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ВСТУП 
 

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 училища 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 2013/2014 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. 

В 2013 – 2014 н. р. в навчальному закладі здійснювалася первинна 
підготовка учнів з наступних інтегрованих професій: 

1. Штукатур. Маляр. Лицювальник-плиточник. 
2. Маляр. Лицювальник-плиточник. 
3. Столяр. Виробник художніх виробів з дерева. 
4. Слюсар з ремонту автомобілів. 
5. Слюсар з ремонту автомобілів. Оператор заправних станцій. 
6. Оператор комп’ютерного набору. Оператор комп’ютерної верстки. 
7. Друкар офсетного плоского друкування. Оператор комп’ютерного 

набору. 
8. Палітурник. Оператор комп’ютерного набору. 
9. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. 
За даними моніторингу якості навчання у Ставропігійському ВПУ 

м. Львова  
36 випускників 2013 року вступили до вищих навчальних закладів за 
сертифікатами УЦОЯО, 12 випускників зараховані на навчання за фахом до 
вищих навчальних закладів (коледжі), 1 випускник зарахований на навчання за 
фахом (ВПУ) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст». 

Згідно з наказом МОН № 1079 від 05.08.2013 р. та наказу управління 
професійно-технічної освіти № 324 від 10.10.2013 р. у Ставропігійському ВПУ 
м. Львова проведено предметні олімпіади з історії, фізики, біології, хімії, 
математики та англійської мови. Обласна олімпіада проводилася тільки з бі-
ології. Учні – переможці взяли участь у ІІ–му (обласному ) етапі олімпіади 
з біології. 

Результати участі: 
І курс – Саноцький Остап – 16 місце 
ІІ курс – Коцан Богдан – 31 місце 
Відповідно до наказу управління професійно-технічної освіти, координації 

діяльності вищих навчальних закладів і науки у Львівській області  № 343 від 
30.10.13 р.  20 листопада 2013 року в училищі було проведено І етап ХІV 
Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Учні – 
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переможці взяли участь у ІІ етапі конкурсу, який відбувся 23 листопада 
2013 року на базі Міжрегіонального вищого професійного училища 
автомобільного транспорту та будівництва м. Львова. 

Результати участі: 
І курс – Филипчак Ольга – ІІІ місце 
І курс – Петрук Назарій – 9 (з 29) 
ІІ курс – Микетин Любомира  - 25 (з 29) 
Учениця гр. № 16 Филипчак Ольга як переможець брала участь у ІІІ (об-

ласному) етапі конкурсу, який проходив 07 грудня 2013 року у приміщенні ЗОШ 
№ 62 м. Львова (лист НМЦ ПТО у Львівській області № 9а/1-670 від 
04.12.2013 р.). 

Відповідно до наказу УПТО № 342 від 30.10.2013 в училищі проведено 
І етап ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка. ІІ етап конкурсу відбувся на базі 
ВПУ № 20 14 грудня 2013 року. Учениця І курсу (гр. № 16) Филипчак Ольга 
посіла ІІІ місце (наказ УПТО № 405 від 16 грудня 2013 року). 

Протягом 2013 / 2014 н. р. в училищі відбулися наступні семінари для 
працівників ПТНЗ Львівської області: 

25 вересня 2013 року – обласний семінар бібліотекарів, з доповіддю 
«Форми роботи викладача-філолога і бібліотеки навчального закладу» виступили 
Савич К.С., Тутка О.М. (вул. Плужника, 6) 

23 жовтня 2013 року – обласний семінар викладачів історії, з доповіддю 
«Виховання толерантності в учнів на уроках історії» виступила Цяска Н.М. (вул. 
Федорова, 9) 

30 жовтня 2013 року – обласний семінар викладачів англійської мови (вул. 
Федорова, 9). 

Протягом навчального року педагогічні працівники відвідали наступні 
конференції та семінари: 

18.09.2013 – обласний семінар викладачів української мови та літератури – 
Савич К.С.; 

24.09.2013 – засідання творчої групи історії та правознавства на тему 
«Планування роботи обласного методичного об’єднання на 2013 / 2014 н. р.» – 
Дорош М. С.; 

09–10.10.2013 – Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні 
технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців» – Савич К. С.; 

29.10.2014 – нарада відповідальних за пункти тестування ЗНО 2013 року 
(наказ № 9а-583 від 14.10.2013); 

05.11.2013 – семінар викладачів математики за темою «Теоретичні та 
практичні аспекти формування творчого підходу до викладання математики в 
ПТНЗ» - Лефменко М. В.; 

06.11.2013 – семінар викладачів світової літератури – Гриценко Л. М.; 
26.11.2013 – обласний семінар «Впровадження сучасних педагогічних, 

інформаційних та комп’ютерних технологій в навчальний процес при підготовці 
фахівців у ВПУ № 29 м. Львова» – Добрій Н. П., Сорока Х. Я.; 

12.12.2013 – інструктивна нарада з відповідальними за ЗНО в ПТНЗ – 
Березінська М.Б.; 
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16.01.2014 – обласний семінар викладачів природничих дисциплін ПТНЗ на 
тему «Професійне спрямування уроків із природничих дисциплін у ПТНЗ 
з використанням електронних засобів навчання» - Ковальська О.К.; 

11.02.2014 – засідання секції викладачів іноземної мови ПТНЗ на тему: 
«Використання новітніх методик викладання англійської мови та інтерактивних 
цифрових технологій від видавництва Oxford University Press» - Адам Г.С. 

18.02.2014 р. – семінар викладачів фізики – Борис Р. Й. (доповідь на тему: 
«Вивчення Всесвіту за допомогою адронного колайдера» 

13.03.2014 р. – навчально-практичний семінар на тему: «Методика 
використання комплексних творчих завдань при підготовці опоряджувальників 
та реставраторів» – Березінський Н. І. 

Згідно зі спільним наказом Департаменту з питань освіти і науки 
Львівської облдержадміністрації та Львівського регіонального центру 
оцінювання якості освіти від 10.10.2013 року № 389/95-о «Про підготовку та 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2014 році» в училищі 
створено пункт тестування, у якому задіяно 15 аудиторій для проведення сесій 
ЗНО.  22 березня 2014 р. проведено пробне тестування з української мови та 
літератури, у якому взяли участь 225 учасників. 29 березня 2014 р. проведено 
пробне тестування з математики, у якому взяли участь 225 учасників.  

У Ставропігійському ВПУ м. Львова відбулися інструктивно-методичні 
навчання педагогічних працівників, які виявили бажання працювати старшими 
інструкторами (інструкторами) під час проведення основної сесії ЗНО 13 березня 
2014 року та 07 травня 2014 року. 

Упродовж січня – березня 2014 року 46 учнів училища зареєструвалися для 
участі у процедурі ЗНО. 

У процедурі проведення ЗНО як у Ставропігійському ВПУ м. Львова, так і 
в інших навчальних закладах Львова, беруть участь наступні працівники: 
Березінська М. Б., Лефменко М. В., Адам Г. С., Березінський Н. І., 
Бурбулевич І. В., Левицький С.М., Грицик Д.М., Добрій Н.П., Цяска Н.М., 
Колеснікова Т.А., Гриценко Л. М., Сорока Х. Я., Парахоняк В. М., 
Чичкевич С. Д., Яремчук Л. Р., Сало Т. М., Франчук О. С. 

Упродовж 2013/2014 н. р. педагогічними працівниками проведено відкриті 
уроки та заходи: 

01.09.2013 – Савич К. С. – перший урок «Ми чуємо Тебе, Кобзарю, крізь 
століття»;  

29.09.2013  – педагогічний та учнівський колективи взяли участь у 
професійному святі профорієнтаційного спрямування «Свято ремесел», 
організованому управлінням професійно-технічної освіти, координації діяльності 
вищих навчальних закладів і науки.  

30.10.2013 – Харатон І. В., майстер в/н, відкритий урок на тему «Побудова 
та формування таблиць». 

05-06.11.2013   – ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 
серед майстрів виробничого навчання з професії «Лицювальник-плиточник», 
взяв участь Левицький С. М., майстер в/н (І місце). 

12.11.2013 – Донченко О. В., майстер в/н, відкритий урок на тему «Робота 
в базах даних. Системи управління базами даних». 

11–14.11.2013 р. – ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 
серед майстрів виробничого навчання з професії «Лицювальник-плиточник», що 
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відбувся м. Ромни, Сумська обл., взяв участь Левицький С. М., майстер в/н 
(9 місце). 

10.12.2013  – Дорош М.С. – відкритий виховний захід до Дня прав людини 
«Права людини понад усе»; 

11.12.2013 – Винарчик О. Ф., викладач, та Коваль Г. П., майстер в/н, 
відкритий урок на тему «Фальцювання перший крок до брошурування до 
поліграфічних виробів». 

  
01.02.2014 р. обласний конкурс фахової майстерності з професії «Слюсар 

з ремонту автомобілів» в с. Погірцях.  
13.02.2014 – Сорока Х. Я. – урок з інформатики за темою «Робота 

з електронними таблицями Excel»; 
25.02.2014 – Борис Р. Й. – урок з фізики за темою «Закон Ома для ділянки 

електричного кола і для повного електричного кола». 
01.03.2014 р. на базі училища був проведений ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з трудового навчання для учнів 9 та 11 класів 
загальноосвітніх шкіл Львівської області за професіями «Столяр», «Слюсар». 

07.03.2014 р. конкурс фахової майстерності з професії «Оператор 
комп’ютерного набору», взяли участь учні груп № 34, 36, 19, 17. 

11.03.2014 р. Мисак А. Р., майстер в/н, урок-семінар виробничого навчання 
(на базі фірми «BigArt») на тему «Широкоформатний друк». 

12.03.2014 р. конкурс фахової майстерності з професії «Слюсар з ремонту 
автомобілів», взяли участь учні груп № 102, 202, 302. 

Переможці: 
І місце – учень групи № 102 – Тирусь Олег 
ІІ місце – учень групи № 202 – Содома Ігор 
ІІІ місце – учень групи № 102 – Нємцев Андрій 
17.04.2014  конкурс фахової майстерності з професії «Маляр».  
 Переможці: 
 І місце – П’ятоха Роман (група №108)  

ІІ місце – Потішко Юрій (група №108) 
 ІІІ місце – Гнатик Борис (група №109) 
18.04.2014  конкурс фахової майстерності з професії «Слюсар з ремонту 

автомобілів», взяли участь учні груп № 102, 202, 302. 
28-30.04.2014 обласний конкурс фахової майстерності з професії «Маляр» 

(в училищі № 33) – 8 місце. 
29.04.2014 – Цяска Н.М. – відкритий виховний захід «Глобальні проблеми 

людства»;  
30.04.2014 –  конкурс фахової майстерності серед учні групи № 16 з про-

фесії «Палітурник». Переможці: 
І місце – Дендерис Анна  
ІІ місце – Дідух Марія  
ІІІ місце – Хомик Христина  
30.04.2014 конкурс фахової майстерності серед учнів групи № 14 з професії 

«Друкар офсетного плоского друкування». Переможці: 
І місце – Борівець Тарас 
ІІ місце – Капарчук Михайло  
ІІІ місце – Зибкін Валентин  
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Проведені відкриті уроки, семінари, майстер-класи з професійно-
теоретичної підготовки: 

На виконання листа НМЦ ПТО у Львівській області № 269 від 28.08.2013 
щодо заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса 
Шевченка у Ставропігійському ВПУ м. Львова були заплановані й проведені 
наступні заходи: 

02.09.2013 – перегляд Всеукраїнського телевізійного Шевченківського 
уроку (всеукраїнський); 

11.03.2014 – перша учнівська науково-практична конференція, присвячена 
200-річчю Тараса Шевченка; 

12.03.2014 – брейн-ринг за творчістю Тараса Шевченка, організований 
і проведений спільно з Львівською обласною бібліотекою для юнацтва; 

14.03.2014 – відвідування експозиції до 200-річчя від дня народження 
Тараса Шевченка у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького; 

18.03.2014 – художні читання до 200-річчя від дня народження 
Т.Шевченка, покладання квітів до пам’ятника Тарасові Шевченку; 

25 – 26.04.2014 – відвідування Національного музею Тараса Шевченка (м. 
Київ); 

10.04.2014 – відвідування учнями і педагогічними працівниками (200 осіб) 
Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії 
Заньковецької з метою перегляду вистави «Назар Стодоля» за Шевченковим 
твором.  

 
Упродовж навчального року в рамках вивчення програмових дисциплін 

учнями здійснено екскурсії та відвідано наступні музеї: 
03.10.2013 – Національний музей у Львові ім. А.Шептицького – група 

№ 34, 26/27 (Савич К.С., Здобиляк Ю. Б., Пилипців Г. Ю., Чугуєвець О. М.); 
25–26.10.2013 – екскурсія у м. Київ, відвідування Меморіалу жертв 

Голодомору – група № 36 (Филипович І. І., Бурбулевич І. В., Коваль Г. П.);  
24.10.2013 – Меморіальний музей Романа Шухевича, с. Білогорща – група 

№ 107 (Саджениця О.Ф.); 
07.11.2013 – екскурсія в музей-садибу Євгена Коновальця, с. Зашків – 

група № 107 (Саджениця О. Ф.); 
26.12.2013 – меморіальний музей Івана Франка – група № 16, 14 

(Савич К. С., Гриценко Л. М.); 
25.02.2014 – Галерея мистецтв (палац Потоцьких) – група № 102 

(Савич К. С., Лефменко М. В., Макар А. О.); 
25–26.04.2014 – екскурсія у м. Київ, зокрема відвідано Майдан 

Незалежності, Золоті Ворота, Софію Київську, Михайлівський Золотоверхий 
собор, Андріївську церкву, Андріївський узвіз, Володимирську гірку, 
Маріїнський парк, здійснено прогулянку Дніпром – група № 16, 26/27 
(Савич К. С., Добрій Н. П., Ткач Н. Ф., Чугуєвець О. М.); 

09.04.2014 – Національний академічний український драматичний театр ім. 
Марії Заньковецької, перегляд вистави «Бояриня» – група № 16 (Савич К. С.); 

05.05.2014 – екскурсія «Площа Ринок – музей під небом» - група № 108 
(Березінський Н. І., Левицький С. М.); 

20–21 травня 2014 – екскурсія в м. Дніпропетровськ, острів Хортиця 
Запорізька обл. у рамках участь у Всеукраїнській учнівській конференції 
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(м. Дніпропетровськ) – Лукасевич С. (36 гр.), Микетин Л., Гусарук С. (27 гр.), 
Филипчак О. (16 гр.) (Гриценко Л. М.).  

Традиційно у І семестрі 2013/2014 н. р. відбулася обласна спартакіада серед 
педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, яка 
передбачала змагання у таких видах спорту: волейбол, бадмінтон, настільний 
теніс і шахи. Команда Ставропігійського ВПУ м. Львова у складі Лютий А. В., 
Дідух Р. А., Березінський Н. І., Легкий І. М., Ковальська О. М., Мисак А. Р., 
Бурбулевич І. В., Здобиляк Ю. Б., Филипович І. І., Тутка О. М., Яремчук Л. Р., 
Мозіль Р. Й., Строчинський Б.М., Сало Т. М. 

На базі Ставропігійського ВПУ м. Львова  05 червня  2014 року відбувся 
обласний етап інтелектуальних змагань серед працівників ПТНЗ Львівщини «Брейн-
ринг». Команда Ставропігійського ВПУ м. Львова брала участь у змаганнях у такому 
складі: Левицька О. М., Левицький С. М., Ільків І. М., Бурак А. Г., Сало Т. М., Еккерт 
М. В., Донченко О. В., Грицай В. В., Березінський Н. І.  

Педагогічні працівники Ставропігійського ВПУ м. Львова брали участь у 
роботі журі обласних конкурсів. Так, Савич К.С. 23.11.2013 р. була у складі журі 
обласного етапу конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика; Лютий А. В. 
10–11.12.2013 р. виконував обов’язки судді ХХІІ обласних змагань з футзалу 
серед учнів ПТНЗ. 

У 2013/2014 н. р. педагогічні працівники підвищили кваліфікацію та про-
йшли стажування: 

Гвоздінський Християн Омелянович – майстер в/н; 
Семків Любов Дмитрівна – майстер в/н; 
Ткач Надія Федорівна – майстер в/н; 
Мисак Андрій Романович – майстер в/н; 
Макар Андрій Орестович – майстер в/н; 
Добрій Наталія Петрівна – викладач професійно-теоретичної підготовки; 
Дорош Мирон Степанович – викладач правознавства; 
Березінський Назар Іванович – викладач професійно-теоретичної 

підготовки; 
Савич Катерина Сергіївна – викладач художньої культури; 
Адам Галина Степанівна – викладач іноземної мови; 
Борис Роман Йосипович – викладач фізики; 
Березінська Мирослава Богданівна – викладач математики; 
Гриценко Людмила Михайлівна – викладач світової літератури; 
Дідух Руслан Анатолійович – викладач фізичного виховання; 
Еккерт Максим Володимирович – керівник гуртка. 
З 14 травня по 16 травня 2014 року Савич К. С. брала участь 

у міжнародному проекті «TWINNING» за темою «Модернізація законодавчих 
стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики 
Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя». 

У 2014 році підлягали черговій атестації 8 педагогічних працівників. 
За результатами засідання атестаційних комісій І і ІІІ рівнів : 

1) Борису Р. Й. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 
категорії» і педзвання «старший викладач»; 

2) Василишин Д. В. підтверджено 12 тарифний розряд і педзвання 
«майстер виробничого навчання І категорії»; 



 8 

3) Семків Л. Д. встановлено 12 тарифний розряд і педзвання «майстер 
виробничого навчання ІІ категорії»; 

4) Зарумі Л. В. підтверджено 10 тарифний розряд і присвоєно педзвання 
«керівник гуртка - методист»; 

5) Левицькому С. М. встановлено 11 тарифний розряд; 
6) Харатон І. В. встановлено 10 тарифний розряд;  
7) Мисаку А. Р. встановлено 10 тарифний розряд; 
8) Сороці Х. Я. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої 

категорії». 
Упродовж травня – червня 2014 року у навчальному корпусі по вул. 

Плужника, 6 діяла виборча дільниця № 462102 ТВО № 120 з виборів Президента 
України. Наступні педагогічні працівники брали участь у роботі дільничних 
комісій м. Львова з виборів Президента України: Парада О.П., Харатон І.В., 
Здобиляк Ю.Б., Березінський Н.І., Гриценко Л.М., Бурбулевич І.В., Чугуєвець 
О.М., Грицик Д.М. 

Протягом 2013/2014 н. р.  в училищі відбулися наступні семінари для 
працівників ПТНЗ Львівської області: 

23.10.2013 р. участь у нараді старших майстрів ПТНЗ Львівської обл. 
– Филипович Г. І.: «Формування пропозиції по наданню платних послуг 

   ставропігійського ВПУ м. Львова»; 
– Войтехівська Г. М.: «Планування виробничої діяльності та оформлення 

   замовлення». 
23–27.10.2013 р.  поїздка у Словаччину 
14.11.2013 р. Навчально-практичний семінар на тему «Сучасні технології 

будівництва, здоровий мікроклімату вашому домі». Запрошені представники 
фірми «Ферозіт», майстри виробничого навчання та викладачі ПТНЗ (№ 48, 57, 
33, 64, 12, 77, 58). 

11.12.2013 р. Обласний семінар-практикум на тему: «Фальцювання – 
перший крок до брошурування поліграфічних виробів», взяли участь 
Винарчик О. Ф., викладач, Коваль Г. П., майстер в/н. 

12.12.2013 р. Навчально-практичний семінар на базі Рава-Руського ПЛ на 
тему «Сучасні технології будівництва, здоровий мікроклімат у вашому домі». 
Доповідь майстра в/н Семків Л. Д.: «Опорядження фасадів матеріалами 
ФЕРОЗІТ». 

Грудень 2013 р. – січень 2014 р. участь в обласному огляді конкурсі 
«Кращий кабінет з професійно-теоретичної підготовки з професії «Слюсар 
з ремонту автомобілів» 

Результат: диплом ІІІ ступеня 
Виконавці: Парахоняк В. М., викладач 
  Сало Т. М., інженер з ОП 
  Тутка О. М., бібліотекар 
  Савич К. С., методист 
  Глинська Б. М., майстер в/н 
  Донченко О. М., майстер в/н 
Жовтень – грудень 2013 р. погодження та затвердження робочих 

навчальних планів на ІІІ ступінь. 
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27–29.05.2014 р.  І етап навчання та перевірки знань з питань охорони праці 
і безпеки життєдіяльності. Присутні: заступники директорів з навчальної роботи 
та навчально-виховної роботи.  

 
 
Директор ДНЗ 
«Ставропігійське ВПУ м. Львова»      І. В. Бурак 
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РОЗДІЛ І 
До 200-річчя від дня народження 

Тараса Шевченка 
 

Катерина Савич 
 
2014 рік багатий на ювілеї визначних синів України. Цього року ми 

відзначаємо і 150 років від дня народження Михайла Коцюбинського, і 120 років 
від дня народження Олександра Довженка. Але, напевне, кожен українець 
погодиться, що найвизначнішим є 200-річчя від дня народження Тараса 
Шевченка. Ця ювілейна дата для нас, українців, має великий сакральний зміст. 
Шевченко подіями минулого описував наше майбутнє. І сьогодні, у ці буремні 
часи, Шевченкові вдалося об’єднати народ, підняти його на боротьбу, стати 
символом «сім’ї вольної, нової»: 

Хоча б не потонуть нам цьогоріч 
В річках казенно-праздного єлею! 
«Борітеся – поборете!» - гримить 
Тараса слово в рік цей ювілейний. 
(Леся Степовичка «Цавет танем», 2014 р.) 
Кожен з нас не лишається осторонь вшанування Великого Українця. 

Викладачі української мови і літератури Ставропігійського вищого професійного 
училища м. Львова вирішили присвятити Тарасові Шевченку першу учнівську 
науково-практичну конференцію. Доповіді учнів охоплювали різні ділянки 
життєтворчості Шевченка, висвітлювали різні погляди на природу творчості 
Тараса Григоровича, яким недостатньо приділено уваги у шевченкознавстві, але 
провідною була думка, що цей різнобічний чоловік є Пророком українського 
народу, виразником національної ідеї. Сподіваємося, що започаткована учнівська 
науково-практична конференція стане доброю традицією вшанування видатних 
синів України.  

Слава Україні! 
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Романія Брославська, Катерина Савич 
 

Тарас Шевченко – перший український політв’язень 
 
Роки, коли жив і творив Тарас Шевченко, співпали з роками національного 

самоусвідомлення і національного становлення. Такі суспільні процеси рухали не 
лише Європу, вони не оминули й України, яка на той час перебувала у складі 
Російської імперії. Загарбницькі ідеї і методи впливу Російської імперії не 
змінювалися ще з часів Івана Грозного, правління якого в історії відоме як 
«смута». Звичайно, Російська імперія не могла допустити вільнодумства і 
становлення української нації, яку вони називали «малоросами». Політика 
Російської імперії била у найвразливіше місце – культуру і освіту. Так, вони 1819 
року закривають Києво-Могилянську академію, вважаючи її розсадником 
свавілля і вільнодумства. Дійсно, на той час випускники Києво-Могилянської 
академії здобули собі славу творців України, її культури як держави. Такого не 
можна було допустити в умовах зростання національної свідомості. Дмитро 
Степовик має на згадану подію свій погляд: «Ну аякже, - ліквідація потужного 
духовного центру українства в особі Києво-Могилянської академії й заміна його 
пройнятою шовіністичним духом і повністю змосковщеною Київською 
Духовною академією – це всього лише введення нового статуту, отака собі 
«прогресивна» реформа з колоніяльною начинкою». І хоча в селах ще зберігався 
дух народу, проте, коли дитина підростала, вона змушена була навчатися в 
містечках, де панувала ідея рабського служіння царю. Чи закриття Києво-
Могилянської академії не є прикладом репресії в тому розумінні, яке ми маємо 
сьогодні – каральні заходи проти громадянина своєї держави і національної 
приналежності? Вже з цього часу Російська імперія почала впроваджувати в 
практику нову методу придушення вільнодумства – репресію. 

Звертаючись до словника-довідника з історії України, ми бачимо таке 
визначення репресії. «Репресії  1. Незаконні каральні міри, покарання з боку 
держави стосовно окремих громадян, соціальних, етнічних груп, що проводяться 
в антидемократичних державах з метою зміцнення панування органів влади над 
суспільством. 2. Каральні міри, покарання з боку держави стосовно осіб, які 
скоїли злочин» [5]. Дуже широко цим терміном послуговувалися в ХХ столітті. 
Ми вважаємо, що говорити про політичні репересії варто і стосовно ХІХ 
століття, а Тараса Шевченка вважати першим українським політв’язнем. 

Тарас Шевченко народився на території, що належала Російській імперії. 
Оскільки Шевченко походив зі села, оскільки був вихований на розповідях діда 
про Коліївщину, про сміливість гайдамаків, то він з дитинства всотав у себе оту 
українськість, вже з дитинства у нього була сформована національна свідомість. 
Шевченко, крім того що був дуже допитливим малим, йому все було цікаво, він 
гостро відчував несправедливість, постійно намагався з нею боротися. Навіть 
ім’я його варто розглядати в символічному плані, адже Тарас перекладається з 
грецької як «бунтівник». Потім Шевченко знайомиться з петербурзькою 
інтелігенцією, яка не приховувала свого ставлення до політики Миколи І, 
підпадає під вплив демократів. Перебуваючи деякий час в Петербурзі, Шевченко 
бачить несправедливе ставлення царя до свого, російського, народу і, відповідно, 
він проектує це ставлення й на українську дійсність. Бачить, що його Україну ще 
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більше пригноблюють, утискають, не дають розвиватися, звичайно, свідома 
людина починає противитися. Шевченко ніколи не переступав межі дозволеного. 
І Д.Степовик, і Г.Клочек говорять про співчутливість, милосердя, прагнення до 
всепрощення як визначальні риси вдачі Шевченка. І в той же час Шевченко 
ніколи не мовчав, коли йшлося про несправедливість. Корній Чуковський малює 
такий образ поета «Безмежна нелюдська гідність і безтямний нелюдський гнів. 
Цей геній молитви – в той же час і геній прокляття. З часів старозаповітних 
пророків жодне ще, здається, серце не вміщало в собі так багато надмірної 
любові і так багато ненависті», «В гніві він – як пророк, в покірливості – як 
апостол» [2]. Ідеї обурення в нього киплять, оці ідеї він виливає у своїй 
творчості, зокрема у поезіях. В образотворчому доробку настільки яскраво 
такого не виявилося. І тому ми говоримо, що Шевченко свідомо свою творчість 
спрямував до критичного реалізму. Цей напрям яскраво виражений виключно в 
українській літературі.  

Тут варто згадати його поему «Сон», яку справедливо називають перлиною 
критичного реалізму, політичною інвективою. Назвавши свою поему комедією, 
Шевченко, вочевидь, мав на увазі, по-перше, сатиричне відображення дійсності у 
своєму творі, по-друге, те, що в ньому, як у «Божественній комедії» Данте, 
йтиметься про пекло – тільки не про небесне, а про земне. 

Обравши своєрідну структуру твору, Шевченко намагався всебічно 
змалювати суспільно-політичне життя миколаївської Росії першої половини XIX 
ст. Поет поставив перед собою завдання розкрити людям істину, сказати правду 
про державу зла і насильства. 

На початку першої частини твору автор змальовує прекрасну картину 
української природи, але різким контрастом цьому виступають картини 
жахливого становища народу, про які згадує Шевченко, називаючи Україну 
«безталанною вдовою». Суворими фарбами змальовує поет картини знущання 
панства над селянами. Страждаючи разом із своїм народом, Шевченко запитує: 
«Чи довго ще на сім світі катам панувати?». У цьому запитанні і біль душі поета, 
і грізна пересторога, і заклик до боротьби за свободу. 

Також вражаюче змальовано життя царського двору та вельможного 
панства в Петербурзі. Поет не шкодує сатиричних фарб, зображаючи підданих 
царя в палаці. Змальовуючи їхні портрети, він використовує порівняння «мов 
кабани годовані» й епітети «пикаті», «пузаті». Шевченко розуміє і їхню 
внутрішню суть: вони – кар’єристи, бо «товпляться, щоб ближче стати коло 
самих». Стільки сарказму в Шевченкових словах! Поет підводить читача до 
висновку, що не може бути порядку в державі, якщо керують ними такі нікчемні 
люди. Якщо ж узяти до уваги соціально-політичну спрямованість твору, то ми 
маємо зразок політичної сатири. Звідси й загальноприйняте визначення жанру 
шевченківського твору як політичної поеми – першої в українській літературі. 

Коли Микола І дізнався про цю поему, він зрозумів, що Шевченко – дуже 
небезпечний, якщо з ним нічого не вдіяти, то можна втратити контроль над 
«Малоросією», адже до Шевченка прислухалися, йому вірили українські селяни.  
Фактично поема «Сон» стала однією з причин того, що цар Микола І видає указ, 
яким Тараса Шевченка відправляють на заслання. Звичайно, Шевченко не 
заслуговува на таке суворе покарання, адже туди відправляли вбивць, 
розбійників, причому тих, що неоднократно коїли страшні злочини. І раптом 
такий самий вирок отримує Шевченко. Звичайно, це була спроба затулити рота 
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українському поетові, провідникові і будителю української нації. Жорстокість 
покарання вражає ще й тим, що цар особисто заборонив Шевченкові писати й 
малювати. Такий вчинок з боку царя був демонстрацією царської жорстокості, 
мовляв, я можу заборонити тобі дихати, і ти задихнешся. Але Шевченко здобув 
повагу і на Кос-Аралі, навіть офіцери-наглядачі таємно купували для нього і 
фарби, і папір, і пензлі. Звичайно, таке покарання містило в собі цілковиту 
політичну складову, гоніння громадянина, яке дає нам право вважати, що 
заслання Шевченка – початок політичних репресій, які проводила Російська 
імперія проти вільнодумців. 
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Людмила Гриценко 
 

Шевченко і ми 
 
Люди — наче рiки. Малi, ледь помiтнi серед очеретяних та верболозних 

берегiв. Або великi й величнi, що гордо несуть свої води до моря, зрошують 
поля, тримають на собi пароплави, дають енергiю для електростанцiй. Однi легко 
всихають, лишаючи лише русла. Iншi живуть вiками i, здається, що вони вiчно 
молодi. Чи не можна сказати те саме про творчiсть рiзних поетiв? Кого нагадує 
Днiпро — символ України на всi часи, могутня i прекрасна рiка, джерело 
натхнення для митцiв, рiка хрещення Русi, свiдок героїзму народу з часiв його 
виникнення? Чи не славетного Великого Кобзаря українського народу, Тараса 
Шевченка — людину високої культури i незламного духу, непримиримого борця 
проти будь-якого гноблення? Вiн — вiчний. Вiн — рiзний... Хто він, Тарас 
Шевченко? 

Перша відповідь — мов скрик душі: дивне запитання! Усі знають: автор 
ліричних шедеврів, мислитель, український пророк… Утверджений шкільними 
підручниками, канонізований літературознавцями, возвеличений письменниками 
й художниками, освячений часом… Звичний хрестоматійний образ. 

Учителю, стою перед тобою, 
Малий, вчарований до нiмоти. 
Хто ще умiв любити так, як ти, 
Хто кликати умiв ще так до бою, 
Кого ще так боялися кати? 
Так звучить вiрш Дмитра Павличка "До Франка", але цi слова вiдтворюють 

i моє ставлення до Великого Кобзаря. Для мене, моїх друзів, учнів творчість Т. Г. 
Шевченка — це не тема, що вивчається в школі на уроках літератури, це надійне 
джерело інформації про минуле України, історія рідного краю, сходинка для 
духовного зростання.  

Тарас Григорович Шевченко — це улюблений поет, у нього вчимося 
стійкості, твердості, віри в майбутнє свого народу. Гідне подиву те, як реалізовує 
себе Тарас. У нього немає нічого: свободи, бо він кріпак, грошей, батьків, власної 
домівки — тільки талант, даний Богом. Саме на прикладі страдницького життя 
поета стараюся навчати учнів. У мене є добрий помічник — художня література 
взагалі і сам Шевченко, точніше його твори, картини, листи, книги. Але цього 
помічника у мене намагається відібрати національне (національне?) наше 
Міністерство, скоротивши кількість годин щодо вивчення рідної української 
літератури! 

Готуючись з учнями до позакланих заходів, а також до Міжнародного 
конкурсу шевченкознавства, я намагаюсь донести їм те світле, що було в житті 
митця. Учні самостійно шукають інформацію про життя і творчість Кобзаря, 
вивчають його твори — це вони роблять із задоволенням і за власним бажанням. 
На щастя, мої учні читають не статті О. Бузини в "Крымской правде", а твори 
великого генія, тому душі їхні залишаються чистими й непорочними. 

З плином часу все більше переконуюся, що  Тарас Шевченко — це не 
минуле, Тарас Шевченко — це сьогодення. Він важливий і для молодих, хто 
тільки починає своє життя, і для старших, і для всіх тих, хто хоч якось асоціює 
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себе з Україною. Мені хочеться, як Кобзар, присвятити своє життя Україні, 
змінити долю народу на краще. Особливо зараз, коли мої земляки піднялися з 
колін за європейські цінності життя проти антилюдських законів, що не 
відповідають жодним стандартам, бо пишуться на лівому чи правому коліні 
якогось третьорядного депутата-українофоба. 

Коли почався Майдан, я зрозуміла, що Шевченко, його творчість, його 
образ став символом Майдану. Там скрізь, куди не кинеш оком, бачиш 
Шевченка, чи його портрет, чи якусь цитату, чи, навіть, переспіви з його поезії, 
різні рімейки, які переосмислені на сьогоднішній лад. 

Страшною трагедією для всіх нас і для всього світу стала одною з перших 
загибель Шевченка нашого часу Сергія Нігояна, який впереддень смерті читав 
уривок із «Кавказу» Великого Кобзаря. Підла куля вибирає найкращих— і в 
горах Карабаху, і на вулицях Києва. Вибач, Сергію, нашу грішну Україну, вона 
ще не відбулася як гуманна держава і тому не змогла захистити тебе. Колись 
вірменин Параджанов зняв фільм, який став символом українців. Сьогодні 
вірменин Нігоян віддав життя, яке стало символом України: 

Так ось яким явився нам Тарас! – 
У образі Самвела Нігояна. 
Яка кривава незагойна рана – 
Той снайпер вцілив в кожного із нас. 
 
Самвеле, спочивай, хай нам тепер болить, 
«І мертвим, і живим, й ненарожденним». 
Невідворотна смертоносна мить, 
Коли за нашу волю впав вірменин. 
(Леся Степовичка) 
 
Вважаю, що замість скинутого ката Леніна на всій території України 

потрібно поставити пам’яники героям Небесної Сотні, які вийшли на захист 
України і її народу за право бути вільними, на захист від злочинної влади, банди і 
мафії, прекрасно розуміючи, що їх чекає. Вічна тобі слава, Сергію, і вічна слава 
героям, загиблим за волю Батьківщини! Слава Шевченкові! Слава Україні! 

А зараз пропоную коротенькі висловлювання учнів училища про Тараса 
Григоровича Шевченка. 

 
Соломія Романюк: 
- Шевченко став символом незнищенності українського народу. Його 

велика любов до людини, до матері, до рідної України вчить, як треба жити на 
світі. Шевченкове слово будило, кликало, підносило. Творчість Шевченка 
збагачує наше життя. Це — обдарована людина, в його творах — душа народу. 
Ми повинні шанувати та не забувати про ті страждання, які випали на долю 
поета. Вірші Тараса Григоровича викликають у мене прагнення жити і творити 
для моєї Вітчизни.  

Ростислав Микитишин: 
- Шевченківське слово пробуджує у серці почуття гордості за свою країну, 

повагу до її героїчного минулого. Я не можу без хвилювання читати твори поета. 
Для мене він не просто письменник, твори якого вивчаємо в школі, це людина, в 
якої кожен повинен вчитися щиро любити свою рідну землю. Узагалі, це дуже 
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добре, що в сучасній країні люди не забувають своїх співців. Вони встановлюють 
пам'ятники у різних містах. А в нашому навчальному закладі проводяться 
літературні вечори, наукові конференції, влаштовуються виставки творів Т. 
Шевченка, репродукцій картин, малюнків учнів до творів митця, конкурси на 
кращого декламатора його віршів. 

Ольга Филипчак: 
- Про творчість Т. Шевченка я вперше дізналася у дитинстві. Тоді 

особливого інтересу у мене не виникло. Але з часом я змінила свою думку і 
сьогодні Т. Шевченко для мене — це символ мого народу. Читаючи його твори, 
чітко уявляю собі ті часи, коли жив і творив великий митець. Твори Тараса 
Григоровича допомагають мені пізнати минуле, порівняти його з сучасним. У 
моєму житті з'явилась мета, сформувались важливі цінності — все це завдяки 
яскравим та правдивим творам, які залишив нам у спадщину Великий Кобзар. 

Я горджуся тим, що увійшла в трійку кращих знавців другого обласного 
етапу Міжнародного конкурсу шевченкознавства. 

Любомира Микетин: 
- Ім'я Т. Шевченка у мене асоціюється з Україною. Завдяки йому країну 

знають у всьому світі. Але люди його цінують за те, що, не зважаючи на складні 
умови життя, Тарас Григорович продовжував писати щирі, відверті твори. Він 
міряв про волю українського народу, сподівався на краще майбутнє України. Я 
вважаю, що поет, не зважаючи на всякі брудні статті про нього, є і вічно буде в 
пам'яті українців. 

Надія Ілик: 
- Я люблю не тільки вивчати вірші Т. Шевченка в училищі на уроках, але й 

просто їх читати у вільний час. Тарас Шевченко пише зрозуміло для кожного, 
висловлює свій біль, свої страждання. Я вважаю Шевченка геніальним поетом. 
Схожих на Кобзаря немає. Він писав не заради слави, а задля того, щоб донести 
до людей слово правди про свою Україну. Своїми творами, картинами митець 
зробив великий внесок в нашу національну духовність. Я пишаюсь тим, що живу 
на Батьківщині Тараса Григоровича, на нашій славній Україні. 

Тарас Борівець: 
- Т. Г. Шевченко — це героїчна людина, талановита та чуйна. На мій 

погляд, це дуже рідкісне поєднання таких рис характеру. Така людина 
народжується одна на сто або, навіть, на двісті років. Люди повинні цінувати і 
поважати його як особистість. Ніхто не має права засуджувати Т. Шевченка. Те, 
що зробив він для свого народу, для своєї України — гідне великої пам'яті і 
шани. 

Богдан Коцан: 
Я вивчаю твори Шевченка за власним бажанням, вони мені дуже 

подобаються. Дехто вважає, що твори поета сумні. Нам важко уявити його 
життя. Ми живемо в іншому світі й заплющуємо очі на чуже горе. А душа поета 
дуже боляче сприймала усі негаразди людського життя, тому й писав він більше 
про сумне, ніж про веселе. Аналізуючи прочитане, я знову переконуюся, що 
справжні свободи і щастя ніколи не даються легко, а здобуваються у важких 
випробуваннях, перебороти які можуть лише сильні люди. Тож нехай «Заповіт» 
Великого Кобзаря стане заповітом для нас — зберегти мову народу, його звичаї, 
його пісні і пронести через віки у майбуття. 
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РОЗДІЛ ІІ 
Методичні розвідки, доповіді 

 
Ольга Винарчик 

 
Моральне виховання учнів ПТНЗ  

у світлі педагогічної системи В. О. Сухомлинського 
 
Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського має різноплановий, багатоасп

ектний характер. Треба мати на увазі й те, що творча думка педагога 
зазнала певної еволюції, вона постійно збагачувалася, поглиблювалась, 
відточувалась. Тим часом різні грані науково-педагогічної, вчительської та 
публіцистичної діяльності В. О. Сухомлинського ще не досить глибоко вивчені 
історико-педагогічною наукою і потребують спеціальних досліджень. Через це 
ставиться відносно обмежене завдання: стисло висвітлити лише найважливіші 
питання загального наукового підходу до оцінки і розуміння ним питання 
морального виховання молоді у навчальних освітніх закладах  в тому числі і у 
професійно-технічних. 

У практичній роботі з морального виховання педколектив нашого ліцею 
вбачає насамперед формування ідейної серцевини особистості ― громадських 
поглядів, переконань, почуттів, поведінки, вчинків, єдності слова і діла. 
Застосовуючи вчення В. Сухомлинського до моральних принципів сучасної 
молоді,майбутніх кваліфікованих робітників, педагоги ПТНЗ повинні керуватись 
духовно-культурними надбаннями людства, ідеями яких треба одухотворити 
особистість ― у цьому і полягає азбука і водночас найвища майстерність 
педагогічної культури. Ось тому наш педколектив вважає винятково важливим 
правилом виховання те, щоб наші відносини з вихованцями мали яскраво 
виявлену моральну, громадську основу. 

Моральне виховання починається з перших кроків свідомого життя дитини, 
задовго до того,  як вона може усвідомити ту істину, що духовний національний 
ідеал ― це вершина моральної культури людства. Саме в молодшому віці, коли 
душа дуже піддатлива до емоційних впливів, ми розкриваємо перед дітьми 
загальнолюдські норми моральності, вчимо їх азбуки моралі: загальнолюдську 
азбуку моральності ми прагнемо одухотворити громадською активністю  і 
самодіяльністю. Не просто знати, що таке добре і, що таке погано. А робити 
добре в ім’я величі і могутності Батьківщини, в ім’я справи нашого народу. 

Засвоєння молодою людиною загальнолюдських норм моралі ми вважаємо 
дуже важливим етапом формування моральної культури особистості привчаючи 
дітей додержувати азбучних істин моралі, ми добиваємося того, щоб кожна 
дитина могла щасливо жити і працювати, виховуємо в ній перші громадські 
спонукання, першу турботу про інтереси колективу і суспільства. У зв’язку з цим 
важливе значення має єдність роз’яснення, навчання, переконання, спонукання 
до діяльності. Загальнолюдські норми моральності стають особистою совістю 
людини лише за тієї умови, якщо ця активна діяльність має яскраво виражений 
характер суспільних вчинків. Учити жити в суспільстві, серед людей ― це 
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означає вчити здійснювати суспільні вчинки, тобто вчити передавати своєю 
поведінкою ставлення до людей. 

На думку В. Сухомлинського слід розкривати перед молодими людьми такі 
загальнолюдські норми моральності: 

― Ти живеш серед людей. Не забувай, що кожний твій вчинок, кожне твоє 
бажання позначається на людях, що тебе оточують. Знай, що є межа між тим, що 
тобі хочеться, і тим, що можна. Перевіряй свої вчинки, запитуй себе: чи не 
робиш ти зла, незручності людям? Роби все так, щоб людям, які тебе оточують, 
було добре. 

Роз’яснюючи це моральне повчання, ми показуємо на прикладах, як 
поводити себе серед людей: ти щось хочеш, подумай, чи не завдаси людям 
неприємностей, зробивши так, як хотілось тобі. В. Сухомлинський наводить із 
трояндами, що цвітуть на алеї. І якщо тобі захотілось зірвати квітку, то, що буде, 
коли кожен учень задовольнить таке саме бажання ― квітучий кущ 
перетвориться на оголені прутики. 

Дитяче серце надто чутливе до прищеплювання цих думок, дитяча душа 
глибоко переживає радість здійснення добра для людей. Якщо таке моральне 
навчання підкріплюють добрими настановами, спонуканням до добрих справ для 
людей, у серці з малих років утверджуються внутрішні духовні сили, що 
обмежують бажання і вередування. Хто в дитинстві бачить лише себе і не бачить 
людей, керується лише своїми бажаннями і не хоче визнавати інтересів 
колективу, той виростає себелюбом, егоїстом. Вміти керувати своїми бажаннями 
― елементарне правило, перший рядок першої сторінки букваря моральної 
поведінки. Криклива, пишномовна фраза про мораль незрозуміла дитині. 
Якнайменше цих фраз і якнайбільше дбайливих прикладів людських вчинків. 

― Ти користуєшся благами, створеними іншими людьми. Плати їм за це 
добром. 

Насамперед дитина усвідомить, що вона громадян свого суспільства і, що це 
покладає на неї великі обов’язки, вона повинна навчитися платити добром за добре. 
Її совість не повинна дозволяти їй бути тільки споживачем благ і радощів. 

― Усі блага і радощі життя створюються працею. Без праці не можна чесно 
жити. Нероба, дармоїд ― це трутень, що пожирає мед працьовитих бджіл. 
Навчання ― твоя перша праця. Йдучи в ліцей, ти йдеш на роботу. 

Щоб утвердити в дітей звичку до праці, виховати в них справжню 
працьовитість ― як перший громадянський обов’язок, в навчальному закладі 
необхідно створити атмосферу праці і суворої непримиренності до лінощів, 
неробства, нехлюйства. Молодий нероба ― це живучий корінь дармоїдства і 
паразитизму. Не можна допускати, щоб у суспільстві були маленькі нероби. 
Зрозуміти ту істину, що життя без праці неможливе, дитина може лише тоді, коли 
вона живе радощами праці, як ні з чим не зрівнянні. Напружуючи свої сили, людина 
робить не те, що їй хочеться, а те, що треба, переживаючи радість за зроблене для 
людей. Азбука моральності засвоюється в дитинстві. 

― Бути добрим і чуйним до людей. Допомагати слабким і беззахисним. 
Допомагати товаришу в біді. Не завдавати людям прикрості. Поважати та шанувати 
матір і батька ― вони дали тобі життя, вони виховують тебе і хочуть, щоб ти став 
чесною людиною з добрим серцем і чистою душею. 

Утвердити в кожній людині доброту, сердечність, чуйність, готовність прийти 
іншому на допомогу, чутливість до всього живого і красивого ― істина 
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елементарна  виховання у школі  і продовження у профосвіті. Безсердечність 
породжує байдужість, байдужість породжує егоїзм, а егоїзм ― джерело 
жорстокості. Щоб запобігти безсердечності, педколективу ліцею треба серйозну 
увагу звернути на виховання в учнів сердечної турботи, тривоги, неспокою про 
живе і красиве ― про рослини, квіти, птахів, тварин. Дитина, яка бере близько до 
серця, що в зимову пору синичка беззахисна і рятує її від загибелі, ця дитина ніколи 
не стане жорстокою, безсердечною і щодо людей.   І навпаки, якщо маленька 
людина ламає, безжалісно нищить живе, прекрасне, вона може стати маленьким 
тираном, що знущається над близькими. Дитина повинна відчувати, що в кожної 
людини   є серце, яке треба берегти, що завдавати їй болю ― велике лихо. Нехай 
дитяче серце хвилюється за долю живого і красивого; тоді йому буде чуже 
розбещене почуття солодкого задоволення від думки, що чиєсь серце страждає 
через нього. Неможна думати, що моральні пороки наслідок лише «пережитків 
капіталізму» в свідомості. Моральні пороки виявляються і там, де нема 
справжнього виховання, де маленька людина росте як маленький божок, якому все 
дозволено, чи, навпаки, як бур’ян, ― її ніхто не вчить ні доброго, ні поганого. Щоб 
не було погано, треба вчити тільки доброго. 

― Не бути байдужим до зла, обману, несправедливості. Бути непримиренним 
до того, хто прагне жити за рахунок інших людей, завдає лиха іншим людям, 
обкрадає державу і народ. Не можна допускати, щоб учні мовчки дивилися на 
марнотрацтво, лінощі, недбайливість, нелюдкість. І це ми, вчителі, майстри повинні 
зробити своїм кредом у роботі з ліцеїстами. Та оскільки носіями зла часто бувають 
дорослі, у виховній роботі в цьому напрямі потрібний великий такт, вдумчевість. 
Якщо молода людина обурюється злом, яке побачила в житті, внаслідок своє 
обурення ― це добре. Але вона повинна також уміти робити добро, вміти 
утверджувати в житті добро своїми вчинками. В іншому разі вона може стати 
пустопорожньою базікою, демагогом, що нічого не робить для торжества добра і 
правди. 

Така азбука моральної культури оволодіваючи якої учні осягають суть добра і 
зла,честі і безчестя, справедливості і несправедливості. Одночасно з цими 
азбучними істинами ми повинні поступово розкривати перед учнями суть і таких 
моральних цінностей, як любов до України, героїзм, непохитність, мужність у 
боротьбі за свободу, честь, незалежність, велич і могутність нашої Батьківщини. 

Людям, що є взірцем громадянського, патріотичного служіння України 
регулярно треба проводити і присвячувати їм тематичні вечори під девізом: «Вони 
боролись за волю і незалежність України». Таких героїв є багато ― С. Бандера, Р. 
Шухевич, В. Кук, О. Степанівна, С. Галечко і ін. 

Шлях від морального поняття до морального переконання складний і 
неоднозначний. Про моральне переконання можна говорити тоді, коли знання 
істини, поняття глибоко позначається на особистому духовному світі людини, стає 
її власним поглядом, зливається з її волею і виявляється в її діяльності, у вчинках, у 
ставленні до інших людей і до  самої себе. Моральне не переконання ― це діяльні 
сили особистості, гаряче прагнення відстояти правильність, довести істинність 
свого погляду, готовність піти в ім’я цього на будь-які прикрості. Переконання ― 
це не тільки те, що людина знає, а насамперед те, як вона це знання втілює в своїй 
діяльності. 

Моральне переконання ― це ідеал, вершина морального розвитку, шлях до 
якої лежить через єдність моральної звички і моральної свідомості. Практика 
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переконливо свідчить, що міцна, стійка основа моральних переконань закладається 
в дитинстві і ранньому отроцтві, коли добро і зло, честь і безчестя, справедливість і 
несправедливість доступні розумінню дитини лише за умови яскравої наочності, 
очевидності морального змісту того, що вона бачить, робить, спостерігає. І нам, 
педколективу, треба домагатись того, щоб добро, честь і справедливість приносили 
учням (студентам) особисту радість, а зло, безчестя, несправедливість ― 
засмучення, тривогу і наявність особисті переживання. 

Почуття ― це кров, плоть і серце моральної переконаності, принциповості, 
сили духу; без почуттів моральність перетворюється на сухі безбарвні слова, що 
здатні виховати лицемірів. Ось чому стежка від морального переконання 
починається з вчинку, із звички, насичених глибокими почуттями, особистим 
ставленням до того, що учень робить, що робиться навколо нього. Зло, яке чинить 
хтось і яке мені особисто ніякої шкоди не завдає, буде сприйняте і пережите мною 
як особисте горе лише тоді, коли я не раз пережив(-ла) радість, роблячи для людей 
добро, не дістаючи від цього ніякої вигоди, але переживаючи задоволення тільки 
від того, що я творю добро ― таким правилом ми мусимо керуватися у практиці 
виховної роботи, домагаючись єдності поведінки. Багато разів пережите почуття 
радості, що супроводжує добрі вчинки в дитинстві, з часом переходить у той голос 
совісті, який свідчить про високу моральну свідомість. Людина не може не зробити 
добро не тому, що не хоче почути похвалити, а тому, що, коли б вона пройшла 
мимо, це завдало б їй переживань. 

Перші вчинки, які ми повинні вбачати основу для формування 
високоморальних звичок, відображають у багатьох випадках відношення до 
речей, але в цих речах олюднюється праця, втілюється  майстерність, 
працьовитість,а отже, і моральна гідність людини. Емоційне відношення через 
речі до праці, а через працю до людини — це винятково важлива умова 
формування моральних звичок. 

Розв’язати складні завдання морального виховання в юнацькому віці 
можна лише завдяки тому, що дитинстві і ранньому отроцтві були сформовані 
звички, що відбивають ставлення їх до речей до людини. Це дуже важлива умова 
успішного морального виховання. 

Уже в процесі формування моральних звичок, що відображають 
відношення до речей і через речі до людини, у дітей створюється перші уявлені 
про добро і зло, честь і безчестя, справедливість і несправедливість, обов’язок, 
щастя, гідність. Але це лише початок формування моральності. Найвищим 
ступенем цього процесу є спонукання до вчинків,що містять у собі безпосереднє 
до людей, до самого себе. Мета цих вчинків — продовжувати переживання 
думки, що свої вчинки мені треба погоджувати з інтересами людей, що має 
щастя не повинно завдавати їм горя і нещастя. Вчинки, що вчить жити серед 
людей — це той фундамент моральної культури, на якому надані будується все 
Емоційно яскраве переживання моральних понять, істин, принципів, що лежить в 
основі цих вчинків, залежить від багатства духовного життя учнівського 
колективу. Тому педколективну ліцею необхідно вчити дітей (може вже пізно?): 

― Говори правду про людину, вчинок, явище, подію про те, що ти думаєш. 
Ніколи не прагни вгадати, яких слів від тебе хтось чекає. Це прагнення може 
зробити з тебе лицеміра, підлабузника і навіть негідника. 

― Ти бачив (-ла), що на твоїх очах чинять несправедливість, обман, 
принижують людську гідність. У твоєму серці загорілося обурення, тобі 
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хочеться, довести правду… А розум підказує тобі: не втручайся, це не твоя 
справа. Знай, що це голос боягузтва. Роби так, як підказує тобі перше почуття — 
голос совісті, — вона є найблагороднішою. Холодне, розсудливе до зла, 
несправедливості, безчестя може зробити з тебе байдужу, безсердечну людину. 

― Не вступай з критикою недоліків товариш перед колективом, якщо цим 
ти не сказав товаришеві про його недоліків віч-на-віч, не постарався переконати 
його, що він перший. Якщо тобі вдалося його поконати, критики також не 
потрібна, вона перетвориться на базікання. 

― Якщо ти почув (-ла) якісь слова про людину, вчинок, подію, не 
повторюй цих слів, як папуга. Про все май свою думку, на все — свій погляд. 
Але якщо переконався, що інші говорять правду, підтримай їх думку, відстоюй її. 

― Ніколи не відкладай на завтра те,  що треба зробити сьогодні. «Завтра» 
— це мати лінощів, розпущеності. Щоб совість твоя була спокійна, зроби 
сьогодні хоч маленьку частку того, що треба зробити завтра. Хай це стане 
правилом твого життя. 

― Знати здобувати своїми силами. Користуватися результатами праці 
товариш безчесно. Несамостійне використання навчальних завдань —  перший 
крок до дармоїдства. 

― У майстерні (робочій кімнаті, класі) ти бачиш зразок того, що тобі треба 
зробити, — деталь, інструмент. Який досконалий не був цей зразок, постарайся 
зробити краще. Знай, що в праці немає меж майстерності і досконалості. 

― Якщо твій друг (подруга) відстає у навчанні чи праці, навчи його, як 
подолати відставання. Якщо тебе не турбує відставання товариша, ти — байдужа 
людина. Чим більше душевної теплоти, доброти, турботи, ласки відаєш своєму 
другові, тим більше радості приходять   у твоє життя. 

― Не перекладай своєї праці на батька і матір. Поважай їх працю і 
відпочинок. Твоє добре навчання добра праця — це радість твоїх батьків. Не 
засмучуй їх нічим. Не допускай, щоб усе краще віддавали вони тобі. 

― Поважай жінку (дівчину). Твоє ставлення до них — до дзеркало твоєї 
моральності. Кохати дівчину — це означає приносити їй радість. Якщо на твоїх 
очах хтось хто-небуть ображає дівчину (жінку), зупини кривдника, захисти її. 

Ми обов’язані  розкривати перед виконавцями ті сторінки хрестоматії 
моральних цінностей людства, які присвячені благородних, мужнім борцем за 
торжество правди, за свободу народу. Образи їх замалюють у серцях вихованців 
гаряче прагнення бути такими ж мужніми. Це переживання, це почуття — 
перший паросток переконаності. Але ідея по-справжньому оволодіє душею 
людини, коли вона відчуває власну велич і красу. Дуже важливо, щоб маленька 
людина побачила,  відчула зло, вступила у боротьбу з ним і вийшла переможцем 
— переконалася, що народі торжествують добро і справедливість. 

Ми не можемо допустити, щоб наші вихованці бачили зло і тільки 
оцінювали його з погляду моральності. З дитини, яка добре розуміє що на її очах 
чиниться лихо, запам’ятовує винуватців, розповідає про них страшним, виростає 
людина байдужа до всіх і до всього. Вана думатиме — обурюватися їй чи не 
варто, коли на очах коїться лихо, навчиться лицемірити. 

Такі люди страшні: протягом свого життя вони роблять тисячі зрад, і ці 
зради жахливі тим, що вони з першого погляду стосується речі, начебто 
незначних. 



 23 

Побачивши хулігана,який ображає дівчину, така людина не завжди пройде 
мимо: вона зупиниться, подивиться, почне оборюватись, що відсутня міліція, але 
сама не втрутиться. А це саме і є мерзенна зрада, коріння якої сягає в невинну 
дитинства. 

Ідеї стають твердим переконанням тоді, коли людина не тільки усвідомила, 
а й здобула їх, коли вона вклала в торжество цих ідей духовної сили формування 
ідейних, моральних переконань — це активний процес, в якому виховуваний є не 
пасивний об’єктом виховання, а активним борцем за те, що утверджується в його 
душі. Моральне обличчя людини в роки отроцтва і юності визначається 
світоглядною спрямованістю діяльності вчинків, поведінки. Людина повинна 
якнайбільше робити і ім’я ідеї. Праця, справа, якими наповнене її життя, повинні 
бути для неї засобом досягнення великої мети,а не кінцевою метою. 

Молодість дуже чутлива до морального змісту кожної справи. Яку 
пропонують їм кожного вчинку. Скажіть юнакам і дівчатам, що в холодну і 
осіню пору їм треба пробирати буряки, не пояснювати в ім’я чого треба долати 
труднощі, і ви зустрінете байдужність і не бажання працювати. Якщо вони 
бачать, що  їхня праця втрачає виховну цінність. Залучати до роботи, яка за своїм 
характером є наслідком чиїхось лінощів і недбайливості можна лише колективи, 
які мають значне моральне загартування. У таких випадках метою є не тільки 
виховання певного обсягу праці, а й ідейна боротьба зі злом, лінощами, 
байдужістю, егоїзмом. Тільки за такої умови свідомість перемоги над 
труднощами піднімає учнів у їх власних очах. Якщо ж юнаки і дівчата    в праці 
не відчувають  себе борцями проти зла, переможцями в цій боротьбі, то їх ні в 
якому разі не можна залучати до праці, мета якої — виправляти бездіяльність. 

У роки юності потрібно педколективну докласти  максимум зусиль, щоб 
запалити їх до праці, яка має стати символом матеріальним втілення великої 
суспільної ідеї, доказом того, що цю ідею можна здійснити. 

Виховати переконання неможливо без праці, без того напруження 
моральних і вольових сил, в якому людина виявляє саму себе. Праця — могутній 
засіб формування ідейних переконань, але тільки зо однієї умови, коли своєю 
працею людина утверджує ідею, що стала невіддільною частиною її душі. 

Праця — поняття багатогранне. Свої духовні і фізичні сили людина може 
вкладати не тільки у створювані нею матеріальні цінності, а й в іншу людину. 
Розуміючи моральний зміст цієї праці, людина піднімається на високий шабель 
моральної культури: виховуючи іншого, вона по-справжньому виховує саму 
себе. 

Глибина, міцність моральних переконань великою мірою залежить від 
того, як у процесі морального виховання ліцеїсти виробляють власну ідейну, 
соціальну орієнтацію. Вироблення такої орієнтації — це сторінки, втілення, 
переходу, переведення знань у переконання. 

Найяскравішим і найсильнішим у виховну відношенні сторінки моральних 
цінностей  — це сторінки, присвячені героям, що віддали своє життя в ім’я 
боротьби за національні українські ідеї, за відновлення незалежної соборної 
України, за свободу і її незалежність. 

Героїчному життю і боротьбі  українських націоналістів ОУН, УПА 
необхідно присвячувати молодіжні вечори, тематичні години і т. ін. 

Одночасно з набуванням знань моральної цінності треба здійснювати і 
складний етап вироблення ідейної орієнтації — переведення знань у 
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переконання. Переконання — це багато разів переосмислені знання, що стали 
органічною частиною суб’єктивного світу людини. Переосмислити знання — 
означає бачити моральний зміст своєї діяльності, своєї праці, поведінки, вчинків, 
стосовно суспільства. А значить про моральні цінності переосмислюються тільки 
в суперечках, у зіткненнях думок, диспутах. 

У роки ранньої юності вироблення суспільної життєвої орієнтації набуває 
особливо великого значення. Від того, наскільки глибоко переосмислюють дівчата 
і юнаки знання про моральні здібності людства залежить твердість їх переконань. 
Треба домагатись, щоб кожна дівчина, кожен юнак шукає в житті виданих людей і 
відповіді на питання про власний життєвий шлях, що їх хвилюють. У цей час 
життя молодих людей переосмислювання моральних знань виливається в роздумі 
про такі широкі проблеми, як смисл життя, суть героїзму і мужності, гармонія 
суспільного і особливого, знання і моральність, суть і шляхи самовиховання. 
Знайти істину юнаки і дівчата зможуть у диспутах на моральну тему під нашим, 
педагогічним, продумати і осмисленим організаторським керівництвом. 

Ідеалом кожної молодої людини (а ми повинні допомагати їм це осягнути і 
розуміти) повинні бути люди, що віддали своє життя в ім’я віри, переконань. І 
бажання бути схожим на них. На всі можуть бути героями. Але кожний хоче 
лишити після себе слід на землі. І не якусь подряпину, а глибоку бронзу. Гарні 
слова: у житті завжди є місце подвигу… Можливо, ми не вміємо розпізнати той 
час, коли треба виявити особливу силу духу? 

Ідейна стійкість, ясна для того щоб захистити людину від чужих ідейних 
впливів. Вони потрібні насамперед для того, що людина була борцем за 
національні ідеали. 

У моральному вихованні велику роль відіграє формування найтонших 
моральних почуттів — людського обов’язку, чутливості, чуйності. Цей принцип 
вимагає і того, щоб кожних з малих років був чутливим і уважним до духовного 
світу іншої людини, щоб  джерелом особистого щастя для кожного були 
моральна чистота, краса, благородство глибоко особистих інтимних відносин. 

Азбука виховання людяності в тому, щоб дитина, віддаючи тепло своєї 
душі іншим людям, знаходила в цьому особисту радість. Головне ж у цій 
найтоншій сфері виховної роботи ― переживання дитиною горя, турбот, 
страждань іншої людини, особисте піклування про долю того, хто потребує 
допомоги і співчуття. Виховання почуття людяності ― одна з найважливіших 
сторін становлення моральної культури. 

Гуманність неможлива без чуйності до людини. Любити все людство 
простіше, ніж одну людину. Допомогти одній людині важче, ніж заявити: «Я 
люблю свій народ». 

Кожний, хто вступає в життя, повинен бути не тільки прекрасним 
умільцем, майстром, творцем матеріальних цінностей, а й душевною, чуйною 
людиною. Ніколи не втратять свого значення слова і мудрість: будемо теслярами, 
будемо людьми ― ось питання! 

Найважливіше і найважче саме в тому й полягає, щоб наші вихованці 
вступали в життя справжніми людьми. В нинішній час в нашій країні не зможемо 
жити без того, щоб не робити людям добро. 

Найбільше треба боятися фальші «роздвоєння» душі, співіснування двох 
«правд»: однієї для повсякденного життя, а іншої для виступу на зборах. Боятись 
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треба лицемірства, брехні, що прикриваються якимись удаваними цілями. Цю 
істину повинен пам’ятати кожен із нас. 

Важливе завдання стоїть перед нашим педколективом в питанні виховання 
чистоти, благородства морально-естетичних відносин ― дружби, 
товаришування, любові. 

Грубість, вульгарність, цинізм окремих молодих людей мають своїм 
корінням невихованість почуттів, байдужість, безсердечне ставлення людини до 
людини насамперед сім’ї, потім у навчальних закладах. Циніки, паскудники, 
донжуани виростають у сім’ї, де любов опоганена чи то зрадою обов’язку, чи 
виявом тваринних інстинктів, чи пошуками матеріального благополуччя. Одна з 
причин злочинності серед молоді полягає в тому, що багато молодих людей 
вступає в життя спустошеними байдужістю і безсердечністю батьків. 

Любов ― це, образно кажучи, квітка, яка увінчує благородство усього 
людського, і про красу цієї квітки треба задовго до того, як до людини прийдуть 
інтимні почуття, які необхідно облагороджувати. Молоді люди повинні 
зрозуміти, що найвища гордість, честь, моральна доблесть ― давати щастя іншій 
людині, створювати для неї красу і водночас, самому бути добрим і красивим. 
Справжня любов, зокрема любов чоловіка до дівчинки, ― це величезна затрата 
духовних сил, творчість, яка будує щастя. 

Моральна підготовка до чистого, красивого кохання починається із 
закріплення в душі дитини добрих почуттів ― сердечності, чуйності до другої 
людини. 

У цивілізованому суспільстві людини, повага до людини починається з 
поваги до жінки. У дівчинці, дівчині, жінці найяскравіше втілена людська краса, 
бо вона творець нового життя. Творець душі, яке віддає майбутній чоловік 
майбутній дружині, відточує його духовну красу. Важливо, щоб хлопчики і 
юнаки переживали радість від того, що вони приносять радість дівчаткам і 
дівчатам. 

У вихованні юнаків дуже важливо спрямувати духовні сили майбутніх 
мужчин і чоловіків на те, щоб вони прагнули бачити дівчат духовно красивими, 
щоб у насолоді цією красою народжувалася духовна спільність, потреба в 
людині, що є справжньою любов’ю. Як важливо створювати в дівчині красу! У 
цій красі ― джерело власної гідності, тієї недоступності, цнотливості, гордої і 
суворої жіночності, яка облагороджує морально-естетичні відносини жінки   і 
чоловіка. 

Ідейне благородство у великому, загальнонародному неможливе без 
благородства в особистому. Людина повинна бути другом іншій людині не 
тільки в боротьбі за щастя народу, за велич і могутність Батьківщини, а й 
створенні особистого щастя, у вихованні дітей, у насолоді радощами життя. 

Система морального виховання людини у світі розуміння і наукових 
висновків В. Сухомлинського побудована на основі вчення про духовні і 
моральні принципи, її віри у Бога, душу людини Вічної Книги ― Біблії. 
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Дарія Грицик, Мирослава Тимоць 
 

Дидактична структура  
проведення уроку християнської етики 

(вимоги до проведення уроку) 
 
Узагальнені вимоги щодо уроків усіх дисциплін поділяються на: 
а) дидактичні, 
б) виховні, 
в) психологічні, 
г) гігієнічні. 
Вони деталізуються при викладанні кожного предмета у його конкретній 

урочній структурі. Вимоги ставляться не задля зайвої обтяжливості викладача, а 
з метою ефективності всього навчально-виховного процесу і стосуються 
принципових правил – того, що є визначальним. 

Уроки християнської етики носять інформаційно-пояснювальний характер. 
Вони щоразу несуть нову інформацію, пояснюють її, на ній виховують. Такий 
підхід у викладанні називається цілісним. 

Ці уроки відповідають типу уроків засвоєння нових знань, найбільш 
поширеному, найбільш ефективному типу уроків. Програмою передбаченні 
узагальнювальні уроки, уроки-бесіди, уроки-лекції (якщо тема дозволяє), уроки-
диспути уроки контролю знань. 

Важко підібрати – та й чи доцільно – єдину оптимальну схему проведення 
уроку. Швидше можна говорити про каркас, «збірну конструкцію» цих уроків. 

Хоча уроки християнської етики мають свою специфіку, та їх дидактична 
структура залишається трикомпонентною: 

а) актуалізація опорних знань; 
б) здобуття знань; 
в) застосування знань. 

Дидактична структура уроку 
І.Визначення мети уроку 
При формулюванні мети виходимо з навчального та виховного змісту теми, 

а також з можливостей матеріалу. 
Мета уроків християнської етики завжди двоєдина: пізнавальна і виховна 

(щось для розуму, а щось для серця). В обох присутня третя – розвивальна. Коли 
формулюємо мету стараємося уникати дієслів доконаного виду: не виховати, а 
виховувати. 

Наприклад: 
- виховувати  вдячність до Бога (любов до України, до краси, до 

природи); 
- формувати і розвивати почуття; 
- поглиблювати знання…; 
- заохочувати до…; 
- пробуджувати співчуття до…; 
- викликати бажання когось наслідувати, чинити саме так…; 
- зміцнювати бажання… 



 27 

ІІ. Обладнання уроку: Святе письмо, ікона, свіча, серветка, квіти. Усе 
принесене викладачем на урок, має бути використане в ході уроку. Методично 
неправильним буде не залучати його до уроку. 

1. Урок починається із взаємного християнського привітання.  
 Повсякденне: Слава Ісусу Христу! – Слава навіки! 
 Різдвяне: Христос рождається! – Славімо (те) Його 
 Великоднє: Христос Воскрес! – Воістину воскрес! 
2. Вступ до уроку християнської етики 
Не рекомендуємо починати урок відразу з молитви. До неї учнів потрібно 

підвести, а не використовувати її як організуючий та дисциплінуючий момент. 
Після перерви учні щонайменше думають про Бога. Це не монахи, не Святі, котрі 
24 години на добу присвячують себе Йому. Тому слід якомога природніше 
підвести учнів до думки про Господа, зробивши вступ. Його можна повязати : 

-  порою року, наприклад, словесною картиною чи відповідною поезією; 
- зі станом природи: листопадом, першим снігом, навіть 

мжичкою(замилуванням, зіставленням, порівнянням); 
- з актуальністю події в групі, в навчальному закладі; 
- з попереднім уроком (наприклад, з уроком фізкультури,чи 

спецдисципліною); 
- зі змістом недільного Євангеліє (і тим самим заохочувати учнів до участі 

в Святій Літургії); 
- з релігійними (святами Церковного року) чи державними святами, 

наприклад, святом рідної мови, Т.Шевченка; 
- з Днем Ангела (викладач зобов’язаний  привітати іменинників); 
-з молодіжною передачею по радіо, телебаченню чи статтею з 

християнської періодики. 
Можна у вступній частині уроку запропонувати учням таке завдання: 
Напиши слово, з яким у тебе асоціюються такі поняття: 
 Канікули - 
 Комп’ютер  -  
 Автомобіль - 
 Молитва - 
 Церква -  
 Священик -  
 Бог -  
Це так званий метод асоціації. Учні повинні на слово відреагувати іншим 

словом, котре означає поняття, яке виникає у них асоціативно. Добре було б 
спочатку написати кілька загальновживаних слів, а потім – із християнської 
лексики. З цими відомостями можна працювати далі: порівнювати, оцінювати, 
дивитись, чого не вистачає, поглиблювати тощо. 

Отже, початок уроку – різноманітний. Але завжди – це природний, 
логічний місток до теми уроку. Завжди це душевний рух на зустріч уроку. 

ІІІ. Молитва. 
Молитва «Отче наш» триває одну хвилину. 
«Царю Небесний» - молитва учнів, студентів, викладачів, науковців, людей 

творчої праці, поетів, художників, композиторів. Спеціально для школярів 
укладена «Молитва учня». 
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«Богородице діво» - коротка молитва, нею добре молитися в кінці уроку, не 
зловживаючи перервою, яка є для учнів такою бажаною. 

IV. Основна частина. 
Після молитви починається перший етап дидактичної структури уроку – 

актуалізація знань. 
Цей етап охоплює опитування (перевірку домашнього завдання), або 

повторення матеріалу, потрібного для нової теми уроку. 
Чи завжди доцільна перевірка домашнього завдання? 
Звичайно, добре викладачеві отримувати зворотну інформацію про 

теоретичний рівень знань учнів і враховувати її на кожному новому етапі своєї 
діяльності. Але якщо тема обширна, нова, не пов’язана з попереднім матеріалом, 
опитування можемо не проводити. 

Форма опитування: індивідуальна, групова, фронтальна; усна та письмова; 
у тому випадку, якщо хтось із учнів  не виконав домашнього завдання, то даємо 
йому шанс зробити це найближчим часом. 

  Мотивація навчальної діяльності (повідомлення теми та мети уроку) 
Нею стараємося внести елемент зацікавлення, до певної міри 

заінтригувати. 
Пояснення нового матеріалу, на нього припадає до 25 хвилин робочого 

часу. 
Перед читанням Святого Письма (наш основний документ) можемо 

запалити свічку; умовно названо «запалювання вогника любові до Бога» (якщо 
протягом уроку дол. Святого Письма звертаємося декілька разів, то у тому 
випадку працюємо з ним в робочому порядку, як із підручником). 

Після читання Святого Письма робимо паузу, для того, щоб учні 
усвідомили, що звучало Слово Боже.  

Пояснення проводимо у два кола: перший раз коротко, загально, тільки 
основне, другий раз – детально, широко, зупиняючись на окремих моментах. 
Паралельно проводимо словникову роботу, опрацьовуємо терміни, категорії, 
поняття, географічні та історичні назви, з обов’язковим записом на дошці. 
Пояснюємо біблійну символіку. 

Далі ведемо розмову в контексті євангельської історії чи біблійного 
оповідання. При цьому поурочний матеріал групуємо у два блоки пояснення.  

Блок біблійний та блок моральний. У свою чергу для зручності кожний 
блок розділяємо на напрямки або мікротеми. 

Пояснення біблійного блоку доцільно подавати як у Новому так і в 
Старому Завітах. Прийнято вважати, що кожному символу Нового Завіту 
відповідає конкретний образ Старого Завіту. 

Та є ряд тем, пояснення яких на основі Святого Письма не є обов’язковим. 
Уроки християнської етики – це не уроки біблієзнавства. В таких випадках 
застосовуємо так званий монахійський метод, який був відкритий у місті 
Монако. З винайденням монахійського методу спочатку читається побожне 
оповідання чи світський твір на морально-етичну тему, а потім на ньому 
пояснюються християнські вартості. Навіщо проходять такий шлях? Для того, 
щоб доступно пояснити складні речі, та ще й при цьому торкнутися моральних, 
етичних та естетичних струн душі. Цим методом у навчанні людей користувався 
Сам Ісус Христос. Пояснення не заводимо до переказування певного сюжету з 
Біблії чи твору для бесід у дусі християнської моралі – сили зосереджуємо на 



 29 

пошуках морального підтексту: що хотів нам цим Господь Бог сказати? Чого ми 
можемо з цього навчитися? 

Отже, найважливішим моментом на уроці християнської етики є виведення 
моралі, при цьому основна думка уроку – Гасло прощення. Без цього уроку нема. 
Це його кульмінаційна точка. Запис моралі учнями в зошиті є обов’язковим. 
Мораль може бути виражена основною фразою, цитатою зі Святого Письма, 
оскільки вважається, що до кожної теми можна підібрати «ключик» - те 
«ключове слово», яким вона «відкривається». Часто мораль стає одночасно 
епіграфом до уроку. 

Якщо виведення моралі – це найважливіший момент на уроці, то 
найважчим на ньому є підбір прикладів з літератури, історії, живопису, музики. 
Мова йде про наповнення морального блоку здобуття знань, для того щоб 
проілюструвати дану тему та використовувати все світське на користь особи. 
Добре роблять ті викладачі християнської етики, які, уникаючи 
інтернаціонального космополітизму, пропонують учням у цьому блоці 
українознавчий матеріал. Адже кожна нація росте корінням в етнос, гіллям 
духовної культури, чимось неповторним, своїм. У канву релігійного морального 
виховання слід вплітати на уроці спадщину Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі 
Українки та інших визначних носіїв національної свідомості, що будили дух 
народу. Дуже переконливо звучать прислів’я, наприклад: Бог прикрасив небо 
сонцем, а хату – мамою; За мамині сльози Бог долю заморозить; За маму-тата 
тяжка розплата тощо. Коли ось так на котромусь з етапів уроку 
використовуються знання з інших предметів, це означає, що встановлюються між 
предметні зв’язки. Водночас, не слід надмірно захоплюватися світським 
матеріалом. Та й у відсотковому відношенні цей блок менший за біблійний блок 
пояснення.  

Необхідною умовою уроку є достатнє наведення прикладів, які б 
підтверджували життєдієвість теоретичного матеріалу, порівняння обставин за 
часів Ісуса Христа з теперішніми обставинами. Не залишаємо учнів у Старому 
Завіті, а максимально приближаємо до сучасності, робімо проекцію на 
сьогодення. Однак і тут важливо не перемодернізувати, тобто, не перетворити 
урок у сучасний балаган! 

 Застосування знань (закріплення матеріалу). 
Це повернення до пояснювального матеріалу, щоб учні краще його 

зрозуміли, запам’ятали. 
Даний структурний елемент уроку дає можливість вчителеві побачити, як 

він пояснив учням тему, чи зрозуміли вони її. В окремих випадках саме на 
закріпленні можна поправити, ліквідувати недоліки, допущенні при поясненні. 

Щоб отриманні знання не залишались мертвим капіталом, їх необхідно 
закріпити на прикладах. З цього огляду дуже бажаними на уроці є різноманітні 
види діяльності як за змістом, так і за формою: використання духовної поезії, 
розв’язування кросвордів на релігійну тематику, розповіді про виховне значення 
релігійних свят, читання творів морально-етичного змісту тощо. 

Сучасною і популярною на цьому етапі уроку є робота в групах – один із 
видів інтерактивних методів навчання. Вона має ще іншу назву: вулик. Адже під 
час роботи в групах в класі гуде, як у вулику (та не слід лякатися: гуде тільки 
півроку, бо з часом учні звикають до такого виду діяльності). Переваги чи плюси 
цієї роботи це – самостійність і співпраця водночас. 
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Ділимо учнів на групи та даємо завдання. Коли із завданням справляться, 
керівник групи представляє хід його виконання або кінцевий результат (від імені 
кількох психологічно легше говорити, ніж від одного себе). В тому немає нічого 
страшного, якщо учень не побоїться признатися серед ровесників, що і сам 
чогось не розуміє; спочатку вислухає в групі пояснення одногрупників «на свій 
розум», а тоді (якщо буде така необхідність) кваліфіковане пояснення викладача. 

Підсумок уроку.  
Це логічне узагальнення теми учнем або викладачем. Підсумок часто 

збігається з мораллю. Відзначаємо кращих. Хвалимо за допомогу одних, інших – 
за добру поведінку. 

Вказуємо причини, недоліки та їх усунення. При підведенні підсумку 
стараємося бути конкретними, як і при задаванні домашнього завдання, але 
наголошуємо на те, щоб читали «Святе Письмо» щодня. 

Домашнє завдання. 
Час від часу взагалі не задаємо. Коли ж задаємо, то робимо прикидку на час 

виконання в контексті завдань з інших предметів. Домашнє завдання з 
християнської етики не повинно бути обтяжливим, непосильним. Наприклад: 
вивчити мораль уроку, думку, яку потрібно запам’ятати; дати відповідь на 
конкретне запитання (але не твір). 

V.  Молитва в кінці уроку. 
Молитва в кінці уроку може бути короткою за тривалістю, наприклад, 

«Ісусова молитва», «Господи помилуй» (3 рази), «Царю небесний». 
VI. Християнське прощання (дивись християнські вітання). 
PS 
 Не зважаючи на те, що існує поділ на етапи, урок повинен бути 

злитий в єдину органічну цілісність, в єдину структуру. 
 Послідовності всіх етапів може і не бути, тобто не обов’язково 

повинні бути присутні всі елементи уроку, або його схема може бути трохи 
змінена. 

 Викладачеві у навчально-виховному процесі слід пам’ятати про 
принцип калокаготії (зовнішньо красиве і внутрішньо якісне) зі Святого Письма, 
дуже характерний для нашого народу, у якого етика злита з естетикою. 

 Мова викладача християнської етики – це сучасна літературна мова, 
збагачена діалектом та творчою діяльністю її носія. Апостолові Павлові належать 
такі слова: «Наш язик має аж три перегородки: зуби, губи і наш розум». Отже, 
викладач має думати про те, що говорить.  

 Урок християнської етики проводимо в спокійному, але динамічному 
темпі. Добре на кожний урок приносити щось цікаве, а час від часу готувати 
захоплюючий урок, освітивши  його наприклад «бенгальським вогнем». 

 Щодо так званого відкритого уроку, хоча він нагадує виставу з добре 
вивченими ролями, то в навчальній практиці без нього не обійтися. Адже це одна 
з дієвих форм передачі досвіду викладача через власну майстерність. Приклад 
запалює інших, надихає їх на творчість. Тому відкритий урок слід розглядати як 
процес навчання, а не як його результат. 
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Наталія Добрій 
 

Обробка цифрових фотографій 
 
Фотографія — це мозаїка з дуже складним розподілом кольорів та 

яскравостей пікселів, реалізувати її можна лише у вигляді растрової графіки. 
Графічний растровий редактор Adobe Photoshop — безперечно є лідером 

серед професійних редакторів для обробки зображень. Цей редактор отримав 
широке розповсюдження серед професіоналів та просто любителів. Photoshop 
володіє величезним спектром відмінних можливостей, хорошою швидкістю 
роботи. Основні можливості програми: корекція, монтаж, підготовка фото і 
картинок для друку або виведення високого рівня, і це тільки мала частина 
всього функціоналу. 

Взагалі кажучи, використання растрової графіки дає змогу забезпечити 
високу якість зображення, яке залежить від загальної кількості її пікселів, або 
роздільної здатності.  

Будь-яке фотографічне зображення майже завжди потребує колірного 
коригування, незалежно від того, з якого джерела воно потрапило на комп’ютер 
— з цифрової фотокамери, сканера, компакт-диска чи Інтернету. Погане 
освітлення під час фотографування, встановлення неправильного діафрагмування 
об’єктива чи витримки — все це може лише посприяти неточному відтворенню 
кольорів на зображенні. Окрім того, якість фотографії залежить від 
характеристики фотоапарата і обладнання, на якому обробляється фотознімок, а 
також від низки інших факторів. 

Фотографам, яким часто доводиться мати справу з різними дефектами та 
недоліками зображень,  Photoshop  надає широкий набір засобів колірного 
коригування, що дають змогу підвищити або, навпаки, знизити контрастність  
зображення, виправити колірні зсуви, а також виконати багато інших операцій. 

Обтинання фотографій 
Фотографії не завжди мають такий вигляд, як цього хотів би фотограф. Коли  

знімок вийшов не дуже вдалим, наприклад, до кадру попала стороння людина. 
Проте цей дефект легко виправити, скориставшись інструментом  Кадр  
Потрібно активізувати інструмент Кадр  і з допомогою миші намалювати 
прямокутну габаритну рамку навколо фрагмента, який буде залишено,— рамку 
обтинання. Область поза межа прямокутника відразу потемнішає, а виділену 
область буде видно краще. 

Розміри й положення габаритної рамки можна відкоригувати, користуючись 
розташованими на ній маркерами. 

Прим ітка .  Якщо фотографію необхідно обтяти більш точно, можна задати 
розміри фрагмента на панелі Параметрів. 

Коли все буде зроблено правильно, слід натиснути на клавішу Enter. За 
потреби скасувати обтинання, необхідно натиснути клавішу Esc. 

Тонове і колірне корегування 
Цифрові або скановані фотографії часто виглядають надто світлими чи 

темними, а кольори на них — неприродними. Ці недоліки можна виправити. 
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Налаштування яскравості називають тоновим коригуванням, а процес змінення 
кольорів —– колірним. 

Перед початком тонового коригування слід подивитися на гістограму 
зображення. Вона дає змогу з’ясувати, як розподілено  пікселі на кожній ділянці 
тонового діапазону та як деталізовано градації тонів, тобто чи вистачає тонових 
відмінностей або переходів. 

Гістограми 
Гістограмою зображення  у Photoshop називають графік, що відображає 

розподіл за тонами. Він складається з вертикальних ліній, висота яких відповідає 
кількості пікселів,  що мають задану яскравість (значення яскравості задається по 
горизонтальній вісі). Чим більше ліній містить гістограма, тим більше тонових 
значень (рівнів) включає зображення.  Деякі  гістограми мають вигляд гірської 
гряди — настільки близько розташовані лінії одна до одної. Таке трапляється, 
коли зображення містить пікселі майже всіх 256 рівнів яскравості. Темні пікселі,  
або тіні, наведено ліворуч, а світлі – праворуч.  

Гістограма  міститься на палітрі Гістограма, яку можна вивести на екран  
з використанням однойменної команди меню Вікно. Палітра Гістограма  
є конкретно-залежною – під час редагування зображення вміст палітри 
безперервно змінюється, відображаючи його поточний стан.  

Гістограма містить чимало інформації щодо тонових характеристик 
зображення. Так, якщо більшість високих ліній зосереджено біля лівої межі, це 
означає. Що зображання темне, а якщо біля правої — світле.  

Гістограма може також свідчити про недоліки зображення. Наприклад, якщо 
немає ліній з боків, це свідчить про відсутність дуже темних і світлих пік селів 
(світла й тіні) на зображенні, тобто воно позбавлене контрасту. 

Якщо гістограма містить просвіти, можна зробити висновок про нестачу 
переходів, через що деякі елементи виявляються нечіткими. 

Ретушування 
 Із давніми фотографіями можуть виникнути найрізноманітніші проблеми, 

зокрема такі. 
  Зблякле зображання на всій фотографії чи окремій її частині.  

Ця проблема виникає через змінення складу емульсії на зображенні, спричинене 
дією ультрафіолету, повітря або коливання температури (хоча зображання могло 
бути таким і від початку через перетримування негатива). Іноді фотографії 
бувають з одного краю якісними, з іншого – збляклими. 

  Проблеми з колірними тонами. Кольорова фотографія  може мати 
бляклі кольори чи один домінуючий колірний тон ( жовтий або червоний) на всій 
поверхні. Звичайно таке відбувається внаслідок хімічної реакції емульсії  
з повітрям чи папером. 

  Пом’яті, подряпані, надірвані або вкриті плямами фотографії.  
Зморшки і подряпини нерідко з`являються на фото в результаті  їх недбалого 
зберігання, а плями виникають унаслідок надмірної вологості приміщення. 

  Фактурна поверхня. Давні фотографії друкували на папері з певною 
фактурою, елементи якої з часом стають видимими. 

  Відсутність частини фотографії. З різних причин може не вистачати 
важливої деталі фотографії, наприклад, відірвано її частину, що звісно, заважає 
цілісному сприйняттю зображення. 
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  Погана якість зйомки. Наявність на фотографіях сторонніх елементів, 
які випадково потрапили до кадру. Це може статися з різних причин:  через 
непродуману композицію, невдало обраний моменти зйомки. 

       Усунення таких дефектів на зображеннях, тобто відновлення фотографій, 
здійснюється їх ретушуванням. Ця справа, як правило надзвичайно трудомістка, 
а іноді й навіть нездійсненна. Є фотографії, які не підлягають відновленню, або 
відсутні важливі частини, наприклад на світлих ділянках майже не збереглось 
деталей. Крім того, фотографія  може бути поблякла, ї ї поверхню вкрито 
плямами й подряпинами. 

Розглянемо унікальні інструменти видавничої програми Adobe Photoshop, 
які призначені для відновлення старих фотографій. 

Інструмент Клонувальний штамп 
За допомогою інструмента Клонувальний штамп  можна скопіювати 

фрагмент зображення і застосувати його як пензель. Цей засіб дуже зручно 
використовувати для копіювання текстур з однієї невеликої області  зображення 
на іншу. Палітра Клонувати джерело у Photoshop дає змогу  створити  до п’яти 
зразків текстури. 

Для того щоб скопіювати фрагмент зображення необхідно виконати такі дії: 
1. Вибрати інструмент Клонувальний штамп . 
2. На панелі параметрів вибрати прийнятний пензель. 
3. Утримуючи натиснутою клавішу Alt, клацнути мишею фрагмент 

зображення, з якого необхідно взяти зразок. 
4. Вибрати область, куди необхідно скопіювати зразок, і почати малювати. 
Інструмент Клонувальний штамп дуже зручно використовувати для 

видалення непотрібних деталей. 
 

Інструмент Візерунковий штамп 
Застосування інструмента Візерунковий штамп дає змогу заповнити 

виділену область зображення візерунком, вибраним у списку на панелі 
параметрів. Зауважимо, що до списку можна додавати власні візерунки. 
Прапорець Вирівняно діє для цього засобу так само, як і для інструмента 
Клонувальний штамп . Якщо встановленно прапорець Імпресіонізм, 
візерунок буде стилізовано під манеру малювання художників-імпресіоністів. 

 
Інструмент Лікувальний пензель 

Інструмент Лікувальний пензель  дуже схожий на вже відомий  
інструмент Клонувальний штамп. Він дає змогу взяти зразок клацанням 
відповідного місця зображення при  натиснутій клавіші Alt і малювати ним. 
Відмінність полягає лише в тому, що коли копійований зразок уміщується на 
потрібну ділянку зображення, він набирає текстури, освітлення й тіней 
коригованої області, природно вписуючись в оточення. Така його здатність 
робить інструмент Лікувальний пензель незамінним під час ретушування 
фотографій. 

Інструмент Латка 
Назва цього інструмента відповідає його призначенню — засіб імітує 

накладання латок. За способом використання він нагадує Лікувальний 
пензель , проте не малює зразком як пензлем, а заповнює ним виділену 
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область зображення. Інструмент Латка  дуже зручний, особливо коли 
необхідно виправити великий фрагмент зображення або відкоригувати області, 
які містять дрібні деталі (наприклад, волосся), оскільки ретушування іншими 
інструментами може призвести до втрати деталей чи їх змазування. Працювати з 
ним можна двома способами: спочатку вибрати інструмент і здійснити виділення 
або, навпаки, виділити потрібний фрагмент з допомогою інших засобів і вибрати 
інструмент.  

Інструмент Палець 
Ефект від застосування цього засобу приблизно такий, як від проведення 

пальцем по полотну з іще не просохлою фарбою, — інструмент Палець  дає 
змогу розмивати кольори в указаному напрямку. 

Інструмент Освітлювач 
Цей засіб (його можна вибрати, клацнувши кнопку Освітлювач  імітує 

способи висвітлення області зображення під час проявлення фотографій. Його 
дія полягає в тому, що яскравість пікселів, вздовж яких проведено вказівником 
миші, збільшується. 

Слід відмітити, що ретушування фотографій, як правило, надзвичайно 
трудомістка операція. Так як деякі старі фотографії не підлягають відновленню, 
тому що на них відсутні важливі частини, наприклад, на світлих ділянках не 
збереглося деталей. Крім того, фотографії бувають дуже побляклі, їх поверхні 
вкриті плямами й подряпинами. 

Для відновлення старих фотографії вибирають унікальні інструменти, які 
призначені для копіювання фрагменту зображення і застосування його як пензля. 
Інструменти ретушування зручно використовувати для копіювання текстур з 
однієї невеличкої області зображення на іншу. 
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Олександра Парада 
 

Рекомендації щодо  планування  роботи 
учнівського самоврядування 

 
Організовуючи різноманітні колективні творчі справи, 
 ми створюємо розвивальне і стимулююче середовище 

з гуманними відносинами… 
Нерідко виникає запитання: як мотивувати учнів до активної участі в житті 

навчального закладу? Щоб відповісти на нього, слід зрозуміти, що існують 
пересічні учні, потенційні активісти, діючі активісти та учнівські лідери. І 
мотивувати кожного з них потрібно по-різному. Розглянемо це детальніше. 

Пересічний учень - це той, для кого працює учнівське самоврядування, 
споживач послуг органів учнівського  самоврядування, йому  ні до чого ставати 
якимось активістом. Його не потрібно мотивувати до активних дій, його просто 
необхідно зацікавити діяльністю учнівського самоврядування.  

Потенційний активіст - це учень, якого потрібно залучити до діяльності у 
команду учнівського самоврядування. Тут не слід забувати про таке. По-перше, 
те, куди залучаємо учня, має бути або просто цікавим, або цікавим саме для 
нього. У кожного є вільний час і потрібно його проводити цікаво. По-друге, якщо 
учнівське самоврядування матиме високий рейтинг поваги серед учнів, то 
залучитися до органів  учнівського  самоврядування стане престижно. По-третє, 
якщо в учня є власна ідея чи проект, то саме органи учнівського  самоврядування  
повинні  допомогти  в  реалізації, тоді  така  підтримка  й буде мотивацією. 

Активіст - людина, яку певним чином уже вмотивовано до діяльності. 
Задача – мотивувати його й далі. По-перше, потрібно робити так, щоб активістові 
було цікаво, щоб він відчував себе значущим, частиною команди, усвідомлював 
свою необхідність справі (не просто справі, а справі своїх товаришів). По-друге, 
потрібно давати активісту якусь свободу дій, але з чітким рівнем 
відповідальності. У межах своєї компетенції він сам має приймати рішення, але 
знати, що за них він несе відповідальність. Активіст має себе відчувати не 
виконавцем, а людиною, яка здатна приймати рішення (саме цим він і 
відрізняється від виконавця). Хоча інколи бувають і звичайні виконавці, тоді їм 
слід надати якнайсприятливіших умов для їхніх дій. 

Учнівський лідер - це лідер навчальної групи, курсу, гуртожитку чи якоїсь 
іншої групи учнів. Не потрібно завантажувати його додатковою організаційною 
діяльністю. Краще  коли  він працює зі своїм середовищем. Не надто втручайся 
до внутрішніх справ його групи, адже там лідер саме він. Учнівське  
самоврядування  повинно  допомагати йому зростати у своїй групі, навчати 
різним секретам роботи з людьми. Він має відчувати підтримку. 

Лідер учнівського самоврядування - його обличчя, тому завжди потрібно 
думай про свої вчинки. Ставши лідером учнівського самоврядування - стаєш 
публічною людиною, і це на лідера накладає додаткову відповідальність. З 
іншого боку, лідер на своєму авторитеті зможе зробити авторитет учнівському 
самоврядуванню. 

Активну позицію слід постійно винагороджувати. Грамоти, подяки, статті  
в учнівській газеті, особиста подяка чи зустріч із керівництвом мають 
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використовуватися комплексно. Навіть якщо людина зробила щось незначне, 
слід  похвалити її: це додасть їй стимулу. Якщо людина помилилась, потрібно 
вказати на її помилку, запевнивши, що всі вчаться на помилках і нічого 
страшного тут немає. Це дуже важливо, щоб людина не зреклася намагань діяти 
далі. Хвалити ліпше публічно, а критикувати особисто. 

Мотивуючи до якоїсь діяльності, слід пам'ятати такі речі. Людина 
робитиме тільки те, що їй цікаво. Не можна змушувати робити те, що їй не 
цікаво, чого вона не хоче, слід  намагатися зробити так, аби те, що вона має 
виконати, було для неї цікавим, зацікавило її. Не можна давати вказівки – участь  
в  учнівському  самоврядуванню  це не робота, де платять зарплатню і де 
працюють за гроші. 

Людина - істота соціальна, тому їй потрібне суспільне визнання, вона має 
відчувати себе значущою, потрібною для оточуючих, щоб вони її поважали. Саме 
в силах учнівського самоврядування зробити так, щоб діяльність учня була 
помітною. 

Вкрай важливо, щоб праця була заради ідеї, а не заради заохочення. Ніхто 
не стверджує, ніби заохочень не повинно бути. Заохочення мають бути 
обов'язково, але вони мають стати вторинними, а первинним має бути ідея. 
Людина повинна працювати заради справи. Доки в людини наявна енергія й 
бажання щось робити, їй весь час необхідно підкидати нові ідеї. І ці ідеї повинні 
мати такий вигляд, щоб кожного в очах з'являвся вогник, щоб кожний повірив у 
ці ідеї. Якщо людині щось вдалося, у неї з'являється бажання зробити більше. Не 
можна давати бажанню зачахнути. 

Для учнівського самоврядування обов'язково необхідна команда. Про 
самостійну роботу без команди годі вести мову. Команда - найцінніше, що може 
бути. Лідер команди створює її і несе відповідальність за неї. У команді 
необов'язково всі мають бути лідерами, у гарній команді є і лідер, і генератор 
ідей, і організатор, і виконавець. Але команда має спільну ідею, навколо якої всі 
об'єднуються. 

Створюючи команду в широкому розумінні - слід спиратися на 
представників учнівського середовища, базувати свою роботу на наявних лідерах 
груп, курсів, спеціальностей. Якщо їх немає, то слід знаходити у відповідному 
учнівському середовищі активістів і виховувати з них лідерів.  

Важливим є й створення системи залучення активістів. Система залучення 
активістів має функціонувати постійно. Вишукування активістів - одне з 
найголовніших завдань лідерів. Весь час спілкуючись з учнями необхідно 
думати, кого з них можна долучити до активної роботи. Найпростіше знайти 
активних людей і допомогти їм робити те, чого вони прагнуть або направити 
їхню активність у необхідне русло. 

Не всі учні, на жаль, хочуть і можуть брати участь у самоврядуванні. 
Частина з  них  просто  інертна  і  нічим  взагалі  не  цікавиться.  В  інших  свої  
проблеми  і  вони  не  цікавляться  громадським  життям.  Залишається  не  так  
вже  й  багато  лідерів,  які  з  великим  бажанням  займаються  справами  
учнівської  громади.  Вони  і  є  суспільними  лідерами.  Лідерам  не  варто  
чекати,  щоб  за  ними  йшли  всі  і  всі  їм  допомагали.  Завдання  лідера  –  вести  
за  собою  тих,  хто  хоче  йти.   
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План  роботи  зручно  складати  на  навчальний  рік.  Наведемо  перелік  
конкретних  заходів,  з  якого  будь-яке  учнівське  самоврядування  зможе  щось  
обрати  для  свого  плану  роботи: 

- День  першокурсника,  День  курсу,  День  навчального  закладу,  
Посвячення  в  учні  професійно-технічного  навчального  закладу; 

- вечір  знайомств  для  першого  курсу,  організація  кураторства  
учнів  старших  курсів  у  групах  першого  курсу; 

- дискотеки  (їх  можна  приурочувати  різним подіям); 
- свято  "День  Святого  Валентина", організація  пошти  валентинок,  

"День  сміху",  свята  присвячені  пам’ятним  датам; 
- конкурси  на  кращу  групу,  улюблений  викладач; 
- конкурс  краси  "Міс  навчального  закладу"; 
- конкурс  на  кращу  учнівську  фотографію, розважальні  конкурси  

на  перервах; 
- "Брей-ринг",  "Що? Де? Коли?",  КВК,  конкурси  учнівської  

творчості,  учнівські  дебати; 
- проведення  олімпіад  з  профільних  дисциплін,  організація  

наукових  конференцій; 
- систематичне проведення зборів органів учнівського  

самоврядування,  звітно-виборчої  конференції; 
- участь  у  Дні  відкритих  дверей  закладу; 
- організація  моніторингу  власної  роботи; 
- організація  документообігу  в  учнівському  самоврядуванні,  

вдосконалення  внутрішніх  Положень; 
- проекти  з  соціального  захисту  учнів; 
- організація  роботи  школи  лідерства  для  учнів; 
- створення  та  підтримка  учнівського  Інтернет-сайту,  випуск  

газети,  оформлення  стенду,  інформаційного  довідника  для  
першокурсників; 

- створення  бази  електронних  конспектів  і  методичок; 
- проведення  анкетування  учнів; 
- організація  зустрічей  учнів  з представниками  адміністрації,  з  

цікавими  людьми; 
- пошук  спонсорів; 
- співпраця  з  ЗМІ; 
- допомога  приймальній  комісії  професійно-технічного  навчального  

закладу; 
- моніторинг  стану  гуртожитків,  допомога  в  поселенні  учнів; 
- співпраця  з  органами  учнівського  самоврядування  інших  

професійно-технічних  навчальних  закладів; 
- участь  у  конференціях  учнівських  самоврядувань  України; 
- налагодження  стосунків  з  іншими  організаціями  (молодіжними,  

громадськими  тощо); 
- проект  із  захисту  учнівських  прав; 
- систематичне  виявлення  й  вирішення  учнівських  проблем 
- чемпіонати  з  різних  видів  спорту; 
- розважально-спортивно-туристичні  змагання  на  природі; 
- чемпіонати  з  комп’ютерних  ігор  і  т. д. 
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Майже  всі  наведені  заходи  згодяться  як  для  рівня  курсу,  так  і  для  
професійно-технічного  навчального  закладу.  Якщо  організовуються  заходи  на  
рівні  навчального  закладу,  то  потрібно  задіяти  всі  курси.  Наприклад,  
проводячи  конкурс  "Міс  навчального  закладу",  необхідно  як  попередній  
етап  провести  конкурс  "Міс  курсу". 

Розглянемо  для  прикладу  орієнтовну програму  школи  лідерів, на 
зустрічах якої  учні здобувають знання, вміння та навички організаторської 
роботи. 

Програма  школи  лідерів 
 Зустріч  1. "Лідер – це  ти". 
 В  програмі  зустрічі:  
 Обговорення  понять:  лідер,  психологічні  якості  лідера.  Теорії  
лідерства.  Типи  лідерства.  Стилі  лідерства. 
 Практична  робота:  портрет  лідера. 
 Обговорення  зустрічі. 
 Зустріч  2.  "Пізнаю  себе  та  інших". 
 В  програмі: 

Обговорення  понять:  самосвідомість,  самопізнання.  Розуміння  інших.  
Увага  і  піклування  про  самопочуття  всіх  і  кожного. 

Практична  робота:  малюнок  за  інструкціями.  Вправа  "Дзеркало". 
Обговорення  зустрічі. 
Зустріч  3.  "Лідерство  в  дії". 
В  програмі  зустрічі:  
Обговорення  теми:  риси  характеру  лідера.  Можливості  лідера. 
Обговорення  метафори:  "Щоб  вітрильник  йшов  вперед,  необхідні  не  

тільки  вітер,  але  й  підняте  вітрило".   
Обговорення  зустрічі.   
Зустріч  4.  "Уміння  вести  за  собою". 
В  програмі: 
Заняття-практикум:  "Як  вести  за  собою". 
Обговорення  зустрічі.   
Зустріч  5.  "Ефективне  спілкування". 
В  програмі  зустрічі: 
Обговорення   понять:   спілкування,   вербальні  і  невербальні  засоби 
спілкування.  Пози  та  жести.  Навички  слухового  сприйняття. 
Практична  робота:  складання  якостей  для  ефективного  спілкування.  
Гра  "Безлюдний  острів". 
Обговорення  зустрічі.   
Зустріч  6.  "Досягнення  мети". 
В  програмі  зустрічі: 
Шляхи  знаходження  рішень. 
Практична  робота:  гра-вправа  "Від  старту  до  фінішу",  вправа  "Дивний  
предмет".  Захист  рішення  проблеми. 
Обговорення  зустрічі.   
Зустріч  7.  "Я – лідер". 
В  програмі  зустрічі: 
Анкетування  учнів  школи  лідера  "Я  можу,  вмію,  дію". 
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Окрім  публічних  заходів,  не  слід  забувати  й  про  внутрішню  
діяльність,  про  заходи,  спрямовані  на  активістів  органів  учнівського  
самоврядування,  на  розвиток  учнівського  самоврядування.  Наприклад,  
виготовлення  посвідчень  членам  учнівського  самоврядування,  розробка  
логотипу,  залучення  нових  членів,  активістів,  волонтерів,  інформаційні  
компанії  на  покращення  іміджу,  тренінги  для  активістів  учнівського  
самоврядування. 

Важливо  щороку  вдосконалювати  план  роботи  учнівського  
самоврядування  в  професійно-технічному  навчальному  закладі  і  збільшувати  
напрямки  діяльності.  Проте  починати  потрібно  з  невеликої  кількості  заходів,  
але  проводити  їх  якнайкраще,  щоб  здобути  повагу,  по-перше,  в  учнів  і,  по-
друге,  в  адміністрації.  Краще  провести  менше  заходів,  але  на  високому  
рівні,  щоб  вони  вийшли  яскравими  й  запам’яталися.  Не  слід  зациклюватися  
на  одних  і  тих  же  заходах,  а  прагнути  проводити  весь  час  щось  нове.  
Урізноманітнення  заходів  дасть  змогу  утримувати  увагу. 
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Володимир Парахоняк 
 

Впровадження  
інноваційних технологій навчання  

слюсарів з ремонту автомобілів 
 
Кожного разу, коли заводимо розмову про педагогіку, торкаємось теми 

особистості викла-дача, майстра виробничого навчання, а саме не перестаємо 
говорити про необхідні моральні якості – принциповість, порядність, чесність, 
професійна майстерність, творчий пошук, оптимізм, ви-могливість, 
пунктуальність, доброзичливість, уміння працювати з людьми, розуміти колег і 
учнів та допомагати їм у потрібну хвилину. 
 Сучасний викладач повинен навчитися виконувати соціальне замовлення 
часу, передба-чати, передчувати майбутнє і працювати так, щоб його учні були 
перейняті завтрашнім днем. Викладач повинен постійно займатися самоосвітою, 
бути поінформованим у питаннях освітніх технологій, як традиційних так і 
інноваційних, вільно володіти таким набором дидактичних мето-дів і прийомів 
організаційних форм, які складають основу індивідуальної професійної май-
стерності. 

Значну увагу слід приділяти підготовці і перепідготовці педагогічних 
кадрів, щоб педагоги підвищували свій фаховий рівень, оволодівали новими 
знаннями, інформаційно збагачувались, володіли сучасними технологіями 
(педагогічними, інформаційними), впроваджували їх у навчаль-ний процес. 
Сьогодні розроблені стандарти професій вимагають проаналізувати відповідність 
ква-ліфікації працюючих педагогів вимогам професійного стандарту.  
 Виконання цих вимог і є тим стимулом, що викликає бажання та спонукає 
вміти працю-вати, аналізувати результати своєї роботи, своєю особистістю 
впливати на становлення учнів, як творчо мислячих, високоморальних, соціально 
адаптованих особистостей. 
 Для досягнення вищих результатів у навчанні необхідно впроваджувати 
педагогіку спів-робітництва, яка найбільше відповідає принципам гуманізації та 
демократизації освіти, активізації пізнавальної діяльності, забезпечує 
партнерську співпрацю викладача і учнів, спрямовану на розв'язання системних  
суспільно та особистісно найважливіших навчальних і життєвих проблем. При 
такому підході учень стає співавтором уроку, а стратегія вчителя полягає у 
виявленні його індивідуальних здібностей і нахилів та створення сприятливих 
умов для подальшого їх розвитку. Місія педагога на такому уроці – керувати, і 
керувати не тільки колективом учнів, а й розвитком кожної особистості. 
 Досягненню визначеної мети найбільше допомагає впровадження 
інтерактивних технологій навчання. Удосконалення методів і організаційних 
форм навчально-пізнавальної роботи забезпе-чує активну і самостійну 
теоретичну та практичну діяльність учня в усіх ланках навчального процесу.  
 Цей метод використовувався у практиці українських педагогів у таких 
формах як: лабо-раторно-бригадний та проектний методи, робота у змінних 
парах, кооперативне навчання. Метод базується на ідеях демократичної 
педагогіки, а сама назва "інтерактив" з англійської означає взаємодіючий. Такі 
спроби оптимізації навчального процесу робив ще В. Сухомлинський, що під-
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тверджують автори посібника "Інтерактивні технології навчання: теорія, 
практика, досвід", в якому йдеться про те, що процес навчання – не автоматичне 
викладання навчального матеріалу. Він потребує напруженої розумової праці та 
власної активної участі в цьому процесі, а досягти цього можна за допомогою 
інтерактивного навчання.  
 Запереченням до впровадження цього методу є: твердження про те, що ці 
форми змен-шують роль викладача на уроці, можуть підірвати його авторитет, бо 
в живій дискусії, під час обговорення будь-яких проблем, викладач може не 
знати відповіді на якесь запитання. З іншої точки зору для викладача це 
постійний стимул для підвищення свого фахового рівня, оволодіння практичним 
досвідом, замислення над постійним самовдосконаленням і вдосконаленням 
якості навчання. Тільки той викладач, якого поважають і якому довіряють учні, 
здатний зацікавити їх, повести за собою, викликати бажання здобувати нові 
знання, а це і є основною метою інтер-активного уроку.  
 Інтерактивні форми допомагають побудувати і провести урок так, щоб 
викликати в учня інтерес до теми, що вивчається. Це дає відповідний поштовх  
до самостійної роботи, реалізації своїх планів. Нові технології навчання 
спрямовані на розвиток в учнів: здатності бачити проблеми, виявляти 
суперечності, висувати гіпотези, оригінальні ідеї, аналізувати, інтегрувати, 
трансформу-вати та синтезувати інформацію, вміння здійснювати пошук, 
дослідницьку діяльність.  
 Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що в навчальний процес 
залучаються всі учні. Спільна діяльність учнів у процесі пізнання й опанування 
навчального матеріалу означає, що кожний робить індивідуальний внесок у 
навчальний процес, відбувається обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. 
Це відбувається в атмосфері доброзичливості та взаємної підтримки, що дає 
змогу не тільки оволодіти новими знаннями, а й розвивати пізнавальну 
діяльність.  
 Інтерактивна діяльність на занятті передбачає організацію та розвиток 
діалогічного спілку-вання. Це сприяє взаєморозумінню, взаємодії, спільному 
розв'язанню загальних й водночас важли-вих для кожного учасника завдань. 
Такий підхід виключає домінування як одного доповідача, так і однієї думки над 
іншими. Отже, інтерактивне навчання – передусім діалогічне навчання, якому 
притаманна тісна взаємодія викладача і учня.  
 Урок має бути ефективним (тобто досягти визначеної мети) й оптимальним 
за структурою (тобто складатися з таких навчальних ситуацій, містити такий 
матеріал і подаватися такими методами і прийомами, щоб не переобтяжуючи 
учнів, досягти найкращих результатів). Учні ма-ють емоційно і вдумливо 
сприймати інформацію, оволодіти системними знаннями, вміти ними вільно 
оперувати в нових умовах, усвідомлювати їх значення. Ще одна сучасна вимога 
до уроку – інтегрування знань з різних предметів. Американські педагоги 
виділили таку фазу інтегрованого уроку, яку назвали рефлексією. «Рефлексія» – 
це фаза уроку, під  час якої учні осмислюють від-криті і усвідомлені ними на 
занятті ідеї; в цей час вони запитують, інтерпретують, застосовують, 
сперечаються, дискутують, змінюють та поширюють набуті знання». 
("Інтерактивні технології навчання, теорія, практика, досвід., Метод. Посібник, 
Авт. – укл. О. Пометун, Л. Пироженко, К., АПН, 2002 р." 
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 Специфікою інтерактивних уроків є обов'язкова попередня домашня робота 
учня, звичайно, за попередньо оголошеною викладачем проблемною темою. 
Тому і проходять ці уроки особливо цікаво, бо цьому передує серйозна і копітка 
попередня робота з різноманітним матеріалом і багатьма джерелами. 
 План підготовки учнем матеріалу може бути таким:  

– Визначення теми та напрямків її розкриття. Обгрунтування актуальної 
теми; 

– Мета дослідження; 
– Первинне сприйняття тексту. Спостереження; 
– Аналіз прочитаного. Виписки, тези як форма фіксації матеріалу. 

Систематизація, встановлення певних закономірностей; 
– Аргументація своєї думки, її ілюстрація найбільш переконливими, 

показовими прикладами; 
– Орієнтований план відповіді опоненту; 
– Посилання на використані джерела; 
Особливо хочу наголосити на важливості аргументації. Адже для цього 

учневі треба воло-діти індуктивним методом (хід думки від приватного до 
загального). Розвиваючи власну думку, можна звернутися до цитування та 
ілюстрації прикладами.  

Інтерактивне навчання використовують у разі застосування фронтальної і 
кооперативної форм організації навчальної діяльності учнів (вважається, що 
інтерактивних технологій потребу-ють саме ці форми). Фронтальна форма 
організації навчальної діяльності учнів передбачає навчан-ня однією людиною 
(здебільшого, викладачем) групи учнів. За такої організації навчальної діяль-
ності кількість слухачів завжди переважає кількість тих, хто говорить. Усі учні 
на певному етапі працюють разом чи індивідуально над одним завданням із 
подальшим контролем результатів. 

У кооперативній формі організації навчальної діяльності учнів провідну 
роль відіграє спілкування і взаємодія учнів один з одним. Кооперативна робота 
може бути продуктивною лише тоді, коли склад груп постійно змінюватиметься і 
кожен учень так чи інакше спілкуватиметься з усіма іншими учнями. 

Пошукові методи інтерактивних технологій у викладанні 
спецдисциплін 

– Аналіз статті з журналу чи технічної літератури; 
– Ділова гра. Відтворюється поведінка замовника і слюсаря; 
– Дискусія. Обговорення складної проблеми, пошук істини; 
– Творча лабораторія. Мікрогрупа викладає по частинах опрацьовану 

інформацію; 
– Мозкова актака. Група ділиться на дві частини: генератори і критики. 

Першими виступають генератори, а потім критики. Після виступу учень 
критично оцінює себе й аналізує недоліки; 

– Проблемний семінар. Групова дискусія з метою доведення істини; 
– "Акваріум". Частина групи сидить в центрі кабінету в оточенні інших й 

веде дискусію (за зразком телепередачі "5" копійок). Кожен з них, хто 
сидить навколо, закріплений за декількома учасниками дискусії, а потім 
висловлює свої зауваження й коментарі. 

Ці методи дають змогу викладачеві цілеспрямовано добирати статті та 
окремі повідомлення для цілеспрямованого сприйняття учнями. 
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Методи індивідуального підходу до навчання виклав у своїх працях ще В. 
О. Сухомлинський, які можуть бути покладені в основу сучасної концепції 
інноваційних методів навчання. Прикладом ефективного методу навчання (за 
методикою В. О. Сухомлинського) є поділ класу на групи, підгрупи, в яких поряд 
із слабим учнем – сильніший, який, будучи в "одній команді", допомагає 
слабшому, вболіває за нього, прагне підняти його до вищого рівня, бо успіх 
групової справи залежить від кожного індивідуально (Сухомлинський В. О. 
Вибрані твори в 5-ти томах. Т. 1. – Київ, "Радянська школа", 1976). 

Форми групового навчання виховують відповідальність за свою ділянку 
роботи, витра-чений час, виконані завдання, формують міцні й дружні учнівські 
колективи. Використовуючи на таких уроках методи ділової гри, можна не тільки 
розвивати чуттєвий і естетичний потенціал особистості, а й економічне 
мислення, ініціативність, підприємливість, ділові та культурні навич-ки, тобто 
всі ті риси, що потрібні сучасному молодому поколінню. Інтерактивні технології 
є корисними і для фізичного здоров'я учнів, оскільки знімають нервове 
напруження, а елементи гри вносять позитивні емоційні відчуття. Не зайве буде 
згадати і значно ширші можливості оціню-вання знань учнів. Головним методом 
оцінювання на інтерактивному уроці є спостереження. Окрім того можна широко 
використовувати тести, як з вибором вірної відповіді, так і з одноразовою 
відповіддю (кросворди). Найрізноманітніші форми експрес-опитування: 
опитування на картках, продовжити речення, заповнити таблицю, нарисувати 
діаграму, скласти схему. Виявити ґрунтовні знання дає можливість розширене 
опитування з наведенням у відповідях аргументів і фактів, а також контрольна 
вправа або творче завдання. Закріпити знання учня дає можливість метод 
самооцінки з глибоким обґрунтуванням виставленої собі оцінки. Не менше 
значення мають ігрові методи оцінювання. 

Отже, в цілому, завдяки інтерактивним технологіям навчання, учні можуть 
зрозуміти, пояснити і вмотивувати, а де потрібно – й відстояти свою точку зору. 
Викладачеві ж інтерактивні технології допомагають поповнити знання учнів, 
формувати їхній життєвий досвід, уміння друж-нього спілкування, поваги до 
думки колег, а в цілому – остаточного вибору правильного рішення з будь-яких 
питань.  
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Володимир Парахоняк 
 

Робочий зошит з предмета «Спецтехнологія»  
для учнів з професії «слюсар з ремонту автомобіля» за темою 

«СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ» 
 

Учень має знати: 
•  температурний режим роботи двигуна; 
•  призначення, класифікацію, загальну будову і дію системи охолодження; 
•  охолодні рідини, їх використання; 
•  будову сорочки охолодження, радіатора, термостата, рідинного насоса; 
•  ознаки несправностей системи охолодження, їх причини і шляхи усунення; 
•  основні операції з догляду за рідинною системою охолодження, натяг пасів 
вентилятора; 
•  призначення, загальну будову і роботу повітряної системи охолодження. 
 

БУДОВА ТА ПРИНЦИП ДІЇ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ 
 

Завдання 1 
 I. Якою цифрою позначені сорочки охолодження блока і головки блока 
циліндрів? 
 II. Який пристрій забезпечує примусову циркуляцію рідини в системі 
охолодження? 
 III. У якому пристрої відбувається найбільш інтенсивне охолодження рідини? 
 IV. Який вузол збільшує інтенсивність повітряного потоку, що проходить 
через серцевину радіатора? 
 

 
 

Рис. 1. 
 

 V. Який пристрій регулює повітряний потік, що проходить через серцевину 
радіатора? 
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 VI. Якою цифрою позначені рукави (шланги), що з`єднують радіатор з со-
рочкою охолодження двигуна? 
 VII. Який вузол служить для відбору рідини в радіатор обігрівача?  
VIIІ. Який пристрій автоматично змінює інтенсивність циркуляції рідини через 
радіатор? 
 X. По якому рукаву рідина повертається з радіатора обігрівача в сорочку 
охолодження двигуна? 
 XІ. Якою цифрою позначений краник зливу рідини з системи охолодження? 
 
Запишіть номери правильних відповідей в клітинки: 
          

 
Завдання 2 
 I. У якій відповіді правильно названий прилад, що створює циркуляцію 
рідини, в системі охолодження двигуна?   

1. Вентилятор. 2. Радіатор. 3. Насос. 4. Термостат. 
 II. У якому з названих приладів віддається тепло від охолодної рідини 
в атмосферу? 

1. У відцентровому насосі.  
2. У радіаторі.  
3. У розподільній, трубі.  

 III. Який прилад підводить охолоджувану рідину безпосередньо до найбільш 
нагрітих деталей двигуна?   

1. Вентилятор. 2. Радіатор. 3. Термостат. 4. Водорозподільна труба. 
 IV. У якій відповіді правильно вказаний тип насоса системи охолодження 
двигуна автомобіля ЗИЛ-130?  

1. Поршневий. 2. Відцентровий. 3. Діафрагмовий. 4. Шестеренчастий. 
 V. Порожнистий простір, між зовнішніми стінками циліндрів і внутрішньою 
поверхнею блока і головки циліндрів, називається: 

1. Робочим об’ємом циліндра. 
2. Повним об’ємом циліндра.  
3. Сорочкою охолодження. 

 VI. Який прилад створює повітряний потік, що проходить через радіатор? 
1. Вентилятор.   2. Жалюзі.   3.   Відцентровий   насос. 

 VII. Радіатор складається з верхнього і нижнього бачків, з`єднаних між собою: 
1. Рукавами (шлангами). 2. Трубками. 3. Сіткою.  

VIII. Система охолодження, в якій відсутні клапани в пробці заливної горловини 
радіатора, називається:  

1. Відкритою. 2. Закритою. 
 IX. У відкритій системі охолодження вода закипає при: 

1. 85 °С.       2. 100 °С.       3. 119 °С. 
 X. Підвищений тиск в закритій системі охолодження створюється: 

1. Паровим клапаном. 2. Повітряним клапаном.  
3. Паровим і повітряним клапанами одночасно. 

 
Запишіть номери правильних відповідей в клітинки: 
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Завдання 3  
Як називається елемент системи охолодження позначений на рис. 2: 
 

 
 

Рис. 2. 
 

 I. Цифрою 1:  
1. Жалюзі. 2. Радіатор. 3. Вентилятор.  

 II. Цифрою 2: 
1. Радіатор. 2. Зливний кран.  
3. Термостат. 4. Відцентровий насос. 

 III. Цифрою 3: 
1. Вентилятор.   2. Компресор.   3. Термостат. 

 IV. Цифрою 4: 
1. Перепускний трубопровід. 2. Термостат. 3. Датчик. 

 V. Цифрою 5: 
1. Вентилятор.  2.  Відцентровий  насос.  3.  Радіатор. 4. Термостат. 

 VI. Цифрою 6: 
1. Сорочку охолодження. 2. Перепускний трубопровід.  

 VII. Якою цифрою на рис. 2 позначений кран опалювача кабіни автомобіля: 
1. 3.       2. 5.      3. 7.      4. 13. 

VIII. Цифрою 11: 
1. З`єднувальні трубопроводи. 2. Зливні крани.  

 IX. Цифрою 7:  
1. Кран опалювача. 2. Опалювач.  
3. Датчик покажчика температури   рідини. 4. Зливний кран. 

 X. Якою цифрою на рис. 2 позначені зливні крани?  
1. 7.     2. 11.    3. 12.    4. 13. 

 XI. Цифрою 12: 
1. Сорочка охолодження. 2. Відцентровий насос.  
3. З’єднувальні патрубки і шланги. 4. Жалюзі. 
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XIII. Якою цифрою на рис. 2 позначений радіатор?  
1. 9.       2. 13.       3. 14.       4. 3. 

XIV. Цифрою 14:  
 1. Жалюзі. 2. Радіатор. 3. Вентилятор. 4. Компресор 

 
Запишіть номери правильних відповідей в клітинки: 
              

 
Завдання 4 
 І. В який бачок радіатора поступає 
рідина з сорочки охолодження? 
 II. Які елементи радіатора 
забезпечують інтенсивне охолодження 
рідини? 
 ІІІ. У який бачок радіатора поступає 
охолоджувана рідина з серцевини 
радіатора? 
 ІV. По якому патрубку відводиться 
рідина до корпуса водяного насоса? 
 V. Якою цифрою позначена пробка 
заливної горловини радіатора? 
 VI. Якою цифрою позначена паро-
відвідна трубка?  
 VII. Який клапан в пробці радіатора  
випускає пару в атмосферу і запобігає 
підвищенню тиску в радіаторі? 
VIII. Яка пружина стискається  при 
спрацьовуванні парового клапана? 
IX. Який клапан в пробці радіатора впускає в радіатор повітря з атмосфери і 
запобігає зниженню тиску в радіаторі? 
X. Яка пружина стискається при спрацьовуванні повітряного клапана? 

 
Запишіть номери правильних відповідей в клітинки: 
          

 
Завдання 5 

 
 

Рис. 4 
 

 I. На рис. 4 цифрою 1 позначено: 
1. Паровий клапан.  

Рис. 3 
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2. Повітряний клапан.  
3. Пружину парового клапана.  
4. Пружину повітряного клапана. 

 II. На рис. 4 цифрою 2 позначено:  
1. Повітряний клапан.  
2. Паровий клапан.  
3. Пружину повітряного клапана.  
4. Пружину парового клапана.  

 III. На рис. 4 цифрою 3 позначено:  
1. Пружину парового клапана.  
2. Пружину повітряного клапана. 
3. Паровий клапан.  
4. Повітряний клапан. 

 IV. На рис. 4 цифрою 4 позначено: 
1. Пружину парового клапана.  
2. Пружину повітряного клапана.  
3. Паровий клапан.  
4. Повітряний клапан. 

 V. У закритій системі охолодження двигуна автомобіля ЗИЛ-130 вода системі 
охолодження закипає при:  

1. 73 °С;      2.  85 °С;     3. 100 °С;     4. 119 С. 
 VI. Який клапан пропускає повітря в радіатор з метою запобігання сплю-
щування трубок серцевини внаслідок зменшення об’єму охолодної рідини 
в закритій системі або конденсації пари під час остигання двигуна? 

1. Паровий. 2. Повітряний. 3. Обидва клапани.  
 VII. Хто керує жалюзями, регулюючи повітряний потік, що проходить через 
радіатор? 

1. Вентилятор. 2. Радіатор. 3. Водій. 4. Насос 
 
Запишіть номери правильних відповідей в клітинки: 
 
       

 
Завдання 6 

   
Рис. 5. Водяний насос: 

1, 2, 3 і 4 – пружина, гумовий ущільнювач, текстолітова упорна шайба і обойма 
самопідтискного сальника; 5 – корпус підшипників; 6 – вал крильчатки і вентилятора; 

 7 – крильчатка насоса; 8 – самопідтискний сальник; 9 – корпус насоса 
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 I. Яка деталь насоса забезпечує циркуляцію рідини? 
 ІІ. Якою цифрою позначений вал насоса? 
 ІІІ. У яких опорах обертається вал? 
 IV. До якої деталі прикріплюється шків привода насоса і лопаті вентилятора? 
 V. Яка деталь насоса безпосередньо кріпиться до блока циліндрів? 
 VI. До якої частини насоса приєднується шланг від нижнього бачка радіатора? 
 VII. Що забезпечує ущільнення між валом і корпусом насоса? 
VIII. Який пристрій служить для мащення підшипників вала насоса? 
 IX. У відцентровому насосі крильчатка закріплена на: 

1. Корпусі насоса. 2. Шківі. 3. Вала. 4. Розпірній втулці. 
 X. Витіканню рідини, з насоса запобігає:  

1. Самоущільнювальний сальник. 2. Водорозподільна труба.  
3. Кільцева виточка. 4. Перепускний клапан. 

 XI. Вал відцентрового насоса встановлений на: 
1. Роликових конічних підшипниках.  
2. Роликових циліндричних підшипниках.  
3. Кулькових підшипниках.   
4. Бронзових втулках. 

 XII. Повітряний потік в системі охолодження створюється: 
1. Вентилятором. 2. Відцентровим насосом.  
3. Радіатором. 4. Водорозподільною трубою. 

Запишіть номери правильних відповідей в клітинки: 
            

 
Завдання 7 
 I. Для швидкого прогрівання двигуна в системі рідинного охолодження 
встановлюють:      

1. Термометр. 2. Термостат. 3. Вентилятор. 4. Радіатор. 
 II. У системі охолодження двигуна автомобіля ГАЗ-53А встановлений 
термостат: 

1. З рідким наповнювачем. 2. З твердим наповнювачем. 
 III. У системі охолодження двигуна якого автомобіля встановлюється 
термостат з твердим наповнювачем?   

1. ГАЗ-53А.      2. ЗИЛ-130.  
 IV. У якій відповіді правильно вказана речовина термостата з твердим 
наповнювачем?    

1. Натрій. 2. Графіт. 3. Латунь. 4. Церезин 
 V. Якою цифрою позначений корпус термостата? 
 VІ. Якою цифрою позначена тарілка основного клапана ? 
 VІІ. Якою цифрою позначена тарілка перепускного клапана? 
VIII. Яка деталь з’єднує тарілку основного клапана з гофрованим балоном? 
 IX. По якому каналу рідина підводиться від камери патрубка головки 
циліндрів?  
   X.По якому каналу рідина відводиться до корпуса водяного насоса, коли 
температура рідини менше 70°С і основний клапан закритий? 
 XI. По якому каналу рідина починає поступати до верхнього бачка радіатора, 
коли її температура підвищується до 75°С і клапан термостата відкритий? 
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Рис. 6. 
 

Запишіть номери правильних відповідей в клітинки: 
           

 
Завдання 7  
Позначте в таблиці (+), до яких наслідків призводить перегрівання або 
переохолодження двигуна: 

Таблиця 1 
 

№ 
з/п Наслідки Перегріванн

я 
Переохолодженн

я 
1 Погіршення кількісного наповнення циліндрів 

повітрям   

2 Розрідження і вигоряння оливи   
3 Зменшення потужності двигуна   
4 Збільшення втрат на тертя    
5 Конденсація парів палива, змивання оливи   
6 Ймовірність заклинювання поршнів,  

виплавляння підшипників    

7 Збільшення спрацювання деталей. Утворення 
нагару на поверхнях поршнів і камер згоряння   

 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ 

 

Завдання 8 
 I. Яку воду забороняється заливати в систему охолодження? 

1. Морську. 2. Дощову. 3. Снігову. 4. Дощову і снігову. 
 II. У холодну пору року систему охолодження двигуна рекомендується 
заповнювати: 

1. Холодною водою.  
2. Морською водою.  
3. Рідиною з низькою температурою замерзання  

 III. Рідина з низькою температурою замерзання, що заливається в систему 
охолодження двигуна, складається з дистильованої води і: 

1. Етилової рідини. 2. Етиленгліколю 3. Електроліту. 4. Соляної кислоти. 
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 IV. Рідину Тосол А-40 рекомендується заливати: 
1. У паливний бак.  
2. У піддон картера двигуна. 
3. В акумуляторну батарею.  
4. У систему  охолодження двигуна. 

 V. На непрогрітому (холодному) двигуні надходження рідини в радіатор 
перекривається: 

1. Впускним клапаном двигуна. 2. Випускним клапаном двигуна.  
3. Клапаном термостата. 4. Водорозподільною трубою. 

 VI. У якій відповіді правильно вказана температура охолодної рідини, 
в системі охолодження двигуна автомобіля ЗИЛ-130, при якій починає 
відкриватися клапан термостата? 

1. 20 °С;      2. 40 °С;      3. 75 °С;      4.  95 °С. 
 

Запишіть номери правильних відповідей в клітинки: 
      

 
 

НЕСПРАВНОСТІ  СИСТЕМИ  ОХОЛОДЖЕННЯ 
 

Завдання 9 
Яка несправність системи охолодження призводить до: 

а) перегрівання двигуна  
б) переохолодження двигуна  
в) підтікання охолодної рідини  

Позначте в таблиці 2 (+): 
Таблиця 2 

 
№ Несправності Перегрівання 

двигуна 
Переохолодження 

двигуна 
Підтікання 

рідини 
1 Пошкодження шлангів, 

радіатора, прокладок  
   

2 Слабке або нерівномірне 
затягування гайок кріплення 
головок циліндрів  

   

3 Слабке натягнення паса 
привода вентилятора 
і рідинного насоса  

   

4 Заїдання жалюзі, шторки 
у відкритому положенні, 
відсутність утеплення 
капота 

   

5 Забруднення оливою паса 
привода вентилятора 
і рідинного насоса  

   

6 Накип в сорочці 
охолодження  

   

7 Спрацювання сальника 
рідинного насоса  

   

8 Слабке затягування 
хомутиків шлангів, тріщини 
у блоці нещільні зливні 
краники  
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9 Малий рівень рідини 
у системі 

   

10 Забруднення радіатора    

11 
Заїдання клапанів 
термостата у закритому 
положенні  

   

12 Закриті жалюзі або шторка    
 

Загальні правила, які слід виконувати для забезпечення  
нормальної роботи системи охолодження: 

•  заливати у систему чисту, бажано м’яку воду; 
•  радіатор потрібно заповнювати до рівня горловини, а під час роботи стежити, 
щоб рівень води був нижчий від верхньої площини заливної горловини на 4 см.; 
•  доливати воду в систему перегрітого двигуна слід поступово при працюючому 
двигуні; 
•  взимку не можна заливати занадто гарячу воду в холодний двигун; 
•  знімати термостат не рекомендується, бо порушується нормальна робота 
системи охолодження: продовжується тривалість прогріву двигуна, він 
переохолоджується, що спричинює інтенсивне спрацювання деталей. 
 
Завдання 10 
 I. При недостатньому охолоджуванні двигуна його потужність: 

1. Знижується. 2. Підвищується. 3. Залишається незмінною. 
 II. При надмірному охолодженні двигуна пальна суміш, потрапляючи 
в циліндри: 

1. Розширюється і покращує наповнення циліндрів. 
2. Конденсується і переходить у рідкий стан.  
3. Залишається незмінною і повністю згорає, виділяючи теплову енергію.  
4. Производить до «стрільби» в карбюратор. 

 III. У якій відповіді правильно вказана найбільш вигідна температура (°С) 
охолодної рідини, в системі охолодження працюючого двигуна? 

1. 18–20.    2. 40–50.    3. 65–75.    4. 85–95. 
 IV. Для регулювання температури води, в системі охолодження встановлено: 

1. Манометр. 2. Термометр. 3. Жалюзі. 4. Сорочку охолодження 
 V. Для контролю температури води, в системі охолодження працюючого 
двигуна на автомобілі встановлено:   

1. Термометр. 2. Термостат. 3. Вентилятор. 4. Жалюзі. 
 VI. Якщо через спеціальний отвір в корпусі насоса просочується вода, то це 
свідчить: 

1. Про недостатність мастила в підшипниках.  
2. Про спрацювання підшипників вала. 
3. Про спрацювання крильчатки насоса.  
4. Про спрацювання самоущільнювального сальника 

 VII. Повітряний потік, що проходить через радіатор, регулюється шляхом 
відкриття і закриття: 

1. Жалюзі.  
2. Парового клапана пробки радіатора.  
3. Повітряного клапана пробки радіатора.  
4. Частотою обертання розподільного вала. 



 54 

VIII. При якій температурі (°С) рідини, починає плавитися твердий наповнювач в 
термостаті і відкриє клапан для проходження нагрітої рідини в радіатор? 

1. 17–21;     2. 67–71;    3. 90–95;     4.119. 
 IX. Якщо відбулося замаснення паса привода вентилятора, то двигун: 

1. Не запускається стартером і пусковою рукояткою. 2. «Чхає». 
3. Перегрівається. 4. Переохолоджується.  

 X. Якщо в системі охолодження відбулося порушення герметичності парового 
клапана, то двигун: 

1. Переохолоджується.  
2. Перегрівається.  
3. Працює з перебоями.  
4. Працює із стуком. 

 XI. Якщо в системі охолодження двигуна відбулося заїдання жалюзі 
у відкритому положенні в холодну пору року, то двигун:  

1. Не запускається. 2. Стукає.  
3. Перегрівається. 4. Переохолоджується. 

 XII. На автомобілі ГАЗ-53А натяг паса вентилятора регулюють переміщенням: 
1. Генератора.  
2. Натяжного ролика.  
3. Вентилятора.  
4. Регулювального гвинта. 

XIII. Якщо зруйнувалися ущільнювальні кільця гільз циліндрів в блоці, то: 
1. Охолодна рідина, може потрапляти в піддон двигуна.  
2. Пальна суміш при такті стискання проникає в піддон картера двигуна.  
3. Відпрацьовані гази прориваються в піддон картера двигуна при тактах 
робочий хід і випускання.  

XIV. Якщо утворилися тріщини на бачку або трубках радіатора, то їх: 
1. Замазують клеєм.  
2. Заварюють газо- або електрозварюванням.  
3. Запаюють м’яким або твердим припоєм. 

Запишіть номери правильних відповідей в клітинки: 
              

Операції технічного обслуговування системи охолодження. 
 

ЩТО: 
•  перевірити рівень охолодної рідини в радіаторі, усунути її підтікання; у разі 
потреби долити воду; 
•  очистити радіатор від бруду, органічних решток. 
ТО-1: 
•  змастити підшипники рідинного насоса; 
•  перевірити натяг паса вентилятора. 
ТО-2: 
•  промити систему охолодження спеціальним розчином для видалення накипу. 
СТО: 
•  перевірити роботу термостата і термометра; 
•  установити або зняти утеплювальні чохли. 
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Лабораторно-практична робота 
 

ВИВЧЕННЯ  БУДОВИ  І  ТЕХНІЧНОГО  ОБСЛУГОВУВАННЯ   
СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУНА 

 

Мета заняття. Детальніше ознайомитися з будовою системи охолодження. 
Отримати навички щодо розбирання, складання приладів системи охолодження, 
виконання операцій з технічного обслуговування. 
Обладнання робочого місця. Двигун у зборі. Прилади системи охолодження: 
радіатор, рідинний насос, термостат. Плакат «Система охолодження», набір 
інструментів. 
 
Завдання 1 

 
Ознайомитися з розміщенням та кріпленням вузлів системи охолодження, 

з’ясуйте їх призначення. Визначте схеми циркуляції охолодної рідини по 
великому,  та малому колах. 
Знайдіть на двигуні радіатор, зливний краник, Жалюзі, дефлектор, оливний 
радіатор, вентилятор, пробку заливної горловини радіатора, термостат, рідинний 
насос, з’єднувальні трубки до опалювача кабіни, сорочку охолодження. 
 

Завдання 2 
Розберіть рідинний насос (рис. 5). Затисніть насос у лещатах, відкрутіть 

болти кріплення вентилятора 1, зніміть вентилятор, розпірне кільце і шків. 
Відкрутіть гайку 3, з допомогою преса зніміть маточину 4 шківа 2. Викруткою 
зніміть стопорне кільце підшипника, відкрутіть болт 10 кріплення крильчатки 9 і 
за допомогою оправки молотком вибийте вал 6 разом з підшипниками 5 спочатку 
з крильчатки 9, а потім з корпуса 8 насоса. Крильчатку встановіть у лещата так, 
щоб самоущільнювальний  сальник 7 був зверху. Витягніть деталі сальника. 
Вивчіть конструкцію насоса. 
 

Завдання 3 
Ознайомитися з будовою радіатора і кріпленням шлангів до відвідного 

і підвідного патрубків 

Рис. 7. Рідинний насос двигуна ЗИЛ-130 
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Завдання 4 
З’ясуйте, як вентилятор і рідинний насос приводяться в дію за допомогою 

пасових передач. Перевірте та відрегулюйте натяг паса вентилятора та рідинного 
насоса. Натисніть на пас посередині між шківами із зусиллям 60–70 Н. При 
цьому прогинання паса повинно становити 10–15 мм. Прогинання регулюють 
зміщенням генератора. 
 

Завдання 5 
Визначення теплового стану та герметичності  

системи охолодження двигуна 
 

Загальні відомості 
Про порушення нормального теплового стану системи охолодження 

свідчить перегрівання двигуна, коли температура охолодної рідини перевищує 
оптимальні значення (80–90 °С). Температуру реєструють покажчиком, 
встановленим на щитку приладів. Датчик покажчика знаходиться в сорочці 
охолодження двигуна. На сучасних автомобілях застосовують системи 
охолодження закритого типу з надлишковим тиском, які дозволяють 
підвищувати температуру кипіння охолодної рідини до 100 °С і більше. Вони 
оснащенні датчиками аварійного перегрівання, які встановлені в сорочці головки 
блока або у верхніх бачках радіатора. Лампи загоряються при температурі 
охолодної рідини 105–115 °С. Ефективність роботи радіатора можна перевірити 
за різницею температур охолодної рідини у верхньому і нижньому бачках, яка 
повинна бути у межа 8–12 °С. 
 

Обладнання робочого місця 
Двигуни (справні й з попередньо введеними несправностями), термометри, 

набір інструментів. 
 

Порядок виконання роботи 
Візуально перевірити стан системи охолодження та її герметичність. 
Перевірити рівень охолодної рідини у радіаторі або розширювальному 

бачку на холодному двигуні через її значне об’ємне розширення при підвищенні 
температури. При наявності у системі охолодження розширювального бачка 
рівень охолодної рідини не повинен опускатися нижче позначки (оптимальний 
рівень — на 3–5 см вище позначки). При відсутності у системі охолодження 
розширювального бачка охолодну рідину заливають до нижнього торця 
горловини радіатора. 

Перевірити герметичність системи охолодження (наявність підтікання 
внаслідок несправності або пошкодження шлангів і місць з’єднання, сальника 
водяного насоса, прокладок, пробки радіатора, радіатора тощо). Усунути 
виявлені недоліки. 

Перевірити справність привода жалюзі радіатора.  
Усунути пошкодження. 
Перевірити стан пасів вентилятора, забруднені й замаснені паси протерти 

ганчіркою, змоченою у не етильованому бензині або миючому засобі. Не 
допускається пошкоджень  пасів (розшарування, розриви тощо). 
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Запустити і прогріти двигун, проконтролювати його тепловий стан за 
показами покажчика температури. 

Перевірити ефективність роботи радіатора, вимірявши температуру 
верхнього і нижнього бачків радіатора. Допустима різниця температур має 
становити 8–12 °С. 

Візуально перевірити герметичність системи охолодження прогрітого до 
робочої температури двигуна. 

Заглушити двигун. 
 

Завдання 6 
Перевірка і регулювання натягу паса привода вентилятора 

 

Загальні відомості 
Під час роботи двигуна пас вентилятора поступово розтягується, натяг його 

зменшується і він починає ковзати по шківу. Внаслідок зниження швидкості 
обертання вентилятора і вала водяного насоса, через проковзування паса двигун 
перегрівається. Проковзування пасів викликає також їх перегрівання 
і розшарування. Сильний натяг пасів призводить до швидкого їх розтягування та 
руйнування та збільшує радіальні навантаження на підшипники рідинного насоса 
та генератора. 

Періодична перевірка і при необхідності регулювання натягу паса привода 
вентилятора є невід’ємною частиною обслуговування автомобіля, спрямованою 
на підтримання його в працездатному стані. 
 

Обладнання робочого місця 
Двигуни (справні й з попередньо введеними несправностями), комплект 

ключів, пристрій для перевірки натягу пасів привода вентилятора, компресора, 
генератора (КН-13918). 
 

Порядок виконання роботи 
Послабити затягування гайки болта кріплення генератора до натяжної 

планки. 
Послабити затягування гайки болта (гайок болтів) кріплення генератора до 

кронштейна. 
За допомогою монтажної лопатки перемістити генератор (від двигуна) 

і зафіксувати його в новому положенні, затягнути гайку болта кріплення 
генератора до натяжної планки. 

Перевірити правильність регулювання. Якщо натяг паса відрегульовано 
правильно, затягнути болти (гайки болтів) кріплення генератора до кронштейна.  

У разі потреби регулювання повторити. 
Контрольні запитання і завдання 

 

Яке призначення системи охолодження?  
Які негативні наслідки перегрівання, переохолодження двигуна? 
З яких частин складається система охолодження? 
Який принцип дії системи? 
Яке призначення, будова і принцип дії термостата? 
Яке призначення і будова рідинного насоса? 
Яке призначення і будова радіатора? 
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У чому полягає технічний догляд за системою охолодження? 
Як перевірити і відрегулювати натяг паса вентилятора? 
Як видалити накип із системи охолодження? 
Які причини перегрівання двигуна? 
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Любов Семків 
 

Опоряджувальні  роботи  
в  будівництві 

 
Капітальне будівництво є однією з найвагоміших галузей народного 

господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи 
господарювання в країні. Від розвитку будівництва залежить також вихід 
економіки держави з кризового стану та виведення її на світовий рівень. 

Сьогодні в Україні будівництво перебуває в занепаді: основні фонди 
зношені майже на 60%, в середньому ці фонди на одну родину втричі менше, ніж 
в Росії, вчетверо ніж у Литві. Порівняно із Західноєвропейськими країнами 
матеріальна база України стосовно житла в 3-5 разів менша. Сьогодні на ринку 
будівельних робіт працює близько 7 000 будівельних організацій в яких зайнято 
764 000 працівників, 46% будівельних організацій об’єднані в корпорації та 
концерни, інші працюють на ринку самостійно. Біля 86% підрядних організацій 
мають недержавну форму власності.  

Значне скорочення обсягу бюджетних капіталовкладень на початку 90-х 
років призвело до кризи у будівельному комплексі. В зв’язку з скороченням 
обсягів робіт виникла гостра конкуренція на підрядному ринку, і це змусило 
будівельників шукати нові форми і методи господарювання. Назріла необхідність 
корінних змін у будівельному комплексі, його реконструкції. 

Державні будівельні організації шляхом приватизації перетворились на 
акціонерні товариства. Поряд з ними з’явились нові будівельні організації, які 
заносні на колективній та приватній власності. Ринок поповнився новими видами 
будівельних матеріалів, які потребують впровадження нових технологій. 

В даний час все більш активною стає задача зміни в будівництві органічно-
вяжучих речовин, одним з таких обкатів є спеціальні види будівництва що 
пов’язані з ремонтними роботами. Для таких цілей німецькою фірмою 
розроблені спеціальні особливі тонкомелені цементи на мінеральній основі. 

Сьогодні випускаються 16 різновидів тонкомелених цементів, яких є: 
тонкоподріблений портландцемент ний клінкер (група “Р”) та тонкомелений 
шлак (група “R”) кожному з цих різновидів належить ряд спеціальних 
властивостей: підвищена сульфатостійкість, знижена газонепроникність та 
водонепроникність, що досягається шляхом введення спеціальних добавок. Так 
наприклад, для групи “R» характерні інтенсивне тужавлення на початковому 
етапі та висока завершальна міцність. 

Для регулювання рухливості до складу цементного розчину вводиться 
хімічні добавки, які після замішування цементної суміші водою не чинять 
значного впливу на зміну консистенції суспензії. Цей вплив проявляється вже 
через 30 хв., а особливо через 60-90 хв. 

Загальні відомості. Види колон 
Несучі стовпи і опори в будинках часто оформляють в виді колон – 

квадратних, багатогранних, круглих. Поверхність колон частіше всього бувають 
гладкими, але інколи її оформляють жолобками – капелюрами. Крім капелюр на 
колонах влаштовують русти. Колони в класичній архітектурі часто влаштовують 
з ентазисом. Колона з ентазисом на 1/3 її висоти від низу має циліндричну 
форму, решті 2/3 поступово звужується до верху. 
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Виготовлення шаблона для колон з ентазисом. 
Колони з ентазисом штукатурять з допомогою правила-лекала або 

спрощеним способом використовують стругану рейку з перерізом 30х30 мм, 
довжиною, рівно висоти колони. Рейку і шаблон виготовляють так. Беруть 
дошку, рівно висоті колони, на дошці проводять пряму лінію і вимірюють зверну 
від цієї лінії точку Ві другу точку В1 на відстані, рівно з звуженням колони 
наприклад 5 см. Пряму лінію на дошці ділять на 3 частини. Нижче частина 
лишається прямою. До проведеної лінії на 1/3 від низу двома цвяхами 
прибивають рейку в точках А і В, а потім загинають її до точки В і прибивають. 

Рейку обводять олівцем і отримують на дошці криву лінію. Потім знімають 
рейку і виконують обколювання по кривій, захищають його і отримують 
правило-лекало, необхідне для вирівнювання розчину при оштукатуренні колони 
з ентазисом. 

Канелюри – це вертикальні шаблони на колоні, відділені одна від одної 
вузькими смугами або ципками. На рівних чотиригранних колонах капелюри 
витягують простим шаблоном.  

Вимоги до опоряджувальної поверхні. 
Послідовність опоряджувальних робіт. 
Внутрішнє оштукатурення і другі опоряджувальні роботи в 

багатоповерхових будинках починають з верхніх поверхів. Для прискорення 
робіт дозволяється виконувати опорядження до покрівельних робіт, в цьому 
випадку роботи ведуть з нижніх поверхів будинку, но при умові, що над 
опоряджувальними приміщеннями змонтовано не менше, ніж два перекриття. 

Дерев’яні рубані будинки оштукатурюють лиш після повного осідання, но 
не Расіне чим через рік після будівництва. Каркасні і щитові дерев’яні будинки, 
зібрані з стандартних деталей і установлені на твердій основі, дозволяється 
оштукатурювати відразу після закінчення збирання будинку і влаштування даху. 

Внутрішні опоряджувальні роботи, в тому числі і штукатурні, виконують 
до влаштування підлог, но після того, як установлені перегородки, дверні та 
віконні коробки, влаштовані системи внутрішнього водопостачання. Каналізацій, 
опалювання, якщо вимагається, установки трубки для закритої електропроводки. 

Інколи опоряджувальні роботи ведуть в такій послідовність. Спочатку 
основу під підлогу засипають стружкою або застилають руберойдом, виконують 
штукатурні і малярні роботи, замітають стружку, виправляють дефекти основи, 
настилають паркет або лінолеум, прибивають плінтус. 

Інструменти та матеріали для опоряджувальних робіт. 
Інструменти для нанесення і розрівнювання розчину 
Штукатурна кельма – складається зі сталевого полотна товщиною до 1,2 

мм держака з коліном висотою 50 мм і дерев’яної ручки. Кельми виготовляють з 
полотном довжиною 190 мм.  

Штукатурними кельмами насипають і приблизно позують різні матеріали, 
перемішують сухі суміші і розчини, накидають, намащують, розрівнюють, 
загладжують, зрізають розчин, очищають інструмент. Інвентар. 

Штукатурна лопатка – невеликі кельми з тонкими сталевими полотнами 
довжиною 140 мм, шириною 56 мм. Для деяких робіт полотно скорочують по 
довжині до 50 мм, по ширині 10...15 мм. Використовують штукатурні лопатки 
для розділювання архітектурних деталей, очищення інструментів розшивки 
тріщин і в штукатурці, підмазування. 
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Ковш – складається з чашки (ковш), дерев’яної річки і гачка, з допомогою 
якого ковш вішають на бортик ящика. Місткість ковша 0,6; 0,8; 1.0 л. Ковш 
виготовляють із листкової сталі товщиною 0,8...0,8 мм. Ковш з алюмінію і різних 
сплавів малопридатні так як до них сильно прилипає розчин, що знищує його 
ковзання при накиданні. Ковші використовують для нанесення розчину на різні 
поверхні і дозування матеріалів. 

Сокіл – це щит з дерева, або листового алюмінію, товщиною 2 мм розміром 
400х400мм 350х350 мм з ручкою в середині. З сокола розчин наносять на 
поверхню лопаткою або соколом намащують і розрівнюють поверхню. 

Дерев’яний щит виготовляють з 3х-4х 10…15 мм дощок. 
Півтерок – складається з полотна і ручки. Їх виготовляють із несучкуватої 

деревини або пресованого алюмінієвого профілю, або пінопласту. В залежності 
від значення вони бувають з полотном довжиною 150...2000 мм, шириною 
20...150 мм товщиною 5...30 мм. Дерев’яне полотно повинно бути рівно 
вистругане, а краще фуговано. Півтерки служать для розрівнювання, 
нагладування розчину, натирання архітектурних елементів.  

Інструменти для порядкування штукатурки 
Терки – використовують для затирання штукатурного шару. Вони 

складаються із полотна і ручки. Ручку роблять такої висоти, щоб в неї свобідно 
проходили пальці рук. Но не доходили при цьому до полотна 3...5 мм, на 
величину крупного піску. Середні розміри полотна. Терки 1300х190 мм.  

Гладилки – використовують також для загладжування штукатурки. 
Гладилки бувають стальні або дерев’яні. Дерев’яні гладилки – це півтерки, 
полотно яких обтягнуто гиною. Довжина і ширина полотен гладилок бувають 
різні.  

Пензлик – використовується для змочування поверхні, миття інструментів і 
других цілях. Пензлики бувають різних розмірів і форми, з волосся, морської 
трави, мочала. В штукатурних роботах використовують макловиці, габаритні 
розміри яких 250х180х80 мм. 

Бучарда – металевий молоток масою до 15.% кг. На торцових сторонах 
бугард насічки від 16 до 36 зубчиків пірамідальної форми.  

Замість зубчиків може бути нарізка в вигляді преміх лез. При обробці 
бугордами поверхності на них залишаються від зубців ямки, від лез – полоси. 
Богари використовують але наковки декоративної штукатурки на цементному 
в’яжучому розчині і для підготовки кам’яних, цегельних, бетонних і подібних 
поверхонь. 

Зубила – служать для вибирання швів в кам’яній кладці, насічки 
декоративної штукатурки, підготовки поверхні. 

Троянка і зубчатка – призначені для тої цілі, що зубила. У троенки на лезі 
три зубчика, у зубчатки – декілька. Виготовляють зубила, зубчатки і троенки із 
сталі. 

Правила – призначені для розрівнювання ґрунтового і накрив очних шарів 
штукатурки, пробірки вертикальності опоряджувальної поверхні. 

Правила в залежності від призначення виготовляються: прямі – із 
алюмінієвого профілю довжиною 12000, 16000, 1800 мм, ручка з дерева; 

Лузкові: довжина 804 мм. 
Правила для перевірки точності виконаної штукатурки роняють з дощок 

шириною 100 мм з одним вирізом або двома для рук. Прості правила 
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використовують теж при витягуванні карнизів і тяг, віконних і дверних укосів, 
розрівняння розчину на різних поверхнях по маякам. 

Сталеві щітки – дерев’яні ручки, в яких встановлена сталевий дріт 
призначені для чищення різних поверхонь, чищення деяких видів декоративної 
штукатурки. 

Циклі – стальні пластинки довжиною до 200 мм з зубчиками різної висоти і 
ширини, служають для циклювання декоративних штукатурок, особливо 
теразитових. 

Цвяхова щітка – кусок дошки або терка з набитими в полотно цвяхами, 
кінці яких виступають із-за площини дошки на 3...10 мм, що залежить від того, 
якої крупнисті фактуру необхідно получити. Цвяхи набивають на відстані 5...10 
мм рядами або в шахматному порядку. Щітки використовують для обробки 
таразитових штукатурок. 

Штукатурка лінійка – служить для розділки кутів, зрізання розчину, 
нанесеного вище рівня тяги. Лінійки виготовляють з дерева. Довжина, товщина і 
ширина їх бувають різні. Довга лінійка легша для роботи, так як обезпечує більш 
точну зрізку розчину. Один або два кінця лінійки зрізають під кутом 45о і 
тривають сталевий різець на одному рівні з робочою площиною лінійки. Крошка 
лінійки може бути плоскою –для розділювання прямокутних архітектурних 
блоків або закругленої – для розділювання криволінійних обломів. 

Ростівки – призначені для прорізки рустов при обробці швів між плитками 
перекриття. Виготовляють ростовки сталеві або дерев’яні довжиною 250..300 мм. 
Вони мають виріз на кінці і прикріплену сталеву полоску в вигляді півкруга, яка 
являється різцем і служить для розрізки розчину між плитками перекриття. 

Інструменти для підготовки і перевірки поверхонь 
Штукатурний молоток – в одному кінці має обушок розміром 25х25 мм на 

другому – вигнуті рожки з прорізами для витягування цвяхів. Молоток 
насаджується на ручку довжиною 300 мм. Маса молотка 600 г і ручки розшита на 
то, щоб можна було за два удари забивати штукатурні цвяхи. 

Молоток – кулачок – з широким обушком масою до 2 кг використовують 
при роботі з зубилом, троянкою. 

Молоток штукатурний з металевою обрязиновою ручкою – масою 1 кг 
служить для нанесення ударів при насічці невеликих бетонних поверхнених. 

Ніж – для опоряджувальних робіт служить для виготовлення ручок 
інструментів, розколення здранки, обрізки кромок рогожі, різання 
гіпсокартонних листів, вирізання профільної дошки. Що ножа має довжину до 
150 ми і вузький кінець. Ручка не повинна бути круглою, інакше вона буде 
крутись в руках. Ніж тримають в дерев’яному футлярі. 

Ручні ножиці – для різання металу використовують для вирізання сталевих 
профілів до шаблонів, розрізання сітки. Більш зручні і безпечні в роботі ножиці з 
загнутими ручками. При роботі такими ножицями руки завжди знаходяться вище 
відрізаних країв сітки, що зменшує небезпеки травм.  

Будівельний висок – використовують для провівщування поверхонь і 
провірки їх горизонтальності. Він складається з грузила і шнурка. Груз-висок в 
вигляді циліндра з загостреним кінцем малою не менше 200 г. Діаметр грузика 
10...20 мм, що позволяє повішувати поверхні під штукатурку товщиною від 5 мм 
і більше. Довжина шнура – 20 м. 
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Будівельний рівень – для перевірки вертикальних і горизонтальних 
поверхонь бувають різної довжини, дерев’яні і металічні з одним або двома 
візирами. Рівні слід берегти від падінь, так як вони можуть розколотись або 
зрушаться їх вирізу.  

Ватерпас – простий дерев’яний рівень з двох рейок, проставлених під 
прямим кутом однак до другої. Короткі ватерпаси мають довжину 600..750 мм, 
середні 1000...1500 мм. Ветерласи бувають прості –тільки для провірки 
вертикальних поверхностей і комбіновані – для провірки вертикальних і 
горизонтальних поверхонь. 

Простий ватерпас – фугована дошка, по середині якої проведена риска або 
забиті шпальки і закріплений висок. Комбіновані складаються з двох рейок: 
довгої і короткої, яка закріплюється до довгої під кутом 90о з допомогою мира і 
підкосів. 

Водяний рівень – використовують для провішування горизонтальних 
поверхонь або нанесення горизонтальних ліній на стінах. Цей рівень складається 
з поділками. Якщо рівень наповнити водою і приблизити трубки одна до другої 
на одному рівні. То налита вода повинна стояти на одних і тих самих поділках. 

Кутники – бувають дерев’яні і металеві, краще з пересувною тонкою, з 
допомогою якої легше виміряти кути просвіту відкосів. 

Розміри їх бувають різні. Кутники необхідні для розміток, пробірки кутів, 
виготовлення профільних дощок. 

Крім розглянутих інструментів при штукатурних роботах використовують: 
пилку, сокиру, метр, кусачки, кліщі, напильник, бруски і т.д. 

Насадка інструментів і догляд за ними 
Всі інструменти повинні бути надійно насаджені на ручки так, щоб вони не 

могли зіскочити в час роботи. Особливо це відноситься до ударних інструментів, 
молотком, кулачком, бугардом. 

Молотки і кулачки – спочатку насаджують на ручку так, щоб вони 
перестали рухатись по ній. Після цього усаджуть молоток або кулачок, 
відрізають виступаючий кінець ручки, на відстані 50... 100 мм від цього кінця 
просвердлюють дірку діаметром 5... 7 мм, прорізують від нього двох 
протилежних сторонах жолобки по товщині використаного дроту.  

Потім виставляють в дірку кусок дроту, загинають його так, щоб він міцно 
ліг в жолобки, і відрізають кінці з такими розрахунком, щоб вони виступали із-за 
ручки на 10...15 мм. 

Бучарди – краще кріпити з допомогою кліщів і цвяхи забивати в ручку 
поперек отвору. В цьому випадку кінець ручки повинен виступати із-за бугарди 
на 20...30 мм. 

Устаткування та інвентар 
Сталеві марки – грубі короткі сталеві цвяхи довжиною 50...70 мм, 

товщиною до 10 мм з шапками квадратної або круглої форми опалення замість 
розчинних шарах при влаштуванні маяків. Сталеві марки легко забиваються в 
шви цегляної і других кладок, а також в шлакобетон і другі важко цвяхові 
поверхні. 

Маяки – бувають розчинні, дерев’яні і металічні. Розчинні маяки найбільш 
трудомісткі. Дерев’яні маяки – це рейки – правила із зрізом від 40х40 до 50х50 
мм. 
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Інвентарні металічні маяки виготовляють з сталевих, дюралюмінієвих або 
других твердих уголків зрізом 25х25, 30х30 і 35х35 мм. З її допомогою наносять 
штукатурку товщиною відповідно 18, 22 і 25 мм. Робочою частиною таких маяків 
являється вершина уголка-усянок. До кінців уголків приварені кошики з 
прорізами довжиною 60...70, в яких рухається сталевий штир з гайкою. 

Малки – івикористовують для розрівнювання розчину між дерев’яними 
маяками на стінах, стелі, відкосах, заглушках. Для розрівнювання розчину між 
дерев’яними масками, які по висоті більші товщини штукатурки, 
використовують прості або розвідні малки з відрізами такої глибини, яка 
відповідає товщині розчину. Розвідні малки дають можливість розрівнювати 
розгин між масками, тамованими на відстані 1,2...2 мм. 

Зажими – призначені для закріплення правил до поверхності. Простими 
зажимами кріплять правила при витягуванні тяг, обробці дверних та віконних 
відкосів. 

Вони складаються з штиря квадратного або прямокутного зріз довжиною 
від 150 до 200 мм і лапки з отворами по формі штиря, яка надівається на штир. 
Складні зажими складаються з штиря, скоби і двох болтів. Штир забивають в 
площину, надівають на нього скобу, кріплять її до штиря болтам, ставлять в 
скобу правило або дерев’яний маяк і закріплюють другим ботом. 

Шаблони – служать для витягування тяг (карнизів, поясків). Вони бувають 
різних розмірів і конструкції. 

Розгинні ящики – призначені для приготовлення і зберігання сухих умілей і 
розгинів. Вони бувають металеві і дерев’яні. Металевий штукатурний малий 
ящик для зберігання розчину на робочому місця має розміри 600х400х220 мм, 
об’ємом 0,35 м3. 

Сита – служать для просівання сипучих матеріалів і процідження розчинів. 
Сита можна натягнути на круглу обойму або набити на прямокутну дерев’яну 
раму з ручками, або просто зв’язати кінці сітки, обв’язати їх тканиною 

Розчини 
Вапняно-гіпсовий 
Розчини призначені для оштукатурення дерев’яних поверхонь не вологих 

приміщеннях, а також кам’яних поверхонь. З цього розчину добре витягуються 
карнизи. Вапняно-гіпсові розчини швидко ржавіють, тому при роботі з ними не 
потребується великого фронту робіт. Раніше ці розчини широко 
використовувались для оштукатурення фасадів. 

Вапняно-гіпсові розчини приготовлять невеликими порціями (не більше 5 
л), щоб їх можна було використати за декілька хвилин.  

Затужавілий розчин переміщувати не можна, так як при цьому він втрачає 
здатність тверднути і не зберігає міцність. 

Для приготування порції розчину в розчинний ящик наливають воду, 
насипають туди тонким шаром гіспові в’яжусі в все швидко переміщують до 
гіпсового сжетаноподібного тіста. Потім туди добавляють вапняний розчин, і ще 
раз швидко переміщують і використовують тут же в діло. 

Цементно-вапняний розчин (змішані) використовують два оштукатурення 
зовнішніх стін, вологих частин будинку, а також з підвищеною вологістю повітря 
в процесі експлуатації, цоколів і т.д. Ці розчини повільно тужавіють, наносять їх 
тонким шаром. Цементно вапняні розчини використовують в протязі 1 год., до 
початку тужавлення цементу. Ці розчини пластичніші цементних, ними 
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удобніше працювати, вони легко розрівнюються тонким шаром і розслоюються 
менше цементних. 

Склади цементно-вапняних розчинів (цемент, вапно тісто і пісок), об’ємні 
частини 1:1:6, 1:2:8; 1:2:9; 1:2:11; 1:3:12 і 1:3:15. 

Марка розчину залежить від марки цементу. 
При малих об’ємах робіт розчини приготовляють по різному. В одному 

випадку спочатку із цементу і піску роблять суху суміш, відміряють потрібну 
кількість вапняного тіста і води, все переміщують, получають вапняне молоко, 
яке проціджують через сито, і на цьому вапняному молоці розчиняють цементну 
суміш. В другому випадку приготовляють вапняний розчин з вапняного тісті і 
піску. В цей розчин добавляють цемент і все переміщують. Якщо потрібно, 
добавляють воду. Можна також цемент змішати з водою, получене цементне 
молоко добавити в вапняний розчин і все перемішати до повної однорідності.  

Цементні розчини використовують в сирих місцях (більше 60%) і для 
штукатурення зовнішніх стін, піддаються систематичному зволоженню. Ними 
оштукатурюють нижні частини фундаментів, які знаходяться в вологому 
середовищі, цоколів, зовнішніх стін споруди. Ці розчини використовують для 
влаштування ізоляційного мару з добавкою водонепроникних добавок. Цементні 
розчини міцні, повільно тужавіють. Але виповнення робіт цементними 
розчинами необхідний великий фронт робіт. Розчини використовують в дію не 
пізніше чим через годину після приготування. 

Склади розчинів від 1:1 до 16:, на одну об’ємну частину цементу беруть від 
1 до 6 частин піску. Розчини в відношенні від 1:4 і більше достатньо тверді і 
наносити їх незручно. В штукатурних роботах частіше всього використовують 
склади розчинів до 1:3. Вони більш пластичні, добре наносяться і розрівнюються, 
но при цьому потребують більше цементу. Розчини приготовляються так. 
Відмірюють дозами цемент і пісок, переміщують їх і просіюють через сито. 
Приготовлену суху суміш розчиняють водою. Склади і марки цементно 
вапняного і цементного розчинів приведені в таблиці. 

Види підмащування для опоряджувальних робіт 
Основні вимоги: 
При опоряджувальних роботах використовують інвентарні розкладні 

помости і підмостки, які відповідають потребі індустріального будівництва. Вони 
повинні забезпечувати безпеку робіт і відповідають потребам “Засоби 
підмащування”. 

Помости і підмости установляють на мідному і надійній основі. 
Ширина настилу на помостах і підмостах повинна бути не менше 1,5 м, 

висота між настилами – не менше 1,8 м. Настил повинен мати рівну поверхню. 
Між дошками або щитами допустимі зазори не більше 5 мм. 

Якщо настил суцільний, то позволяється стикувати дошки поверх, по їх 
довжині спочатку скосивши торці дощок. Кінці розставляють на опорі (прогоні) 
так, щоб кожний з них перекривав опору (прогін) не менше чим на 20 см в одну і 
другу сторону. 

Після влаштування підмостків і помости висотою до 4 м їх приймає 
майстер будівельних робіт, а вище 4 м – комісія, акт при2мання підтверджується 
головним інженером будівничої організації. Помости в процесі експлуатації 
оглядає виконроб або майстер не рідше ніж через кожних 10 днів. 
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В місцях підйому людей на помости і підмости вивішують плакати з 
указанням величини і схеми розміщення навантажень. 

Драбини, настили і переходи потрібно зберігати в чистоті, виносячи з них 
сміття, розчин і залишки матеріалів. 

Помости використовують для роботи на невеликій висоті як всередині 
будівель. Переважно використовують інвентарні помости з металевих труб. Вони 
легко збираються і розбираються, мають підйомні механізми, що дають 
можливість їх піднімати або опускати на різну висоту. Настилом у них служить 
дерев’яний щит. 

Розглянемо найбільше часто використовуючи розкладні помости. 
Складний двохвисотний столик має висувну площадку, що дає можливість 

виконувати роботу в приміщеннях висотою від 2,5 до 2,7 м. Площадку столика 
можна піднімати на висоту 700...900 мм. Розмір площадки 1060х470 мм. Маса 
столика з щитом 14,6 кг. 

При суцільному підмощуванні установлюють декілька столиків і між ними 
укладають щити настилу. 

Складний інвентарний столик використовують для роботи в приміщеннях 
висотою 2,5...2,7 м. Він також зручний для роботи на сходових площадках, так як 
одну пару його ніжок можна висувати і встановити столик на сходинках так, що 
площадка буде знаходитись горизонтально. Щоб столик не скочувався з 
сходинок, одну пару його ніжок роблять без коліс, що дає необхідне 
гальмування. 

Висота площадки столика 1360 мм, довжина 1100мм, ширина 560 мм. Маса 
столика з щитом настилу і огорожею 20, 15 кг. 

Універсальні розкладні пересувні помости виготовляють із тонкостінних 
труб. Висота робочо настилу від рівня підлоги 2360 мм, довжина площадки 1500 
мм, ширина 800 мм. Помости установлені на колесах, що позволяє вільно 
пересувати їх по фронту робіт. 

 
 
 
Драбини 
При малому ремонті поверхонь використовують приставні драбини. Вони 

міцні, легкі, їх можна переносити з одного місця на друге. З приставних драбин 
ведуть роботу тільки на стінах. 

По конструкції драбини повинні бути такими, щоб ніжки під час роботи 
важко розкріплювались, і не зсувались. Конструкція приставних драбин повинна 
відповідати потребам. 

Драбини виготовляють із дерева або труб (краще з дюралюмінієвих). 
Ступеньки врізають в тятиви і через 2 м стягують болтами, розташованими під 
ступеньками. Забороняється використовувати драбини без врізаних або 
вдовбаних ступеньок. Висота драбини повинна бути такою, щоб верхній кінець її 
був на й м вище тієї ступеньки, на якій стоїть робочий. Ширина драбин різна. 
Драбини висотою до 3 м роблять шириною 0,5 м, при великій висоті ширину 
драбини збільшують. Внизу драбину рекомендується робити декілька ширше, 
ніж в верху. 

Ніжки драбин бувають не розкладні і розкладні. Приставні драбини 
влаштовують нековзними опорами і ставлять під кутом 70...75о до 
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горизонтальної площини. Нижні кінці драбин постачають опорами в вигляді 
гострих металевих шипів, наконечників. Для бетонних основ наконечники 
роблять гумові, для дерев’яних або земляних – металеві. 

Малі і ремонтні роботи в середині приміщення роблять з тумб, сташки-
драбини. 

На їх широких площадках можна розташувати матеріали і інструменти. 
Використовують також складні дюралюмініємі драбини-столики. 

На сходових площадках зручно робити на сходових драбинах з висувними 
ніжками. Для зручності роботи на драбинах до їх ступеньок кріплять приставні 
площадки. Їх виготовляють з кутової сталі. Верх площадки має дощатий настил. 
До одної драбини можна приставити дві площадки, одну для робочого, другу для 
матеріалу. 

Підготовка поверхонь під опорядження 
Кам’яні поверхні. Стіни із бутового каменю підготовляють наступним 

чином. Шви кладки, якщо вони заповненні розчином, вибирають на глибину не 
менше 15 м, а поверхні кладки очищають сталевими щітками. 

Якщо в процесі кладки в шви вставлені куски дроту, роблять дротяні 
плетення. Щоб ліпше зв’язати штукатурний шар з основою. Якщо в шви кладки 
зароблені дерев’яні пробки товщиною 15 мм, довжиною 100...10 мм, в ці пробки 
вбивають цвяхи. По яким роблять дротяні сітки. Замість дроту можна 
прикріпляти сітку з отворами любого діаметру. 

Цегляні стіни, зложені в пусто шовку і що мають достатню шароховатість, 
перед оштукатуренням очищають металевою щіткою і поливають водою. Якщо 
шви цегляної кладки заповнені розчином повністю, їх вибирають на глибину не 
менше 10 мм. 

Провішування колон і пілестр 
Якщо декілька колон розташовані на одній прямій лінії, спочатку 

провішують крайні колони, потім з допомогою шнура, натягнутого по забитим 
цвяхам або вшатованим маркам, решту. 

Виступаючі частини на колонах зрубують, а якщо це зробити неможливо, 
збільшують товщину нанесення штукатурки на всіх інших колонах. 

Прямі колони. 
Провішують так: зверху на товщину штукатурки забивають цвях або 

установлюють марку. З шапки цвяха опускають висок і забивають другий цвях. 
Потім по забитим цвяхам натягують шнурок, по якому при необхідності в колону 
забивають проміжні цвяхи. Провісивши крайні колони. По забитим цвяхам 
натягують шнурок, забивають по ньому цвяхи, або роблять марки на всіх інших 
колонах. 

Колони з ентазисом. 
Провішують в такій послідовності: вимірюють верхній та нижній радіус 

колон. Припустимо верхній радіус 300, нижній 400 мм. 
В низу колони забивають цвях або роблять марку товщиною 2 см. На цвях 

або марку опускають зверху колони висок таким чином, що шнур його торкався 
шапки цвяха або марки. Потім у верху від лінії шнурка відміряють по напрямку 
до колони 100 мм. Для цієї помітки у верху колони забивають цвях або 
влаштовують марку. 
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Для влаштування марок на колонах по місцю провішування накидають 
ліпки з гіпсового або вапняно-гіпсового розчину. По ліпкам збоку пропускають 
висок і по лінії шнурка зрізають лицьову поверхню ліпок. 

Зрізавши ліпки зі всіх сторін, отримують точні марки. Марки влаштовують 
на відстані 1,5…5 м одна від другої, на відстані рівно довжині правила. На 
колонах висотою 5 м улаштовують по дві марки. 

Пілестри і півколони: провіщують так само як колони. 
Влаштування маяків на колонах. Маяки влаштовують тільки на круглих  

і півкруглих колонах, а також пілестрах, маяки як би обхвачують колону паском. 
Для приготування маяків виготовляють шаблон – кільце. Спочатку 

збивають з дощок товщиною 20...30 мм щит, на якому обводять циркулем круг 
потрібного діаметру. Потім щит роз’єднують на дві половини і пилкою або 
ножиком вирізають з кожної половини намальованих півкругів. Їх зачищають 
складають разом – отримаємо шаблон-кільце. Для колони з ентазисом 
виготовляють 3 кільця, а інколи і більше. 

Кільце укладають на забиті в колону цвяхи або влаштовані марки. Щоб 
дерев’яні кільця гіпсові ліпки або забивають цвяхи. 

В проміжності між кільцями і колоною накидають гіпсові або вапняно-
гіпсовий розчин. 

Коли розчин затужавів, кільце знімають. Щоб кільце відстало від розчину, 
по кільцю треба постукати молотком. Якщо на маяках утворюються порожнини, 
їх підмазують розчином і зачищають. 

Є другий спосіб влаштування маяків. Кільце-маяки витягують з гіпсового 
розчину за допомогою шаблону, установленого на рівному щиті або листі 
фанери. Після витягування кільце розрізають на дві частини і улаштовують на 
колону в необхідному місці. Витягування кілець займає більше часу, ніж їх 
відливання. Ому. Якщо колон багато, роблять гіпсову форму з двох кілець – 
внутрішнього і зовнішнього. Форми-кільця покривають за 2 рази спиртовим 
лаком і мастильним матеріалом. Влаштовують на щиті і в них відливають гіпсові 
кільця-маяки. Після схвачування гіпсового розчину верхню форму кільце 
знімають, кільце-маяк розрізають на дві частини і також знімають. Перед 
повторною відливкою на форму-кільце наносять мастильний матеріал. 

Маяки на півколонах влаштовують таким же способом, але тільки те, що 
використовується не кільце, а півкільце. Для багатогранних колон виготовляють 
кільце по формі колони. При витягуванні чотиригранних колон правила 
установлюють не по маяках, а по забитим по виску цвяхам або по виску. Щоб 
правила не прогинались при витягуванні, під них в декількох місцях накладають 
розчин. 

Оштукатурення чотиригранних гладких колон 
Від руки на двох протилежних сторона колони закріплюють точно по виску 

правила 2 так, щоб їх ребра виступали із-за поверх ості колони на товщину 
штукатурки (15...2 мм). Між правилами послідовно наносять шар штукатурки – 
обрезк, грунт, накривку – і розрівнюють їх пів теркою або правилом. Після 
тужавлення розчину його затирають, а правила знімають і перевішують на другі 
сторони колони. Оштукатуривши таким чином всі 4 сторони колони, натирають 
усенки. 

Штукатурний шар можна повністю витяг3вати шаблоном двома способами 
з одних і тих же самих правил. Для цього на двох протилежних сторонах колони 
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точно по осі навішують правила і на них установлюють шаблон. Спочатку 
витягують одну сторону колони, а потім шаблон переносять на протилежну 
сторону і так сам витягують. Після витягування правила знімають, а рівці від них 
заробляють розчином і затирають. 

Оштукатурення і витягування круглих гладких колон 
При отшукатуренні круглих гладких колон між маяками й наносять розчин 

3, до маяків прикладають правило 2 і, пересувають його зверху вниз, зрізають 
лишній розчин, оформляючи поверхню колони. Після грунту наносять накривку, 
потім поверхню затирають пів теркою або тампоном. 

Колони з енозистом обробляють так: 
Влаштовують маяки, наносять на колону розчин і розрівнюють його. На 

рівних місцях прями правилом, не ентазисі – правило-лекалом. 
Рівні і звужуючи круглі колони без капелюр часто обробляють в ручку. 

При більш якіснішій обробці штукатурний шар на низ витягують шаблоном. Для 
рівних колон використовують шаблон, профільна дошка якого витягують 
половину поверх колони. Правила навіщують на маяки точно одне проти 
другого. 

Колони з ентазисом теж витягують катальним шаблоном з криволінійної 
профільною дошкою. Форма колони отримується точніше, якщо її розбивають на 
більше число захваток. Переважно такі колони витягують з шести захваток. 
Профільна дошка гойдаю чого шаблону відповідає 1/6...1/8 і т.д. частини колони, 

Для навішування правил по маяках або по нанесеному грунту крупніють 
зверху колони ділять на прийняте число захваток (6,8) і ділять відмітки. З цих 
відміток опускають висок і по шнурку переносять відмітки в низу колони. По 
відмітках натягують шнурок і відбивають лінії, по яким будуть навішувати 
правила. Після витягування правила знімають, а місце під ними заробляють 
розчином, зачищають і затирають. 

Витягування, обробка канелюр на чотиригранних колонах 
Профіль канелюр вирізають на дошці, яку оббивають листовою сталлю, і з 

двох сторін дошки прибивають сончата. На колону з двох сторін навіщують 
правила, налаштовують на них шаблон і прибивають до сангат повзунок. При 
навішуванні правил на уже витягнутих сторонах відстань між ними збільшують 
на подвійну товщину штукатурки. 

Тому на шаблону набивають допоміжний брусок. Витягують канелюри 
простою послідовністю. 

Зверху і з низу канелюри обробляють вручну. Верх канелюр повинен 
знаходитись на одному рівні. Такі ж вимоги пред’являють і низ канелюр. Для 
розділення верху канелюр використовують крім лінійки і штукатурної лопатки 
малки з дошки або фанери. 

На недотягнуті місця накидають розчин, розрівнюють його і затирають по 
формі колони. По нанесеному розчинцу відбивають лінію рівня верху канелюра і 
по шаблону-масці вимальовують їх форму. Потім за допомогою лінійки, 
штукатурної лопатки і шалок вибирають лишній розчин і получають профіль 
канелюра. 

Для розділення нижніх частин канелюр на колону накидають розчин, 
вирівнюють його, затирають і відбивають лінію рівне канелюр навколо колони. 
За допомогою штукатурної лопатки вибирають гашений розчин і розділяють 
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бокові сторони лінійкою, загинають півтерками, а затирають тампоном з 
тканини, цупкого волика, паралону. 

На звужених колонах канелюри витягують інакше. Спочатку колону 
провіщують і на її гранях визначають осі. П об’єму сторонам осі на рівних 
відстанях внизу: верху навіщують правила.  

Для витягування канелюр необхідно шаблон, що коливають. Профільну 
дошку й шаблону виготовляють по розміру самої широкої частини колони з 
припуском на 100 мм з кожної сторони для влаштування вушок. Профільну 
дошку оббивають сталлю в вушках просвердлюють отвори. Санчата 2 роблять 
довжиною 300-400 мм з тонких дощок або з брусків перерізом 50х50мм. В 
середині санчат прорізують наскрізні дирки довжино 100...150 мм і шириною 
20...30 мм, в гранях санчат перпендикулярно одержаним отворам просвердлюють 
діаметром 5...7 мм для осі. 

При збирання шаблону на вушка профільно дошки укладають санчата і 
закріплюють великими цвяхами або тонкими болтами. В правильно зібраному 
шаблоні санчата повинні вільно ходити і змівнювати своє положення по 
відношенню до профільної дошки не менше ніж на 30о. Для цього вушка 
профільної дошки вставляють в отвір санчат не в притик, а з зазором 5...10 мм 
(інколи і більше, що залежить від конусності колони). 

Шаблон установлюють на правила так як при витягуванні рівних колон (з 
кріпленням повзунків 3 до санчат). Між правилами накидають розчин, 
встановлюють шаблон і починають пересувати його у верх, притискаючи санчата 
до правил. Так як колона звужується, то одна сторона шаблону іде вперед, в 
наслідок цього профільна дошка перекошується, змінюючи ширину канелюр і 
поясків. При витягуванні канелюр одна сторона шаблону завжди повинна іти 
вперед, тому, що канелюри отримуватимуться як би розгорнутими в різні 
сторони. 

 
Витягування багатогранних гладких колон і колон з канелюрами 
Щоб витягнути багатогранні колони, їх провішують, на низ влаштовують 

марки і маяки і навішують правила, потім витягують простим способом. 
Рівні та гладкі колони в залежності від товщини можна витягувати двома 

способами. По осі колони на двох протилежних гранях навішують правила. 
Виготовляють шаблон для витягування половини окружності колони. Якщо 
колона пряма, но з конелюрами, то виготовляють простий шаблон з канелюрами 
на профільній дошці, якщо колона звужується, то для витягування канелюр 
використовують шаблон, що обвивається. В цьому випадку кожну грань 
витягують окремо. 

При витягуванні канелюр, що звужуються багатогранних колонах можна 
виготовити шаблон для витягування зразу двох перших граней. При цьому 
потрібно тільки точно навісити правила і пересунути шаблон (це виконують два 
штукатури таким чином, щоб шаблон не відривався від правил інакше канелюри 
будуть спотворені). 

Після витягування колони правила знімають, рівні зароблять різним, а 
потім затирають або дороблюють канелюри. 

Витягування на круглих колонах канелюр, баз і капітелей 
Для витягування канелюр спочатку оприділюють їх профіль і розмір. 

Канелюри розмічають на кресленні. 
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Спочатку визначають із якої кількості захваток можна витягнути канелюри. 
Для рівних колон і особливо для тих, що звужуються це дуже важливо, так як 
при витягуванні звужуються кругла колона получається правильніше, якщо вона 
розбита на більшу кількість захваток. Шаблон виготовляють так, що його санчата 
ходили по правилах, навішаним в центрах канелюр, а профільна дошка 
витягувала по її краям смуги або усенки, так як середину канелюри обробити від 
руки набагато легше, як пояски. Рівну колону можна витягувати, двома 
способами, звужуючись – в шість. 

Профільні дошки виготовляють як завжди. 
На кінцях профільних дощок вирізають цілу канелюру, а частину, меншу, 

ніж половина, так як необхідно лишити місце для правила. 
Шаблон для витягування рівних колон з канелюрами можна виготовити на 

1/3 або ¼ колони. Що коливається шаблон для витягування круглих звужуючи 
колон роблять такий же, як і для витягування чотиригранних, різниця лиш в 
формі профільної дошки. Завершальне розташування шаблону виробляється по 
установленим правилам. 

Правила навішують по маяках в такій же послідовності, як на гладких 
звужуючи колонах. Правила повинні проходити по центру канелюр. В правила 
встановляють шаблон і справляють його розташування.  

При розбивці звужуючи круглих колон на захватки необхідно враховувати 
кількість канелюр. Колону потрібно ділити на захватки так, щоб не залишилось 
залишку, а якщо це неможливо, потрібно окремо дотягнути решту канелюр. 
Після уточнення розташування шаблону між правилами наносять розчин, в 
правила встановляють шаблон і витягують канелюри. 

Витягнувши канелюри на всіх захватах, правила знімають, заповнюють 
залишені смуги в канелюрах розчином і доробляють канелюри з допомогою пів 
терки від руки або витягують шаблоном – малкою. Шаблон-малка по мірі 
звуження канелюри повертається. 

Шаблон при витягуванні канелюр на колонах повинен весь час рухатись 
одною стороною вперед. 

Капітелі і бази витягують за допомогою шаблону. Замість верхнього і 
нижнього правил. По яким будуть рухатись санчата і повзунок 4 шаблони, 
укріплюють грубий шнур 5, зав’язавши її в одному місці і приладивши навколо 
гіпсовим розчином. Витягують капітелі, так само як прямолінійні тяги. 

 
Організація праці при виконанні опоряджувальних робіт 

При виконанні механізованих штукатурних робіт зберігаються деякі ручні 
операції: розрівнювання розчину, оштукатурення відкосів і заглушин, невеликих 
по розміру приміщень, натирання лузг, усенків і фасок, розшивка швів, 
загладжування гладилками або натирання простими терками, провішування, 
влаштування маяків. 

Приступаючи до роботи, всі члени ланки повинні знати, який вид операцій 
вони будуть виконувати, який об’єкт і другі відомості про послідуючі роботи. 
Спочатку вся бригада займається підготовчими роботами. По мірі підготовки 
фронту робіт ланки поступово переходять на свою основну роботу. 

Організація робіт, залежить також від їх складу: оштукатурюють тільки 
стіни або стіни і стелі, натирають при цьому лузги або витягують карнизи, або 
виконують від руки падуги. 
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Розглянем можливості варіанти комплектування спеціальних бригад, 
виконуючих тільки опорядкувальні роботи і складаються з робітників однієї 
професії. 

Організація робіт бригадою з 28 чоловік. Для виготовлення високоякісної 
штукатурки з витягуванням карнізів бригада ділиться на шість ланок. 

Перша ланка складається з чотирьох чоловік: двох машиністів 4-го розряду 
і двох робітників 4-го розряду. Один машиніст робить на орзглинозмішувачі, а 
другий на розглинонаносі; він ще слідить за тим, щоб бригада безперебійно 
поствляла розчин. В випадку необхідності один машиніст може замінити 
другого. Робочі підходять і просіюють матеріали, загружають їх в бункер. 

Друга ланка складається з двох штукатурів 5-го і 6-го розрядів. Вони 
провішують вертикальні і горизонтальні поверхні, забивають цвяхи, 
влаштовують гіпсові або розчинні марки і кріплять по них дерев’яні або металеві 
маяки. На стінах маяки кріплять горизонтально, но так, щоб верхнє правило 
могло служити одночасно і для розрівнювання по ньому розчину малкою, і для 
витягування карнизів. Для цього крайні правила на стелях і верхні на стінах 
установлюють по шаблоні. Це благодійність економить час на навішування 
правил для витягування теч. 

Третя ланка складається з чотирьох чоловік: одного машиніста 5-го 
розряду, його помічника 4-го розряду і двох штукатурів 5-го розряду. В 
обов’язки ланки входить нанесення оббризку і грунту пооштукатерених 
поверхні, розрівнювання розчину і його збирання з підлоги. 

Роботу починають з того, що в першу половину дня наносять оббризк на 
стелі і стіни колони. Два штукатури розрівнюють розчин на стелях і стінах, якщо 
він місцями нанесений вище півня маяків, в також очищають маяки від розчину, 
збирають з підлоги, розчин і вручну наносять його в потрібні місця. в другу 
половину дня або на другий день, що залежить від температурних вимог, 
машиніст з помічником вертаються в те приміщення, де перше всього був 
нанесений оббризк, і наносять на нього розчин грунту. Штукатури повторно 
розрівнюють нанесений розчин грунту, збирають упавший і наносять його 
вручну на поверхню, очищаючи при цьому маяки від розчину. Ці операції 
повторяють до тих пір, доки розчин не буде нанесений до рівня мачків. Інколи в 
одне і те ж приміщення приходиться вертатися декілька раз. 

Четверта Данка складається з п’яти чоловік: двох штукатурів 6-го розряду і 
одного робочого нижчого розряду. Ланка витягує карнизи простим шаблоном, 
кути розділяють кутовим з ручкою підправкою 

Витягування виконують вапняно-гіпсовим розчином, який наносять 
лопатками вручну. Інколи його наносять совками або ковшами. Робочий нижчого 
розряду забезпечує штукатурів розчином, гіпсом, водою, переставляє столики і 
влаштовує на них настил. Закінчивши втягування і розділивши кути, столики не 
забирають, так як вони будуть потрібні наступним ланкам. 

П’ята ланка складається з восьми чоловік: двох штукатурів 6-го розряду, 
чотирьох штукатурів 4-го розряду і двох робочих нижчих розрядів. Ця ланка 
знімає правила з стін і стель, заробляє решту від них місця, оштукатурюють 
відкоси і заглушки, потирають лузки, усенки, фаски, оштукатурює санітарні 
вузли, коридори і влаштовані шафки. Робочі нижчих розрядів забезпечують 
штукатурів розчином, очищують і переносять правила в другі приміщення, 
переставляють столики. 
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Шоста ланка складається з п’яти чоловік: Трьох штукатурів 5-го розряду і 
двох робочих нижчих розрядів. Ланка займається приготування розчину для 
безпіщоної накривки і нанесенням її на стіни і стелі. Нанесену накривки і 
нанесенням її на стіни і стелі. Нанесену накривку розрівнюють і загладжують 
гладилками. Приготовлення розчину з підноскою необхідних матеріалів 
виконують робочі нижчих розрядів. Послідовність зроблених робіт показана на 
малюнку.  

Виробництво штукатурних робіт при зведенні житлових і культурно-
побутових цегляних будників з перекриттями і другими елементами з збірних 
залізобетонних (гіпсобетонних) виробів заводського виробництва 
рекомендується виконати бригадою з 20 чоловік. Кваліфікаційний і професійний 
склад бригади: виконуючі ними трудові процеси приведені в таблиці. 

Бригада повинна бути обладнана технологічним комплектом (нормо 
комплектом) будівельних машин, енергетичного обладнання. Оснащення, 
ручного інструменту, засобів виміру і контролю для виконання штукатурних 
робіт. 

Комплексні бригади складаються з робочих різних професій, учасників в 
створенні певної продукції. Комплексна бригада просто ділиться на спеціальні 
ланки. 

При виконуванні робіт комплексними бригадами завершальної продукції 
продукцією може бути готовий будинок. Ця форма організації забезпечує 
можливість найбільш повного суміщення будівельних процесів, освоєння 
робочими суміжних професій, що в результаті приводить до економії 
підвищенню якості робіт. 

 
Приймання та обмір опоряджувальних робіт 

 
Показник Відмінно Добре Задовільно 
Нерівності штукатурки (не більше двох 
глибиною або висотою) мм, не більше : 
високоякісної  
поліпшеної 

1 
1,5 

1,5 
2 

2 
3 

Відхилення поверхні штукатурки вертикалі, 
мм, не більше: 
Високоякісної; 
На 1 м висоти 
На всю висоту приміщення поліпшеної 
На 1 м висоти 
На всю висоті приміщення  

0,5 
3 
1 
6 

0,5 
4 
1,5 
8 

1 
5 
2 
10 

Відхилення пілястр, стовпів і т.п. від 
вертикалі або горизонталі для штукатурки, 
мм 
Не більше: 
Високоякісної: 
На 1 м довжини елементу 
На всю довжину елементі поліпшеної 
На 1 м висоти елементу 
На всю довжину елементу 

0,5 
1 
1 
3 

0,5 
2 
1,5 
4 

1 
3 
2 
5 
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Середня товщина штукатурного шару для 
штукатурки, мм, не більше; 
Високоякісної 
Поліпшеної  

18 
15 

20 
18 

20 
20 

Товщина шару накривки після його 
вирівнювання і затирання, мм, не більше: 
Внутрішніх приміщеннях 
Зовнішніх декоративних штукатурок 

1 
4 

2 
5 

3 
7 

 
Заходи по охороні праці 

При виготовленні шаблонів приходиться робити гостро рішучими 
інструментами: пилкою: стамескою, рубанком, ножем, ножицями. 

Перед вирізанням профільну дошку ліпше всього закріпити на верстаті, що 
створює удобства для роботи і максимально захищає руки від порізів ножиком бо 
стамескою. Вирішаючи сталевий профіль з допомогою ножиць, приймають міри 
до того, щоб гострими заусинками, залишеними ножицями на металі, не порізати 
руки. Перш ніж вирубати профіль зубилом, штукатур повинен надіти захисні 
окуляри, які захищають очі від кусків металу. 

Навішувати правила потрібно двом. Навішування правила міцно 
закріплюють. При закріпленні цвяхами загинають кінці цвяхів, так як до них 
частіше всього травмують руки. 

Настил на помостах в тих місцях, де ходять штукатури в час роботи, 
повинен бути перевірений, всі виступаючі цвяхи забиті або зігнуті; кінці дощок 
повинні бути стиковіні в притул, а не навхрест. 

Не рекомендується струшувати розчин з шаблонів в ящик, бо він може 
попасти в очі. Розчин з шаблону зчищають інструментом. 
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Софія Чичкевич 
 

Робота з шарами, створення колажів,  
 робота з масками та каналами  

у  графічному  редакторі  Adobe  Photoshop 
 

Доволі часто під час роботи з комп’ютерною графікою потрібно 
розташувати об’єкти на різних площинах («поверхах», ярусах) для досягнення 
різноманітних ефектів, як при виконанні аплікацій, витинанок, коли об’єкт ніби 
«вирізається» з одного середовища та «переміщається» в інше. При виконанні 
цих дій використовують спеціальний засіб програми Adobe Photoshop — шари. 

Робота з комп’ютерною графікою вимагає від користувача вміння 
працювати з шарами, а саме, виконувати різноманітні дії — повороти, 
переміщення, масштабування, копіювання, об’єднання, видалення шарів, а також 
зміну порядку накладання шарів, перенесення фрагментів з одного шару на 
інший тощо. Ці вміння необхідні для створення колажів — поєднання декількох 
фрагментів різних зображень в одному. 

Колажі відрізняються яскравістю, наочністю, застосовуються у плакатах, 
рекламних матеріалах, у поліграфічній продукції, журналах, газетах. Величезна 
кількість колажів розміщається у всесвітній мережі Інтернет. 

За допомогою колажів можна досягнути надзвичайно цікавих, 
фантастичних ефектів — наприклад, переміщувати об’єкт (людину, тварину, 
рослину, предмет) на інший фон, поєднувати елементи з різних фотографій, 
створювати фотомонтажі, аплікації, художні композиції, візерунки. 

Для того, щоб навчитися створювати колажі, необхідно спочатку 
визначити основні терміни програми роботи з растровою графікою Adobe 
Photoshop для роботи з шарами. 

Шар — аналог аркуша прозорої плівки, на яку нанесений малюнок. Якщо 
скласти такі аркуші стосом, то вийде зображення з декількох малюнків. 
Зображення на шарі  — аналог об’єкта векторної графіки. 

Шар заднього плану Background — самий нижній. 
Основні операції над шарами — видалення, переміщення, обертання, 

масштабування, зміна порядку шарів, перенесення фрагментів зображень з 
одного шару на інший, об’єднання шарів. 

Панель Layers (Шари) використовується для роботи з шарами. На ній 
відображається інформація про шари активного документа. Ця панель дозволяє 
виконувати pізні операції над шарами. 

Пошарова організація зображення 
       Використовуючи операції над шарами, створимо колаж, в якому 

поєднаємо фрагменти різних зображень.  
1. Створити колаж (додати до зображення  нові шари з інших документів).  
=> Відкрити файл Seasons.jpg. => Вибрати панель Layers (Шари). 
     Панель Layers (Шари) містить тільки один шар заднього плану Фон 

(Background). 
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=>Відкрити файл Bird.psd.    У цьому документі — тілько один шар, на 

котрому є зображення птаха. Прозорі області шару представлені у вигляді 
клітинок (шахівниці). 

        
=> Помістити курсор миші на піктограму єдиного шару документа Bird.psd 

на панелі шарів. 
=> Натиснути кнопку миші.   Не відпускаючи кнопку миші, перемістити 

курсор у вікно документа Seasons.jpg. 
=> Відпустити кнопку миші. В документі Seasons.jpg з’явиться новий шар 

Layer 1, на якому зображений птах з документа Bird.psd. 

      
=> Відкрити файл Leaf.psd із зображенням листка.=> Перемістити листок у 

документ Seasons.jpg. 
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=> Відкрити файл Flower.jpg. На відміну птаха та листка квітка 
розташована на непрозорому фоні, тому для її розміщення в іншому документі 
слід виділити квітку та обрати инструмент Move (Переміщення). 

=> Встановити курсор всередині виділеної області.=> Натиснути кнопку 
миші.=> Перетягнути виділену область в документ Seasons.jpg. 

Можна також виділити квітку та виконати команду Edit|Copy 
(Правка]Копіювати). Копія квітки буде розміщена в буфері обміну.=> 
Активувати документ Seasons.jpg. => Виконати команду Paste (Вставити). В 
результаті отримаємо зображення, представлене на малюнку. На панелі Layers 
(Шари) документа Seasons.jpg. тепер буде відображена інформація про чотири 
шари: Фон (Background),Шар 1, Шар 2 і Шар 3 (Layer 1, Layer2 та Layer3). 

      
                                     Операції над шарами 
2. Перейменувати шари документа. => Двічі клікнути на імені шару 

(наприклад, Шар 2 (Layer2) на панелі Шари => Ввести нове ім’я шару 
(наприклад, Листок) замість старого імені. Так само перейменовуються решта 
шарів документа. 

3. Сховати та показати окремі шари зображення. => Клікнути на піктограмі 
«око» шару Листок (Leaf) документа Seasons.jpg. Листок зникне з зображення. => 
Знову клікнути на піктограмі «око» шару Листок (Leaf). Листок знова з’явиться 
на екрані. => Натиснути кнопку миші і, не відпускаючи її, протянути по 
піктограмах із зображенням «ока» згори донизу. Усі шари стануть невидимими. 
=> Натиснути кнопку миші і, не відпускаючи її, знову протягнути по піктограмах 
із зображенням «ока» зверху донизу.  Усі шари знову з’являться на екрані. => 
Натиснути клавішу <Alt> і, не відпускаючи її, клацнути на піктограмі «ока» 
навпроти шару, який ви хочете залищити видимим  Усі решта шари стануть 
невидимі. 

4. Змінити прозорість шару. => Виділити шар.=> Перемістити регулятор на 
шкалі Opacity (Непрозорість) панелі Layers (Шари) приблизно до позначки 
50%. Зображення на шарі стане напівпрозорим. 

5. Перемістити зображення в межах шару.=> Вибрати інструмент Move 
(Переміщення).=> Виділити шар  (наприклад,  Лист).=> Помістити 
курсор миші у вікно зображення. => Натиснути кнопку миші. => Переміщати 
курсор миші при натиснутій кнопці.=> Відпустити кнопку миші, коли 
зображення досягне бажаного положення.  

Далі помістіть квітку, листок та птаха одне на одному. Оскільки квітка 
була перенесена у файл Seasons.jpg останньою, вона розташовується на 
передньому плані, за ним розміщений листок і птах. Для того, щоб змінити 
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послідовність розташування елементів зображення, досить змінити порядок 
шарів. 

6. Змінити порядок розташування шарів.=> Виділити шар (наприклад, 
Лист) на панелі  Layers (Шари). => Натиснути кнопку миші. => При натиснутій 
кнопці перемістіть цей шар вгору (або вниз) на панелі Layers (Шари). 
Зображення розміститься на передньому (або задньому) плані. При спробі 
перемістити шар Фон (Background) на передній план з’явиться піктограма із 
попередженням про неприпустимісь цієї дії.  

7. Повернути зображення на шарі.=> Виділити шар (наприклад, Листок).=> 
Виконати команду Edit|Free Transform (Редагування — Вільна 
трансформація). Наколо виділеної області з’явиться  рамка з обмежувачами.=> 
Встановіть курсор миші поряд із  обмежувачем із зовнішнього боку виділения. 
Курсор набуде вигляду вигнутої двоспрямованої стрілки.=> Натиснути кнопку 
миші.=> Переміщати мишу при натиснутій кнопці.=> Відпустити кнопку миші, 
коли зображення на шарі досягне бажаного положення.=>Двічі клікнути мишею 
всередині виділення для завершення операції 

Поворот зображення виконується відносно центра обертання, котрий 
позначається маленьким колом із хрестиком. По замовчуванню він знаходиться в 
центрі рамки. Для зміщення центру обертання слід => Встановити курсор миші 
на коло з хрестиком.=> Натиснути кнопку миші.=> Переміщати мишу при 
натиснутій кнопці. 

8. Масштабувати зображення на шарі.=> Виділити шар (наприклад, шар 
Листок).=> Виконати команду Edit|Free Transform (Редагування  — Вільна 
трансформація). Навколо зображення з’явиться рамка з обмежувачами 
(маркерами).=> Встановіть курсор миші на один з цих маркерів. Курсор набуде 
вигляду двоспрямованої стрілки.=> Натиснть кнопку миші.=> Переміщайте 
мишу при натиснутій кнопці.=> Відпустіть кнопку миші, коли зображення 
досягне потрібних розмірів.=> Двічі клікніть мишею всередині рамки для 
завершення операції. 

Масштабування буде пропорційним, якщо при переміщенні кутових 
маркерів утримувати натиснутою клавішу <Shift>. 

Для того, щоб до шару Фон (Задній план, Background) можна було 
застосувати будь-яке перетворення, його спочатку слід перетворити на 
звичайний шар шляхом простого перейменування.  

9. Перетворити шар Фон  (Задній план, Background) на звичайний шар.=> 
Двічі клікнути на шарі Фон (Задній план, Background) на панелі Шари (Layers). 
З’явиться діалогове вікно New Layer (Новий шар). => Ввести нове ім’я шару. 
Тепер шар заднього плану перейменований, і його можна редагувати, як і будь-
який інший шар (обертати, масштабувати, змінювати прозорість). 

Зв’яжемо шари із зображеннями листка, квітки та птаха.  
10. Зв’язати шари документа.=> Виділити шари, утримуючи клавішу 

<Ctrl>.=> В меню Шар (Слой) вибрати команду Связать слои.=> На панелі 

Шари (Слои) справа від назви шару з’явиться символ зв’язку . Активний шар 
не відображає цей символ, але він також зв’язаний з рештою групи шарів. 
Спробуйте перемістити зв’язані шари (всі вони будуть рухатися разом). 

11. Скасувати зв’язок між шарами.=> Клікнути на символі зв’язку. Символ 
зв’язку зникне. 
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12. Видалити шар. Варіант 1=> Перетягнути шар на піктограму Кошика в 
нижній частині панелі Шари (Layers).  

Варіант 2=> Виділити шар, який слід видалити.=> Клікнути на чорному 
трикутнику в правому верхньому куті панелі Шари (Layers, Слои). Відкриється 
меню цієї панелі. => Оберіть команду Delete Layer (Видалити шар). 

13. Об’єднати всі видимі шари.=> Сховати ті шари, які не повинні бути 
об’єднані.=> Відкрити меню панелі Шари (Layers).=> Виберіть команду Merge 
Visible (Об’єднати видимі шари). Всі видимі шари об’єднаються в один. В 
результаті об’єднання всіх шарів зображення різко зменшується розмір файлу. 

14. Виконати зведення (злиття) всіх шарів зображення.=> Відкрити меню 
панелі Шари (Layers) => Виконати команду Flatten Image (Виконати 
зведення).  После зведення документ буде складатися з одного шару Фон (Задній 
план, Background).=> Зберегти отримане зображення в файлі Seasons2.psd. 
Вправа 1 

Використовуючи операції над шарами, отримати зображення, представлене 
на малюнку нижче та зберегти його під назвою Seasonsl.psd  

   
Вправа 2. 
Використовуючи різноманітні операції над шарами, створити колаж:1) на 

екрані комп’ютера (файл Pc.jpg) розмістити квітку (файл Viola.jpg); 2) на 
монітор та системний блок посадити трьох метеликів різних розмірів, які 
дивляться у різні сторони (файл Butterfly.jpg); 3) на клавіатурі розташувати 
гілочку з листям (файл Fruit.jpg); 4) на стіл  поряд з комп’ютером посадити кота 
(файл Cat.jpg), на вусі котрого сидить метелик. Виберіть для шарів імена, які б 
відображали їх зміст. 

Вправа 3 
Скористаємося «багатошаровим» документом, створеним у Вправі 2.1). 

Сховати усі шари документа, окрім шару із зображенням кота.Тепер видно, що 
шар схожий на прозору плівку, на котрій розташований малюнок. 2).Послідовно 
показати всі шари, крім фонового (Задній план). 3). Показати фоновий шар 
(Задній план). Зображення набуде свого первісного вигляду.  

 
Вправа 4 
Продовжимо роботу з документом, створеним у Вправі 2. 1). Зв’язати 

шари документа із зображенням метеликів (усього буде 3 шари). 2). Збільшити 
або зменшити розміри метеликів (зверніть увагу на те, що масштабуються одразу 
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всі зв’язані шари). 3).Скасуйте зв’язок між шарами. 4).Видаліть одного метелика. 
5).Перемістіть решту метеликів на нові місця. 

Вправа 5 
1. Дізнайтеся розмір багатошарового документа, створеного у Вправі 2 або 

у Вправі 4. 
2. Виконайте зведення (злиття) всіх шарів. 
3. Порівняйте розміри документа до та післе зведення (злиття). 
4. Збережіть документ. 
Проект 1 
Створіть колаж «Тварини тропічних лісів». 
1)  Знайдіть фотографії тварин: орел, папуга, тукан, мавпа, леопард, змія та 

жаба; 
2) Знайдіть фотографію екваторіального вологого тропічного лісу 
3) Розмістіть тварин наступним чином:  
а) орла — на верхівці дерева;  
б) папугу та тукана — серед листя;  
в) мавпу та леопарда — на гілках деревьев; 
г) змію та жабу — на землі. 
Проект 2 
Створіть колаж «Моя кімната». Колаж повинен містити зображення 

порожньої кімнати, яку ви будете заповнювати меблями з інших фотографій, 
розміщаючи їх за своїм смаком, використовуючи переміщення, повороти, 
масштабування, перспективу та ефекти накладання шару 

 
РОБОТА З МАСКАМИ ТА КАНАЛАМИ 

Під час роботи у програмі Adobe Photoshop досить часто виникає 
необхідність виділити об’єкт, який має складну форму. Такий об’єкт досить 
важко, а подекуди й неможливо виділити за допомогою стандартних засобів — 
інструментів виділення (Овальне виділення, Прямокутне виділення, інструменти 
сімейства Ласо, Чарівна паличка). Тому у таких випадках на допомогу 
користувачеві розроблені спеціальні засоби: виділення за допомогою масок, 
зокрема режим Швидкої маски із подальшим збереженням виділеної області у 
каналах для подальшого завантаження та використання при наступних сеансах 
роботи з цим зображенням. Такі засоби дозволяють значно пришвидшити 
роботу, оскільки заощаджують час на виділення об’єктів складної форми. 
Величезна кількість  об’єктів навколишнього середовища (зображення людей, 
предметів, рослин, тварин, явищ природи, технічних засобів тощо) мають 
складну форму. Тому при застосуванні масок ми завжди можемо зручно і без 
особливих зусиль виділити такий об’єкт складної форми, зберегти його як 
виділення у спеціальному каналі, а потім — завантажити це виділення з каналу у 
будь-який зручний час та продовжити роботу із виділеною областю. 

Основними термінами, які необхідні для роботи з масками та каналами у 
програмі Adobe Photoshop є наступні: 

Маска — це трафарет, накладений на зображення, при цьому фрагмент 
зображення, що опинився в отворі трафарета, може піддаватися будь-яким 
змінам, а ділянка, покрита напівпрозорою плівкою, надійно захищена від змін. 
Маска використовується для уточнення контуру області, яка виділяється. 
Зафарбовування чорним кольором розширює напівпрозору плівку, скорочуючи 
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тим самим виділену область, а зафарбовування білим витирає плівку, в 
результаті чого виділена область збільшується. 

Режим швидкої маски — режим створення маски одноразового 
застосування. Щоб використовувати маску багаторазово, її слід зберегти. 

Канал маскування (Альфа-канал) — область пам’яті для зберігання 
маски. 

Панель Channels (Канали) використовується для роботи з каналами, на 
ній відображається інформація про канали активного документа. 

Корегування виділення в режимі швидкої маски 
1. Відкрийте файл Fruit.jpg. Виберіть інструмент Магнітне ласо. 

Приблизно окресліть контури червоної троянди, намагаючись, щоб межа 
виділення проходила всередині троянди. 

2. Клацніть на піктограмі швидкої маски  на панелі інструментів. 
Тепер на екрані чітко видно тільки виділений фрагмент, а маскована 

(захищена від змін) область вкрита напівпрозорою плівкою.  Тепер необхідно так 
відредагувати маску, щоб вона чітко окреслила червону троянду. Відповідний 
колір маски полегшить роботу. 

3. Змініть колір і рівень непрозорості швидкої маски. Для цього слід двічі 
клікнути на піктограмі швидкої маски на панелі інструментів. З’явиться 
діалогове вікно Параметри швидкої маски. 

Клацніть на кольоровому квадраті, який є зразком кольору швидкої 
маски. З’явиться  діалогове  вікно Палітра кольорів.  

 4. Оберіть новий колір для швидкої маски, наприклад, синій відтінок. 
Встановіть значення Непрозорість, яке дорівнює  40% (значення непрозорості 
слід встановлювати так, щоб під маскою чітко було видно зображення). Колір і 
рівень непрозорості маски зміняться. 

5. Наступне завдання — уточнити виділення в режимі швидкої маски. 
Спочатку встановіть основний та фоновий кольори по замовчуванню. Слід 
клацнути на відповідній піктограмі з чорним і білим квадратиками. 

6. Виберіть інструмент Гумка (Ластик) . Встановіть розмір штриха на 
панелі властивостей. 

Клацніть на панелі властивостей на чорному трикутнику поряд зі значком 

пензля . 
     Відкриється вікно зі стандартним набором зразків пензлів. 

 
 У цьому вікні необхідно клацнути на піктограмі з відповідним розміром. Для 
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цього перейдіть у вікно зображення. Збільшіть троянду інструментом Масштаб. 
Розширте виділену область, стираючи напівпрозору плівку з квітки. Для 
точнішого визначення контурів квітки можна збільшувати зображення кілька 
разів. 

7. Тепер скористайтеся пензликом для зменшення виділеної області.=> 
Виберіть інструмент Brush (Пензль)=> Виберіть розмір штриха пензлика на 
панелі властивостей => Перейдіть у вікно зображення => Зменшіть виділену 
область, малюючи пензлем і тим самим розширюючи площу напівпрозорої 
плівки, якщо, збільшуючи напівпрозору плівку, ви зайшли за контур квітки, то 
потрібно знову вибрати гумку та стерти плівку. Таким чином, в результаті 
поперемінного використання пензлика та гумки, виділена область буде точно 
відповідати формі квітки. 

=> Переключитися в стандартний режим, клікнувши мишкою на піктограмі 

редагування у стандартному режимі . 
     Тепер межа виділення виглядає акуратніше. Будьте обережними, 

оскільки випадкове клацання мишею може знищити результати вашої праці. 
Якщо ж результат роботи вас не влаштовує, знову перейдіть у режим швидкої 
маски та підправте виділення. 

Збереження виділеної області в якості маски 
8. Зберегти виділення як маску в каналі => Виділити довільну область на 

зображенні, якщо виділення відсутнє, можна скористатися результатом 
виконання попереднього завдання) => Вибрати панель Channels (Канали). По 
замовчуванню ця панель знаходиться на екрані. Якщо її немає, слід виконати 
команду Window|Channels (Вікно|Канали). 

=> Виконати команду Select|Save  Selection (Виділення| Зберегти 
область). З’явиться діалогове вікно Save Selections (Збереження виділення). У 
списку Document (Документ) вже вказане ім’я документа, а в полі Channel 
(Канал) — варіант New (Новий). Це означає, що новий канал буде збережений у 
вказаному документі. 

=> Клікнути на кнопці ОК.  На панелі Channеls (Канали) з’явиться ще один 
канал — Alpha 1. Наступний канал отримає ім’я Аlpha 2. 

=> Виконати  команду   Select|Deselect   (Виділення / Зняти виділення). 
Піктограма «око» в лівому вертикальному стовпчику панелі означає, що 

канал видимий. Якщо клікнути на цій піктограмі, можна ховати та показувати 
зв’язані з ним канали. 
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Щоб побачити результат роботи, слід завантажити межу виділення з каналу 
маскування. 

Завантаження збереженого виділення 
9. Завантажити межу виділення з каналу=> Зробити активним рядок 

суміщеного каналу RGB на панелі Channels (Канали) => Зробити невидимим 
канал Аlpha 1 => Виконати команду Select|Load  Selection (Виділення / 
Завантажити область). Відкриється діалогове вікно Load  Selection (Загрузка 
виділення). => Вибрати Аlpha 1 в списку Channels (Канали) => Клікнути на 
кнопці ОК. Межа виділення знову з’явиться на екрані. 

10. Змінити назву каналу. 
=> Двічі клікнути на рядку з назвою каналу на панелі Channels (Канали). 

Відкриється діалогове вікно Channel Options (Параметри каналу) => Ввести нову 
назву в поле Name (Ім’я) => Клікнути на кнопці ОК. 

Корегування виділення в каналі маскування 
    Часто трапляється, що при створенні виділення Чарівною паличкою 

залишаються невеличкі невиділені області. Їх можна додавати до виділення, 
натискаючи клавішу <Shift> або використовуючи режим швидкої маски. Але 
зручно також підправити маску безпосередньо в каналі маскування. Виконаємо 
це для фотографії Flower.jpg. 

11. Відредагувати маску в каналі маскувания (іншими словами, підправити 
попередньо виділену область) => Відкрити файл Flower.jpg => Збільшити 
зображення інструментом Zoom (Масштаб) => Вибрати інструмент Magic Wand 
(Чарівна паличка) => Встановити значення поля Tolerance (Допуск, Поріг), що 
дорівнює 100. => Клікнути на темній пелюстці у верхній частині квітки. Поки 
квітка виділена лише частково (див. малюнок нижче). 

=> Зберегти виділення в каналі => Скасувати виділення. Тепер слід 
підчистити виділену область повністю. 

  
Результат виділення квітки Чарівною паличкою 
    Встановимо основним кольором малювання білий колір. Для цього 

потрібно: 

=>Клікнути на перемикачі , розташованому над зразками основного та 
фонового кольору.  

=>Зробити видимим канал Аlpha 1=>Зробити активним канал Аlpha 1 
(клікнути на рядку каналу на панелі). 

    Рядок активного каналу на панелі має синій колір, неактивного — білий. 
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=>Зробити невидимим суміщений RGB-канал. Тепер у вікні документа 
відображається вміст каналу маскування (див. малюнок нижче) =>Вибрати 
інструмент Brush (Пензлик)=>Вибрати розмір кінчика пензлика на панелі 
властивостей =>Зафарбувати темні плями на квітці. 

          
а                                                                    б 
 
Канал маскування: а — до редагування, б — після редагування 
   Якщо в чорних областях каналу раптом виявляться білі плями, слід 

встановити основним кольором чорний (знову клікнути на перемикачі ) та 
зафарбувати їх. 

  
12. Видалити канал маскування. 

=> Перемістити піктограму каналу  в кошик  на панелі Channels 
(Канали). 

Вправи для самостійної роботи 
Вправа 1 
1.   Виділити (приблизно) жовту троянду з листям (файл YellowRose.jpg), 

використовуючи інструменти виділення та режим швидкої маски. 
2.   Зберегти виділення в каналі. 
3.   Скасувати виділення. 
4.   Завантажити  виділення з каналу. 
Вправа 2 
1.  Виділити червону троянду, яблуко, персик та гілочку з листям (файл 

Fruit.jpg) будь-яким способом. 
2.  Зберегти кожне виділення в якості маски. 
3.  Усім каналам присвоїти змістовні імена. 
4.  Завантажити виділення з каналів у наступному порядку: персик, яблуко, 

гілочка з листям, жовта троянда. 
Вправа 3 
1.   Виділити (приблизно) квітку (файл Iris.jpg) за допомогою Чарівної 

палички. 
2.   Відредагувати маску в каналі маскування. 
3.   Зберегти виділення в каналі. 
4.   Скасувати виділення. 
5.   Завантажити виділення з каналу. 
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РОЗДІЛ ІІІ 
Розгорнуті плани уроків, сценарії 

виховних заходів 
 

Ольга Винарчик, Галина Коваль 
 

Загальні  відомості  про  фальцювання 
(матеріали до обласного семінару з професії «Палітурник») 

 
Викладач спецтехнології Винарчик Ольга Федорівна 

Доброго дня! Шановні колеги, вітаємо вас у стінах  ДНЗ «Ставропігійське ВПУ» 
м. Львова і запрошуємо до роботи в семінарі за темою: «Фальцювання — перший 
крок до брошурування поліграфічних виробів». 

Мета семінару:  
освітня — узагальнити та актуалізувати знання учнів з вивченої теми, 

навчитись користуватись отриманими знаннями, формувати інформаційно-
технологічну компетенцію, ерудицію; 

розвивальна — розвивати пізнавальні інтереси учнів, мислення, увагу, 
пам’ять, навички роботи в групах; 

виховна — виховувати інформаційну культуру, уважність, відповідальність, 
наполегливість, старанність, дисциплінованість, бережливе ставлення до 
матеріалів, обладнання. 

Тип уроку: урок-семінар. 
Матеріально-технічне забезпечення 

Наочність та технічні засоби навчання: еталон виробу, плакати, комп’ютер 
ІВМ РС, проектор, екран. 

Інструмент та матеріали: форзацний папір, обкладинковий папір, 
віддруковані аркуші, гладилки, розетки з гліцерином. 

Процес фальцювання є однією з найважливіших операцій на після-
друкарському  етапі обробки продукції. Фальцювання потребують окрім 
традиційної продукції, багато інших поліграфічних виробів. Без фальцювання не 
можна обійтись при виготовленні:  

—  книжково-журнальної продукції; 
—  буклетів; 
—  путівників; 
—  рекламних матеріалів; 
—  проспектів; 
—  інформаційних вкладень; 
—  путівників; 
—  карт, туристичних маршрутів; 
—  офісних матеріалів (блокноти, щоденники, записники); 
—  аркушів-вкладень лікувальних препаратів; 
—  етикеток. 
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Фальцювання — це технологічна операція формування зошитів або 
поліграфічних виробів визначеної конструкції з віддрукованих відбитків шляхом 
здійснення послідовних згинів. 

Фальцювання — (нім. falzen — згинати) —  це операція отримання заданого 
формату і конструкції зошитів,  шляхом згинання аркуша у визначеному порядку з 
утворенням і фіксацією згинів. 

У виробництві виконують різні варіанти фальцювання. Існує певна 
класифікація варіантів та видів фальцювання. Усі види фальцювання можна 
розділити на три різновиди. 

Перший різновид містить паралельне фальцювання, при якому наступний згин 
паралельний попередньому, це такі фальці: зигзаг, віконний, унамотування. 

Другий різновид: перпендикулярне фальцювання, при якому наступний згин 
перпендикулярний попередньому. Використовують при виготовленні зошитів. 

Третій різновид: комбіноване фальцювання, при якому згини виконуються у 
довільному порядку.  

З особливостями ручного фальцювання, технікою його виконання нас 
ознайомлять учні групи № 16 та їх майстер виробничого навчання Коваль Галина 
Петрівна. 

 
ПРАКТИЧНА  ЧАСТИНА  СЕМІНАРУ 

 
Майстер в/н Коваль Галина Петрівна 

 
Метою нашого семінару є практичний показ фальцювання аркушів. Процес 

фальцювання є однією з найважливіших операцій після друкування. Фальцювання 
потребує навіть така проста операція, як розсилання масовими накладами 
поштових відправлень різного характеру: листівок. 

У технологічному процесі виготовлення книги необхідною операцією 
є виготовлення зошитів. Фальцювання — це процес згинання аркушів в згин 
із забезпеченням правильної послідовності сторінок та з утворенням чітких, 
стійких згинів. За кількістю згинів фальцювання буває одно-, двох-, трьох- 
і чотирьохзгинне. За розміщенням фальців: паралельне, перпендикулярне та 
комбіноване. 

Виконуючи операцію фальцювання, треба бути особливо уважним, щоб не 
допустити помилки. Стопу аркушів обов’язково перевіряємо пересипанням, щоб 
аркуші лежали правильно. 

Перш ніж перейти до фальцювання, повторимо правила 
з охорони праці. 

 
Інструкція з охорони праці в палітурній майстерні 

1. Розроблена інструкція є обов’язковою для виконання в майстерні всіма 
учнями і працівниками 

2. Виконувати роботу дозволяється тільки особам, які пройшли інструктаж з 
безпеки праці і допущені до роботи по даній операції. 

3. Перед початком роботи перевірити наявність і справність інструменту. 
4. Кожен учень повинен дотримуватися вимог технологічних процесів, трудової 

дисципліни, всіх правил з техніки безпеки і виробничої санітарії та пожежної 
безпеки. 
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5. Робоче місце, устаткування і інструмент утримувати справним в чистоті і 
порядку. 

6. При роботі в брошурувально-палітурній майстерні учень обов’язково повинен 
мати спецодяг, приведений в порядок (чистий, застібнуті ґудзики) та головний 
убір (косинку, яка підбирає волосся). 

7. Забороняється вживати їжу на робочому місці. 
8. Мастильні матеріали зберігати у відведеному місці. 
9. Прибирання робочих місць виконувати тільки при вимкненому обладнанні. 

10. Крім загальних правил охорони праці в майстерні, учні повинні до-
тримуватись спеціальних правил охорони праці при роботі на устаткуванні.  
 

Організація робочого місця для фальцювання 
Фальцювальник працює сидячи за столом. Висота стола повинна відповідати 

зросту робітника. Робоче місце повинно бути добре освітлене, світло повинно 
падати з лівого боку. Тоді тінь від аркуша не заважає наводці на текст. 

При фальцюванні аркушів по одному для полегшення від’єднання і захисту 
аркуша пальці рекомендується періодично змочувати гліцерином. Гліцерин 
наливають в розетку з губкою і на пальці наносять тонкий шар гліцерину. 

Для фальцювання аркушів вручну беремо гладку (кісточку) дерев’яну або 
пластмасову з гладенькою відшліфованою поверхнею. Кісточка повинна бути 
зручною при триманні в руці  і прогладжувати згини аркуша.  

Крім фальцювання фальцювальник зіштовхує і рахує зошити, виконує обтиск 
і в’язання зошитів в пачки або складання в стос. 

 
Фальцювання аркушів в один згин 

В один згин фальцюють форзаци, обкладинки й аркуші. Форзаци фальцюють в 
один згин по декілька. Для розбирання сфальцьованих форзаців пачку кладуть 
згином до верху краю стола і розпускають аркуші гладилкою. Великим і вказівним 
пальцями правої руки тримаємо за згин верхній аркуш і за годинниковою стрілкою 
передаємо в ліву руку. Коли в лівій руці буде стільки форзаців, що їх складно буде 
втримувати, пачку зіштовхуємо на корінець. Починаючи знизу пачки, проводимо 
гладилкою кожні 2–3 аркуші вверх і вниз для стійкості згинів. Пораховані пачки 
сфальцьованих форзаців складаємо привертками.  

Обкладинки призначені для криття брошур малого формату, які будуть 
комплектуватися вкладкою, не розбирають, а складають пачки в розгорнутому 
виді. 

Аркуші в один згин фальцюються зразу по декілька. Пачку аркушів кладуть 
так, щоб 2 і 3 сторінки були зверху. Великим і вказівним пальцями правої руки, 
беремо 3–4, 5–6 аркушів ( залежно від товщини паперу), зіштовхуємо і згинаємо 
навпіл. Наводку робимо на кут, або на текст. Сфальцьовані аркуші відкладаємо 
вліво у розгорнутому вигляді згином у верх. 

Фальцювання аркушів в два згини 
Аркуші укладають на стіл, так щоб сигнатура з зірочкою знаходилася на 

верхній стороні аркуша в правому верхньому куті. Стопу аркушів перевіряємо 
пересипкою, щоб аркуші лежали правильно. Аркуші розпускають гладилкою зліва 
на право. Вказівним і великим пальцями правої руки беремо верхній аркуш за 
правий нижній кут (інші пальці  тримають гладилку), згинають аркуш навпіл і 
передають в ліву руку. Наводка робиться на колонцифру або по тексту, вказівним 



 89 

пальцем лівої руки, а правою рукою виконуємо згин гладилкою вверх. За 
годинниковою стрілкою фальцювальник повертає аркуш згином до себе і 
аналогічними прийомами виконує другий фальц (згин). Одержаний зошит 
відкладаємо вліво і приступаємо до фальцювання наступного аркуша. 

Якщо на аркуші немає сигнатури з зірочкою, то орієнтиром буде найменша 
колонцифра на аркуші, вона знаходитиметься зліва до стола. 

Фальцювання аркушів у три згини 
Аркуші укладають так, щоб сигнатура з зірочкою знаходилась на верхній 

сторінці аркуша в правому нижньому куті. Перші 2 згини утворюються так, як 
при фальцюванні в 2 згини. 

Після прогладжування 2-го згину гладилку підводять під згин, притискаючи 
до нього аркуш великим пальцем, і одночасно піднімають аркуш, перегинаючи 
його наліво. Пальцями лівої руки наводять по тексту, або на кут, щоб всередині 3-
го згину не було зморшок. Затиснувши пальцями лівої руки аркуш у місці 
наводки, кладуть його перед собою і прогладжують гладилкою згин. Одержаний 
зошит відкладаємо в ліву сторону, а правою рукою беремо наступний аркуш. 

Фальцювання в чотири згини виконують аналогічно, але потрібно 
розрізати петлі після третього згину, для усунення глухих мішків, з яких важко 
витісняється повітря, а також щоб уникнути зморшок всередині останнього згину.  

Елементи аркуша для фальцювання 
Сигнатура — цифра, яка означає порядковий номер зошита. Ставиться на 

першій сторінці кожного зошита в лівому нижньому куті (за винятком першого 
зошита). Служить для того, щоб не переплутати зошити при фальцюванні і 
комплектуванні блоків. 

Норма — прізвище автора, назва книги, номер замовлення, ставиться поруч 
із сигнатурою; за нормою контролюють чи є чужі зошити.  

Сигнатура з зірочкою — цифра із зірочкою, так як і сигнатура, означає 
порядковий номер зошита; ставиться на кожній третій сторінці кожного зошита в 
лівому нижньому куті, по ній орієнтуються як правильно покласти аркуші для 
фальцювання, щоб у зошиті була правильна послідовність сторінок. 

За розміщенням згинів у зошиті фальцювання буває перпендикулярним, 
паралельним і комбінованим. При перпендикулярному фальцюванні кожний 
наступний згин перпендикулярний попередньому. Найменше число згинів —  2, 
найбільше — 4. при цьому аркуш кожний раз складається навпіл і кількість 
сторінок збільшується в 2 рази. Більша кількість сторінок не рекомендується, 
тому що  наступні  згини погано оформляють в головці зошита обов’язково 
утворюються  зморшки.  

При паралельному фальцюванні кожний наступний згин паралельний 
попередньому.  

Особливості паралельного фальцювання є те, що можливе одержання великої 
кількості різних комбінацій згинів. 

При комбінованому фальцюванні разом з паралельним є і перпендикулярний 
згин (або згини). Найменша кількість при комбінованому фальцюванні – 3, 
найбільша рідко перевищує 5 і залежить від послідовності згинів, товщини 
паперу. 

Пресування сфальцьованих зошитів. 
Пресування необхідною операцією після фальцювання, в процесі чого із 

зошитів витісняється повітря, фальці обтискаються. 
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Операція пресування зошитів виконують на обтискних пакувальних пресах. 
Стоси зошитів кладуть між твердими прокладками і зав’язують під тиском 
міцними ременями. Час зберігання зошитів у зав’язаних пачках не менше 3-х 
годин. Крім пресування, пакування зошитів пачки дозволяє краще зберігати і 
транспортувати зошити. Пачки сфальцьо-ваних зошитів складають у привертки. 
Привертка має однакову кількість зошитів. 

У наших умовах пачки сфальцьованих зошитів складають в стос, де 
витісняється повітря і фальци набувають стійкої форми. 

Крім того, ми пресуємо зошити на ручних, електричних пресах. Електричний 
прес має одну нерухому плиту (нижню) і верхню — рухому. Управління пресом 
відбувається за допомогою кнопок: вверх, вниз і стоп. Плита опускається і під 
дією тиску пресуються зошити. 

Слід дотримуватись правил охорони праці і електробезпеки.  
 

Вимоги до якості сфальцьованих зошитів. 
Сторінки у сфальцьованих зошитах повинні бути у правильній послідовності. 

Правильна послідовність сторінок в зошиті безумовна вимога, інакше виріб-
бракований. Зошити повинні мати точне фальцювання: рівні поля, краї смуг 
тексту повинні співпадати у всьому зошиті, допускається неточність фальцювання 
і косина 1,5–3 мм.  

В зошитах не повинно бути складок, зморшок (оцнюють візуально), всі 
аркуші повинні мати чіткі, стійкі згини. 

Якість фальцювання аркушів багато в чому залежить від таких технологічних 
факторів, як товщина, об’ємна маса паперу, його вологість, напрямок волокон 
паперу фальца, число згинів у зошиті і варіанти фальцювання. 

Товщина паперу. У тонкому аркуші волокон целюлози завжди менше, 
і тому в ньому виникають менші внутрішні напруження. За інших рівних умов 
зошити з тонкого паперу мають кращий ступінь обтиснення, меншу здатність до 
розкриття і щільний фальц. Товсті папери (понад 90 мкм) при 3–4-згинному 
фальцюванні мають схильність до утворення діагональних зморшок на 
внутрішніх розгортках зошитів. 

Вологість паперу. Зі збільшенням вологості паперу зростають не зворотні 
деформації аркуша, тому вологість у межах 10 % сприятливо позначається на 
отриманні чітких фальців без істотного порушення структури волокон. 

Напрямок волокон у папері: повздовжнє розташування має перевагу, 
оскільки підвищується міцність, витривалість і здатність до розкриття книги, 
полегшується технологія обробки. При повздовж-ньому розташуванні легше 
відбувається формування фальців, згини чіткіші, з мінімальними еластичними 
деформаціями.  

Можливі два варіанти: повздовжнє розташування, коли волокна паралельні 
до корінця зошита, і поперечне, коли волокна перпендикулярні до корінця. 

При поперечному розташуванні в зону деформації потрапить основна маса 
волокон, при цьому неминучий їхній поперечний переріз.  А оскільки папір у 
поперечному напрямку має більшу пружність, то фальц буде пухкіший, нечіткий, 
зі схильністю аркуша до повертання у початкову форму. 

Число фальців. Зі збільшенням числа фальців у зошиті його здатність до 
розкриття зростає. У зв’язку з цим у кожній подальшій фальцсекції машини треба 
збільшувати тиск фальцваликів, регулюючи зазор між ними. 
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Слід пам’ятати, що чим більше потрібно згинів, тим складніше здійснювати 
фальцювання: кожен подальший фальц виконати важче, ніж попередній через 
збільшення товщини і жорсткості напів-фабрикату. Тому для полегшення згинів 
(3 і 4-го) застосовують бігування аркушів по місцю майбутнього згину при його 
виході з фальцапарата. У тих фальцах, які згодом обрізатимуть, часто роблять 
перфорацію, щоб полегшити згинання і витискування повітря з внутрішніх 
частин зошита. 

Варіанти фальцювання. У виробництві використовуються різні варіанти 
фальцювання, які розрізняють за кількістю згинів, їх взаємному розташуванню і 
способу виконання.  

На вибір варіанту фальцювання впливають: обсяг блоку (в сторінках), наклад 
видання, вид паперу, спосіб скріплення блоку, тип видання і його призначення. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА  МАШИННОГО  ФАЛЬЦЮВАННЯ 

 
Викладач спецтехнології Винарчик Ольга Федорівна 

Отже, з технікою, вимогами до якості ручного фальцювання ви 
ознайомилися. А  тепер ознайомимось з загальною технікою машинного 
фальцювання, з устаткуванням, з його історичним розвитком, вдосконаленням 
вітчизняного та зарубіжного устаткування.  

В історичному контексті фальцювання довгий час виконувалося вручну, 
лише в середині 19-го століття з’явилися перші спроби механізації цієї 
трудомісткої  і малопродуктивної операції.  

 
Історична довідка 

1849 р. — перший патент на ножову машину Е. Сміт (США) 
1851 р. — ножова машина Блаке (Англія) 
1870 р. — ножова машина М. Фрауенфельді  (Швейцарія) 
1893 р. — перша автоматична фальц машина  Г. Кляйм (Німеччина) 
1900 р. — перша касетна машина Ланг і Цандер (США) 
1925 р. — перша касетна машина для перпендикулярного фальцювання 

Шпісс (Німеччина) 
1927 р. — комбінована фальц машина Бремер (Німеччина) 
Фальцювальні машини сконструйовані відповідно до двох способів 

фальцювання: це спосіби ножового та касетного фальцювання. З ними вас 
ознайомлять учні групи № 16. 

 
Способи машинного фальцювання 

Ножовий. У способі ножового фальцювання використовується 
фальцювальний ніж, який переміщується у вертикальній площині і два 
фальцювальні валики, які обертаються назустріч один одному. Аркуш, який 
фальцюють, доставляється транспортером до ножового фальцю-вального апарата 
і вирівнюється відповідно до ножа по відповідно до ножа по лінії згину. 

Касетний. Касетний спосіб використовується в касетних машинах, а в 
поєднанні з ножовим — комбінованих.  

У цьому способі фальцапарат складається з касети і трьох валиків. 
Два перших валики, розташовані вертикально один над другим, вводять 

аркуш, що подається транспортером в касету до упора, що встановлюється за 
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потрібним розміром. Коли аркуш доходить до упора в касету, валики 
обертаються і тому аркуш згинається у тій частині, що не увійшла у касету, 
утворюючи петлю. Петля збільшу-ється і захоплюються парою горизонтальних 
валиків. Згин виникає в результаті затискання петлі валиками. 

В машинах поєднують два способи фальцювання (касетний та ножовий). Такі 
машини називаються комбіновані. Тому за принципом дії і способом 
фальцювання машини поділяють на типи: ножові, касетні та комбіновані. 

Незалежно від типу, всі машини мають такі вузли — СА, ТА, ФА. 
Отже, розглянемо будову та характеристику вузлів на узагальненій 

структурній схемі. 
Самонаклад аркушів служить для відокремлення від стопи аркушів і подачі 

їх у фальцювальні секції. Фальцювальна секція складається з: 
— транспортера аркушів (ТА); 
— фальцювального апарата (ФА); 
Залежно від способу фальцювання фальцювальні апарати (ФА) бувають: 
— ножові; 
— касетні;  
і відповідно називаються касетними і ножовими; а якщо застосовують 

касетні і  ножові то: 
— комбінованим. 
Кількість фальцювальних секцій 1–4. Розташування перпендикуляр-ним, коли 

кожна наступна секція розташована під кутом 90 градусів до попередньої і па-
ралельним, коли наступна секція утворює згин паралельний попередньому.  

Більш поширене перпендикулярне розташування фальцсекцій. Сучасні 
фальцмашини мають модульну будову, тобто лише перша фальцювальна секція 
жорстко з’єднана з самонакладом, а всі інші мають індивідуальний привід тобто 
можуть від’єднуватися або встановлюватися в інші положення. 

Модульна будова дозволяє створювати машини гнучкої будови, фальцювати 
різноманітну продукцію. 

У касетних і комбінованих фальцмашинах аркуші подають короткою 
стороною вперед; а у ножових — довгою. Крім обов’язкових вузлів є додаткові 
пристрої, що дозволяють розширити можливості машини: 

— пристрій для обробки подвійних аркушів;  
— клейовий апарат; 
— комплект роздувів; 
— перфорування, бігування. 
Кожухи мають ефект поглинання шуму, знижують шум на 50 %. 
Самонаклад призначений для — автоматичного поштучного відокремлення 

аркушів від стосу і подачі їх у першу фальцювальну секцію. Самонаклади 
бувають таких типів: 

— плоскостапельний; 
— круглостапельний; 
— палетний. 
Приймальні пристрої — з горизонтальним та  вертикальним виводом 

продукції. 
Зараз випускають два види фальцмашин: касетні і комбіновані. 
Ножові машини, хоча і не випускаються, але ще експлуатуються на деяких 

підприємствах. 
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Їх не випускають через: 
—  низьку продуктивність,  зумовлену циклічністю руху ножа; 
—  складність конструкцій та  обслуговування, пов’язаних з розміщенням 

фальцсекцій, які розташовані одна над другою. 
Позитивною рисою ножових машин є те, що вони мають високу надійність 

під час роботи на будь-яких сортах паперу, забезпечують точне фальцювання і 
займають невелику площу. 

Касетні машини розробляються і будуються за модульним принципом. 
Кількість фальцсекцій від 1 до 4 у кожній може бути встановлено від одної 

до шести касет, переважно парна кількістю касет. Перша фальцсекція 
підключається до самонакладу через транспортер. Друга, третя і четверта 
виконані як самостійні одиниці фальцсекції підєднують одна до другогї під 
прямим кутом або послідовно і тим самим забезпечують різноманітні варіанти 
паралельне або комбіноване фальцювання. 

Пристрої для бігування та перфорації можуть встановлюватися у будь-якій 
фальцювальній секції як перед входом, так і на виході. 

Недоліки касетної машини: 
—  невисока точність фальцювання для тонкого і товстого паперу; 
—  високий рівень шуму; 
—  тривалий час підготовки до операції; 
—  чутливі до неоднорідності паперу за товщиною, вологості. 
Касетним машинам властиві такі позитивні риси: 
—  багатоваріантність фальцювання; 
—  зручність в обслуговуванні й ремонті; 
—  висока продуктивність; 
—  стабільність роботи на всіх типах паперу. 
Касетні і комбіновані  мають стандартну будову: СА, ТА, ФС. 
Комбіновані фальцмашини. На схемі ми бачимо машину, яка складається з 

першої касетної секції (1 КС) і наступних трьох ножових (2НС, 3НС, 4НС) 
машина ще складається з двох приймальних пристроїв (3ПП і 4П), які 
встановлюються після 3 НС і 4 НС. Така конструкція дозволяє одержати велику 
кількість варіантів фальцювання зошитів. Комбіновані машини найбільш 
універсальні, мають перевагу над касетними і ножовими, характеризуються 
більшою універсальністю продукції, об’єднують позитивні риси обох способів 
фальцювання і наразі користуються  найбільшим попитом і одержують все більше 
розповсюдження. Отже, вони є менш чутливі до щільності паперу, мають значно 
більшу продуктивність ніж ножові машини, більш компактні ніж касетні, 
забезпечують кращу якість фальцювання. 

До фальцювального устаткування висуваються такі вимоги: 
—  воно повинне бути універсальним і недорогим; 
—  зручним у використанні і займати якнайменше виробничої площі. 
—  фальц повинен бути рівним без заломів і зморшок, розташовуватись у 

точно визначеному місці, не порушувати послідовності сторінок, задруковані 
аркуші не повинні відмазуватися, фальцапарат повинен працювати з папером 
різної щільності, товщини і складу. 

—  обов’язковими також мають бути шумопоглинаючі кожухи, а також 
зручний пульт управління.  
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Фальцювальне устаткування — нове представлення 
Фальцювальне устаткування — невід’ємна частина будь-якої друкарні. На 

поліграфічних підприємствах працюють машини як вітчизняні, так і зарубіжні. 
З сучасними моделями фальцювального устаткування, вітчизняними 

і зарубіжними вас ознайомлять учні групи № 16. 
В Україні випуском фальцювального устаткування займається Київський 

завод поліграфічних машин. Зараз він випускає машини моделей БФА-56-30 та 
БФА-48-20. 
Модель БФА-56-30 — це комбінована автоматична машина для фальцювання 

продукції в один, два, три та чотири згини. Машина дозволяє одержати 8-, 16- та 
32-сторінкові зошити для книжково-журнальної продукції. 

Модель БФА-48-20 це комбінована автоматична машина для фальцювання в 
один, два та три згини. Машина дозволяє одержати 8- та 16-сторінкові зошити 
книжково-журнальної та рекламної продукції. 

Слід зазначити, що конструктори Київського заводу ПМ за останні роки 
зробили великий крок уперед у освоєнні фальцмашин середнього формату, які 
мають хороші технічні можливості і достатньо високий рівень виконання. 

Випуском фальцювального устаткування займаються близько 50 фірм 
Німеччини, Італії, Японії, США. Однак в Україні найбільш відомі фальцмашини 
фірм «Бремер», «Шталь», МВО, GUK (Німеччина), «Бонеллі» (Італія) та інші. 

Фірма «Гейдельберг Фінішінг» (Німеччина), що взяла під своє крило фірми 
«Бремер» та «Шталь», зараз є одним з провідних виробників фальцювального 
устаткування у світі, успадкувавши славні традиції своїх попередників. Зараз фірма 
випускає машини ряду «Stahlfolder» у двох модифікаціях: Pro-line i Top-line. Pro-
line- це серія фальцювальних машин традиційної побудови, Top-line- серія 
високоавтоматизованих машин з широким застосуванням програмованих 
мікропроцесорних пристроїв, які за першим аркушем, що пройшов якісне 
фальцювання, «запам’ятовують» основні параметри регулювальних пристроїв 
фальцсекцій для використання їх при повторенні замовлення. 

Машини цієї лінії оснащені системою централізованого переналагоджування 
за командами, що надходять з центру обробки замовлень. Вона дозволяє за 
допомогою персонального комп’ютера на кожне замовлення складати карту 
фальцювання. Після введення технічних параметрів (формат аркуша, кількість 
сторінок, спуск полос, вид фальцовки) система вибирає схему і режим 
фальцювання залежно від типу машини і видає карту переналагоджувань 
основних механізмів від самонакладу до прийомки.  

Фірма випускає касетні фальцавтомати серій Ті і ТD та комбіновані серій Кі і 
КD, які охоплюють великий діапазон розмірів аркушевої продукції від 35х51см до 
142х165см. У модифікації Pro-line  виготовляється касетні машини моделей  Ті 36, 
Ті 52, Ті 55, Ті 66, Ті78, ТD 56, TD 66, ТD 78, комбіновані моделей Кі 55, Кі 66, Кі 
78, КD 56, КD 66, КD 78. У модифікації Top-line випускаються касетні машини 
моделей ТD 56, ТD 66, ТD 78, ТD 94, ТD 112, ТD 142 та комбіновані моделей КD 
56, КD 66, КD 78, КD 94. 

Крім того, фірма випускає малоформатну касетну машину Т 34 Quickfolder, 
багатокасетні машини моделей Т 66, ТF 66/TD 66, ТF 78/TD 78, спеціалізовані 
фальцювальні касетні машини серії «TD-FleksoMailer» у форматах 78, 94 і 112см 
для обробки різноманітної акцидентної продукції, нанесення гарячого і холодного 
клею, вирубки шліців, розрізання аркушів, приклеювання карток та ін. 
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Машини можуть мати три види самонакладів: плоскостапельний палетний 
(різновид плоскостапельного) та круглостапельний. Касети можуть бути виконані 
як у звичайному варіанті, так і з звукопоглиналь-ними кожухами. Машини мають 
як каскадний вивід, так і у вивід спресованих і обов’язаних стоп зошитів. Фірма 
також випускає великий комплект додаткового обладнання: фальцсекцію ІV-го 
згину VFZ 52, самостіну фальцсекцію EF 63, скорочений каскадний виклад з 
пристроєм пресування SKP 66, вертикальноаркушевий виклад SВ з приссекцією 
РС, вертикальноаркушевий виклад SВР та багато іншого. 

Фальцювальне устаткування від фірми МВО. Історія МВО бере свій 
початок у середині 60-х років. У 1966 р., через рік після створення фірми, був 
випущений перший фальцапарат — попередник нинішнього покоління 
фальцювального устаткування МВО. 

Касетні і ножові фальцапарати МВО. 
На сьогоднішній день МВО випускає два типи фальцапаратів — касетні і 

комбіновані (касетно-ножові). Серія касетних фальцапаратів об’єднана загальним 
позначенням Т (від німецького Tashe — касета). Усі вони мають загальну рису — 
наявність однієї, двох чи трьох касетних секцій. У назві кожної машини стоїть 
номер (точний чи округлений), який позначає довжину вузького боку аркуша. На 
відміну від касетних, комбіновані фальцапарати серії К характеризуються 
убудованою ножовою секцією, що складається з двох чи трьох, які стоять один за 
одним, перпендикулярних ножів. Такий фальцапарат дає менше можливостей для 
вибору варіантів фальцювання, але якість ножового фальца відчутно вища за 
касетну. Це точність позиціонування лінії згину, відсутність зморшок, 
стабільність у роботі зі щільним папером. Комбіновані машини надійні і 
забезпечують точність фальцювання. 

Основні вузли фальцапаратів. Самонаклади усіх фальцапаратів МВО 
поділяються на три основних види — плоскостапельний, круглостапельний 
і палетний. Плоскостапельний самонаклад встанов-люється на початкових моделях, 
палетний самонаклад побудований з тією відмінністю, що стопа паперу в нього 
завантажується не вручну, а завозиться на звичайній палеті, яка піднімається разом зі 
стапелем. Круглостапельний самонаклад має принципово іншу побудову — аркуші 
паперу транспортуються каскадом з верхнього подавального столу на нижній, а звідти 
вже на стіл рівняння. Головна перевага такого пристрою — безперервне завантаження 
папером на ходу машини, що має значення для великих тиражів продукції. 

Усі машини МВО оснащуються системою пневматичного роздування задньої 
крайки стопи. МВО вперше застосувала пристрій  VIVAS, що слугує для подання 
і рівняння аркуша і дає змогу працювати зі «складними» видами паперу і дає 
змогу вирішити проблеми з відмазуванням і зім’яттям аркуша. 

Серце фальцювальної машини — фальцювальна секція. В ній компанія МВО 
реалізувала свою родзинку — фальцювальні валики спіралеподібної форми, що 
дає змогу плавно і без зім’ять проводити фальцьовані аркуші між валиками. 
Більший діаметр фальцвалів дає можливість фальцювати  щільніші сорти паперу, 
включаючи картон. 

Ножова секція має окремий привід і античний датчик проходження аркуша. 
Продуктивність фальцапаратів із ножовою секцією досягає 180 м/хв. 

Важлива перевага більшості фальцапаратів МВО — ремінний привід із 
автоматичним контролем натягу, що забезпечує машинам винятково безшумну 
роботу, мінімальні вібрації і виключає утворення люфтів у механізмі приводу. 
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Професійні фальцапарати МВО — це завжди вибір надійності і високої 
продуктивності. Бездоганну репутацію МВО підтверджує величезний досвід. 

Менш ніж за 10 років фірма зайняла провідне місце у світі з випуску 
фальцювальних машин. 

Охорона праці при роботі на фальцмашині  
Як на будь-якому устаткуванні при роботі на фальцмашині необхідно 

дотримуватись правил безпеки. Найбільшу небезпеку у фальцювальних машинах 
становлять:  

—  дискові фальц секції; 
—  ножові фальц секції; 
—  роликовий транспортер; 
—  допоміжні секції; 
—  зубчаті передачі; 
1. Перед початком роботи необхідно підготувати машину до запуску і 

перевірити:   
—  справність машини; 
—  справність транспортера; 
—  опускання ножів, бо ніж  не повинен вдарятись  об валик; 
2. Заборонено при включеній машині: 
—  регулювати фальцвалики; 
—  встановлювати чи знімати бігу вальні, перфорувальні і різальні дискові 

ножі; 
—  встановлювати формат; 
—  регулювати самонаклад; 
—  виймати чи встановлювати касети; 
—  склеювати чи зашивати тасьму транспортера; 
3. При запуску машини дати попереджувальний сигнал. 
4. При роботі машини заборонено:  
—  вирівнювати чи поправляти аркуші на нижньому столі самонакладу; 
—  виймати зім’яті  зошити з касет; 
—  збирати обривки паперу з-під машини; 
—  поправляти тасьму транспортера. 
5. Для ліквідації неполадок виключати машину і покликати майстра.  
 
Перегляд відеоролика «Фальцювальні машини» 

 
 

ЗАКЛЮЧНЕ  СЛОВО 
Майстер в/н Коваль Галина Петрівна 

Незважаючи на відносну простоту виконання, операція фальцювання для 
якісного виконання потребує відповідних знань і досвіду.  

Сфальцювати аркуші — це не просто його зігнути, як нам захотілось. 
Потрібно дотримуватись поліграфічних вимог фальцювання. На  протязі семінару 
ми виконали процес фальцювання на прикладах: одно-, дво-, три- і чотиризгинне 
паралельне, перпендикулярне та комбіноване фальцювання. 

Таким чином, щоб правильно і якісно виконати технологічну операцію 
потрібно бути уважними, відповідальними і добросовісними. 
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Викладач спецтехнології Винарчик Ольга Федорівна. 

У підсумку хотілось би відзначити, що у виробничому процесі важливий 
кожен етап виготовлення продукції. 

На нашому семінарі ми поглибили та узагальнили  свої знання з технології 
фальцювання, класифікації типів та варіантів, показали практичне вміння 
з ручного фальцювання, відзначили особливості побудови сучасного обладнання, 
технічні можливості, модулі безпеки. 
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Мирослава Лефменко 

 
А над свiтом украiнська вишивка цвiте 

(сценарiй вiдкритого виховного заходу) 
 

 
 
Ведучий 1: Ми раді вітати всіх, хто любить нашу неньку Україну, хто 

гордиться тим, що народився українцем, всіх, кому дорогі прадідівські традиції. Із 
знання свого родоводу, історії рідного краю починається людина. Мамина пісня, 
батькова хата, дідусева казка, бабусина вишиванка, добре слово сусіда, 
незамулена криниця, з якої пив воду мандрівник – все це родовідна пам’ять, наша 
історія, наші символи. 

Ведучий 2: У невичерпній спадщині духовної культури нашого народу є 
особлива, винятково важлива її частина – вишивка. Вишивка – це духовний 
символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла 
материнських рук. 

Ведучий 3: Вишивка — один із давніх і найпоширеніших видів народного 
декоративно-прикладного мистецтва. Археологи стверджують, що на теренах 
України вишивка існує ще з часів трипільської культури. 

Ведучий 1: Так, у селі Мартинівка Черкаської області було знайдено скарб, 
що датується VІ століттям нової ери. Серед інших речей тут виявлено срібні 
бляшки з фігурками чоловіків, одягнених у широкі сорочки з вишивкою на 
грудях, — ще недавно саме так одягалися українські селяни. 

Ведучий 2:  Арабський мандрівник Ібн-Фадлан у своїй оповіді про русів 
Х ст. зазначає, що вони мали вишитий одяг. 

Ведучий 3: У часи Київської Русі мистецтво художньої вишивки дуже 
високо цінувалося. Сестра Володимира Мономаха Анна-Янка організувала в 
Києві, в Андріївському монастирі, школу, де молоді дівчата вчилися вишивати 
золотом і сріблом. 

.. 
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Ведучий 1: Французький мандрівник Жільбер де Лануа, який перебував у 

ХV ст. на території України, згадував, що рукавиці і шапки руські були оздоблені 
вишивкою. 

Ведучий 2: На малюнках та іконах того часу бачимо зображення людей у 
вишиваному одязі, що своїми візерунками мало чим відрізняється від сучасних 
орнаментів певних місцевостей. 

        
 
Ведучий 3: Збереглися вишивки також і з козацьких часів. 

                 
Ведучий 1: З часом на різних українських територіях вишивки зазнавали 

чималих змін у мотивах і барвах, однак при цьому не втратили оригінального 
власне українського стилю, тому їх не важко розпізнати серед вишивок інших 
народів – слов’янських і неслов’янських. 

Ведучий 2: З давніх давен українці шанобливо ставились до одягу. 
Особливу шану мала вишита сорочка. Мабуть, ми ніколи не зможемо довідатись, 
хто і коли вперше здогадався втілити в узорний мотив красу рідної природи, свої 
переживання та відчуття, та існує ось така легенда… 

Легенда про вишиванку  
Ведучий 3: Найпоширенішими кольорами української вишивки є червоний і 

чорний, їх символіка у нашій відомій пісні… 
Звучить пісня на слова Д. Павличка "Два кольори”  
Ведучий 1: У деяких місцевостях до червоної і чорної барв вишивки 

додають ще жовту, жовтогарячу, зелену та синю. Рідко вживають срібні, золоті й 
сірі нитки. Взагалі багатство барв збільшується з півночі на південь. 
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Ведучий 2: Серед прекрасних зразків українського мистецтва – чорна 
вишивка Борщівського району, що на Тернопіллі. На сорочках скісними смугами 
по рукавах і на грудях ідуть рослинні орнаменти або виключно чорного кольору, 
або з дрібними вкрапленнями синього, вишневого, фіолетового, жовтого кольорів, 
що нагадують насіння у весняній ріллі. Усі дослідники борщівської сорочки 
пов’язують специфічність її узору й кольору з подільськими чорноземами.  

           
Ведучий 1: Під час одного з нападів турків на українські землі в пониззях 

Збруча було вирізане все чоловіче населення. Приречені на самотність дівчата, 
оплакуючи своїх наречених, постановили впродовж семи поколінь носити за ними 
жалобу. Тому тут навіть шлюб брали в чорних сорочках. 

Ведучий 2: Як би складно не жили в різні віки українці, але натхнення до 
вишивання у них ніколи не згасало. За допомогою нитки та голки вони творили 
унікальні зразки прекрасного українського вбрання. 

Учениця читає вірш «Українська вишиванка» (Ганна Глок)  
Сорочку-вишиванку до самого світанку  
Вишивала дівчина в сиву давнину.  
Схрещувались ниточки, розквітали квіточки:  
Ружі та барвінок, вздовж по полотну.  

Вишивала з піснею яблука барвистії.  
Чи на дворі дощ був, чи холодний сніг.  
Вишивала ружу та вкладала душу,  
Щоб на довгі роки вийшов оберіг.  

Барви кольорові: зелень – то діброви,  
Молодість, надія, злагода і мир;  
Жовтий – то колосся, й плодовита осінь,  
І ласкаве сонце, що встає з-за гір.  

Синії стежини – то морські глибини,  
До людей довіра і безкінечність вся.  
Ну а чорний килим – туга за загиблим,  
Що за землю рідну віддали життя.  

Хрестики червоні – то калини грони,  
І вогонь гарячий, і пролита кров,  
Але ще й родина, Ненька-Україна,  
І родинне щастя, й вічная любов.  

Я візьму льон білий, нехай рух несмілий,  
Але ж вишить спробую сорочку таку.  
Ниточка до ниточки, квіточка до квіточки,  
Щоб нащадки згадували на довгім віку. 



 104 

 
Ведучий 1: Вишиті сорочка не позичались та не продавались. Чужу вишиту 

сорочку намагались не одягати, щоб не "перебрати" на себе чужу біду чи хворобу 
або не віддати разом із своєю сорочкою свого здоров'я та долю. Сорочки 
вишивали на рукавах, по коміру та по низу. Вважалося, що у такий спосіб людина 
убезпечує себе від доступу всього лихого та недоброго. 

         
Ведучий 2: Наші предки вірили, що вишита сорочка оберігає власника від 

недобрих очей, заздрісних думок та поганих людей.. Яскрава вишивка, немовби, 
применшувала "поганий" погляд чи "зле" око. Саме тому вишита сорочка 
вважається оберегом.  

Ведучий 1: Вдавнину будь-кому сорочки не вишивали і не дарували. Їх 
робили тільки для особливо близьких та рідних: діточкам, братам, батькам, чи 
чоловіку. Молода дівчина вишивала сорочку своєму нареченому та майбутній 
свекрусі.  

Ведучий 2: Дружина вишивала сорочки для своїх синів та чоловіка. Коли 
когось чекали з далекої дороги, то щоби людина швидше поверталась, зачинали 
вишивати нову сорочку. 

 Звучить пісня «Мамина сорочка»  
Ведучий 1: Раніше в кожній родині, де підростала дівчина, скриня мала 

повнитися рушниками. Вісім віків живуть легенди про незвичної краси посаг, 
яким здивувала Францію донька Ярослава Мудрого. Не перед парчевими шатами 
завмирали вибагливі французи, а перед вишиванками нареченої. 

Ведучий 2: Кажуть, що український вишитий рушник несе закодоване 
послання від минулих поколінь. Схеми вишивки на рушниках бувають самі різні. 
Є геометричні, графічно-чіткі, є і загадково-химерні із нанесенням символічних 
ритмічних знаків. Усі слова зашифровані в символах узорів. 

      
Ведучий 1: Мабуть, ніякий предмет побуту не оспівано так, як рушник. Всі 

знають слова пісні про рушник Андрія Малишка, слова, якої не залишають 
байдужим нікого. Власне, сам рушник — і є та сама сердечна дума чи пісня, але 
заспівана нитками та узорами. В цю пісню кожна майстриня вкладає своє серце та 
душу. 
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Ведучий 2: 
— Чогось, матусю, вишивка сумна, — 
Дивлюся на рушник й питаю в мами. 
— Бо хто торкнувся, доню, полотна, 
Той долю вишива собі руками. 
Та я так трошки кинула листки,  
А поміж них ронила васильками —  
Дрібний узор, буденні рушники,  
Бо все одна, бо все без тата й мами. 
 І чорного додала, а воно  
Посипалось, як мак, на полотно.  
А ти свій рушничок, кохана доню,  
Прикрась маківкою чи ружу примости,  
Кинь виноград. Свою жіночу долю  
У цім узорі теж побачиш ти.  
Ведучий 3: Здавна у житті родини рушник відігравав дуже важливу роль. 

Про майстерність господині та достаток у родині судили по кількості та красі 
вишитих рушників. 

Ведучий 1: Нині відомо близько 200 старовинних швів на основі двадцяти 
технік української вишивки. Відтворювати треба тільки той малюнок, котрий 
припав до душі. Комусь імпонують дрібні густі зубчики, а комусь більше 
подобається м’яка широка хвилька. Одним тішать око велетенські пишні квіти, 
інші ж відчувають потребу і зображувати, і споглядати маленькі орнаменти. 
Добре, якщо десь у скрині зберігся рушник прабабусі, яка прожила із прадідусем 
довге й щасливе життя. Його і треба взяти за зразок.  

Ведучий 2: Якщо згадати прадавню технологію його виготовлення, 
відбілювання на траві, на росі, під сонцем, місяцем, зірками, під впливом усіх 
стихій, то стануть зрозумілішими дивовижні властивості старих рушників.  

Звучить пісня О. Санглера  «Вишиванка». 
Ведучий 1: Починати рукоділля найкраще зранку у четвер. Це енергетична 

вершина тижня. Наші далекі пращури мабуть добре відчували те, бо саме цього 
дня приступали до весільних рушників. 

            
Ведучий 2: Борони Боже під час вишивання думати про щось погане, 

сваритися, злитися на когось. Обрядовий рушник має зберігати в собі лише 
найкращі мрії, найсвітліші думки й почуття. Адже закладається програма 
майбутнього подружнього життя.  

Ведучий 3: Дрібні огріхи не випорювали, щоб не внести хаосу у долю. 
Життя тече не по шаблону, отже, не біда, якщо зірочка відхилиться убік чи 
хвилька вийде нерівномірною.  
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Ведучий 4: Що ж до вибору узору, то він мав бути двобічним. Це 
символізувало гармонію між зовнішнім і внутрішнім світом. Якщо ж лицьова 
сторона виробу гарна, а зі споду перетянуто нитки і стирчать вузли, то вважали, 
що й життя буде про людське око.  

 Ведучий 1: Перш, ніж узятися за вишивання, дівчина постилася, молилася, 
мила руки, щоб позбутися не лише фізичного бруду, а й негативної інформації на 
пальцях. І лише тоді майстриня починала творити на полотні узор, як своєрідну 
медитацію.  

Ведучий 2: Юрій Мельничук був учасником експериментів із вимірювання енер-
гетичного потенціалу цього чи не найдавнішого елементу весільного обряду. Один бік 
рушника завжди мав заряд "плюс”, другий — "мінус”, посередині рамка екстрасенса 
стояла на "нулі”. Там де "плюс” — має стати чоловік, там, де "мінус” — жінка. Пози-
тивний заряд має правий кінець рушника, або той, який вишивають першим. Другий 
кінець — лівий або жіночий, підсилює жінку. Чоловікові  ж він може зашкодити і 
навпаки. Аби не сплутати, яким боком повернути рушник, у давнину рукодільниці на 
ньому робили мітки. До речі, узор на лівому і правому кінцях ніколи не був тотожний. 
На них, як у дитячій грі на уважність, завжди можна знайти десять розбіжностей.  

Ведучий 3: З давніх-давен вишитий рушник був необхідний атрибутом 
весілля. Проте мало хто знає, що тільки правильно вишитий оберіг стане 
запорукою щасливого сімейного життя.  

Ведучий 4: Рушник символізує дорогу життя, тому полотно для нього 
повинно бути обов’язково цільнотканним, без обрізних країв. Не можна вставляти 
у нього мережки, тасьму, адже тим самим ви розрізаєте життя. 

Ведучий 1: Найкраще для весільної вишивки використовувати шовкові 
нитки. Але це повинна бути справжня шовкова нитка, яку пряв шовкопряд. Вона 
вважається безперервною, адже її довжина досягає двох кілометрів. Вишивати 
можна і шерстяними нитками, які також мають добру енергетику. 

Ведучий 2: Не останню роль у вишиванні відіграє й голка. Це важливий інст-
румент, адже вона вбирає енергію людини і передає її на полотно. Тому рушник 
повинна вишивати або сама наречена, або хтось із рідних. Голку слід вибирати гарної 
якості. Кажуть, що якщо на рушникові буде п’ять кольорів, то й вишивати його 
потрібно п’ятьма голками, щоб кожен колір був вишитий окремою голкою.  

Ведучий 3: Якщо є можливість, варто заглянути до бабусиної скрині і під-
глянути орнаменти рушників звідти. Візерунки можна "взяти у спадок", але 
вишивати їх потрібно обов’язково на новому рушникові.  

Ведучі (по куплету): 
Тримаю вишиті старенькі рушники.  
Давно забуті, горнуться до мене.  
Заполонили світ нейлони та шовки...  
Кому потрібні вишиті ромени?  

 Гортаю білу грядку полотна,  
Засіяну барвінком і любистком.  
Сміється вишита прабабою весна,   
Ховається за квітами і листом.  

 Голублю диво-дивне із пісень,  
Що хрестиками стелиться і в’ється.  
Сіріє за вікном звичайний день,  
А в рушниках волошками сміється.  
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Перегортаю білі рушники,  
Що хліб вкривали і дитя в колисці,  
Що старостів чекали на святки –  
Розшиті маками, заквітчані, барвисті.  

 Вже доля весни правнукам кує,  
А хміль з калиною на полотні не в’яне.  
Як добре, що в мого народу є  
Рушник весільний і рушник прощальний...  

Благословенна будь на всі віки  
Найперша жінка, що нашила квіти.  
Душа мого народу – рушники,  
Барвінками і мальвами зігріта. 

Ведучий 1: У чарiвну силу рушника вiрили як у доброго чудодiя, що 
оберiгає вiд усякого лиха. Спитаєте, звiдки ж то узятися такiй силi? А сила 
рушника у його вiзерунках. Рушники можна читати так, як читають книги. Треба 
лише розумiтися на орнаментах.  

Ведучий 2: На кожному рушниковi є такi собi крайчики-кривульки. То є  
знаки води. А де вода — там життя. А чотирикутники — то символи Сонця. Листя 
— то діти, гiлки — батько з матiр’ю, стовбур — діди, коренi — прадiди, що жили 
100 чи 200 рокiв тому. 

Ведучий 3: Є орнаменти  геометричні, рослинні, зооморфні, предметні, що 
відображають елементи символіки стародавніх вірувань. Різноманітні кружальця, 
трикутники, ромби, кривульки, лінії, хрести символічно відображали уявлення 
наших предків про світобудову, тож їхнє значення відповідне: 

Ведучий 1: Зірки, розкидані на білому полі - уявлення про структуру  
Всесвіту, що є гармонійним і засіяним, щоб нести нові й нові паростки життя у 
далекі світи. 

Ведучий 2: Найбільш позитивним вважається рушник, на якому зображене 
дерево життя. Також на весільному рушникові вишивають калину, виноград, 
листя дуба. Гарний символ — багато пташок. Добре, якщо на рушникові будуть 
вишиті вінець (корона), хрест або символи, що за формою нагадують хрест. Цей 
знак має магічне значення — він благословляє пару на створення сім’ї. 

Ведучий 3: Бажано обирати для вишивання геометричні орнаменти, бо вони 
мають давнішу історію. Наприклад, трикутники — чоловічі символи, квадрати — 
жіночі. Натомість не можна вишивати на рушникові зозулю, сокола, навіть кільця. 
Втім, якщо дуже хочеться вишити останні, бажано, щоб вони були не зімкнені.  

Ведучий 1: Часто весільний рушник під ноги вишивають повністю, 
«пишуть» на ньому «На щастя, на долю». Це велика помилка. Центр рушника 
повинен бути повністю чистим. Це Боже місце, стаючи на яке, молоді отримують 
благословення. Воно уособлює зв’язок із космосом. А відтак будь-який напис, 
зроблений навіть із найкращими побажаннями, перекриває весь енергетичний 
посил. Тому всередині рушника повинно бути якнайбільше білого простору. Адже 
коли наречені стають на нього ногами, то топчуть свою долю. 

Ведучий 2: Використовують рушник тільки один раз, якою б щасливою 
сім'я не була, рушник відшивають новий. Ні в якому разі його ніде не залишають. 
Після весілля його скручують в рулон і зберігають в такому вигляді в сім'ї, як 
символ щастя, удачі. Якщо ненароком на рушник потрапляла нечиста сила, вона 
ходила по рушнику заплутувалася, їй закручувалася голова, і вона покидала його. 
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Ведучий 3: Про способи вишивання та візерунки, писати можна дуже 
багато. Утім, яким би рушник не був — він, насамперед, створює настрій, формує 
естетичні смаки, є взірцем працьовитості. 

Звучить пісня «Вишиванка кличе в гори»  
Ведучий 1: От і сьогодні, уже в 21 столітті, народна традиція не зникає, а 

набирає обертів, популярності, стає актуальною і підсилюється сучасними 
формами одягу, новими узорами, взятими людьми все з тої живої Землі-матінки, з 
рідної природи. Народу дуже близькі і дорогі давні традиції, милі серцю вишиті 
рушники, доріжки, серветки, подушечки, наволічки, килими, скатертини і штори, 
якими часто прикрашають оселі. То ж кожна хата відрізняється своєю 
самобутністю, власним баченням краси і затишку. 

Ведучий 2: І коли все це вишите власними руками з любов’ю і добром, то в 
домі панує затишок, любов, хороша і благодатна аура. Та й сорочка-вишиванка 
сьогодні стала модною, її вдягають на свято і в будень, від малих дітей до людей 
поважного віку. 

Ведучий 1:  
Одягнімо, друже, вишиванки — 
 Наш чарівний український стрій. 
 Не для когось, не для забаганки, 
 А для себе, вірний друже мій. 

 Одягнімо вишиванки, друже, 
 Як одвічний предків талісман. 
 Хай не буде серед нас байдужих 
 І один в нас буде отаман. 

 Одягнімо в свята і неділі, 
 В будень, за потреби, одягнім 
 І відчуєм — вороги безсилі 
 Зруйнувати український дім. 

 Одягнімо вишиванки, друже, 
 Хай побачить українців світ — 
 Молодих, відважних, дужих, 
 У єднанні на сто тисяч літ. 

Ведучий 2: А щоб не пропадали наші традиції, не канули в вічність, ми 
сьогодні хочемо навчити дітей вишивати, щоб вони пройнялися душею до 
народної творчості, до вишивки, щоб своєю роботою уміли прикрасити і одяг, і 
взуття, і свій дім, щоб жилося у ньому гарно, щасливо та радісно.  

 Учись, дитино, гарно вишивати — 
 Це творчість і поезія душі. 
 У вишивці закладено багато... 
 Від неї відцуратись не спіши. 
 У ній краса, билина, дума й казка, 
 В ній подих вітру, шепіт квітів й трав, 
 Любов, турбота, ніжність мами, ласка, 
 Чарівність й диво сонячних заграв. 
 Учись, дитино, гарно вишивати, 
 У вишиваночку вдягнеш колись дитя 
 І будеш колискової співати. 
 Усе повториться, таке воно — життя.  
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Ведучий 3: Вишивати нескладно і кожен може навчитися, якщо захоче. 
Лише треба прикласти трішечки зусиль, натхнення, любові та мати велике 
бажання і тоді вийде все просто чудово! Майстерність сама прийде!  

 Якщо людина хоче вишивати, 
 Знайдеться в неї голка, нитка, час... 
 Зуміє всі відтінки підібрати, 
 Й шедеври вийдуть з-під руки не раз. 
 Якщо людина хоче вишивати, 
 Побачить в цьому радість і красу. 
 І по узорах буде мандрувати, 
 І вишиє на квіточці росу, 
 І створить диво, первозданну казку, 
 Їй усміхнеться сонечко в вікні, 
 Бо відіб’ється і любов, і ласка 
 У хрестиках на білім полотні.  

Звучить пісня «Україна вишиванка»  
Ведучий 1: Той, хто пам`ятає минуле, має чимало шансів не помилитися у 

майбутньому. Наш український народ працьовитий, щедрий на таланти, здібний, 
обдарований. Якщо працювати - то до сьомого поту, якщо співати - то дзвінко, 
розложисто, якщо творити щось - то неповторно, захоплююче. 

Ведучий 2: Варто зберігати своє коріння та свої ремесла. Тому давайте 
вишивати, давайте носити вишиванки та інші оздоблені вишивкою речі, 
прикрашати свої оселі, адже це красиво, це природно, це наше рідне мистецтво, 
наші традиції. 
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Христина Сорока 
 

Робота з електронними таблицями Еxcel 
(план відкритого уроку з інформатики) 

 
Тема уроку: Робота з електронними таблицями Excel 
Мета уроку:  
     навчальна: навчити учнів працювати з електронними таблицями Excel: 
виділяти елементи, вводити дані, редагувати та форматувати вміст, копіювати, 
видаляти і переміщувати дані, форматувати вигляд таблиці, задавати формати 
даних 
    розвивальна: розвиток творчого мислення, пам’яті, акцентуівння уваги на 
основних можливостях роботи з таблицями у Excel 
     виховна: виховати в учнів відповідальність та уважність в роботі, стимулювати 
розвиток індивідуальних здібностей  
Тип уроку: викладання нового матеріалу (засвоєння знань) 
Вид уроку: лекція (бесіда) 
Прийоми і методи: усне опитування учнів, практична демонстрація вмінь учнів, 
лекція викладача 
Завдання уроку: сформувати вміння учнів працювати з електронними таблицями 
Матеріальне забезпечення: ПК, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка 
Міжпредметні зв’язки: інформаційні технології, математика, фізика 
Література: 
1. Завадський І. О., Стеценко І. В. Інформатика. 11 клас (рівень стандарту): Посіб. 
для загальноосвіт. навч. закл./ І. О Завадський., І. В.Стеценко. – К.: Видавнича 
група BHV, 2012. – 288 с.: іл. 
2. Зарецька І. Т. та ін. Інформатика: Підручник для 10 – 11 кл. загальноосвіт. 
Навч. закладів / І.Т.Зарецька, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов. У 2-х част. – К.:Форум, 
2004. – 288 с.: іл. 
 

Хід уроку: 
1. Організаційна частина 
 - вітання, 
 - підготовка учнів до уроку, 
 - перевірка наявності учнів.  
2. Актуалізація опорних знань учнів  
Учням задаються усні питання. Деякі відповіді вони демонструють на комп’ютері 
у програмі Excel. 
1. Яке призначення табличного процесора Excel? 
2. Назвіть основні функції ТП Excel? 
3. З яких елементів складається вікно програми Excel? (показати на комп’ютері). 
4. Які команди містить головне вікно програми? 
5. Що таке робоча книга? 
6. Як здійснюється адресація стовпців, рядків та комірок у програмі? (показати на 
прикладі). 
7. Що таке діапазон стовпців? (показати на прикладі). 
8. Що таке діапазон рядків? (показати на прикладі). 
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9. Що таке блок комірок? (показати на прикладі). 
3. Повідомлення теми, мети і плану уроку.  Мотивація навчальної діяльності 
Викладач оголошує тему, мету і план уроку. Наголошує, що табличні процесори 
значно полегшують роботу із таблицями складної структури, обрахунками та 
побудовою діаграм. 
4. Викладення нового матеріалу 

План  
1. Виділення елементів аркуша 
2. Введення даних до комірок і редагування їхнього вмісту 
3. Копіювання, переміщення і видалення даних 
4. Формати даних у Excel 
5. Форматування комірок 
6. Операції з діапазонами комірок 
 

1. Виділення елементів аркуша  
Ви вже знаєте, що перш ніж виконувати над об’єктом будь-яку операцію 

(копіювання, видалення, форматування тощо), його необхідно виділити.  
Виділення всіх клітинок  
Для того щоб виділити всі клітини аркуша, у лівому верхньому його куті 

слід клацнути кнопку Виділити все. 
Виділення рядків і стопців  
Для виділення одного рядка достатньо клацнути мишею його заголовок. 

Щоб виділити кілька рядків, потрібно вставити курсор у заголовку рядка та, 
натиснувши ліву кнопку миші, протягнути курсор вгору або вниз на потрібну 
кількість рядків. Анологічно виділяють один або кілька стопців. Курсор миші на 
заголовках рядків і стопців набуває вигляду чорної стрілки.  

Виділення довільних діапазонів клітинок 
Найчастіше у роботі використовують прямокутні діапазони клітинок, тобто 

прямокутні області на аркуші. Для виділення прямокутного діапазону потрібно 
встановити курсор на його кутову клітинку, натиснути ліву кнопку миші й, не 
відпускаючи її, перемістити курсор по діагоналі у протилежний кут. Увесь 
діапазон буде позначено блакитним кольором, а клітинку, виділену першою, - 
білим. Якщо необхідно виділити діапазон, який складається з несуміжних 
клітинок, слід виділити одну його клітинку, натиснути клавішу Сtrl і, не 
відпускаючи її, по черзі клацнути всі  інші клітинки діапазону. 

2. Введення даних до комірок і редагування їхнього вмісту 
Щоб ввести дані у клітинку, її потрібно виділити та ввести необхідні 

символи з клавіатури (вони відображатимуться й у самій клітинці, й у рядку 
формул). Як тільки ви введете у клітинку перший символ, зліва від рядка формул 
з’являється дві кнопки: 

1. Скасувати - для видалення вмісту клітинки; 
2. Ввід - для збереження введеного тексту у клітинці. 
Щоправда, частіше для скасування введених у клітинку даних 

використовують клавішу Esc, а для їх збереження – одну з перелічених далі 
клавіш. Усі вони забеспечують цю процедуру, але відрізняються тим, куди після 
збереження буде переміщено табличний курсор: 

Enter або ↓ - перехід униз до сусідньої клітинки; 
Tab або → - перехід праворуч до сусідньої клітинки; 
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← або ↑ - перехід відповідно ліворуч або вгору до сусідньої клітинки. 
Щоб змінити вміст клітинки, у якій вже є дані, слід перейти в режим 

редагування. Для цього двічі клацніть клітинку або зробіть її активною і клацніть 
рядок формул. Режим редагування даних у клітинці дещо відрізняється від 
режиму введення. Під час редагування клавіші ↓ та ↑ не діють, а клавіші → та ← 
використовуються для переміщення курсора введення (вертекальної риски │). 
Окрім того, під час редагування для видалення символів можна використовувати 
клавіші Del та BackSpace, а під час уведення – лише клавішу BackSpace.  

3. Копіювання, переміщення та видалення даних 
Данні в електронних таблицях, як і в будь-яких інших документах, можна 

копіювати, переміщувати та видаляти. Найлегше виконати останню операцію: 
щоб видалити дані, які зберігаються у клітинці чи діапазоні, їх достатньо 
виділити і натиснути клавішу Del. Можна також виділити клітинку, відкрити її 
контекстне меню і вибрати команду Очистити вміст.  

Копіювати або переміщувати дані можна як за допомогою буфера обміну, 
так і за допомогою миші. Діапазон чи клітинку спочатку слід виділити і 
скопіювати в буфер обміну за допомогою клавіш Ctrl+С чи кнопки Копіювати 
панелі інструментів Стандартна або вирізати за допомогою клавіш Ctrl+X чи 
кнопки Вирізати. Після цього слід виділити ліву верхню клітинку діапазону, куди 
вставлятимуться дані і натиснути клавіші Ctrl+V чи клацнути кнопку Вставити.  

Для переміщення виділеного діапазону за допомогою миші на його межі 
потрібно вставити курсор і, коли від набуде вигляду чотиринапрямленої стрілки, 
перетягнути діапазон, утримуючи ліву кнопку миші. Копіюють діапазон так само, 
але у цьому разі утримують натиснутою клавішу Ctrl.  

Копіювати та видалятит дані можна також за допомогою команди 
Копіювати чи Вирізати (відповідно) команди головного меню Правка. Також, 
відкривши контекстне меню комірки, вибрати відповідні команди. 

Копіювати, переміщувати та видаляти можна також цілі аркуші, виконуючи 
певні дії з їхніми ярликами. «Перемістити аркуш» означає змінити його місце в 
послідовності аркушів книги. Для цього слід перетягнути в право чи вліво ярлик 
аркуша. Якщо під час переміщення ярлика втримувати натиснутою клавішу Ctrl, 
буде створено копію аркуша. Щоб видалити аркуш, слід клацнути його ярлик 
правою кнопкою миші і вибрати в контекстному меню копанду Видалити. За 
допомогою цього меню з аркушем можна виконати й інші дії, зокрема 
перейменувати його. Дії з аркушем можна виконувати і за допомогою команди 
Аркуш головного меню Формат. 

4. Формати даних у Excel 
Одні й ті самі дані можна інтерпретувати по-різному, залежно від того, хто 

їх сприймає і за яких обставини. По-різному можна інтерпретувати й деякі дані, 
уведені у клітинки електронної таблиці. Наприклад, запис 27/5 може означати 
дату 27 травня, дріб 27/5 або й просто текст. Дату, уведену як 26.05, можна 
відобразити як 26 травня. Річ у тому, що спосіб інтерпретації та відображення 
даних у клітинці електроної таблиці залежить від того, який формат даних для цієї 
клітинки було встановлено. Щоб задати формат і тип даних для активної клітинки 
або виділеного діапазону, слід виконати команду Формат › Клітинки, яка 
відкриває діалогове вікно Формат клітинок. 

Формат даних вибирають зі списку Числові формати на вкладці Число 
діалогового вікна Формат клітинок. У Microsoft Excel є 12 стандартних форматів 
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даних, крім того, користовач має змогу визначити власні формати. Найчастіше 
застосовоють перелічені тут формати. 

1. Згальний – для відображення текстових і числових значень без 
застосування до них спеціального форматування. За умавчанням клітинки мають 
саме такий формат. Текст, уведений у ці клітинки, буде вирівняно за лівим краєм, 
а числа – за правим. 

2. Числовий – для відображення чисел із заданою кількістю десяткових 
розрядів. 

3. Грошовий – для відображення грошових сум, тобто чисел із позначками 
валюти. Цей формат дає змогу обрати майже будь-яку наявну валюту всіма 
прийнятими в тій чи іншій країні способами. 

4. Дата – для відображення дат. Цей формат передбачає кілька способів 
подання дат, що вибираються у полі Тип вікна Формат клітинок.  

5. Час – для відображення значень часу. 
6. Відсотковий – для відображення значень як відсотків. Значення 1 у 

клітинці такого формату буде інтерпретовано як 100%. Якщо ввести, наприклад, 
1,55, то у клітинці відобразиться значення 155%. 

7. Текстовий – для відображення тексту «таким, як є». Уведений у клітинку 
цього формату текс, буде відображено саме в такому вигляді, як його було 
введено (якщо він не є формулою). 

Оскільки в  електронних таблицях найбільше доводиться вводити числа, 
грошові суми та відсотки, то для цих трьох найбільш поширених форматів, а 
також для змінення розрядності чисел у клітинках передбачено спеціальні кнопки 
на панелі інструментів Форматування. 

Під час уведення даних в електронні таблиці слід пам’ятати одне важливе 
правило: додаткові позначення (назви валют, символ «%», текстові назви місяців 
тощо) немає потреби вводити з клавіатури. Якщо задати для клітинки необхідний 
формат, то дані в неї можна вводити в найпростішому вигляді. Наприклад, щоб 
увести грошову суму 455 грн, слід вибрати у вікні Формат клітинок формат 
Грошовий, потім у списку Позначення – грошову одиницю та ввести у клітинку 
число 455, яке буде автоматично відображено як 455 грн.  

 
5. Форматування клітинок 
Окрім формату даних для клітинок можна призначати «звичайні» параметри 

форматування, про які ви дізналися, працюючи з текстовим процесором. Це 
розмір, гарнітура та стиль шрифту, кольори шрифту та фону клітинки, стиль і 
товщина меж тощо. Такі параметри задають на різних вкладках вікна Формат 
клітинок, а також за допомогою кнопок панелі Форматування.          

 
Вирівнювання тексту 
Нижче перелічено найважливіші параметри, що стосуються вирівнювання 

тексту. Їх визначають на вкладці Вирівнювання: 
 спосіб вирівнювання тексту відносно лівої та правої (список по 

горизонталі), а також верхньої та нижньої (список по вертикалі) меж клітинки; 
 кут нахилу тексту (область Орієнтація); 
 відступ тексту від лівої межі клітинки (лічильник відступ); 
 чи буде ширина клітинки автоматично добиратися так, щоб у неї 

вміщувався введений текст (прапорець автодобір ширини); 
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 чи буде ширина клітинки автоматично добиратися так, щоб у неї 
вміщувався введений текст (прапорець переносити по словах).    

Прапорець переносити по словах має, напевно, найважливіше значення, 
оскільки, установивши його, ви матимете змогу уникнути поширеного ефекту 
затуляння текстом сусідніх клітинок. У цьому випадку текст ділиться на рядки 
таким чином, щоб кожен рядок починався з нового слова.  

Є спосіб вирівнювання тексту в клітинці по горизонталі можна задати і за 
допомогою кнопок вирівнювання панелі інструментів Форматування. 

Форатування шрифту 
Параметри шрифту для виділеної клітинки чи діапазону визначають на 

вкладці Шрифти, яка має майже такий самий вигляд, що й вікно настроювання 
шрифту в MS Word. Найважливіші параметри шрифту – гарнітуру, розмір, колір, 
накреслення – можна також задавати за допомогою кнопок панелі інструментів 
Форматування.  

Форматування меж і фону комірок 
Стиль, товщину та колір меж клітинок виділеного діапазону задають за 

допомогою вкладки Межа діалогового вікна Формат клітинок.  
Колір фону клітинки або візерунок, що заповнюватиме її фон, можна 

вибрати на вкладці Візерунки. Межі й заливку клітинок можна встановити також 
за допомогою кнопок Межі та Колір заливки на панелі інструментів 
Форматування. 

6. Операції з діапазонами клітинок 
Деякі параметри форматування не можна призначати для окремих клітинок, 

а лише для діапазонів. Насамперед ідеться про визначення висоти рядка та 
ширини стовпця. Часто виконують операцію об’єднання клітинок певного 
діапазону та зворотну операцію – їх розділення.  

Визначення висоти рядків та ширини стовпців 
Змінити ширину стовпця або висоту рядка таблиці можна трьома 

способами: 
1. встановити курсор на межі між заголовками рядків чи стовпців так, щоб він 

набув вигляду двонаправленої стрілки, і перетягнути межу вправо, вліво, уверх чи 
вниз.    
2. клацнути правою кнопкою миші заголовок рядка чи стовпця, вибрати з 

контекстного меню команду  Висота рядка або Ширина стовпця і ввести 
потрібне значення в діалоговому вікні. 
3. клацнути правою кнопкою миші заголовок рядка чи стовпця, вибрати 

команду Формат › Стовпець › Ширина або Формат › Рядок › Висота. 
Перший спосіб застосовується для встановлення приблизної ширини 

стовпця чи висоти рядка, другий і третій  – для більш точного їх визначення. 
Можна також задавати автоматичний підбір ширини та висоти комірки по її 

вмісту (команда Формат › Стовпець › Автопідбір ширини або Формат › 
Рядок › Автопідбір висоти). 

Висоту кількох рядків чи ширину кількох стовпців можна задати одночасно. 
Їх  потрібно спочатку виділити, а потім встановити потрібний параметр одним із 
описаних способів. Якщо встановити нульову висоту рядка, його буде приховано 
(аналогічного результату можна досягти за допомогою команди Приховати 
контексного меню рядка). Щоб знову відобразити прихований рядок, слід 
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виділити кілька рядків, зокрема ті, які йдуть перед та після нього, і виконати 
команду Відобразити їхнього контексного меню.  

Об’єднання клітинок  
Інколи буває так, зокрема це стосується заголовків таблиць, що одні й ті 

самі дані потрібно розмістити відразу в кількох розташованих поруч клітинках. 
Щоб цього не робити, такі клітинки слід об’єнати. Для об’єднання клітинок 
прямокутного діапазону та вирівнювання тексту по центру створеної в результаті 
клітинки використовують кнопку Об’єднати та розмістити в центрі панелі 
інструментів Форматування. Слід зазначити, що об’єднана клітинка матиме ту 
саму адресу, яку мала ліва верхня клітинка початкового діапазону. Скасувати 
об’єднання клітинок можна, виділивши діапазон з об’єднаними клітинками і ще 
раз клацнути згадану кнопку. 

Видалення та додавання рядків і стовпців 
Видаливши дані з цілого стовпця чи рядка, сам рядок чи стовпець не 

зникне, його клітинки буде лише очищено від вмісту. Виникають ситуації, коли 
потрібно видалити весь рядок. Для виконання цієї операції потрібно клацнути 
правою кнопкою миші заголовок рядка і в контексному меню вибрати команду 
Видалити. Аналогічну операцію можна виконувати зі стовпцями.  

Щоб вставити у таблицю порожній рядок (або стовпець), потрібно клацнути 
правою кнопкою миші заголовок того рядка (або стовпця), перед яким буде 
розміщено новий рядок (або стовпець), та вибрати з його контексного меню 
команду Додати клітинки. 
5. Закріплення нового матеріалу. 
Закріплення знань учнів здійснюється шляхом створення та форматування 
кількома учнями таблиці «Віруси» (рис.1).  

Рис. 1. Таблиця «Віруси» 
Паралельно відбувається опитування в усній формі інших учнів: 
1. Які елементи аркуша можна виділити? 
2. Яка різниця між копіюванням та переміщенням даних в електронній таблиці? 
3. Що таке формат даних? 
4. Яке існує вирівнювання даних у клітинці? 
5. Що означає форматування шрифту? 
6. Які параметри межі клітинки можна задати? 
6. Підведення підсумків уроку. 
Табличний процесор – це прикладна програма, призначена для обробки даних, 
поданих у вигляді таблиці. 
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До параметрів форматування клітинок належать параметри шрифту тексту в клі-
тинках, спосіб його вирівнювання по горизонталі та вертикалі, колір фону 
клітинок, колір, товщина та стиль контурів їхніх меж. 
Зі стовпцями та рядками можна виконувати такі операції, як видалення, 
вставлення, а також змінення висоти та ширини. 
7. Завдання для домашньої роботи: вивчити тему уроку з конспекту лекції 
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Додатки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 1. «Кількість вірусів» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 2. «Товарний чек» 
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Таблиця 3. «Спортивні змагання» 
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Надія Ткач 
Сценарій виховного заходу,  

присвячений вшануванню жертв Голодомору 

«Україна пам’ятає – світ визнає» 

Завтра, 23 листопада, Україна і світ будуть вшановувати пам’ять мільйонів 
жертв Голодомору 1932-33 років. 

Це великий злочин у світовій історії: мільйони загиблих, десятки мільйонів 
ненароджених, понівечені людські долі, виснажена душа українського народу. 

Немислимий масштаб цієї трагедії: ім’я їй — Голодомор. Її суть — геноцид.  
Мільйони ні в чому не винних жертв, яких вже ніколи не повернеш, — це є 

наша пам’ять і водночас застереження майбутнім поколінням всього людства. 
Ми мусимо пам’ятати про кожного, кого тогочасний режим змусив 

страждати і гинути страшною смертю, не дав розквітнути новим паросткам життя, 
аби цей гіркий досвід минулого ніколи не повторився. 

Озиратися у минуле треба кожному, людина не живе в одному часі, а трьох 
часових вимірах: у минулому, сьогоденні та майбутньому. Дорога у майбутнє 
пролягає через минуле. 

Фільм і пісня 
 

На сцені стіл, на столі експозиція: розламана хлібина, поруч кетяг калини, 
свіжі квіти перев’язані чорною стрічкою, поминальна свіча ф-ма церковного 
дзвону. 

Не звільняється пам’ять, 

Відлунює знову роками. 

Я зітхну… Запалю обгорілу свічу. 

Помічаю: не замки-твердині, не храми – 

Скам”янілий чорнозем – потріскані стіни плачу 

Піднялись, озиваються в десятиліттях 

З далени, аж немов з кам”яної гори 

Надійшли. Придивляюсь: 

„Вкраїна, двадцяте століття” 

І не рік, а криваве клеймо: 

„Тридцять три”. 

Шановні друзі! Сьогодні ми вшановуємо пам”ять загиблих під час 
Голодомору. Час невблаганний. Місяці за місяцями, роки за роками відпливають 
у небуття. Тільки пам”ть назавжди залишається з нами. „Літа 7441 від Створення 
світу (літо 1933 року від Різдва Христового) був в Україні великий голод. Не було 
тоді ні війни, ні суші, ні потопу, ані моравиці. А була тільки зла воля одних людей 
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проти інших. І ніхто не знав скільки невинного люду зійшло в могилу – старих, 
молодих і дітей, і ще не народжених у лонах матерів.  

Мало знайдеться не тільки в історії України, а й світу, таких жахливих 
трагедій, як голодомор 1932-1933 років. Голод – це не тільки смерть, а й духовна 
руїна, знищення здорової народної моралі, втрата ідеалів, занепад культури, 
рідної мови, традицій. Пекло, створене в Україні на початку 30-х років ХХ 
століття, не можна ні з чим порівняти ні у вітчизняній, ні у світовій історії. 
Більшовицький режим вирішив голодом поставити український народ на коліна, 
змусити його будувати „комунізм” на кістках мільйонів. 

Розпочалася тотальна війна: людей не рубали, не стріляли – у них просто 
забирали всю їжу, оточили військами і спокійно дивились, як вони повільно, у 
нестерпних муках, помирають від голоду. 

/Звучить реквієм Моцарта/ 

/на фоні музики/ 

То був страшний навмисний злочин, 

Такого ще земля не знала, 

Закрили Україні очі 

І душу міцно зав’язали 

Сліпу пустили старцювати… 

То був такий державний злочин – 

Здригнулась навіть мертва Кафа, 

Мерцями всіялося поле. 

Ні хрестика і ні могили – 

То був такий навмисний голод… 

/на фоні фонограми на екрані демонструютьсядокументальні кадри/ 

Тільки сліпий міг не побачити трагедію українського народу. І виявляється 
такі сліпі були. Ці сліпі свідомо дезорієнтували з відома радянського керівництва, 
світову громадськість, що в Україні ніякого голоду не було й немає. І це в той час, 
коли в Україні помирало щодня 25 тисяч людей, щогодини – 1000 чоловік, 
щохвилини – 17 чоловік. 

Голодне лихоліття найбільше вразило дітей. Третина всіх 
померлих від голоду – діти. Весна… А над селом нависла 
чорна хмара. Діти не бігають, не граються. Ноги тонесенькі 
голова схилена до землі, а обличчя майже немає. 

Виявом дитячої смертності не займався ніхто. В Україні було 55 тисяч сіл і в 
кожному помирали діти. Щоб не дивитись на муки своїх дітей, матері 
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прискорювали сумний кінець. Натопивши маковинням хату, закривала ляду мати. 
І на ранок усі діти мертві. 

/звучить адажио/ 

/на фоні музики/ 

Спіть діти, спіть міцно, 

Янгол божий на порозі, 

Вже не буде їсти хтітись, 

І не будуть пухнуть ноги. 

Натопила маковинням 

Затулила лядку й комин, 

І в тумані темно-синім 

Заспівала колискову: 

Спи, синочок, горе-ласку, засинай навіки, доню…/на сцені з”являється мати-
Україна, запалює свічку, звучить ф-ма,на сцену і в зал виходять діти  зі свічками/ 

Україна 

Богородице! Матір наша небесна! Куди ж ти відійшла? 

Чого ж залишила мою землю і народ мій на поталу червоних дияволів? 

чи ж не бачиш криниці, повної українських сліз?  

Чи ж не бачиш, що то вже не я – Україна, а велетенська могила?  

Де ж ви, сили небесні?! 

/із-за куліс/   

І стояла вона осліпла від горя, напівблаженна, мукою підпирала небо.  

Мати-Україна на велетенському хресті розп”ята. 

Україна (шепоче)  

Дітоньки мої, заждіть! Івани, Марії, Тараси, стривайте! 

Куди ж ви, як же я без вас? (голосніше) Прости, небо!  

Прости, земле! Простіть, зорі! Всі сили земні і небесні, простіть! 

Ми всі сьогодні  повинні осмислити власне минуле, зрозуміти його, бо історія 
повторюється. І коли люди не зроблять сьогодні висновків, то вони будуть ходити 
по колу. Отож, озиратися треба, щоб поплакати, бо це каяття. А головне — щоб 
зрозуміти. 

Пом’янімо хвилиною мовчання великомучеників нашої історії. 
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Хвилина мовчання 

Щороку в цей день кожен українець запалює свою свічу пам’яті, свій вогонь 
непокори. Цей день також символізує нескореність української нації, її 
непереможність, єдність!   Тож з’єднаємо наші іскорки суму в єдиний величний 
вогонь! 

Завтра, 23 листопада, відбудеться всеукраїнська ініціатива «Запали свічку 
пам’яті» — запалювання українцями свічок у вікнах своїх домівок о 16.00. 

Запаліть свою свічку, зігріваючи душі тих, кого в 33-му не відспівували, не 
оплакували, не проводили, не поминали… 

 

/ пісня «Боже, Україну збережи»/ 
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Софія Чичкевич 

Створення  ефектів  з  текстом  
засобами  графічного  редактора 

Аdobe  Рhotoshop 
 

Дизайн — це задум, план, ціль, намір, творче бачення, проект, конструкція, 
ескіз, малюнок, композиція, мистецтво композиції, витвір мистецтва. Отже, це 
специфічний вид проектної діяльності, що об’єднав художньо-предметну 
творчість і науково-обгрунтовану інженерну практику в сфері індустріального 
виробництва. 

Наявне також інше визначення дизайну — творчий метод, процес і 
результат художньо-технічного проектування промислових виробів, їх комплексів 
і систем, орієнтований на досягнення найбільш повної відповідності створюваних 
об’єктів і середовища в цілому можливостям і потребам людини, як утилітарним, 
так і естетичним. 

Практика дизайну — художнє конструювання. Предметом дизайнерської 
діяльності є створення гармонійної змістовної і виразної форми об’єкта, в якій 
відбивається цілісне значення його споживчої цінності. Об’єктом дизайну може 
стати новий технічний промисловий виріб (комплект, ансамбль, комплекс) 
практично в будь-якій сфері життєдіяльності суспільства. 

Основний метод дизайну — художньо-образне моделювання об’єкта 
дизайн-проектування за допомогою композиційного формоутворення.  
У широкому сенсі дизайнер — це людина, що має справу з усіма речами 
матеріального світу, які нас оточують. Зовнішній вигляд предметів ужитку, їх 
упаковка і вітрини магазинів, у яких вони продаються —все це тією чи іншою 
мірою є результатом дизайнерської думки. 

Дизайнер-поліграфіст (творець будь-якої друкованої продукції від візитки 
до білборда), архітектор-дизайнер (розробник інтер’єрів приміщень і зовнішньої 
реклами у вигляді вивісок, вітрин тощо), дизайнер-модельєр, ландшафтний 
дизайнер (проектувальник зовнішнього вигляду зелених насаджень від клумб до 
парків) і багато інших вже давно не користуються застарілими засобами 
створення проектів за допомогою олівця і паперу. Технічний прогрес помітно 
покращив і прискорив процес переходу від ідеї до її безпосереднього втілення за 
рахунок розмаїтості комп’ютерних програм для роботи із зображеннями, зокрема 
це графічний редактор Adobe Photoshop. 

Із розвитком видавничої діяльності та реклами виникла гостра потреба  
в незвичайних шрифтах, які істотно відрізняються від книжкових і візуально,  
і функціонально, привертають увагу своєю оригінальністю, виділяють важливу 
інформацію із загалу. 

Виникла мода на об’ємні шрифти: вони набувають нахилу і навіть 
перспективи, стилізуються під різні епохи та теми сприйняття. 

Залежно від змісту тексту, шрифт можна створювати заново або 
використовувати вже існуючий. За накресленням він може бути спокійним, 
напруженим, урочисто-святковим чи буденним, веселим або сумним, відображати 
певні настрої, національні чи історичні особливості. 
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Завдяки шрифту кожна фраза, крім змістової характеристики, несе в собі 
певний художньо-емоційний ефект, який дозволяє сприймати не лише сутність,  
а й певний образ. 

Образність тексту полягає в тому, що людина сприймає його як картину або 
як ілюстрацію, навіть не прочитавши фрази, можна підсвідомо зрозуміти текст.  

Графічний редактор Adobe Photoshop надає дизайнеру величезну кількість 
різноманітних засобів для створення яскравих та образних ефектів  
з текстом. 

Тема: Робота у  програмі Adobe Photoshop. Створення текстових 
ефектів засобами графічного редактора Adobe Photoshop. 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань. 
Мета уроку: навчити учнів створювати ефекти з текстом у програмі Adobe 

Photoshop. 
Обладнання та засоби: персональні комп’ютери, програмне забезпечення: 

графічний редактор Adobe Photoshop. 
Створюючи різноманітні стилізовані тексти, учні набувають навичок 

роботи з різними засобам програми Adobe Photoshop, оволодівають роботою  
з інструментами, палітрами, з виділеннями, текстом, шарами, каналами, а також 
фільтрами графічного редактора, навчаються виконувати кольорову та тонову 
корекцію зображень, зміну розмірів, трансформації зображень, растрування 
зображень. При цьому вони виконують дії різними способами — за допомогою 
команд меню Photoshop, кнопок на палітрі інструментів, а також через 
використання «гарячих» клавіш і комбінацій клавіш. 

 
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОВОЛОДІННЯ НАВИЧКАМИ  

СТВОРЕННЯ ЕФЕКТІВ З ТЕКСТОМ 
Текст з підсвічуванням 

1. Запустіть програму Adobe Photoshop. Виконайте команду Файл — Новий. 
Вкажіть розмір зображення: 300 х 100. 

2. Нашим завданням є створити контрастний фон, на якому буде 
розташовуватися текст. Чорний колір надає зображенню найбільшої контрасності. 
Зробіть чорний колір кольором переднього плану за допомогою кнопки на палітрі 
інструментів або натисніть клавішу <D>. Тепер залийте ним зображення, 
натиснувши комбінацію <Alt> + <Backspace>. Шар стане чорного кольору. 

3. Тепер слід набрати на зображенні текст. Зробити це слід білим кольором 
для того, щоб пізніше було зручно змінювати його. Натисність  <D>, потім  <Х>. 
тим самим спочатку перезавантажуючи кольори, а потім змінюючи їх місцями. 
Замість чорного кольором переднього плану стане білий. 

4. Інструмент для введення тексту викликається на екран натисненням 
клавіші  <Т> або клацанням по однойменній кнопці на палітрі інструментів  
(у вигляді букви Т). Набираємо текст, наприклад: PHOTOSHOP. Після цього 
натискаємо на кнопку Застосувати. Вона міститься на передній панелі і має форму 
прапорця, інша кнопка призначена для скасування введеного тексту. 

Для того, щоб розташувати текст посередині, можна скористатися 
інструментом Переміщення, який є на палітрі інструментів, або викликається 
натисненням кнопки <V>. 

5. Далі слід натиснути клавішу <Т>, це дає можливість редагувти текст. 
Після цього клацнцть на кнопці на панелі властивостей Створити текст  
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зі спотвореннями (Т із дугою знизу). З’явиться вікно Спотворення тексту, де 
відображені варіанти модифікацій тексту. Оберіть варіант Здуття (Inflate). 

6. Тепер в нас є два шари: один з чорним фоном, другий — з текстом. Для 
того, щоб сумістити їх, натискаємо комбінацію: <Ctrl> + <E>. Це необхідно 
зробити для того, щоб скорегувати колір тексту, оскільки всі об’єкти будуть 
міститися на одному растеризованому шарі. Величезною перевагою слугує 
чорний фон, який не змінюється під дією корегувальника Відтінок — Насиченість 
(Hue — Saturation). 

7. Після цього слід надати кольору тексту. Для цього виконайте команду 
Зображення — Корегування — Відтінок / Насиченість (Image — Adjustments — 
Hue / Saturation). У вікні Відтінок / Насиченість (Hue / Saturation) можна 
пересувати бігунки, попередньо встановивши прапорець Зафарбовування 
(Colorize). Рекомендується встановити наступні значення: 

Відтінок (Hue) — 126; 
Насиченість (Saturation) — 99; 
Освітлення (Lightness) — 48. 
8. Після цього будемо застосовувати фільтр. Різноманітні фільтри 

призначені для створення різних ефектів. Фільтри з групи Деформація (Distort) 
деформують зображення різними способами. Фільтри групи Текстури (Textures) 
накладають на зображення певні текстури (скло, мозаїку, тканину, кольорові 
пластини тощо). Фільтри групи Розмивання (Blur) створюють ефекти розмиття 
зображення, допомагають згладжувати нерівності при неякісному обрізанні 
зображення. Виконайте команду Фільтр — Розмивання — Розмивання по Гаусу 
(Filter — Blur — Gaussian Blur). Встановіть значення параметра: 5,0. Розмивання 
надасть ефект підсвічування. 

9. Далі слід натиснути клавішу <D>, і повторити кроки 4 та 5 з однієхю 
лише відмінністю: колір тексту повинен бути чорним, він надає контрасності. 
Таким чином, чорний текст буде розташований на розмитому зеленому написі, 
створюючи ефект підсвічування. Результат досягнуто. 

Можна використовувати також інші комбінації кольорів (жовті, рожеві, 
фіолетові). Усе залежить лише від фантазії та доброго дизайнерського смаку. 

 
Електричний  текст 

1. Створіть нове зображення розміром 400 х 400 з прозорим фоном. Залийте 
його чорним кольором. Для цього натисніть клавішу <D>, потім виконайте 
команду Редагування — Заповнення (Edit — Fill). З’явиться діалогове вікно 
Заповнення (Fill), у якому потрібно двічі клацнути по назві шару для його 
перейменування та ввести ім’я: «Основний». 

2. Напишіть будь-який текст білим кольором. Білий застосовується для 
того, щоб пізніше його легко можна було змінити на інший. Тепер клацніть 
правою клавішею миші по шару з текстом та оберіть команду: Раструвати шар 
(Rasterize Layer). Перейменуйте шар на «Текст». 
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3. Після цього слід дублювати шар текст (за допомогою команди Шар — 
Дублювати шар (Layer — Duplicate Layer) з підменю Шар (Layer). Приховайте 
його, клацнувши по піктограмі із зображенням ока, що міститься зліва від назви 
шару. Шари приховують для того, щоб вони не перекривли шари, які розташовані 
нижче, і щоб виконати злиття декількох шарів. 

4. Клацніть по шару «Текст», потім виконайте комбінацію клавіш:  
<Ctrl> + <E>. Таким чином виконається злиття поточного шару і шару під ним. 
Цим способом зручно користатися, коли потрібно об’єднати тільки два шари. 
Виконайте команду Редагувати — Перетворювати — Повернути на 900 за 
годинниковою стрілкою (Edit — Transform — 90 CW). За допомогою цієї функції 
ми повертаємо шар на 900 за годинниковою стрілкою. Переважно такі повороти 
вимагаються тоді, коли необхідно застосувати спотворюючі фільтри, наприклад, 
щоб зображення мало деформований ореол. 

5. Далі слід виконати команду Фільтр — Стилізація — Вітер (Filter — 
Stylize — Wind). Оберіть Метод — Вітер (Method — Wind)  та Напрямок — Зліва 
(Direction — From the Left). Натисніть OK, а потім комбінацію клавіш <Ctrl> + 
<F>. Ця комбінація «гарячих» клавіш застосовується для повторення дії 
застосованого фільтра. Параметри, вказані під час попереднього застосування  
фільтра, зберігаються і в поточному сеансі роботи. 

Тепер застосуйте той самий фільтр з аналогічними параметрами, змінюючи 
лише напрямок: Метод — Вітер (Method — Wind) і Напрямок — Справа 
(Direction — From the Right). Обов’язково виконайте комбінацію клавіш <Ctrl> + 
<F>. Таким чином текст буде спотворено з двох сторін. 

6. Після цього потрібно повернути шар у протилежному напрямку та 
застосувати той самий фільтр. Виконайте команду Редагування — Перетворення 
— Повернути на 900 проти годинникової стрілки (Edit — Transform —  90 СCW). 
Це перетворення звичайно використовується для повернення об’єкта у вихідне 
положення після повороту на 900 за годинниковою стрілкою (Edit — Transform 90 
CW). Далі повторіть крок 5, але без комбінації <Ctrl> + <F>, інакше не вийде 
бажаного ефекту. 

7. Для створення тексту з ефектом електричного розряду найкраще 
підходить фільтр з групи фільтрів деформації — Рябь (Ripple), оскільки він 
створює таке спотворення, яке надає зображенню природності. 

Виконайте команду Фільтр — Деформація — Рябь (Filter — Distort — 
Ripple з параметрами: 100 %, Кількість (Amount) — 65 %, Розмір — Малі (Size — 
Small). 

8. Виконайте комбінацію клавіш <Ctrl> + <U> для корегування параметра 
Відтінок / Насиченість (Hue / Saturation). Встановіть увімкнений прапорець 
Зафарбовування (Сolorize) у вікні редагування. Інакше істотно змінити колір  
не вийде. Вкажіть у діалоговому вікні Відтінок / Насиченість (Hue / Saturation) 
такі значення:  

Відтінок (Hue) —218; 
Насиченість (Saturation) — 25; 
Освітлення (Lightness) — 0. 
9. Тепер слід нанести чорний текст на «електричний» фон. Утримуючи 

натиснутою клавішу <Ctrl>, клацніть по шару «Текст 2» для завантаження 
виділення по контуру елемента на шарі. Після цього виконайте команду Виділити 
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— Змінити — Згорнути (Select — Modify — Contract) і встановіть значення 2. 
Зробіть активним шар «Текст 2» за допомогою простого клацання по імені шару. 

10. Тепер, коли виділення зроблене та зменшене у розмірах, слід заповнити 
його чорним кольором. Для цього потрібно виконати команду Редагувати — 
Залити (Edit — Fill), або просто натиснути на клавішу <D>, а потім комбінацію 
клавіш <Alt> + <Backspace>. Ефект електричного тексту створено. 

 

 
 

Крижаний текст 
           1. Створіть новий файл, розміри: 20 см х 20 см х 150 пікс на дюйм. Зміст – 
колір фону. Режим – Напівтоновий чи Відтінки сірого (Grayscale) Колір 
переднього плану – чорний, а фону — білий. Напишіть текст: МОРОЗ (FROST). 
Гарнітура масивна (Arial), напівжирне накреслення. Перемістіть текст вгору. 
           2. Відкрийте палітру Шари (Layers) та клацніть правою кнопкою мишки по 
шару з текстом. У контекстному меню оберіть Раструвати шар (Rasterize Layer). 
           3. Фільтр – Оформлення – Кристалізація (Filter – Pixelate – Crystallize). 
Розмір комірки – 10 або 15. 
           4. Створюємо нерівності: Фільтр – Шум – Додати шум (Filter – Noise – Add 
Noise), Ефект (Amount) = 70 %, розподіл – за Гаусом, встановити прапорець 
Монохромний (Monochromatic). 
           5. Пом’якшуємо ефект кристалізації та додавання шуму: Filter – Blur – 
Gaussian Blur (Фільтр – Розмиття –Розмиття  за  Гаусом). Радіус розмиття –  
2 пікселі. 
           6. Виконуємо кольорокорекцію. Спочатку розмиття: Фільтр – Розмиття – 
Розмиття (Filter – Blur – Blur). 
           7. Cклеюємо шари: меню Шар – Об’єднати з нижнім (Layer – Merge Down) 
або <Ctrl + E>. 
           8. Інвертуємо зображення: Зображення – Настройки – Інвертувати  
(Image – Adjustments – Inverse) або <Ctrl+I>. 
           9. Повертаємо зображення: Зображення – Повернути холст – 90 º за 
годинниковою стрілкою (Image – Rotate Canvas – 90 CW), далі: Фільтр – 
Стилізація – Вітер (Filter – Stylize – Wind). Налаштування: метод – вітер (Wind), 
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напрямок – справа (Direction – From the Right). Можна повторити дію кілька разів 
(<Ctrl + F>). 
         10. Повертаємо у вихідне положення: Зображення — Повернути холст — 90 
º проти годинникової стрілки (Image – Rotate Canvas – 90 CCW). 
         11. Розфарбовуємо лід блакитним кольором. Для цього переводимо 
зображення у режим RGB: Зображення – Режим – RGB (Image – Mode – RGB). 
Далі обираємо команду Відтінок / Насиченість (Зображення – Установки – 
Відтінок / Насиченість або Image – Mode – Hue / Saturation), можна натиснути 
також <Ctrl + U>.  

Встановіть прапорець Тонування (Colorize) та оберіть значення тону (Hue) = 
198, насиченості (Saturation) = 54, яскравості (Lightness) – оберіть самостійно. 
         12. Для того, щоб підкреслити переходи у нерівностях крижаної поверхні, 
можна виправити контрастність зображення (Зображення – Установки – 
Яскравість / Контраст або Image – Mode – Brightness / Contrast). Встановіть 
значення: Яскравість (Brightness) = 9, Контрастність (Contrast) = 4, або оберіть 
свої значення. 

 
Текст-мозаїка 

          1. Створіть новий файл із розмірами: 20 см х 20 см х 150 пікселів на дюйм. 
Зміст – колір фону. Режим – RGB. Колір переднього плану – чорний, а фону — 
білий.  
          2. Відкрийте палітру Канали (Channels) і створіть новий канал за допомогою 
кнопки з трикутником. Кольором переднього плану зробіть білий.  Напишіть 
текст: МОЗАЇКА (MOSAIC). Гарнітура Arial або інша. Можна виділити текст та 
обрати варіант деформації тексту (Дуга донизу чи Арка). 
          3. Розбийте текст на дрібні частинки: Фільтр – Шум – Додати шум, 
кількість: від 320 до 350, розподіл: Уніформа. Встановіть прапорець 
Монохромний (Monochromatic). 
          4. Далі: Фільтр – Оформлення – Кристалізація (Filter – Pixelate – Crystallize), 
розмір комірки (Cell Size) встановіть від 20 до 25. 
          5. Фільтр – Стилізація – Виділення країв. 
          6. Фільтр – Стилізація – Свічення країв (Filter – Stylize – Glowing Edges). 
Значення: товщина обводки (Edge Width) = 2-4, яскравість обводки (Edge 
Brightness) = 18-20, згладжування (Smoothness) = 1-2. 
          7. Згладжуємо гострі краї тексту: Фільтр – Розмиття – Розмиття (Filter – Blur 
– Blur). Радіус – 1 піксел. Межа – 0,6. Якість – висока (High), Mode – Overlay Edge. 
          8. Перетворіть канал на виділення за допомогою першої кнопки у вигляді 
кола. 
          9. Трохи збільшіть розміри виділення (Виділення – Модифікувати – 
Розширити або Select – Modify – Expand) на 1 піксель. 
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         10. Оберіть колір переднього плану та залийте ним виділену ділянку 
(Зображення – Виконати заливку – Основний колір). Наприклад, вибрати жовтий 
колір. 
        11. Можна скористатися також ефектами шару. Для цього необхідно вибрати 
палітру Шари та викликати правою кнопкою мишки діалогове вікно ефектів 
шару. 
         12. У цьому вікні встановити ефект Спадаюча тінь (Drop Shadow) з такими 
параметрами: Blend Mode: Multiply, Opacity (Непрозорість) = 75, Angle (Кут) = 
120, встановити прапорець Use Global Light, Distance (Відстань) = 12 пікселів, 
Spread = 11 %, Size (Розмір) = 3 пікселі. 

Quality (Якість): Noise  (Шум) = 0 пікселів, встановити прапорець Layer 
Knocks Out Drop Shadow. 

Текст  під  cнігом 
       1. Створіть нове зображення, розміри: 300 х 300 пікселів, 150 пікс. на дюйм, 

зміст – Колір фону. Колір для фону обрати світло-блакитний, або обрати фон зі 
сніговим пейзажем. 

       2. Синім кольором напишіть слово «СНІГ» (SNOW). 
       3. Для створення снігу оберемо інструмент Пензлик (Brush) в режимі 

Аерограф. Вручну наносимо білим кольором сніг на поверхню літер. Снігу  
не повинно бути дуже багато. 

      4. Обираємо інструмент Палець (Smudge) та змащуємо краї снігових 
«шапок», щоб вони ніби нависали над текстом. Якщо потрібно, то збільшуємо 
Тиск (Pressure). 

       5. Тим самим інструментом імітуємо «напливи» снігу, щоб сніг ніби 
сповзав, утворюючи оригінальні форми. Для цього Палець використовуємо 
мазками у вертикальному напрямку. 

       6. Фільтр – Шум – Додати шум. Кількість – 10, розподіл – Уніформа. 
       7. Фільтр – Розмиття – Розмиття (Filter – Blur – Blur). Повторити кілька 

разів. 
       8. Обираємо інструмент Пензлик (Brush) в режимі Аерограф та малюємо 

білим кольором сніг, що падає. 

 
Об’ємний  текст 

        1. Новий документ, розміри: 30 см х 30 см х 150 пікс. на дюйм, зміст – 
Колір фону. Колір для фону обрати чорний. 

       2. Білим кольором пишемо текст: ADOBE. Гарнітура – Arial, кегль 70 чи 75 
пт. Розташовуємо текст по центру. 
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       3. Переводимо текст у растр – на палітрі Шари викликаємо правою кнопкою 
мишки контекстне меню шару та обираємо команду Раструвати шар (Rasterize 
Layer). 

       4. Перетворюємо текст за допомогою ефекту перспективи (Правка – 
Трансформація – Перспектива). Текст повинен розташовуватися так, щоб з усіх 
сторін було вільне місце. 

       5. Створюємо копію шару з текстом (Дублювати шар або Duplicate Layer). 
       6. Склеюємо шар з текстом, що розташований безпосередньо над фоном, з 

фоновим шаром (<Ctrl + E>). 
       7. До отриманого шару застосовуємо Фільтр – Розмиття – Розмити у русі 

(Filter – Blur – Motion Blur). Кут (Angle) = -55, Distance = 100 пікселів. Текст 
повинен бути дуже сильно розмитий у напрямку, перпендикулярному до лінії 
напису. 

       8. Обираємо команду: Фільтр – Стилізація – Знайти краї (Filter – Stylize – 
Find Edges). 

        9. Інвертуйте отримане зображення командою Зображення – Установки – 
Інвертувати (Image – Adjustments – Inverse) або <Ctrl+I>. 
        10. Трохи змінюємо рівні яскравості: Зображення – Установка – Уровні 
(Image – Adjustments – Levels) або <Ctrl +L>. Букви повинні бути достатньо чітко 
видимими, а переважаючими мають бути сірі тони. Слід перемістити світлий і 
сірий маркери вліво. Channel: RGB. Input levels:  0      2,35      99 (вхідні рівні) 
 Output levels: 0 255. (вихідні рівні) 
       11. Створюємо копію шару з текстом, що залишився. Потім для одного  
з двох однакових шарів встановлюємо непрозорість Opacity = 20 % та закриваємо 
цим шаром задню поверхню букв, а для другого шару встановлюємо непрозорість 
Opacity = 80 %, після чого поміщаємо його спереду. 
        12. Тепер можна виконати склеювання усіх шарів командою Шар – 
Об’єднати видимі шари (Layer – Merge visible) або за допомогою комбінації 
клавіш <Ctrl + Shift + E>. 

ВИСНОВКИ 
Таким чином, під час виконання практичних завдань учні навчаються 

використовувати такі засоби графічного редактора Adobe Photoshop, як  
інструменти і палітри, оволодівають навичками роботи з текстом, виконання 
виділень, трансформації, навчаються виконувати кольорову та тонову корекцію 
зображень, змінювати розміри зображення та холста, працювати з шарами,  
з каналами, застосовувати фільтри, виконувати растрування зображень. 

Як бачимо, растровий графічний редактор Adobe Photoshop є досконалим 
інструментом для роботи дизайнера. Ця програма надає практично необмежені 
можливості для створення дизайнерських шедеврів. Засоби Adobe Photoshop 
дозволяють досягнути максимальної образності, яскравості та виразності.  

Програма Adobe Photoshop є на сьогодні одним з найкращих графічних 
редакторів. Але не слід забувати, що важливою умовою успішної роботи  
з ним є, насамперед, практика. Адже навіть така досконала програма, як Adobe 
Photoshop, є усього лише засобом для досягнення мети. І для того, щоб за її 
допомогою отримати бажаний результат, слід досконало знати інтерфейс 
програми та володіти інструментами. Саме тому практичні завдання оформлені у 
вигляді реальних завдань, які щоденно доводиться вирішувати дизайнерам, 
поліграфістам, Web-майстрам. 
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