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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 2014/2015 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 2014/2015 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.  

 Навчально-методична робота у Ставропігійському вищому професійному 
училища м. Львова складається з наступних розділів: 

1. Поточні заходи навчально-методичного спрямування (відкриті уроки, 
конкурси, олімпіади, спортивні змагання, семінари, конференції); 

2. Навчальні екскурсії (у рамках вивчення навчальних предметів); 
3. Друковані роботи педагогічних працівників; 
4. Курси підвищення кваліфікації; 
5. Участь у ЗНО; 
6. Результати атестації педагогічних працівників.  
Для зручності звіт подано у вигляді таблиць відповідно до розділів 1, 2.  
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1. Поточні заходи навчально-методичного спрямування  
(відкриті уроки, конкурси, олімпіади, спортивні змагання,  

семінари, конференції) 
 

№ 
з/п Назва заходу Організатори Учасники 

(переможці) Рівень 

1 Проведення Першого Уроку 
«Україна — єдина країна»  
(м. Львів) 
вересень, 2014 

 
Савич К. С.  

Група № 36:  
Гнатів Анна, 
Гнатів Галина, 
Гаєвська 
Роксолана, 
Галайко Остап, 
Доміна Вікторія, 
Жила Василь, 
Козловська 
Андріана;  
група № 26: 
Строгецька Оксана,  
Дендерис Анна, 
Зелінська Анна; 
група № 24:  
Зибкін Валентин 

локальний 

2 Участь у програмі 
Львівського обласного радіо 
«На часі: освіта» 
(м. Львів) 
 вересень, 2014 

Адміністрація 
навчального 
закладу, 
Львівського  
обл. радіо 

Бурак І. В.  
Добрій Н. П.  
Савич К. С.  
Филипчак Ольга 
(26 гр) 

обласний 

3 Учнівська конференція, при-
свячена 25-річчю створення 
Народного Руху України 
(м. Львів) вересень, 2014 

Цяска Н. М.  Доміна Вікторія, 
Гнатів Анна, 
Калитин Олег 

локальний 

4 Організація і проведення 
обласного семінару 
викладачів української мови 
і літератури, художньої 
культури «Особливості 
імпресіонізму в українській 
культурі» (до 150-річчя від 
дня народження 
М. Коцюбинського  
та 145-річчя від дня 
народження І. Труша) 
(м. Львів)  жовтень, 2014 

НМЦ ПТО 
у Львівській області 
(Тимоць М. В.), 
Савич К. С.  
Гриценко Л. М. 
Художньо-
меморіальний музей 
Івана Труша 
 

Гриценко Л. М.  
Савич К. С.  
 
 
 
Козак Роксолана 
(музей) 
Співак Людмила 
(музей) 

обласний 

5 Спортивно-патріотичні 
змагання «Козацькі забави» 
із залучення СЗОШ № 91 
(м. Львів)  жовтень, 2014 

Лютий А. В.  
Дідух Р. А.  

Всі навчальні 
групи 

локальний 

6 Зустріч учнів та педагогіч-
них працівників із Героєм 
України, лауреатом Шев-
ченківської премії України, 
всесвітньо відомим поетом 
Дмитром Павличком 
(м. Львів)  жовтень, 2014 

Адміністрація 
навчального закладу 

Всі навчальні 
групи 

локальний 
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7 Організація й проведення ІІ 
Міжнародної конференції 
педагогічних працівників 
поліграфічних шкіл України 
та Європи (Львів, Київ, 
Дніпропетровськ, Херсон, 
Харків, Брно (Чехія)) за 
темою «Історія 
книгодрукування : від 
джерел до сьогодення» 
(м. Львів) 
 жовтень, 2014 

Адміністрація 
навчального 
закладу, 
Департамент освіти 
і науки ЛОДА, 
НМЦ ПТО у 
Львівській області 

Працівники і члени 
учнівського 
самоврядування 

міжнародний 

8 Відкриття Музею історії 
освітньо-друкарської 
діяльності 
Ставропігійського ВПУ 
м. Львова.  
 (м. Львів) 
 жовтень, 2014 

Адміністрація 
навчального 
закладу,  
Василишин Д. В.,  
Ільків І. З.  
НМЦ ПТО 
у Львівській області 
(Бобко В. М.) 

Працівники і члени 
учнівського 
самоврядування 

обласний 

9 Проведення учнівських 
олімпіад із загальноосвітніх 
предметів: 
(м. Львів) 
 жовтень-листопад, 2014 

Викладачі-
предметники 

 локальний 

 — фізика Борис Р. Й.  І курс: 
І — – 
ІІ — Кос Мар’яна (гр. № 16) 
Маланчук Віктор (гр. № 14) 
ІІІ — Денис Роман (гр. № 103) 
Карабин Олег (гр. № 14) 
ІІ курс: 
І — – 
ІІ — Борівець Тарас (гр. № 24) 
Капарчук Юрій (гр. № 24) 
ІІІ — Тирусь Олег (гр. № 202) 
Бурко Мар’ян (гр. № 202) 

 — історія Цяска Н. М.  І курс: 
І — Маланчук Віктор (гр. №14) 
ІІ — Сікірський Руслан (гр. № 14) 
ІІІ — Гунява Валентина (гр. №16) 
ІІ курс: 
І — Филипчак Ольга (гр. № 26) 
ІІ — Петрук Назарій (гр. № 26) 
ІІІ — Протоцький Ігор (гр. № 24) 
 

 — хімія Ковальська О. К.  І курс: 
І — Яцків О. (гр. № 102) 
ІІ — Жук Р. (гр. № 102) 
ІІІ — Коваленко Я. (гр. № 16) 
ІІ курс: 
І — Филипчак О. (гр. № 26) 
ІІ — Тирусь О. (гр. № 202) 
ІІІ — Дендерис А. (гр. № 26) 
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 — біологія Ковальська О. К.  І курс: 
І — Галатій А. (гр. № 102) 
ІІ — Коваленко Я. (гр. № 16) 
ІІІ — Копер А. (гр. № 102) 
ІІ курс:  
І — Брославська Р. (гр. №26) 
ІІ — Филипчак О. (гр. № 26) 
ІІІ — Хомик Христина (гр. № 26) 

 — математика Лефменко М. В.  І курс: 
І — Плахтина Олег (102 гр.) 
ІІ — Коваленко Ярослава (16 гр.) 
ІІІ — Кос Маріанна (16 гр.) 
ІІ курс: 
І — Филипчак Ольга (26 гр.) 
ІІ — Гливко іванна (26 гр.) 
ІІІ — Петрук Назарій (26 гр.) 

 — англійська мова Адам Г. С.  І курс: 
І — Калитин Олег (14 гр.) 
ІІ — Тараненко Віталій (16 гр.) 
ІІІ — Пархоменко Роман (16 гр.) 
ІІ курс: 
І — Филипчак Ольга (26 гр.) 
ІІ — Петрук Назарій (26 гр.) 
ІІІ — Хомик Христина (26 гр.) 
ІІІ курс: 
І — Коцан Богдан (302 гр.) 
ІІ — Гнатів Анна (36 гр.) 
ІІІ — Романюк Соломія (36 гр.) 

10 Обласний семінар 
бібліотекарів професійно-
технічних навчальних 
закладів львівщини. Тема 
семінару: «Роль бібліотеки у 
формуванні духовного 
потенціалу нації та 
збереження культурної 
спадщини»  
(м. Львів) 
 листопад, 2014 

Управління ПТО 
у Львівській обл.  
НМЦ ПТО  
(Гузюк В. Б.) 

Левицька О. М.  
Березінська М. Б.  
Савич К. С.  

обласний 

11 Тиждень української мови, 
приурочений Дню 
української мови та 
писемності 

― відкритий виховний 
захід «Українська 
мова — це душа 
народу. 
А український  
народ без мови — 
не народ!»  

― випуск стінівок 
― виховні години 

(м. Львів) 
листопад, 2014 

Гриценко Л. М.  
класні керівники 

Учні 1-го і 2-го 
курсів 

локальний 
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12 Участь в обласному етапі 
Міжнародного конкурсу 
знавців української мови 
ім. П. Яцика 
(м. Львів) 
 листопад, 2014 

Департамент освіти 
і науки ЛОДА, 
управління ПТО, 
НМЦ ПТО 
у Львівській обл. 
(Тимоць М. В.) 

Филипчак Ольга 
(26 гр.) 

обласний 

13 Участь в обласному етапі 
Міжнародного мовно-
літературного конкурсу 
імені Тараса Шевченка 
(м. Львів) 
 листопад, 2014 

Департамент освіти 
і науки ЛОДА, 
управління ПТО, 
НМЦ ПТО 
у Львівській обл. 
(Тимоць М. В.) 

Кос Маріанна  
(16 гр.) 
Филипчак Ольга 
(26 гр.) 
 
Савич К. С. — 
член журі 
обласного етапу 
конкурсу 

обласний 

14 Обласний семінар 
керівників музеїв при 
професійно-технічних 
навчальних закладах 
Львівської області на тему: 
«Історія створення музею 
освітньої та друкарської 
діяльності 
Ставропігійського вищого 
професійного училища 
м. Львова» 
(м. Львів) 
листопад, 2014 

Управління ПТО 
у Львівській 
області, НМЦ ПТО 
(Василина С. І.), 
Адміністрація 
навчального 
закладу,  
Василишин Д. В.,  
Ільків І. З.  

Учні 
поліграфічного 
напряму навчання 

обласний 

15 Відкритий урок на тему: 
«Узагальнення та 
систематизація знань 
з оздоблення друкованої 
продукції»  
(м. Львів) 
грудень, 2014 

Винарчик О. Ф., 
група № 26 

Група № 26 обласний 

16 Відкриття Навчально-
практичного центру 
з підготовки і підвищення 
кваліфікації майстрів за 
сучасними технологіями та 
матеріалами групи 
«Sniezka».  
(м. Львів) 
грудень, 2014 

Департамент  
освіти і науки 
ЛОДА, управління 
професійно-
технічної освіти, 
НМЦ ПТО  
(Гузюк В. Б.), 
адміністрація 
навчального 
закладу,  
ТМ «Sniezka» 

Всі навчальні 
групи, групи 
будівельного 
напряму навчання 

міжнародний 

17 Всеукраїнський тиждень 
права 
(м. Львів) 
грудень, 2014 

Парада О. П.  
Винарчик О. Ф.  
Левицька О. М.  
Денисяк А. М.  
Франчук О. С.  

Група № 14, 
всі навчальні групи 

локальний 

18 Андріївські вечорниці 
(м. Львів) 
грудень, 2014 

Керівники гуртків, 
Лефменко М. В.  

Група № 14, 26, 36, 
107, 29, 17 

локальний 
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19 Нарада директорів 
професійно-технічних 
навчальних закладів 
Львівської області.  
(м. Львів)  
грудень, 2014 

Департамент освіти 
і науки ЛОДА, 
управління 
професійно-
технічної освіти 

Ансамбль 
викладачів 
Ставропігійського 
ВПУ м. Львова 
лідери учнівського 
самоврядування 
(колядували) 

обласний 

20 Урочистий захід, 
присвячений  
Дню соборності України 
(м. Львів) 
січень, 2015 

Цяска Н. М.  
група № 26 

учнівські групи локальний 

21 Змагання з рукоборства 
(м. Львів) лютий, 2015 

Дідух Р. А.  
Лютий А. В.  

учнівські групи локальний 

22 Науково-практична 
конференція «Проблеми 
і перспективи 
працевлаштування 
випускників ПТНЗ 
у сучасних умовах» 
(м. Львів) лютий, 2015 

Бурак І. В.  викладачі ПТНЗ 
Львівщини 

обласний 

23 Шевченкіана — 2015 
(м. Львів) 
березень, 2015 

Гриценко Л. М.  
Савич К. С.  
Березінська М. Б.  
Зарума Р. С.  

учні навчального 
закладу,  
учні шкіл № 43 і 91 

обласний 

24 Тиждень природничо-
математичних наук 
(м. Львів) 
березень, 2015 

Борис Р. Й.  
Лефменко М. в.  
Колеснікова Т. А.  
Ковальська О. К.  
Сорока Х. Я.  

учнівські групи локальний 

25 Проведення відкритого 
уроку з фізкультури за 
темою «Волейбол» 
(м. Львів) березень, 2015 

Лютий А. В.  група № 102 обласний 

26 Вікторина з географії 
«Година Землі — 2015» 
(м. Львів) березень, 2015 

Колеснікова Т. А.  учнівські групи локальний 

27 Чемпіонат Львівської 
області з армреслінґу 
(м. Львів) березень, 2015 

Дідух Р. А.  
Лютий А. В.  

 обласний 

28 Навчальний семінар 
«Основні напрями 
діяльності Львівської 
Ставропігії» 
(м. Львів) березень, 2015 

Войтехівська Г. М.  
Серцелевич Р. А.  

учнівський 
та педагогічний 
колектив, мето-
дисти НМЦ ПТО 
у Львівській обл.  

обласний 

29 Друга учнівська науково-
практична конференція, 
присвячена 150-річчю від 
дня народження 
митрополита Андрея 
Шептицького «Освіта –
культура – нація» 
(м. Львів) 
квітень, 2015 

Березінська М. Б.  
Савич К. С.  
НМЦ ПТО 
у Львівській обл.  
(Тимоць М. В.) 
Національний музей 
у Львові  
ім. А. Шептицького 
(Марія Цимбаліста) 

учні ПТНЗ 
м. Львова 

обласний 
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30 Вистава драмгуртка  
СЗОШ № 91  
«Я на сторожі коло них 
поставлю слово» 
(м. Львів) 
квітень, 2015 

Гриценко Л. М.  учнівський 
та педагогічний 
колектив 

локальний 

31 Захід до вшанування жертв 
депортації 
кримськотатарського 
народу. Перегляд 
художнього фільму 
«Хайтарма» 
(м. Львів) 
травень, 2015 

Березінська М. Б.  
Савич К. С.  
 

учнівський 
та педагогічний 
колектив 

локальний 

32 Учнівська конференція на 
тему «Входження до 
євроатлантичної 
спільноти — шлях до 
гідного майбутнього 
української молоді» 
(м. Львів) 
травень, 2015 

Цяска Н. М.  учнівський 
та педагогічний 
колектив 

локальний 

33 Обласний семінар (круглий 
стіл) викладачів 
християнської етики ПТНЗ 
на тему: «Духовні настанови 
Андрея Шептицького» 
(м. Львів) 
травень, 2015 

Грицик Д. М.  
Березінська М. Б.  
Савич К. С.  
НМЦ ПТО 
у Львівській обл. 
(Тимоць М. В.) 

викладачі 
християнської 
етики ПТНЗ 
Львівщини; 
представники 
УГКЦ 

обласний 

 Обласні спортивні ігри 
(м. Львів) 
травень, 2015 

Дідух Р. А.  
Лютий А. В.  

Муравель М. 
Строгецька О.  
Біловус Г.  

обласний 

34 Обласна науково-практична 
конференція «Сучасні 
технології у суспільно-
гуманітарній підготовці 
кваліфікованих робітників 
у ПТНЗ» 
(м. Львів) 
червень, 2015 

Березінська М. Б.  
Савич К. С.  
Зарума Р. С.  
НМЦ ПТО у 
Львівській обл.  
(Василина С. І.) 
ЛНПЦ ІПТО 
(Руденко Л. А.) 

викладачі ПТНЗ 
Львівської області 

обласний 

 
 

2. Навчальні екскурсії 
 

1 У рамках навчального 
заняття з художньої 
культури — екскурсія 
в Національний музей 
у Львові ім. Андрея 
Шептицького на виставку 
«Українська ікона» 
(м. Львів) 
вересень, 2014 

Савич К. С.  
Сорока Х. Я.  

Група № 34 локальний 
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2 У рамках навчального 
заняття з художньої 
культури — екскурсія 
в Музично-меморіальний 
музей Соломії 
Крушельницької 
(м. Львів) вересень, 2014 

Савич К. С.  Група № 19, № 34 локальний 

3 У рамках навчального 
заняття з історії — екскурсія 
в Музей генерал-хорунжого 
УПА Романа Шухевича 
у с. Білогорща 
(м. Львів) листопад, 2014 

Цяска Н. М.  Група № 26 локальний 

4 У рамках навчальних занять 
з історії України, 
української літератури та 
художньої культури — 
Національний музей-
меморіал жертв 
окупаційних режимів 
«Тюрма на Лонцького» 
 (м. Львів) 
 листопад, 2014 

Савич К. С.  
Цяска Н. М.  
Филипович І. І.  
Добрій Н. П.  
Коваль Г. П.  
Пилипців Г. Ю.  

Групи № 34, 26, 
301, 24, 19 

локальний 

5 Профорієнтаційна зустріч із 
Дарміцем Ростиславом 
Зеновійовичем, старшим 
викладачем кафедри 
менеджменту і 
міжнародного 
підприємництва Навчально-
наукового інституту 
економіки і менеджменту 
НУ «Львівська політехніка»  
(м. Львів) 
 грудень, 2014 

Березінська М. Б.  Групи № 34, 36, 
302, 301, 27, 29 

локальний 

6 Перегляд фільму «Поводир» 
у кінопалаці «Копернік» 
(м. Львів) 
 грудень, 2014 

Добрій Н. П.  
Коваль Г. П.  
Пилипців Г. Ю.  
Цяпута Л. М.  

Група № 26, № 34 локальний 

7 Відвідування музею Івана 
Франка (у рамках вивчення 
укр. літ.) 
 (м. Львів)  березень, 2015 

Гриценко Л. М.  
Савич К. С.  

Група № 102, 202, 
16, 14 

локальний 

8 Відвідування музею Івана 
Труша (у рамках вивчення 
укр. літ.) 
 (м. Львів) 
 квітень, 2015 

Савич К. С.  
Мисак А. Р.  

Група № 14, 24 локальний 

9 Відвідування Національного 
музею у Львові 
ім. А. Шептицького 
(у рамках учнівської науко-
во-практичної конференції) 
(м. Львів) травень, 2015 

Березінська М. Б.  
Савич К. С.  

учасники 
конференції 

обласний 
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10 Відвідування  
замку Любарта  
(м. Луцьк, Волинь), 
травень 2015 

Гриценко Л. М.  
Савич К. С.  
Добрій Н. П.  
Березінська М. Б.  
Филипович Г. І.  
Парада О. П.  

учнівські групи локальний 

11 Відвідування музею  
Лесі Українки (у рамках 
вивчення укр. літ.) 
(с. Колодяжне, Волинь), 
травень, 2015 

Гриценко Л. М.  
Савич К. С.  
Добрій Н. П.  
Березінська М. Б.  
Филипович Г. І.  
Парада О. П.  

учнівські групи локальний 

 
 
 

3. Друковані роботи 
 

Березінська М. Б. Виховання патріотизму в професійно-технічному 
навчальному закладі // Матеріали обласної науково-практичної 
конференції «Сучасні технології у суспільно-гуманітарній підготовці 
кваліфікованих робітників у ПТНЗ». — 11 червня 2015р. — Львів, 
2015. — С. 6–9.  

Бурак І. В. Вивчення предмета «Техніка пошуку роботи» у професійно-
технічних навчальних закладах. — Львів, 2015. — 32 с.  

Винарчик О. Ф. Урок на тему «Оздоблення друкованої продукції» / 
Методичний вісник Навчально-методичного центру професійно-технічної 
освіти у Львівській області. — № 2, 2015. — Львів, 2015. — С. 59-66.  

Героям слава (спецвипуск з нагоди першої річниці Революції Гідності) / 
Укладач: Березінська М. Б. / . — Львів, 2014. — 124 с.  

Гриценко Л. М. Імпресіоністичні мотиви у творчості Михайла Коцюбинського 
(пошуково-дослідницька робота) // Особливості імпресіонізму в укра-
їнській культурі (до 150-річчя від дня народження Михайла 
Коцюбинського та 145-річчя від дня народження Івана Труша) : 
Методичні рекомендації щодо проведення уроків української літератури 
та художньої культури у професійно-технічних навчальних закладах [за 
ред. Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львів-
ській області]. — Львів, 2014. — С. 16–37.  

Збірник матеріалів Другої учнівської науково-практичної конференції «Ми-
трополит Андрій Шептицький: освіта – культура – нація (до 150-річчя від 
дня народження)». — 28 квітня 2015 р. — Львів, 2015. — 46 с.  

Левицька О. М. Бібліотека Майдану // Методичний вісник Навчально-мето-
дичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області. — № 1, 
2015. — Львів, 2015. — С. 62–66.  

Савич К. С. Імпресіоністичні мотиви у творчості І. Труша та М. Коцю-
бинського // Особливості імпресіонізму в українській культурі (до 150-
річчя від дня народження Михайла Коцюбинського та 145-річчя від дня 
народження Івана Труша) : Методичні рекомендації щодо проведення 
уроків української літератури та художньої культури у професійно-
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технічних навчальних закладах [за ред. Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Львівській області]. — Львів, 2014. — 
С. 45–72.  

Савич К. С. Лауреати літературних премій як духовні орієнтири для сучасної 
молоді // Методичний вісник Навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти у Львівській області. — № 1, 2015. — Львів, 2015. — 
С. 52–57.  

Савич К. С. Роль культурознавчих дисциплін у ПТНЗ для реалізації освітньої 
моделі «навчання протягом життя» // Матеріали обласної науково-
практичної конференції «Сучасні технології у суспільно-гуманітарній 
підготовці кваліфікованих робітників у ПТНЗ». — 11 червня 2015 р. — 
Львів, 2015. — С. 48–50.  

Серцелевич Р. В. Internet-ресурси як джерело пізнання культурної спадщини 
в процесі формування професійної компетентності агента з організації 
туризму // Матеріали обласної науково-практичної конференції «Сучасні 
технології у суспільно-гуманітарній підготовці кваліфікованих робітників 
у ПТНЗ». — 11 червня 2015р. — Львів, 2015. — С. 50–54.  

 
 
 

4. Участь у ЗНО — 2015 
 

 На базі Ставропігійського ВПУ м. Львова за адресою вул. Є. Плужника, 6 
з 2008 року проводяться сесії зовнішнього незалежного оцінювання. 
Відповідальною за пункт тестування є Березінська М. Б., помічником 
відповідального — Лефменко М. В. Педагогічні працівники постійно беруть 
участь у ЗНО як в пробному тестуванні, так і в основній сесії. Цього року ЗНО 
проводилося за наступним графіком: 
ПРОБНЕ ТЕСТУВАННЯ: 
21. 03. 2015 — українська мова (базовий ріень) — 208 учасників; 
28. 03. 2015 — математика (поглиблений рівень) — 220 учасників.  
ОСНОВНА СЕСІЯ ТЕСТУВАННЯ: 
24. 04. 2015 — українська мова (базовий рівень) — 202 учасника; 
10. 06. 2015 — англійська мова — 206 учасників; 
12. 06. 2015 — математика — 2015 учасників; 
17. 06. 2015 — біологія — 196 учасників 
24. 06. 2015 — географія — 180 учасників .  
ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗНО: 
Адам Галина Степанівна; 
Березінська Мирослава Богданівна; 
Березінський Назар Іванович; 
Борис Роман Йосипович; 
Винарчик Ольга Федорівна; 
Гриценко Людмила Михайлівна; 
Грицик Дарія Михайлівна; 
Добрій Наталія Петрівна; 
Журавська Зоряна Федорівна; 
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Ковальська Оксана Калістратівна; 
Колеснікова Тетяна Андріївна; 
Лефменко Мирослава Володимирівна; 
Парахоняк Володимир Миронович; 
Сорока Христина Ярославівна; 
Цяска Надія Миронівна.  

 
 
 

5. Курси підвищення кваліфікації — 2015 
 

 Згідно з перспективним планом підвищення кваліфікації на 2014/2015 н. р. 
курси підвищення кваліфікації у ЛНПЦ ІПТО прошли наступні працівники за 
такими категоріями: 
Березінська М. Б. за категорією — заступник директора; 
Березінський Н. І. — ПК з охорони праці; 
Бурак І. В. за категорією — керівник; 
Винарчик О. Ф за категорією — викладач спецпредметів; 
Войтехівська Г. М. за категорією — старший майстер, викладач спецпредметів, 
ПК з охорони праці; 
Горна Т. В. за категорією — майстер в/н; 
Гошівська В. М. за категорією — майстер в/н, старший майстер, ПК з охорони 
праці; 
Гранат І. П. за категорією — майстер в/н; 
Дорош М. С. за категорією — викладач спецпредметів; 
Ковальчук І. М. за категорією — викладач спецпредметів; 
Ткач Н. Ф. за категорією — майстер в/н; 
Филипович Г. І. — ПК з охорони праці; 
Цяска Н. М. за категорією — викладач спецпредметів.  

 
 
 

Спеціальна педагогічна підготовка 
 

 Окрім проходження курсів підвищення кваліфікації у ЛНПЦ ІПТО, 
наступні викладачі професійно-теоретичної підготовки пройшли спеціальну 
педагогічну підготовку, яка обумовлена Положенням про атестацію 
педагогічних працівників: 
 
Березінський Н. І.; 
Винарчик О. Ф.; 
Войтехівська Г. М.; 
Добрій Н. П.; 
Ковальчук І. М.; 
Парада О. П.; 
Филипович І. І.; 
Чичкевич С. Д.  
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6. Результати атестації педагогічних працівників 
ДНЗ «Ставропігійське вище професійне училище м. Львова» 

 

№ 
з/п ПІБ працівника 

Рі
к 

на
ро

-
дж

ен
ня

 Освіта, назва 
ВНЗ, рік 

закінчення, 
кваліфікація 

Посада 
(сумісництво), 

дата 
призначення 

Предмети 
викладання/ 

напрям 
підготовки 

Фах, за яким 
здійснено ПК, 
заклад, номер, 

дата С
та

ж
 б

ез
по

-
се

ре
дн

ьо
ї 

пе
да

го
гі

чн
ої

 
ро

бо
ти

 

С
та

ж
 

ро
бо

ти
 н

а 
по

са
ді

 

Результати 

1 БУРАК  
Ірина Валентинівна 

1961 Вища, Львівський 
ордена Леніна 
політехнічного 
інституту 
ім. Ленінського 
комсомолу, 1983, 
інженер-викладач 
будівельних 
дисциплін 

Директор, 2003 Техніка пошуку 
роботи, 
матеріалознав-
ство, правила 
дорожнього руху 

Викладач 
професійно-
теоретичної 
підготовки, 
ЛНПЦ ПТО, 
№ 11-3947  
від 30. 03. 2011 

26 18 Відповідає займаній посаді.  
Підтвередити раніше присвоєну 
кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії», 
присвоїти педагогічне звання 
«викладач-методист» 

2 ВИНАРЧИК  
Ольга Федорівна 

1957 Вища, Україн-
ський полігра-
фічний інститут 
ім. І. Федорова 
1981, інженер-
технолог полі-
графічного 
виробництва 

Викладач 
предметів 
професійно-
теоретичної 
підготовки, 2003 

Спецтехнологія, 
матеріалознав-
ство, основи 
енергоефективнос
ті, іторія 
книгодрукування 

Викладач 
спецпред-метів, 
ЛНПЦ ПТО, 
№ 10-2755  
від 12. 03. 2010 

17 17 Відповідає займаній посаді.  
Підтвердити раніше присвоєну 
кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії», 
присвоїти педагогічне звання 
«старший викладач» 

3 ЛЮТИЙ  
Андрій Васильович 

1969 Вища, Львівський 
державний 
інститут фізичної 
культури, 1997, 
викладач 
фізичного 
виховання і спорту 

Викладач 
фізичної 
культури, 1998 

Фізична культура Вчитель 
фізичного 
виховання, 
керівник гуртка, 
ЛОІППО, 
№ 13036-13  
від 21. 06. 2013 

18 18 Відповідає займаній посаді.  
Підтвердити раніше присвоєну 
кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії», 
присвоїти педагогічне звання 
«старший викладач» 

4 КОВАЛЬЧУК  
Ігор Михайлович 

1960 Вища, ДНЗ 
«Національний 
лісотехнічний 
університет 
України», 2011, 
спеціаліст з тех.-
нології 
деревообробки 

Майстер 
виробничого 
навчання з 
професії «Столяр. 
Виробник 
художніх виробів 
з дерева», 1991 

Будівельний, 
майстер 
виробничого 
навчання з 
професії «Столяр. 
Виробник ХВД» 

Майстер 
виробничого 
навчання, 
ЛНПЦ ПТО, 
№ 13-471  
від 22. 03. 2013 

23 23 Відповідає займаній посаді.  
Підтвердити 12 т. р., присвоїти 
педагогічне звання «майстер 
виробничого навчання 
І категорії» 
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5 ЗАРУМА  
Роман Степанович 

1970 Вища, Дрогобиць-
кий державний 
педагогічний 
інститут 
ім. І. Франка, 1993, 
вчитель музики, 
співів, методист 
з виховної роботи 

Керівник гуртка, 
2003 

Вокально-
естрадний 
ансамбль і 
фольклорно-
етнографіч-ний 
клуб «Берегиня» 

Керівник 
гуртка, 
акомпаніатор, 
концертмейстер 
ЛОІППО, 
№ 10924-13  
від 11. 03. 2013 

23 11 Відповідає займаній посаді.  
Підтвердити 10 т. р., 
підтвердити раніше присвоєне 
педагогічне звання «керівник 
гуртка-методист» 

Технологія 
лицювальних 
робіт, 
матеріалознав-
ство 

викладач 
спецпредметів, 
свідоцтво № 12 
СПВ 141393  
від 05. 03. 2015, 
видане ЛНПЦ 
ІПТО НАПН 
України 

10 3 Відповідає займаній посаді.  
Присвоїти кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст 
ІІ категорії» 

6 ВОЙТЕХІВСЬКА 
Галина Михайлівна 

1968 Вища, НУ 
«Львівська 
політехніка», 
2008, магістр 
з будівництва 

Старший майстер, 
2011 

 
 
Майстер в/н груп 
будівельного 
профілю 

проходження 
спеціальної 
педагогічної 
підготовки, 
свідоцтво № 15 
СП СПП 000001 
від 12. 02. 2015, 
видане ЛНПЦ 
ІПТО НАПН 
України 

10 3 Відповідає займаній посаді.  
Присвоїти 12 тарифний розряд 
 

7 БЕРЕЗІНСЬКИЙ 
Назар  
Іванович 

1989 Вища, НУ 
«Львівська 
політехніка», 
2011, інженер в 
галузі 
будівництва; 
2014, спеціаліст з 
екооміки 
підприємства 

Викладач 
предметів 
професійно-
теоретичної 
підготовки, 2012 

Матеріалознав-
ство, технологія 
малярних робіт, 
технологія лицю-
вальних робіт, 
будівельне крес-
лення, технічна 
акварель, охорона 
праці 

Викладач спец-
предметів, 
ЛНПЦ ПТО, 14-
59211  
від 20. 05. 2014 

2 2 Відповідає займаній посаді.  
Присвоїти кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст 
ІІ категорії» 

8 ГРАНАТ 
Ігор  
Петрович 

1981 Вища, Львівський 
державний 
аграрний 
університет, 2004, 
інженер-
будівельник 

Майстер вироб-
ничого навчання з 
професії «Маляр. 
Штукатур. 
Лицювальник-
плиточник», 2012 

Будівництво, 
маляр, штукатур, 
лицювальник-
плиточник 

Не проходив 
(поданий в 
заявку на січень 
2015 року) 

5 2 Відповідає займаній посаді.  
Присвоїти 10 т. р.  



 16 

9 МАКАР  
Андрій Орестович 

1975 Вища, Українська 
академія 
друкарства, 2008, 
спеціліст з 
економіки 
підприємства; 
Ставропігійське 
ВПУ м. Львова, 
2014, слюсар з 
ремонту 
автомобіля 

Майстер 
виробничого 
навчання з 
професії «Слюсар 
з ремонту 
автомобілів», 
2012 

Транспорт, 
майстер 
виробничого 
навчання з 
професії «Слюсар 
з ремонту 
автомобілів» 

Майстер 
виробничого 
навчання, 
ЛНПЦ ПТО, 
№ 14-186  
від 03. 03. 2014 

2 2 Відповідає займаній посаді.  
Присвоїти 10 т. р.  

10 ДЕНИСЯК 
Анжеліка 
Мирославівна 

1968 Вища, 
Український 
поліграфічний 
інститут ім. І. 
Федорова, 1990, 
інженер-механік; 
Центр 
перепідготовки та 
післядипломної 
освіти 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету ім. І. 
Франка, 2014, 
практичний 
психолог в 
закладах освіти 

Вихователь 
гуртожитку, 1997 

Вихователь 
гуртожитку 

Вихователь, 
ЛНПЦ ПТО, 
№ 12-5332  
від 07. 05. 2012  

17 17 Відповідає займаній посаді.  
Присвоїти кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст 
ІІ категорії» 

11 ГОШІВСЬКА 
Віра  
Михайлівна 

1961 Вища, 
Український 
поліграфічний 
інститут ім. І. 
Федорова, 1990, 
інженер-механік; 

Майстер в/н 
поліграфічного 
профілю (до 2006 
р.), 
старший майстер 
(з 2006) 

 Майстер 
виробничого 
навчання, 
свідоцтво № 12 
СПВ 124141  
від 11. 03. 201  

23 23 Відповідає займаній посаді.  
Присвоїти 12 тарифний розряд 
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Борис Роман Йосипович 
 

ФІЗИЧНІ ВИНАХОДИ ЛЮДСТВА 
 
ЕПОХА ПАЛЕОЛІТУ 
Ранній палеоліт 
• 800-400 тис. років тому: сокира у вигляді колуна в Кенії 
• 164 тис. років тому: кам’яний ніж в Африці 
Середній палеоліт 
• 50 тис. років тому: лук і стріли в Африці 
• 37 тис. років тому: рахункові палички в Африці (Свазіленд) 
Пізній палеоліт 
• 15 тис. років тому: бумеранг в Австралії 
• 13 тис. років тому: кераміка в Японії 
ЕПОХА НЕОЛІТУ 
5 тисячоліття до н. е.  
• 5000 р. до н. е.: папірусні просмолені човни в Кувейті 
4 тисячоліття до н. е.  
• 4 тисячоліття до н. е.: цемент в Стародавньому Єгипті 
• 4000 р. до н. е.: папірус в Стародавньому Єгипті 
• 4000 р. до н. е.: бронза: Сузи (Іран), Лурістан (Іран), Месопотамія (Ірак) 
• 4000 р. до н. е.: мощення доріг каменем у містах Ур, Межиріччя, а також 

деревом (гаті) у м. Гластонбері, Англія 
• 3500 р. до н. е.: фанера в Стародавньому Єгипті 
БРОНЗОВИЙ ВІК 
3-е тисячоліття до н. е.  
• 3000 р. до н. е.: гончарний круг в Стародавньому Єгипті 
• 3000 р. до н. е.: свічка у Стародавньому Єгипті 
• 2600 р. до н. е.: каналізація в цивілізаціях долини Інду 
• 2400 р. до н. е.: суднобудівна верф у м. Лотхалі (цивілізації долини Інду) 
2-е тисячоліття до н. е.  
• скло в Стародавньому Єгипті 
• виплавка заліза в Анатолії, на Кавказі і в Індії 
• каучук в Центральній Америці 
1-е тисячоліття до н. е.  
• V століття до н. е.: катапульта в Сіракузах (Італія) 
• IV століття до н. е.: компас в Стародавньому Китаї 
• IV століття до н. е.: гвинт: Архіт Тарентский 
• III століття до н. е.: арбалет в Китаї 
• III століття до н. е.: важіль, поліспаст (система блоків): Архімед 
• III століття до н. е.: одометр: можливо, Архімед 
• до 250-й роки до н. е.: гвинт: Архімед 
• 150-й рік до н. е.: астролябія: Гіпарх 
• II століття до н. е.: пергамент в Пергамі 
• 87-й рік до н. е.: Антикітерский астрономічний обчислювач на базі 

багатоступінчастого редуктора (з використанням диференціала) в Греції 
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ПЕРШЕ ТИСЯЧОЛІТТЯ 
• I століття: прототип парової турбіни: Герон Олександрійський 
• I століття: вертикальне суднове кермо в Китаї 
• 105: папір: Цай Лунь, Китай 
• 132: найпростіший сейсмометр: Чжан Хен, Китай 
• III століття: колісниця, яка вказує на південь: Ма Цзюнь, Китай 
• VII століття: відвал плуга у Східній Європі 
• VII століття: вітряк в Персії 
• 673: грецький вогонь: Каллінік з Геліополя 
• IX століття: димний (чорний) порох в Китаї 
• 852: парашут: Аббас ібн Фірнас, Кордовський халіфат 
• 875: дельтаплан: Аббас ібн Фірнас, Кордовський халіфат 
• X століття: прядильне колесо в Індії і в Китаї 
• X століття: сідло в Євразії 
ДРУГЕ ТИСЯЧОЛІТТЯ 
XII століття 
• 1128: гармата в Китаї 
• 1132: китайськими зброярами був винайдений перший в світі вогнемет 
XIII століття 
• 1200: скляне дзеркало в Європі 
• друга половина XIII століття: колінчатий вал: Ісмаїл ібн аль-Раззаз аль-

Джазарі 
• 1232: некеровані реактивні снаряди класу «земля–земля» застосовані Китаєм в 

бою з монголами 
• 1232: у Китаї використовують повітряні змії для зв’язку у військах 
• 1280: окуляри в Італії 
XIV століття 
• у Китаї вперше використовують рахівницю (абак) 
• 1335: механічні баштові годинники в Мілані 
• середина XIV століття: астрономічний годинник на основі астролябії:  

Ібн аш-Шатир 
• середина XIV століття: кругова шкала компаса: Ібн аш-Шатир 
• середина XIV століття: доменна піч в Європі 
XV століття 
• 1403: у Кореї виготовлений перший у світі набірний металевий шрифт 
• 1440: перший гігрометр з вовни: Микола Кузанський 
• 1450: ручний друкарський верстат: Йоган Гутенберг 
• 1451: розсіювальна лінза для окулярів: Микола Кузанський 
XVI століття 
• 1500: сучасні ножиці: Леонардо да Вінчі 
• 1500: сучасний підшипник кочення: Леонардо да Вінчі 
• 1510: кишеньковий годинник: Петер Хенляйн 
• 1525: зернистий порох в Європі.  
• 1565: олівець: Конрад Геснер 
• 1589: в’язальний верстат: Вільям Лі 
• 1590: мікроскоп: Ханс Янсен, Захарій Янсен 
• 1593: термоскоп: Галілео Галілей 
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XVII століття 
• 1608: телескоп: Ханс Ліпперсгей, Захарій Янсен 
• 1610: іскровий ударний кремінний замок: Марен ле Буржуа 
• 1610: вдосконалений телескоп: Галілео Галілей 
• 1617: Джон Непер створив дерев’яну машину для виконання найпростіших 

обчислень 
• 1620: логарифмічна лінійка: Вільям Отред 
• 1623: механічний калькулятор: Вільгельм Шиккард 
• 1629: парова турбіна: Джованні Бранка 
• 1641: винайдено скляний рідинний термометр.  
• 1643: барометр: Еванджеліста Торрічеллі 
• 1645: Блез Паскаль винайшов механічну рахункову машину 
• 1650: багатоступінчаста ракета: Казимир Семеoновіч 
• 1650: вакуумний насос: Отто фон Геріке 
• 1654: англієць Роберт Біссакар розробив прямокутну логарифмічну лінійку, 

конструкція якої в основному збереглася до наших днів 
• 1657: маятниковий годинник: Християн Гюйгенс 
• 1660: водяний барометр: Отто фон Геріке 
• 1662: англійський економіст і інженер Вільям Петті будує яхту-катамаран 
• 1663: винайдено дзеркальний телескоп 
• 1663: електрична машина: Отто фон Геріке 
• 1666: Ісаак Ньютон отримує спектр сонячного світла за допомогою оптичної 

призми 
• 1666: Роберт Гук винаходить спиртовий рівень і гвинтові зубчасті колеса.  
• 1672: телескоп-рефлектор: Ісаак Ньютон 
• 1673: Антоні Ван Левенгук навчився виготовляти лінзи з 150–300 — кратним 

збільшенням для мікроскопа і перший спостерігав і замалював 
мікроорганізми в крапельці води, капілярні судини в хвості пуголовка, 
червоні кров’яні тільця і сотні інших дивовижних речей, про які ніхто й 
не підозрював 

• 1673: Готфрід Вільгельм Лейбніц виготовив арифмометр (перший механічний 
калькулятор), що дозволяв легко виконувати додавання, віднімання, 
множення і ділення 

• 1674: Семюель Морленд виготовив арифмометр, лічильна машина Морленд 
•  початок нотодрукування 
• 1680: винайдено паровий котел — так званий котел Батькова (Д. Папин) 
• 1698: водяний насос з паровим двигуном: Томас Севері 
XVIII століття 
• 1703: газовий термометр: Г. Амонтон 
• 1705: поршневий паровий двигун Ньюкомена: Томас Ньюкомен 
• 1709: фортепіано: Бартоломео Крістофорі ді Франческо 
• 1710: спиртовий термометр Реомюра: Рене Реомюр 
• 1711: камертон: Джон Шор 
• 1714: ртутний термометр Фаренгейта: Габріель Фаренгейт 
• 1717: токарно-гвинторізний верстат з механізованим супортом:  

Андрій Нартов 
• 1731: секстант: Джон Хадлі, Томас Годфрі 
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• 1733: роликовий ткацький човник: Джон Кей 
• 1733: винайдено перші ахроматичні лінзи 
• 1742: піч Франкліна: Бенджамін Франклін 
• 1745: електричний конденсатор — Лейденська банка: Евальд Юрген 

фон Клейст, Пітер ван Мушенбрук 
• 1752: громовідвід: Бенджамін Франклін 
• 1752: чотириколісний екіпаж: Леонтій Шамшуренков 
• 1752: механічний верстометр (Спідометр): Леонтій Шамшуренков 
• 1762: Іван Іванович Повзунів винаходить двоциліндрову парову машину 
• 1765: універсальна парова машина: Іван Повзунів 
• 1767: прядильна машина: Джеймс Харгрівз 
• 1767: газована вода: Джозеф Прістлі 
• 1769: Універсальна парова машина Уатта: Джеймс Уатт 
• 1769: кільцепрядильна машина: Річард Аркрайт 
• 1769: перший паровий автомобіль: Ніколя Жозеф Кюньо 
• 1775: підводний човен «Черепаха» Девід Бушнелл 
• 1775: англієць Джон Утрем винаходить трамвай на кінній тязі — конку 
• 1776: швейцарський годинникар Жан-Муаз Понзі створює секундомір 
• 1777: високошвидкісна кордочесальна машина: Олівер Еванс 
• 1777: циркулярна пила (патент): Семюел Міллер 
• 1783: жаротрубний паровий двигун Джон Стівенс 
• 1783: парашут: Луї-Себастьян Ленорман, Жан П’єр Бланшар 
• 1783: повітряна куля, заповнена гарячим повітрям — монгольф’єр: Брати 

Монгольф’є 
• 1783: Повітряна куля, заповнений воднем — шарльер: Жак Шарль 
• 1784: біфокальна лінза: Бенджамін Франклін 
• 1784: шрапнель: Генрі Шрапнель 
• 1785: механічний ткацький верстат: Едмунд Картрайт 
• 1787: паровий двигун високого тиску: Олівер Еванс 
• 1790: верстат для виготовлення цвяхів: Джекоб Перкінс 
• 1791: пароплав: Джон Фітч 
• 1791: механічний триколісний екіпаж: Іван Кулібін 
• 1793: оптичний телеграф: Клод Шапп 
• 1794: металообробний верстат і прес: Г. Моделі.  
• 1795: консервування: Ніколя Аппер 
• 1797: чавунний плуг: Чарльз Ньюболд 
• 1798: літографія: Йоганн Зенефельдер 
• 1799: сіялка (патент): Еліакім Спунер 
• 1800: стовп Вольта (перший гальванічний елемент): Алессандро Вольта 
XIX століття 
• 1801: жакардовий ткацький верстат: Жозеф Марі Жаккар 
• 1802: проект пароплава з гребним гвинтом: Стівенс, Джон 
• 1802: освітлення від електричної дуги: Василь Володимирович Петров 
• 1803: електрична дугова зварка: Василь Володимирович Петров 
• 1804: паровоз: Річард Тревітік 
• 1805: підводний човен «Наутілус»: Роберт Фултон 
• 1805: проект холодильника: Олівер Еванс 
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• 1807: пароплав: Роберт Фултон 
• 1808: стрічкова пила (патент): Вільям Ньюберрі 
• 1809: дугова лампа: Гемфрі Деві 
• 1812: метроном: Дітріх Вінкель 
• 1814: перший практичний паровий локомотив «Блюхер»: Джордж Стефенсон 
• 1816: безпечна шахтарська лампа (лампа Деві): Гемфрі Деві 
• 1816: двигун Стірлінга: Роберт Стірлінг 
• 1816: стетоскоп: Рене Лаеннек 
• 1817: калейдоскоп: Девід Брюстер 
• 1817: «Машина для ходьби» (прообраз велосипеда): Карл Дрез 
• 1821: електродвигун: Майкл Фарадей 
• 1823: електромагніт: Вільям Стерджен 
• 1823: запальничка: Йоганн Деберейнер 
• 1824: двигун внутрішнього згоряння, адаптація парового двигуна до роботи 

на газі: Семюель Браун 
• 1826: фотографія, спосіб закріплення зображення: Жозеф Ньєпс 
• 1826: газова плита: Джеймс Шарп 
• 1827: сірники, що запалюються тертям: Джон Уолкер 
• 1827: перший практичний гребний гвинт: Джозеф Рессел 
• 1827: авторучка: Петраче Поєнару 
• 1831: реле: Джозеф Генрі 
• 1831: акустичний магнітний телеграф: Джозеф Генрі 
• 1831: електричний генератор: Майкл Фарадей, Аньош Єдлік 
• 1832: електричний телеграф: Павло Львович Шилінг 
• 1833: аналітична машина (прообраз комп’ютера): Чарльз Беббідж 
• 1833: електродвигун постійного струму: Вільям Стерджен, Томас Девенпорт 
• 1834: наждачний папір (патент): Ісаак Фішер 
• 1834: шрифт Брайля: Луї Брайль 
• 1834: компресійний холодильник: Джекоб Перкінс 
• 1835: фотографія, негативно-позитивний процес: Вільям Тальбот 
• 1835: електромеханічне реле: Джозеф Генрі 
• 1835: лампа розжарювання: Джеймс Ліндсей 
• 1836: пароплав з гребним гвинтом: Джон Ерікссон, Френсіс Сміт 
• 1837: закритий водолазний костюм з жорстким шоломом: Серпень Зібе 
• 1838: азбука Морзе: Семюел Морзе 
• 1839: отримання гуми вулканізацією каучуку: Чарльз Гудьир 
• 1839: сучасний велосипед з педалями та сідлом: Кіркпатрік Макміллан 
• 1840: перше мінеральне добриво: Юстус Лібіх 
• 1840: фотографічний об’єктив з виправленими абераціями: Йозеф Петцваль 
• 1841: саксофон: Адольф Сакс 
• 1842: анестезія: Кроуфорд Лонг 
• 1842: паровий молот: Джеймс Несвіт 
• 1843: факсимільний апарат: Олександр Бейн 
• 1845: пневматична шина: Роберт Томсон 
• 1846: швейна машина з човниковим стібком: Еліас Хоу 
• 1846: ротаційна друкарська машина: Річард Хоу 
• 1849: англійська шпилька: Уолтер Хант 
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• 1849: радіально-осьова турбіна (турбіна Френсіса): Джеймс Френсіс 
• 1852: дирижабль: Анрі Жиффар 
• 1852: гіроскоп: Фуко 
• 1853: планер: Джордж Кейлі 
• 1853: шприц: Чарльз Габріель Праваз 
• 1855: пальник Бунзена: Роберт Бунзен 
• 1855: бесемерівський процес: Генрі Бессемер 
• 1856: целулоїд: Олександр Паркес 
• 1858: підводний телеграфний кабель: Фредерік Ньютон Гісборн 
• 1858: банку для консервування з кришкою, що з загвинчується  

(банку Мейсона): Джон Мейсон 
• 1859: нафтогазова бурова установка: Едвін Дрейк 
• 1859: свинцево-кислотний акумулятор: Гастон Планте 
• 1859: двотактний двигун внутрішнього згоряння, що працює на газі: 

Жан Ленуар 
• 1860: лінолеум: Фредерік Уолтон 
• 1860: магазинна гвинтівка: Олівер Вінчестер, Крістофер Спенсер 
• 1860: торпеда, що рухається самостійно: Джованні Луппіс, Роберт Уайтхед 
• 1862: механічний підводний човен: Нарсіс Монтуріоль 
• 1862: пастеризація: Луї Пастер, Клод Бернар 
• 1863: механічне піаніно: Анрі Фурно 
• 1863: метрополітен: Джон Фаулер 
• 1864: мартенівська піч: П’єра Мартена 
• 1865: американські гірки: Джон Тейлор 
• 1866: динаміт: Альфред Нобель 
• 1867: залізобетон: Моньє 
• 1868: сучасна друкарська машинка: Крістофер Шоулз, Карлос Глідден 

і Самуель Соул у співпраці з Джеймсом Денсмор 
• 1868: пневматичне гальмо паровоза: Джордж Вестінгауз 
• 1869: пилосос: Айвз Макгаффні 
• 1871: трамвай на канатній тязі: Ендрю Сміт Холлідей 
• 1871: парова бурова установка: Симон Інгерсолл 
• 1873: залізничне автозчеплення: Елі Джан 
• 1873: сучасний електродвигун постійного струму: Зеноб Грам 
• 1873: джинси: Леві Страусс 
• 1873: електровакуумний діод: Фредерік Гутрі 
• 1874: моноплан з двигуном: Фелікс дю Темпле 
• 1876: телефон: Александер Белл 
• 1876: гучномовець: Александер Белл 
• 1876: бензиновий карбюратор: Готліб Даймлер 
• 1876: дугова лампа без регулятора: Павло Миколайович Яблочков 
• 1877: асинхронний електродвигун: Нікола Тесла 
• 1877: фонограф: Томас Едісон 
• 1877: вугільний мікрофон: Еміль Берлінер 
• 1878: електронно-променева трубка: Вільям Крукс 
• 1878: лампа розжарювання: Джозеф Сван 
• 1879: автомобільний бензиновий двигун: Карл Бенц 
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• 1879: касовий апарат: Джеймс Рітті 
• 1879: автомобіль: Джордж Селден (патент) 
• 1879: електрифікована залізниця: Вернер фон Сіменс 
• 1880: рулонний фотоплівка: Джордж Істмен 
• 1880: безпечна бритва: Фредерік Кемпф, Річард Кемпф, Отто Кемпф 
• 1880: горизонтальний маятниковий сейсмограф: Джон Мілн 
• 1881: металошукач: Александер Белл 
• 1881: електричний трамвай: Вернер фон Сіменс 
• 1882: електричний вентилятор: Шуйлер Скаатс Вілер 
• 1882: електричний праска: Генрі Сілі 
• 1882: електрозварювання на вугільних електродах: Микола Бенардос 
• 1882: тролейбус: Вернер фон Сіменс 
• 1882: паяльна лампа: Карл Ніберг 
• 1882: моноплан з двома двигунами: Олександр Можайський 
• 1883: електродвигун змінного струму: Нікола Тесла 
• 1883: електрична плита: Томас Ахерн 
• 1883: парова турбіна Лаваля: Густаф Лаваль 
• 1883: свисток Гальтона, перший практичний спосіб отримання ультразвуку: 

Френсіс Гальтон 
• 1884: лінотип: Оттмар Мергенталер 
• 1884: авторучка з капілярної системою: Льюїс Уотерман 
• 1884: перфокарта: Герман Холлерит 
• 1884: парова турбіна Парсонса: Чарлз Парсонс 
• 1885: перший комерційний автомобіль з бензиновим двигуном: Карл Бенц 
• 1885: турбокомпресор бензинового двигуна внутрішнього згоряння:  

Готтліб Даймлер 
• 1885: кулемет Максима («Максим»): Хайрам Максим 
• 1885: мотоцикл: Готліб Даймлер, Вільгельм Майбах 
• 1885: трансформатор: Вільям Стенлі 
• 1886: посудомийна машина: Джозефіна Кокрейн 
• 1886: бензиновий двигун внутрішнього згоряння: Готтліб Даймлер 
• 1886: вдосконалений циліндр фонографа: Чарльз Тейнтер, Александер Белл 
• 1886: контактне електрозварювання: Еліху Томсон 
• 1887: монотип (поліграфія): Толберт Ленстон 
• 1887: контактні лінзи: Адольф Фік, Юджин Кальт, Август Мюллер 
• 1887: грамофон: Еміль Берлінер 
• 1887: автомобіль на газоліні: Готтліб Даймлер 
• 1887: магнето: Роберт Бош 
• 1888: гусеничний трактор: Федір Блінов 
• 1888: багатофазні електричні системи змінного струму: Нікола Тесла  

(30 взаємопов’язаних патентів) 
• 1888: електрозварювання на металевих електродах під шаром флюсу:  

Микола Славянов 
• 1888: кулькова ручка: Джон Лауд (патент на принцип дії) 
• 1888: пневматичні шини: Джон Бойд Данлоп 
• 1888: перший кінофільм («Сцена в саду Роундхей»): Луї Ле Принц 
• 1889: ткацький верстат Нортропа: Джеймс Нортроп 
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• 1891: ескалатор: Джесс Рено 
• 1891: карборунд: Едвард Гудрем Ачесон 
• 1891: шасі літального апарату: Чухачі Ніномія 
• 1891: пропелер: Чухачі Ніномія 
• 1891: стабілізатори літального апарату: Чухачі Ніномія 
• 1891: розвідний ключ: Юхан Йоханссон 
• 1891: трансформатор Тесли: Нікола Тесла 
• 1892: процес Липпмана отримання кольорової фотографії: Габріель Ліпман 
• 1892: автоматична телефонна станція: Алмон Браун Строугер 
• 1892: термос Дьюара: Джеймс Дьюар 
• 1893: радіопередавач: Нікола Тесла 
• 1893: безхвостий літальний апарат: Чухачі Ніномія 
• 1893: розпилювальний карбюратор: Янош Чонка, Донат Банки 
• 1894: пневматичний відбійний молоток: Чарльз Кінг 
• 1895: дизельний двигун: Рудольф Дизель 
• 1895: радіо: Олександр Попов 
• 1895: радіозв’язок: Марконі, Гульєльмо 
• 1895: рентгенівське випромінювання: Вільгельм Рентген, Іван Пулюй 
• 1895: кінематограф: Брати Люм’єр 
• 1896: кінопроектор «Vitascope»: Томас Армат, Френсіс Дженкінс 
• 1896: парова турбіна Кертіса: Чарльз Кертіс 
• 1898: радіокероване судно: Нікола Тесла 
• 1898: конічний роликовий підшипник: Генрі Тімкен 
• 1898: пульт дистанційного керування: Нікола Тесла 
• 1898: котушка запалювання: Нікола Тесла 
• 1899: електричний автомобільний стартер: Клайд Колеман 
• 1899: магнітний запис на дріт: Поульсен, Вальдемар 
• 1899: газова турбіна: Чарльз Кертіс 
• 1900: цепелін (жорсткий дирижабль): Фердинанд фон Цеппелін 
XX століття 
• 1901: ртутна лампа: Пітер Хьюітт 
• 1901: бритва зі змінним лезом: Кінг Жиллетт 
• 1902: радіотелефон: Вальдемар Поульсен, Реджинальд Фессенден 
• 1902: кондиціювання повітря: Вілліс Керрьер 
• 1902: неонова лампа: Джордж Клауді 
• 1903: електрокардіограф: Віллем Ейнтховен 
• 1903: літак: Брати Райт (перший практичний політ) 
• 1903: перший теплохід і одночасно перший дизель-електрохід (танкер 

«Вандал»): фірма «Товариство братів Нобель» 
• 1903: термос: Рейнольд Бюргер (нім.) 
• 1904: вакуумний діод: Джон Амброз Флемінг 
• 1904: розетка і вилка: Харві Хаббелл 
• 1906: тріод: Лі де Форест 
• 1906: гідролокатор: Льюїс Ніксон 
• 1907: електрична пральна машина: Алва Фішер 
• 1908: гірокомпас: Герман Аншютц-Кемпф 
• 1910: літак з повітряно-реактивним двигуном: Анрі Коанда 
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• 1910: гідроплан: Анрі Фабр 
• 1911: надпровідність: Камерлинг–Онесс 
• 1912: мас-спектрометр: Джон Томсон 
• 1913: лічильник Гейгера: Ганс Вільгельм Гейгер 
• 1913: нержавіюча сталь: Гаррі Бреарлі 
• 1914: рідинний реактивний двигун: Роберт Годдард 
• 1915: судно на повітряній подушці: Дагоберт Мюллер 
• 1915: протигаз: Н. Д. Зелінський 
• 1915: прожектор: Елмер Сперрі 
• 1915: ламповий генератор: Лі де Форест 
• 1916: газонаповнена лампа розжарювання: Ленгмюр, Ірвінг 
• 1917: гідролокатор: Поль Ланжевен 
• 1918: кварцовий генератор: Олександр Ніколсон 
• 1919: тригер: М. А. Бонч-Бруєвич, Вільям Ікклз, Франк Джордан 
• 1921: поліграф: Джон Ларсон 
• 1923: звукове кіно: Лі де Форест 
• 1923: електронне телебачення (дисектор): Філо Фарнсуорт 
• 1923: аеродинамічна труба: Макс Мунк 
• 1923: ксенонова лампа-спалах: Харольд Едгертон 
• 1925: ультрацентрифуга (використання для визначення молекулярної маси): 

Теодор Сведберг 
• 1925: телевізійна система з механічною розгорткою: Чарльз Дженкінс 
• 1925: телеоб’єктив: Чарльз Дженкінс 
• 1926: аерозольний балон: Ерік Ротейм 
• 1926: антена «хвильовий канал»: Синтаро Удо, Хідецугу Яги 
• 1928: електробритва: Джекоб Шик 
• 1929: електроенцефалограф (ЕЕГ): Ганс Бергер 
• 1930: ядерна медицина: Фредерік Жоліо-Кюрі, Ірен Жоліо-Кюрі, Таро Такемі 
• 1931: радіотелескоп: Карл Янський, Гроут Ребер 
• 1931: електронний мікроскоп: Макс Кнолль, Ернст Руска 
• 1931: кінескоп: Володимир Зворикін 
• 1932: поляроїдне скло: Едвін Герберт Ленд 
• 1933: частотна модуляція: Едвін Армстронг 
• 1934: електроорган: Лоренс Хаммонд 
• 1934: судно-амфібія на повітряній подушці: Володимир Левків 
• 1935: радар: Роберт Уотсон-Уотт 
• 1935: спектрофотометр: Артур Харді 
• 1937: повітряно-реактивний двигун: Френк Уітл і Ханс — Йоахім Пабст фон 

Охайн 
• 1937: турбогвинтовий двигун: Жоржі Йєндрасік 
• 1937: портативний електрокардіограф: Таро Такемі 
• 1937: багаторезонансний магнетрон: Н. Ф. Алексєєв і Д. Е. Маляров 
• 1938: скловолокно: Рассел Слейтер 
• 1938: ксерографія: Честер Карлсон 
• 1939: ракета з прямоточним повітряно-реактивним двигуном: РВ-3 (СРСР) 
• 1942: ядерний реактор: Енріко Фермі 
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• 1942: підводний нафтопровід: Артур Хартлі, Англо-Іранська нафтова 
компанія, Siemens (операція Pluto) 

• 1942: перша серійна керована балістична ракета Фау-2: Вернер фон Браун 
• 1943: акваланг: Жак-Ів Кусто і Еміль Ганьян 
• 1943: комп’ютер на електронних лампах: Томмі Флауерс 
• 1944: електронний спектрометр: Еліот Еванс 
• 1945: атомна бомба: Манхеттенський проект 
• 1946: мікрохвильова піч: Персі Спенсер 
• 1947: транзистор: Вільям Шоклі, Уолтер Браттейн, Джон Бардін 
• 1948: голографія: Денніс Габор 
• 1949: атомний годинник: Національний інститут стандартів і технологій  
• 1949: перші верстати з числовим програмним керуванням 
• 1949: радіо вуглецевий метод визначення дати: Віллард Ліббі 
• 1950: кредитна картка: Френк Макнамара 
• 1950: високошвидкісний залізничний транспорт: система Сінкансен фірми 

Kawasaki Heavy Industries 
• 1952: оптоволоконна оптика: Наріндер Капані 
• 1952: термоядерний заряд (експериментальна установка): Едвард Теллер і 

Станіслав Улам 
• 1952: дискета: Есіро Накамацу 
• 1953: термоядерна бомба: інститути та відділи Академії Наук СРСР 
• 1953: чорний ящик (бортовий самописець, в авіації): Девід Уоррен 
• 1953: ультразвукове дослідження: Джон Уайлд, Дуглас Хаурі 
• 1954: перша атомна електростанція (в Обнінську) 
• 1954: штучний алмаз: Трейсі Холл 
• 1955: жорсткий диск: Рейнольд Джонсон, фірма IBM 
• 1955: відеотелефон: Грегоріо Зара 
• 1956: відеомагнітофон: фірма Ampex 
• 1956: атомний криголам: Адміралтейський завод 
• 1957: судно з водометним рушієм: Чарльз Вільям Фейлд Гамільтон 
• 1957: штучний супутник Землі: Радянський Союз 
• 1957: міжконтинентальна балістична ракета: Р-7 (СРСР) 
• 1958: інтегральна мікросхема: Джек Кілбі, Роберт Нойс 
• 1959: кардіостимулятор-імплантат: Siemens- Elema 
• 1959: снігохід: Жозеф-Арман Бомбардьє 
• 1960: лазер: Теодор Майман 
• 1960і: комутація пакетів: Дональд Девіс і Пауль Баран незалежно.  
• 1960: КМОП-матриця 
• 1961: пілотований космічний політ: Юрій Гагарін, Сергій Корольов 
• 1961: тонкоплівковий транзистор: П. К. Веймер 
• 1961: оптичний диск: Девід Пауль Грегг 
• 1962: супутники зв’язку: запропоновано Артуром Кларком 
• 1962: світлодіод: Нік Холоньяк 
• 1962: перша космічна обсерваторія: фірма BallAerospace & TechnologiesCorp 
• 1963: комп’ютерна миша: Дуглас Енгельбарт 
• 1964: відеотелефон: фірма AT&T.  
• 1965: електронна пошта: Ноель Морріс, Том Ван Влек 
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• 1966: стикування в космосі: космічний корабель «Джеміні-8»  
і ракета «Аджена» 

• 1967: гіпертекст (HTML): Тед Нельсон, Андрієс ван Дам 
• 1967: кварцові годинники: фірма Seiko 
• 1968: ігрова консоль: Ральф Байєр 
• 1968: токамак: Лев Арцимович, Андрій Сахаров, Ігор Тамм 
• 1968: рідкокристалічний дисплей: Джордж Грей 
• 1968: надзвуковий пасажирський літак: Ту-144 (СРСР) 
• 1969: ARPANET, попередник мережі Internet: Міністерство оборони США .  
• 1969: відеокасета: фірма Sony 
• 1971: мікропроцесор: Марсіян Хофф, Масатоси Сіма, Стенлі Мейзор, 

Федеріко Фейгін 
• 1971: орбітальна станція: орбітальна станція Салют 
• 1971: магнітно-резонансна томографія: Реймонд Дамадьян 
• 1972: комп’ютерна томографія: Годфрі Ньюболд Хаунсфілд 
• 1972: цифровий запис аудіосигналу: фірма Denon 
• 1973: Ethernet: Роберт Меткалф і Девід Боггс 
• 1973: радіочастотна ідентифікація (RFID): Кардулло, Маріо (перший пасивний 

транспондер RFID) 
• 1973: мобільний телефон: Купер, Мартін 
• 1974: перший супутник зв’язку для GPS 
• 1975: цифрова фотокамера: Стівен Сассон 
• 1976: персональний комп’ютер (перші персональні комп’ютери були 

випущені декількома фірмами, зокрема Commodore і Tandy) 
• 1978: табличний процесор: Ден Бріклін 
• 1979: портативний аудіоплеєр Walkman: Акіо Моріта, Масару Ібука, Нобутосі 

Кіхара 
• 1979: стільниковий телефон: NTT (перша комерційно орієнтована модель) 
• 1980: компакт-диск: корпорації Sony і Philips 
• 1980: флеш-пам’ять: Фудзі Масуока 
• 1981: скануючий тунельний мікроскоп: Герд Бінніг, Генріх Рорер 
• 1982: штучне серце: Роберт Джарвік (розробка та імплантація практичної 

модифікації Jarvic-7 на базі дослідних зразків) 
• 1983: кольоровий РК-дисплей: фірма Seiko 
• 1985: ДНК-дактилоскопія: Алек Джеффріс 
• 1987: органічні світлодіоди (OLED): Чінг Танг, Стівен ван Слайко 
• 1987: фотонний кристал: Елі Яблоновіч і Саджо Джон 
• 1989: всесвітня павутина: Тім Бернерс- Лі 
• 1990: напівпровідник InGaN (нітрид індію та галію) для виробництва 

світлодіодів: Судзі Накамура 
• 1991: вуглецеві нанотрубки: Суміо Іідзіма 
• 1992: кольоровий плазмовий дисплей: корпорація Fujitsu 
• 1997: плазмовий телевізор: корпорація Pioneer 
• 1998: нанотранзистор: Кеес Деккер 
• 2000: побутовий робот для домашнього господарства: ASIMO 
• 2000: віртуальний ретинальний монітор  

(проектор відеозображення на сітківку ока) 
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• 2000: пристрої дистанційного моніторингу стану пацієнтів: Digital Angel 
Corporation 

• 2000: сегвей (самокат з динамічною стабілізацією): Дін Кеймен 
ТРЕТЄ ТИСЯЧОЛІТТЯ 
XXI століття 
• 2001: гіперзвуковий літальний апарат: NASA X-43 
• 2002: створення нейтринної астрономії.  
• 2003: інтерфейс для уявного управління об’єктами (без імплантації 

електродів) 
• 2004: нейтронний мікроскоп (створений в NIST) 
• 4 лютого 2004 — створення Facebook, найбільшої соціальної мережі світу 
• 2005: кремнієві мікророботи з живими м’язами 
• 2006: терагерцовий транзистор 
• 2007: перетворювач механічної вібрації в електроенергію для нанопристроїв. 

Технологічний інститут Джорджії 
• 2008: мемристор 
• 2009: передача думки в Інтернет: університет Вісконсіна 
• 2010: графен 
• 2011: генератор теплоти Е-САТ, Андреа Россі.  
• 2012: експериментальні методи, які уможливлюють вимірювання та 

маніпулювання окремими квантовими системами 
• 2013: відкриття бозона Хіггса 
• 2014: екологічно чисте джерело світла — синій світлодіод (LED).  

 
За останнє століття наші знання про світ, що нас оточує, зростають 

набираючи швидкості. Кількість відкритть зростає лавиноподібно. Ми живе-
мо в інерційному світі і наші думки теж підлягають законам інерції. Саме то-
му учні невірно сприймають розвиток науки, підсвідомо розтягуючи час її роз-
витку, щоб отримати пряму замість реальної параболи, а це впливає на оцінку 
майбутнього, на визначення мети. Для спроби виправлення розуміння учнями 
сучасного стану наукового розвитку людства і була зроблена ця робота.  
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Гриценко Людмила Михайлівна 
 

АНАЛІЗ ПОЕТИКИ ПОВІСТІ «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ» 
МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО ЯК ВИЯВУ ІМПРЕСІОНІЗМУ 

 НА УКРАЇНСЬКОМУ ҐРУНТІ 
(до 150-річчя від дня народження Михайла Коцюбинського  

та 145-річчя від дня народження Івана Труша) 
 

Спробуємо проаналізувати поетику українського імпресіонізму на 
прикладі повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського, яка має тісний 
зв’язок з українським імпресіоністичним живописом. Недарма письменник 
називає свої новели акварелями, образками, етюдами і відзначає, що його 
цікавить думка про зображення світу природи за допомогою «кольорового 
лексикону».  

Гуцульщина — подалі від міської суєти і галасу — до чистої природи 
і тиші. Такий відпочинок до вподоби багатьом городянам і знайти спокій можна 
тільки у горах. Літній відпочинок у Карпатах, зокрема у Дорі і Криворівні, 
приваблював галицьку інтелігенцію ще у ХІХ столітті. Гори любили Іван 
Франко, Володимир Гнатюк, Михайло Коцюбинський, Іван Труш, Михайло 
Грушевський, Гнат Хоткевич, Леся Українка, Олекса Новаківський, 
Лесь Курбас, Марко Черемшина, Ірина Вільде та інші.  

Отож, 1910 р. Коцюбинський приїхав до Криворівні вже імпресіоністом, 
зрілим майстром, готовим написати свій найкращий твір, який мав би стати 
апофеозом творчості, її вершиною. Самобутні звичаї та вірування, дивовижна 
природа, одухотворена, жива, діюча, заселена добрими і злими духами — усе 
це стало джерелом творчого натхнення для втомленого і важкохворого 
письменника. Він довго шукав єдино точну назву для свого нового твору, 
перебрав більше десяти варіантів: «В зелених горах», «Тіні минулого», «Голоси 
передвічні», «Сила забутих предків»… І, зрештою, вибрав назву, в якій частка 
таємничості й навіть містики чи не найбільша — «Тіні забутих предків», що 
стала його «лебединою піснею».  

Уже з перших сторінок читач відчуває аромат 
екзотики гуцульського краю. Життя горян — це химерне 
поєднання християнського та язичницького. У гірському 
селі «всі були богомільні», водночас тут мовби 
законсервувалося й поганство — у стародавніх звичаях, 
обрядах, у всьому, чим характерний лад життя гуцула. 
Мовби тіні забутих предків ожили перед письменником 
у Криворівні. І він натхненно відобразив у слові цей 
двоєдиний барвистий світ. Язичництво цікавило 
письменника навіть більше, тому так багато уваги віддає 
він казково-демонічному, фантастичному світу довкола 

головних героїв — Івана й Марічки: арідникам, щезникам, мольфарам, лісним, 
чугайстрам; малює екзотичні звичаї, обряди, ритуали, якими було сповнене 
життя гуцулів. Вони тісно пов’язані з горами, лісом, полонинами, вони — діти 
природи. «Коли Іванові минуло сім літ, він уже дивився на світ інакше. Він знав 
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уже багато. Знав, що на світі панує нечиста сила, що арідник (злий дух) править 
усім; що в лісах повно лісовиків, які пасуть там свою маржинку: оленів, зайців 
і серн; що там блукає веселий чугайстир, який зараз просить стрічного в танець 
та роздирає нявки; що живе в лісі голос сокири…». Герої Коцюбинського 
сповнені ненаситної жадоби життя — найдивовижнішої загадки людини 
й усього живого. З’явився на світ — маєш набутися в ньому, бо сенс і краса 
життя у самому акті життя, його індивідуальній неповторності. Але слід 
зауважити, що автор не обмежується лише описом чарівної та оригінальної 
етнографії казкового краю, а прагне зазирнути в душу людини, зрозуміти, чим 
вона живе.  

Характеризуючи стиль М. Коцюбинського, бачимо, що він не дає 
детальних описів, а тільки «окремі натяки», «плями», «тички», що вже 
показують шлях читачевій уяві, ставить на перший план психічні переживання 
героїв, а не фабулу. Взагалі — переважають зорові враження і кольорові 
образи. Саме в цьому проявляється своєрідна особливість письменника, 
звернення до інших видів мистецтва, зокрема живопису. Власне тому його 
описи природи вирізняються пластичністю, мальовничістю та оригінальністю 
метафор, несподіваним поєднанням звукових і кольорових образів, принципом 
переважання враження над вираженням. Що таке, для прикладу, «зелений 
сміх», як не кольорова музика гір? Письменник весь час експериментує, шукає 
нові можливості слова — через метафору, персоніфікацію, несподівані 
контексти для епітетів, нюансування барв: «Гори міняли своє блакитне убрання 
на рожеві із золотом ризи», «синє дихання гір», «зелена кров гір»… 

 

 
 
Пейзаж послідовно персоніфікується, він сприймається як реальна істота, 

що живе одним життям з людиною, поділяючи з нею труднощі й радощі, 
несучи скруту й допомагаючи гоїти рани. Одухотворення природи ніби 
розкриває зміст заспіву твору: «Весь світ був як казка, повна чудес, таємнича, 
цікава й страшна».  

Єдність людини й природи знаходить вираз у порівняннях: Марічка 
обзивалась до Івана співанкою, як «самичка до дикого голуба»; Іван легко 
стрибав з каменя на камінь, «наче гірський потік»; «… похитнувся Іванів тато, 
як підтята смерека». Персоніфікаційні прийоми організовують метафоричний 
контекст, який охоплює складне синтаксичне ціле або поширюється на весь 
твір, утворюючи метафоричне поле. Цілісності та викінченості надають йому 
словесні образи: «сум гір», «сум смерек», «дзвін хвої», «потоки дзвонять», 
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«сонце дзвонить у коси» тощо. Ці образи не повторюються механічно, а щоразу 
видозмінюються в умовах контексту. Так, Черемош у повісті завжди 
«сердитий» («Кучерявий Черемош сердито поблискував сивиною та світив 
попід скелі недобрим зеленим вогнем») — ця сердита вода забере Марічку, 
в цю воду захоче скочити Іван, охоплений люттю після смерті коханої.  

 

 
 

Людським почуттям лютості наділяє автор — через сприйняття героя — 
річку, людей і природу, які утворюють єдність в своєму протистоянні: «Пішов 
[Іван] вздовж річки, повний пекучого гніву і злоби до її вічного шуму, до 
киплячої люті».  

Настроями й переживаннями людини забарвлюються метафори на по-
значення кольорів. Колористична ознака зеленого особливо поширена: «Легким 
ходом ідуть по царинах нявки, а під ногами у них зеленіє перша трава. Зеленим 
духом дихнули смереки, зеленим сміхом засміялися трави, на всьому світі 
тільки дві барви: в зеленій — земля, в блакитній — небо... А долом Черемош 
мчить, жене зелену кров гір, неспокійну й шумливу...». Назва зеленого кольору 
зазнає своєрідної метонімічної експансії, охоплюючи і переживання 
персоніфікованих сил природи. Так метафора «зелений сміх» нагадує 
народнопоетичний образ зеленого шуму.  

 

 
 

Метафори Коцюбинського складні, вони поєднують ознаки досить 
віддалені (рух і колір, колір і вияв психологічного переживання). Барви 
у письменника часто музичні, звуки набувають зорового вираження, а слова 
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є образом, що втілює в собі взаємодію різних чуттєвих вражень, відтворює всю 
глибину душевного життя героїв, освітлює природу їх поглядом. Маленький 
Іван ловить «химерну мелодію пісні, що вилась, тріпала крильцями і не 
давалась». Мороз блискає «срібним мечем, потинаючи звуки в повітрі». Іван 
чує, як «затоплював гори глухий гомін ріки, а з нього капав час од часу 
прозорий дзвін колокільця».  

Привертають увагу лексичні сполуки, в яких змістові ознаки слів 
характеризуються несумісністю, наприклад: «Кипів холодний Черемош». Такі 
метафори оксюморонного типу у М. Коцюбинського завжди вмотивовані за 
змістом та емоційно. Малий Іван «німо кричав од холодного жаху», адже саме 
так і кричать у страшному сні. Він слухає «дзвінку тишу», яка для нього в горах 
справді дзвенить «хвоєю смерек», «шумом ріки», «оксамитовим гулом грому». 
І здається, що навіть сонце, яке «налляло золотом… долину, зазеленило трави», 
теж її напоює звуками.  

Великого значення у повісті в організації метафоричного контексту 
набуває принцип контрасту. Контраст пронизує пейзажні картини, настрої 
природи і людей. Зіставляються поняття, які групуються навколо центрів 
світло — темнота, веселість — шум, життя — смерть. Чіткий графічний 
контраст чорного й білого малює картину народження білого сиру в чорних 
стінах стаї — картину побутову і водночас сповнену глибокого філософського 
змісту: чорний спузар, чорний котел, чорні стіни й лавки (звідси — чорний сон 
стін і лав) і диво з’явлення сліпучо-білого сиру.  

 

 
 

Контраст барв містить у собі оцінно-психологічні моменти, пов’язані з 
усталеною у мові символікою: «чорні смерекові ліси» і «ясна зелень царинок» 
як змагання темного і світлого в житті.  

Так само, як і контрасти, посилюють динаміку, драматизм оповіді численні 
метафори, побудовані на дієсловах руху. Обличчя гір робиться «рухливим» від 
гри світлотіні. В уяві Івана міняються гори — вони теж рухаються, ростуть. 
Художнє зображення руху гір увиразнюється наївною народною легендою про 
їхнє походження, вкладеною автором в уста спузаря Миколи. У центрі дина-
мічної панорами гір — герой, крізь сприйняття якого передається простір. Іван 
рухається, підіймаючись вгору, а в зображенні — рухаються гори, бо чим вище 
він підіймається, тим ширшає обрій навколо: «За плечима в Івана росли вже го-
ри і голубіли удалині. […] розросталось небо»; «Далекі гори одкривали один за 
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одним свої верхи, вигинали хребти, вставали, як хвилі в синьому морі. […] 
колола землю та небо гострим шпилем Говерла, і Чорногора важким своїм 
тілом давила її. […] блакитне море збурених гір обляло Івана широким колом, 
і здавалось, що ті безконечні сині вали таки ідуть на нього, готові впасти до ніг».  

 

 
 

Опис розпочинається відкритим порівнянням (гори встають, як хвилі в 
морі), закінчується метафоричною номінацією (море гір). Лише на хвилинку 
гори видаються застиглими, але ця непорушність — неприродна, лише видима, 
скороминуща. І знову ідея руху перемагає («вони таки ідуть на нього»).  

Проекція панорами гір у русі має багато спільного з принципами 
кінематографічного зображення, нагадуючи показане оком кінокамери. 
Побудова деяких метафор, які малюють рух у просторі, чітко окреслює явище 
рамками кінокадра, коли нерухомий фон і тіло, що стрімко на нього рухається, 
мовби міняються місцями. Так змальовується загибель героя: «… чув [Іван], що 
летить вниз, сповнений холодком та дивною пусткою в тілі. Чорна важка гора 
розправила крила смерек і вмить, як птах, пурхнула над ним у небо...».  

Словесні образи твору відзначаються багатством і глибиною підтексту — 
рисою, в якій О. Довженко вбачав обов’язкову ознаку високої художньої 
майстерності і про яку він писав у своїх щоденниках: «Природа справжнього 
поетичного образу полягає в тому, що він має багатоплановий зміст, або, 
вірніше кажучи, декілька змістів, у яких найвірнішим завжди буде той, який ви 
для себе виберете».  

Опрацьована тема дає змогу зробити висновок про те, що поетика повісті 
розвивається у двох напрямках. З одного боку автор використовує традиційний 
сюжет, з другого — вдається до більш складних форм художньої умовності. 
Також він зображує ніби й два світи — зовнішній і внутрішній. Причому часто 
зовнішній світ не деталізується, а передається точними, влучними штрихами. 
Описи подаються ніби й реалістично, але в них більше уваги приділяється 
відчуттю героя, ніж реальному пейзажу. Враження від навколишнього світу 
матеріалізовані у почуттях, настроях і переживаннях становлять організуючий 
центр повісті як твору імпресіоністичного.  

Антін Крушельницький сказав: «Гуцульщині „Тінями забутих предків“ 
Коцюбинський поставив в українському письменстві віковічний пам’ятник».  
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Добрій Наталія Петрівна  
 

МЕРЕЖЕВІ КОМУТАЦІЇ 
У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

 
Сучасне суспільство настільки інформатизоване, що доволі вагома частка 

людей просто не уявляє собі життя без спілкування в Інтернеті. Це стосується, 
найперше, молоді. Проте користувач будь-якого віку може використовувати 
всесвітню павутину для свої потреб.  

Нам потрібно дізнатися прогноз погоди, стежити за останніми новинами 
світу, реєструвати електронну пошту, купувати товари в різних Інтернет-
магазинах світу, робити фінансові розрахунки, оплачувати комунальні послуги, 
створювати рахунки в різних платіжних системах чи просто хочеться 
поспілкуватися з близькими людьми, які зараз не поруч. І саме тоді на 
допомогу приходить глобальна мережа Інтернет.  

Інтернет-комунікація приносить велику користь педагогам. Вибуховий 
розвиток Інтернету стимулює розвиток нових освітніх технологій, і цей фактор 
безперечний. Головне при цьому завдання — сформувати у вчителя Інтернет-
орієнтований спосіб мислення, навчити використовувати інформацію для 
самоосвіти, підвищення кваліфікаційного рівня, вирішення вірогідних 
шкільних проблем і завдань. Щоб вирішити такі завдання, потрібно визначити 
для себе, як можна використовувати Інтернет в освітніх цілях для організації 
уроків, для підвищення мотивації учнів до навчання, для професійного 
розвитку вчителів? 

Насамперед визначимо користь Інтернет-ресурсів в освітній установі: 
 доступ до всіх ресурсів (як до інформаційного засобу для розробки 

уроків); 
 доступ до дослідження ресурсів (для досягнення освітніх цілей); 
 регулярний характер сприяння навчанню; 
 удосконалення спілкування й інтелектуального обміну; 
 забезпечення наявним світовим досвідом і навичками; 
 Інтернет — як захопливе, цікаве навчання (ігровий елемент).  

Значення освітніх Інтернет-ресурсів — це необмежений доступ до 
професійної діяльності інформації, використання планів уроків, онлайнових 
курсів, веб-сайтів, співпраця з іншими вчителями, обмін інформацією з ко-
легами та експертами з інших держав, об’єднання професійних ресурсів для 
вирішення спільних завдань.  

Пропоновані нижче кроки допоможуть вчителям використовувати 
інформаційне поле Інтернету у своїй роботі: 

1. Можливість оновлення традиційних планів уроків матеріалами 
з Інтернету.  

2. Інтегровані уроки, авторські розробки, інноваційні ідеї лише 
збагатяться щодо змістового наповнення, а це сприятиме швидкому й ефек-
тивному досягненню кінцевої мети завдяки поповненню вмісту форм 
проведення уроків освітніми Інтернет-ресурсами.  
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3. Вивчення досвіду й адаптація наявних у мережі планів уроків, 
методичних посібників і розробок інших учителів для власного використання.  

Щоб вирішити ці завдання, необхідне формування переліку ресурсів за 
сферою професійних інтересів, що має стати першочерговою відправною 
точкою у процесі освоєння Інтернет-ресурсів. До таких ресурсів слід 
зарахувати пошукові машини, а також пошукові каталоги, у яких інформація 
представлена у вигляді посилань на сайти, організованих за принципом ієрархії 
та предметно-орієнтованих сфер.  

Окрім цього, кожному вчителеві потрібно скласти власний перелік 
ресурсів, тематично пов’язаний із його професійною сферою, як інфор-
маційною, так і освітньою.  

Зрозуміло, що шукати інформацію та удосконалювати свою професійну 
компетентність вчитель зможе за допомогою мережевих комутацій.  

Розглянемо види засобів Інтернет-конунікацій у професійній діяльності 
вчителя.  

 
 

ВИДИ ЗАСОБІВ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ 
 

Інформаційні сервіси, приклади яких подані нижче, можна й доцільно 
використовувати в системі управління навчальними закладами. Ними, звісно, 
не вичерпується перелік усіх можливих засобів інтерактивного спілкування між 
керівництвом НЗ й усіма учасниками навчально-виховного процесу.  

Блоги — використовуються як середовище для записів про події з 
навчальної, ділової або особистої сфери життя. Такі записи ведуться як 
безпосередньо для себе, так і для колег, методичних об’єднань, керівників. 
Багато хто з користувачів вважає. Що така форма подачі інформації зручніша, 
ніж розсилка масових повідомлень завдяки електронній пошті.  

Яким чином можна використовувати блоги при навчанні учнів? 
 Майданчик для педагогічних дискусій. Мережевий щоденник може 

бути відкритим або закритим середовищем для організації педагогічних 
дискусій, для обговорення питань організації мережевих навчальних проектів із 
використанням соціального програмного забезпечення; 

 Можливість для консультацій і отримання додаткових знань. 
Оскільки блоги — це публічні веб-сайти, вміст яких регулярно оновлюється і є 
доступним для розгляду й ведення обговорень усіма користувачами Інтернет-
мережі. То інформаційне середовище блогів можна використовувати для 
консультацій із батьками, з іншими керівниками навчальних закладів, учнями 
тощо; 

 Майданчик для організації педагогічних нарад. У блогах можна 
розміщувати тему наради, ставити запитання керівникам МО, обговорювати 
актуальні проблеми. Це дає змогу підготуватися до наради, провести 
дослідження, залучити всіх учителів до проведення педагогічних нарад; 

 Робочі записи директорів і вчителів. Зазвичай учні і вчителі 
зустрічаються одне з одним в умовах обов’язкового навчального середовища, 
коли виконують визначені суспільством ритуальні дії. Проте завдяки технології 
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блогу вчитель і директор навчального закладу відкривають учням і їхнім 
батькам доступ до так званого неофіційного навчання, тобто поза стінами 
навчальних закладів (йдеться про те, як деякі педагоги розробили онлайновий 
дидактичний курс, тобто їм удалося використати інтерес учнів до нових 
технологій і організувати. Найбільш цій основі навчальний процес із 
профільних навчальних дисциплін в онлайновому режимі. Прикладом 
ефективного використання мережевих щоденників для навчання учнів також є 
публікації різноманітних постів лекційних матеріалів, де надається можливість 
ставити дискусійні запитання, вести доцільне обговорення); 

 Учнівські щоденники ХХІ ст. Для багатьох учнів ведення мережевих 
щоденників стало буденним явищем. Проте це важлива нагода для вчителя 
подивитися, з’ясувати, що ж насправді відбувається у світі учнів? У 1998 р. у 
міжнародного проекту Virtul Clfssroom було реалізовано учнівський проект під 
назвою «Один день із життя школяра». У ході проекту учні з різних країн світу 
публікували в мережі те, як зазвичай минає їхній навчальний день. Найбільш 
той час для реалізації такого задуму необхідними були значні технічні ресурси. 
Однак із розвитком живого журналу (тобто блогу) втілити подібні проекти 
стало надзвичайно просто. Віднині як вчителі, так і батьки можуть 
ознайомлюватися з життєвими подіями учнів, спостерігаючи за їхньою 
активністю в Інтернет-мережі, тобто найбільш різних Інтернет-ресурсах.  

Що хвилює вчителя і директора у звичайному, реальному житті поза 
стінами навчального закладу? Через технологію живого журналу (блогу) 
педагог і представники адміністрації можуть дати учням і їх батькам доступ до 
світу неофіційного навчання. Блоги також можуть використовувати керівники 
методичних об’єднань і науковці.  

ВікіВікі — ефективний засіб для організації педагогічної діяльності та 
елемент дистанційного навчального курсу. Середовище Вікі-Вікі широко 
використовують у дистанційній формі навчання, для організації позакласної 
роботи з учнями, створюють на цій платформі енциклопедії, посібники, 
підручники тощо.  

Технологія Вікі-Вікі дає можливості:  
 спільного створення документів, есе, поем, 

творів; 
 сумісного створення мережевих відгуків або 

рецензій на роботи; 
 створення анотацій, коментарів і приміток; 
 створення бібліотеки прикладів, рад, посилань 

на дидактичні матеріали; 
 поширення інформації, обмін інформацією між 

учителями, методичними об’єднаннями, керівниками 
загальноосвітніх навчальних закладів.  

Соціальні мережеві сервіси для зберігання мультимедійних 
ресурсів. Соціальні мультимедійні сервіси можуть використовувати в пе-
дагогічній практиці як джерело навчальних матеріалів. Наприклад, це 
навчальні відеофільми, різнотематичні фотографії, аудіо- й відеозаписи 
виступів учених, очевидців подій тощо. Мультимедійні сервіси також 
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можуть використовуватися для зберігання навчальних відео-, фото-, 
аудіоархівів і творчих робіт і вчителів.  

Карти знань. Розвиток мислення як процесу у сучасному 
інформаційному суспільстві потребує сучасних засобів — об’єктів, за 
допомогою яких можна міркувати й діяти більш ефективно. Прийоми 
візуалізації дають змогу: підтримувати пізнавальну діяльність; визначити 
раніше завуальований сенс; змінювати перспективу бачення і знаходити нову 
точку зору; запам’ятовувати інформацію; визначати і встановлювати нові 
причинно-наслідкові зв’язки між подіями та об’єктами.  

Карти знань (англ. Mind map) — спосіб зображення процесу загального 
системного мислення за допомогою схем.  

Використання карт знань дає змогу колективно чи індивідуально 
створювати (карти). Цей інтерактивний засіб є доцільним при підготовці до 
нарад, семінарів, Найбільш тренінгах (як допоміжний засіб для впровадження 
методу «Мозковий штурм»).  

Додатково в управлінській діяльності варто використовувати такі 
інтерактивні форми й методи роботи, як: циклорама контролю, онлайновий 
календар програми MS Outlook, інтерактивна анкета для батьків, механізм 
віртуальної предметної спільноти.  

Веб-форум — це один із способів спілкування 
в Інтернеті, який полягає в організації обміну 
інформацією і спілкування між великою кількістю 
співрозмовників, об’єднаних обговоренням однієї 
цікавої для них теми.  

Головна відмінність форумів полягає в тому, що 
немає суворих обмежень на контингент учасників — 
ними можуть бути будь-які користувачі, зареєстровані 
на тому чи іншому форумі, немає також і тимчасових 
обмежень для обговорення теми — процес триває до 
тих пір, доки тема цікава для співрозмовників.  

Функціонують різні за тематикою, контингентом учасників і визначеними 
цілями форуми: одні форуми створені для обговорення будь-яких тем, інші — 
для організації спілкування людей, які зазвичай мають дружні стосунки поза 
Інтернетом, тобто у звичайному житті, але з різних причин можуть зібратися 
в одному місці для живого неопосередкованого спілкування.  

Отже, форуми можуть стати чудовим майданчиком для обговорення 
наукових проблем.  

Сервіси спільного використання Google Docs. Безмежні віртуальні 
простори Інтернету наповнені при розробці уроків контентом (інформаційним 
вмістом), а хмарні технології, сервіси спільного використання (наприклад, 
Google Docs) дають змогу організувати роботу над конспектом бінарного уроку 
деяких вчителів і зберегти результати роботи в Інтернет-середовищі (на 
відповідних ресурсах де зберігається інформація.) 

За допомогою сервісів Google можна, а саме: створювати документи й 
аналізувати за допомогою різних програм Google самостійно або разом із 
іншими в реальному часі; миттєво отримувати та обробляти необхідні дані.  
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Переваги спільного створення інформації (документа) за допомогою 
сервісу Google: 

 Google-диск — це відкрита безкоштовна платформа, яка не потребує 
програмного забезпечення; 

 один ресурс для всіх ваших файлів; 
 потрібний файл завжди під рукою; 
 безпека й надійність; 
 спільна робота разом з іншими вчителями в реальному часі; 
 усе автоматично зберігається на Google-диск.  
  

 
 
В управлінській діяльності, окрім стандартних засобів і методів 

інтерактивного спілкування та автоматизації, можна застосовувати так звані 
хмарні технології.  
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Хмарні технології — це технологія, яка надає користувачам Інтернету 
доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного 
забезпечення як онлайн-сервіса, тобто якщо, є підключення до Інтернету то 
можна виконувати складні обчислення, опрацьовувати дані, а також ділитися 
інформацією з друзями і колегами. 

Хмарні технології (наприклад, SAAS) можуть бути використані в таких 
напрямках діяльності вчителів-предметників навчальних закладів: робота 
із спільними документами (Google Docs, Web Apps), організація вебінарів, 
подорож до віртуальних музеїв, навчання у віртуальних класах, відвідування 
віртуальних бібліотек.  

 

 
 
Переваги хмарних технологій: 
 дають можливість економити на придбанні, підтримці, модернізації ПО 

та обладнання;  
 масштабність, відмово стійкість і безперечність; 
 автоматичне виділення необхідних ресурсів відповідно до потреби; 
 технічне обслуговування, оновлення ПО проводить провайдер.  
Недоліки хмарних технологій:  
 збереження інформації користувача залежить від компанії провайдера; 
 потрібно мати якісний Інтернет; 
 є ризик, що провайдер не зробить резервну копію даних, і вони будуть 

втрачені; 
 надаючи свою інформацію онлайновому сервісу, користувач втрачає 

над нею контроль і обмежує свою свободу.  
Отже, шукати інформацію та удосконалювати свою професійну 

компетентність вчитель зможе за допомогою описаних вище мережевих 
комунікацій.  

Талант і рівень кваліфікації вчителя — запорука успіху в запровадженні 
нових технологій. Саме вчителі повинні стати основною творчою силою 
впровадження Інтернет-можливостей у сферу освіти й в життя суспільства 
загалом.  

Приклади хмарних 
технологій в освіті 

Електронні 
журнали 

Інтерактивна 
приймальня 

Тематичні навчальні 
форуми для учнів 

Пошук 
інформації 

Особисті кабінети 
для вчителів та учнів 

Щоденники 
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Журавська Зоряна Федорівна 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Проектна діяльність — одна з найперспективніших складових освітнього 

процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації, 
формує всі необхідні життєві компетенції, які на Раді Європи були визначені як 
основні в XXI ст.: полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та 
соціальні. Самостійне здобування знань, систематизація їх, можливість 
орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення 
відбувається саме через метод проекту.  

Проект — сукупність певних дій, документів, текстів для створення 
реального об’єкта, предмета, створення різного роду теоретичного продукту. 
Основою методу проектів є розвиток критичного мислення, пізнавальних 
навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в 
інформаційному просторі. Цей метод завжди зорієнтований на самостійну 
діяльність учнів — індивідуальну, парну, групову, яку вони виконують протягом 
певного відрізка часу. Цей підхід органічно поєднується з груповим підходом 
до навчання. Метод проектів завжди припускає розв’язування деякої проблеми, 
яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів 
навчання, а з іншого — інтегрування знань, умінь із різних галузей науки, 
техніки, технології, творчих галузей. Результати виконаних проектів мають 
бути «відчутними», тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне її 
розв’язання, якщо практична — конкретний результат, готовий до 
впровадження.  

Саме метод проектів дозволяє відійти від традиціоналізму в навчанні.  
Слово «проект» у перекладі з латинської мови означає «кинутий уперед». 

Це цільовий акт діяльності, в основі якого — інтереси учня. Фактично, проект — 
це будь-який задум, що має мету, термін та конкретні кроки реалізації.  

Проект може здійснювати вчитель у процесі власної професійної 
діяльності, а може й учень — як індивідуально, так і під керівництвом учителя.  

Дослідженню ефективності та умов застосування методу проектів 
присвятили свої праці такі науковці, як І. Бім, Г. Селевко, І. Єрмаков, О. Пехота, 
А. Кікненко, І. Зимня, В. Гузеєв, Є. Палат, Т. Сахарова та ін.  

Поняття «метод проектів» науково описав та спробував класифікувати 
американський професор В. Кілпатрик. Він визначив основним завданням 
школи «виховання вільних громадян», яке має складатися з системи цільових 
проектів. Саме В. Кілпатрик виокремив чотири типи шкільних проектів: 

1. Втілення ідеї (або плану) в зовнішню форму.  
2. Отримання естетичної насолоди.  
3. Подолання інтелектуальної перепони.  
4. Здобуття нових знань та досвіду.  
При використанні в навчанні методу проектів змінюються стосунки між 

учителем та учнями: 
• учень визначає мету діяльності — учитель допомагає йому в цьому; 
• учень відкриває нові знання — учитель рекомендує джерело для їх 

здобуття; 
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• учень експериментує — учитель розкриває можливі форми й методи 
експерименту, допомагає організовувати навчально-трудову діяльність; 

• учень вибирає — учитель сприяє прогнозуванню результатів вибору; 
• учень активний — учитель створює умови для прояву активності; 
• учень — суб’єкт навчання, учитель — партнер; 
• учень несе відповідальність за результати своєї діяльності — учитель 

допомагає отримати результати й виявити способи вдосконалення діяльності.  
Джерело інформації — об’єкт, що ідентифікує її походження. Усе 

інформаційне середовище поділяють на три типи джерел інформації: 
•  людина; 
•  документ; 
•  предметно-речове середовище.  
Людина є ключовою ланкою в системі інформаційних джерел. 

Використання цих знань на практиці може розкрити велику за обсягом та 
цікаву інформацію з галузі знань і власного досвіду.  

В попередньому розділі ми розглянули етапи роботи над проектом. Ми, 
також з’ясували, що на першому етапі роботи важливим чинником, що впливає 
на успішне розв’язання проблеми є збір інформації з обраної теми.  

Вміле опрацювання інформації дає змогу проектувальнику більш чітко та 
ясно визначити проблему (окреслити суть протиріччя, що знаходиться в основі 
проблеми, з’ясувати вже відомі на даний момент шляхи її розв’язання і т. д.) 
швидко віднайти власні способи для розв’язання поставлених завдань і, 
відповідно, більш ґрунтовно розробляти банк ідей та пропозицій.  

Коли перед дизайнером (конструктором) постає завдання з вивчення 
досліджуваної проблеми, йому необхідно визначити джерела, до яких він буде 
звертатись в першу чергу.  

Отже, розглянемо інформацію як провідний ресурс проекту, відповідні 
джерела інформації та засоби і прийоми її пошуку.  

Термін «інформація» в середині ХХ століття ввів К. Шеннон відносно до 
теорії передачі кодів, отримавши назву «Теорія інформації». В даний час зміст 
цього терміну отримав більш глибоке природничо-філософське значення. Така 
трансформація — в сприйнятті людиною — поняття «інформація» стала 
наслідком необхідності переосмислення технологій трансляції та ретрансляції, 
сприйняття і перетворення того, що має загальну назву — інформація.  

Інформацію (від лат. Informatio — повідомляти) визначають як будь-яке 
повідомлення про будь-що, теоретичні відомості, значення певних показників, 
що є об’єктами збереження, обробки та передачі, які використовуються в про-
цесі аналізу певних (економічних, технологічних, політичних та ін.) рішень.  

Все інформаційне середовище поділяється на три типи джерел 
інформації:  

• документ; 
• людина;  
• предметно-речове середовище.  
Поняття «документ» використовується сьогодні у двох значеннях: 
а) документ — це матеріальний носій запису із зафіксованою на ньому 

інформацією для передачі її в часі і просторі; 
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б) документ — це юридично закріплений папір, що засвідчує за його 
власником право на що-небудь, засвідчує будь-який факт.  

Людина є ключовою ланкою в системі інформаційних джерел. Може 
розкрити за обсягом велику та цікаву інформацію із області знань та власного 
досвіду використання цих знань на практиці.  

Під предметно-речовим середовищем розуміють оточення, що поруч нас 
з вами. Предмети та речі інколи можуть розповісти не менше ніж людина.  

Під час роботи над проектом важливо знати де шукати потрібну 
інформацію. У зв’язку з цим розрізняють такі найбільш поширені шляхи 
пошуку інформації:  

1. Вивчення бібліотечного каталогу.  
2. За допомогою пошукових систем в Інтернеті.  
3. В довідковому апараті лінгвістичних енциклопедій. У них після статті 

на визначені теми дається список літератури.  
4. Комунікативний — можливість отримати необхідну консультацію 

вчителя, фахівця тієї галузі, яка є близькою до теми проекту.  
Сьогодні в нашій країні система науково-технічної інформації включає 

в себе бібліотеки, Український інститут науково-технічної та економічної 
інформації, Книжкову палату України, Інститут реєстрації інформації НАН 
України, служби науково-технічної інформації міністерств і відомств, а також 
деяких наукових установ.  

Найбільш доступними для дослідників є, звичайно, бібліотечні каталоги. 
Систематичний каталог, як інформаційно-пошукова система, дає можливість 
швидко зорієнтуватися, чи є в бібліотеці книги з тієї галузі науки, яка цікавить 
дослідника. Пошук потрібних джерел інформації може здійснюватися за 
допомогою звичайних бібліотечних карток, що є у відповідному каталозі 
бібліотеки або за допомогою комп’ютера.  

Під час роботи над дослідницьким проектом особливо актуальним є 
питання: «Як необхідно шукати потрібну літературу?» Якщо стаття (реферат чи 
звіт) носить суто науковий характер, і в ній розглядаються питання результатів 
проведеного експерименту чи загальні висновки з проведених досліджень, то 
в ній як правило є посилання на інші літературні джерела, списки яких 
наводяться наприкінці даної публікації. На такі списки посилань необхідно 
звертати особливу увагу, оскільки вони відібрані і згруповані саме навколо тієї 
теми чи проблеми, яка розглядається в публікації і, очевидно, стосується теми 
вашого проекту.  

Всі з вас читають книги — хтось більше цікавиться художньою 
літературою, інші — посібниками з тих предметів, вивчення яких вам 
необхідне для здобуття майбутньої професії. У цьому випадку ви читаєте книгу 
за власним інтересом чи бажанням дізнатися щось нове, цікаве для вас. Проте 
зовсім інша справа, коли дослідник опрацьовує достатньо велику кількість книг 
з метою пошуку потрібної інформації для проекту. Тому тут можна дати 
наступні практичні рекомендації роботи з книгою.  

1. Уважно вивчити титульну сторінку, де вказані основні відомості про 
книгу: назва, автор, місце та рік видання, найменування видавництва. Це 
важливо, оскільки трапляються випадки, коли повідомивши консультанту 
бібліотечного каталогу хоча б одну із наведених характеристик книги, вам 
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допоможуть швидко її віднайти. Це пояснюється тим, що бібліотеки 
систематизують джерела інформації за декількома ознаками (за назвою, 
автором, рік видання тощо).  

2. Ретельно ознайомтесь із заголовками цієї книги, намагаючись 
зрозуміти, з яких розділів вона складається, в якій послідовності викладається 
матеріал; окремо звертайте увагу чи є в наявності матеріал, який представлений 
графічними зображеннями, схемами, зведеними таблицями — такі відомості, як 
правило, узагальнюють матеріал, що викладений на великих обсягах книги.  

3. Уважно прочитайте анотацію, передмову чи вступ книги або висновки, 
що дасть змогу скласти загальне уявлення про зміст, зрозуміти основне 
призначення книги.  

4. Ознайомтесь безпосередньо з основним текстом книги, для цього 
необхідно прочитати декілька сторінок, абзаци, уривки з тих розділів, що за 
назвою найбільше підходять до теми вашого проекту чи проблеми. Це дасть 
змогу зрозуміти про стиль написання автора, особливостях викладу матеріалу, 
настільки матеріал книги є доступним чи складним і на її вивчення потрібно 
більше часу і т. д.  

Також під час роботи з книгою варто звернути увагу на такі важливі 
моменти.  

План тексту — це сукупність назв основних думок викладених в тексті. 
Пункти плану можуть мати вигляд заголовків або питань-тем, в яких читач 
може деталізувати заголовки тексту, пропоноване автором. Якщо текст немає 
визначених питань, то план можна скласти самостійно. Для цього необхідно 
визначати головні думки з тексту, встановлювати зв’язок між ними, і на цій 
основі поділяти текст і добирати заголовки до утворених частин тексту.  

Тези — це основні положення (думки) тексту, які обґрунтовуються, 
пояснюються автором. Тези, як правило, містять більше інформації, ніж пункти 
плану. Тому для обмірковування та запам’ятовування тексту, складання тез 
допомагає більше, ніж складання плану на основі прочитаного. Складання тез 
дозволяє більш детально розділити текст на окремі частини, ніж у випадку 
із планом, тому аналіз тексту на основі тез виходить більш ґрунтовний.  

Процес вивчення навчальної, наукової та іншої літератури потребує 
уважного та докладного обмірковування та обов’язкового конспектування. 
Конспект — це ефективний вид запису не лише навчальної, а й наукової 
інформації. Розрізняють такі конспекти, як: планові, вільні, текстуальні 
і тематичні.  

Плановий конспект — конспект книги за її змістом: заголовкам, розділам, 
параграфам. Такий конспект повністю відображає структуру книги.  

Вільний конспект — конспект, об’єднує у своєму змісті переказ 
прочитаного із цитатами з окремих розділів чи параграфів книги.  

Текстуальний конспект — конспект, що складається із цитат, що 
відображають основний зміст книги, ідеї та положення певного параграфу  
чи книги.  

Тематичний конспект — конспект, в якому цитати з різних джерел або 
переказ авторських думок групуються за рубриками, що розкривають зміст тем, 
з яких складається книга.  
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Використання в проектній діяльності засобів Інтернету 
Сьогодні найбільш зручним та сучасним засобом пошуку та систе-

матизації необхідної інформації для проекту є Інтернет ресурси.  
Інтернет — всесвітня асоціація комп’ютерних мереж або простіше — 

World Wide Web (WWW), що дослівно означає всесвітня широка павутина. 
Яку інформацію можна одержати, користуючись WWW? Досить різноманіт-
ну — від прогнозу погоди до інформації про політику, техніку і технології, 
меблеве виробництво, медицину, наукові відкриття та багато іншого. Складно 
навіть уявити, що неможливо знайти в мережі Інтернет.  

Мережа Інтернет була створена в США, як локальна мережа комп’ютерів 
міністерства оборони. Головна ідея мережі полягає в тому, що з’єднанні між 
собою комп’ютери більш надійно зберігають інформацію — при пошкодженні 
одного з них інформація зберігається на інших.  

Види доступу до ресурсів Інтернету відрізняються різними схемами 
підключення, які забезпечують постачальники послуг мережі — провайдери. 
Звичайні користувачі підключаються до Інтернету за допомогою модему 
і телефонної лінії, кабельного з’єднання чи за допомогою бездротової 
технології. Кожний комп’ютер, що підключений до всесвітньої мережі, має 
власний номер, який називають доменом. (від англ. domain — область).  

Найбільш поширена послуга, яка надається мережею — віддалений 
доступ до баз даних. Це означає, що дослідник може за допомогою свого 
комп’ютера, підключеного до Інтернету, переглядати інформацію, що 
знаходиться на великих відстанях у бібліотеці і зберігається у відповідному 
комп’ютері.  

Під час передачі файлів (інформація передається у файлах) по мережі 
використовується так званий протокол ftp (file transfer protocol), за допомогою 
якого ви можете скопіювати на свій комп’ютер будь-який доступний файл. 
Загальний об’єм інформації, що є доступним через протокол ftp, складає 
десятки тисяч терабайт (1 терабайт = 1 000 000 000 000 байт). Це може бути 
програмне забезпечення, текстові документи, звукові та відео файли і т. д.  

Коли ви знаходитесь (через комп’ютер) в мережі Інтернет, то є мож-
ливість переглядати різноманітні документи у різних частинах країни чи світу, 
за лічені хвилини можете заглянути на українську сторінку сервера 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (м. Київ) і переглянути 
інформаційні джерела з наукової періодики чи електронні наукові фахові 
видання, тематичні зібрання тощо. Ви можете переходити від однієї сторінки до 
іншої звичайним натисканням кнопки миші вашого комп’ютера. При цьому 
кожне ключове слово з’єднується з відповідними інформаційними файлами 
через гіпертекстові зв’язки. Це те саме, що посилання в статті енциклопедії, що 
починаються словами «див. також…», але для того, щоб гортати сторінки книги 
вам лише достатньо клацнути мишкою на потрібному ключовому слові (для 
зручності воно виділяється кольором або підкреслюється рискою) і через 
секунди чи хвилини (в залежності від швидкості завантаження даних в мережі 
та кількості користувачів, що знаходяться на тому ж сервері) перед вами 
з’являється потрібна для вас інформація. Достатньо швидко, також можна 
одержати інформацію та відповідний доступ до неї, що знаходиться на десятках 
і сотнях тисячах комп’ютерів у всьому світі. Якщо вас не влаштовує те місце, 
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до якого ви потрапили у пошуках інформації, то віртуальна кнопка на екрані 
комп’ютера «BACK» допоможе повернутись на початкову сторінку.  

Отже, ми дійшли найбільш актуального питання: «Як знайти потрібну 
інформацію в Інтернеті?»  

Інформацію шукають за:  
а) тематичними каталогами; 
б) за допомогою пошукових машин.  
В Інтернеті каталоги та покажчики розрізняються технологією підго-

товки. Над каталогами працюють люди, а покажчики формуються автоматично. 
Під час каталогізації ресурсу досвідчений редактор уважно проглядає його, 
визначає, до якої галузі знань його можна віднести, і вносить його у відповід-
ний каталог. Найбільш великий каталог Інтернету — Yahoo (www.yahoo.com). 
В ньому працює понад 150 кваліфікованих редакторів. Це велика організація, 
проте її зусиль вистачає лише на те, щоб підтримувати найбільш актуальні 
каталоги. А не вносити нові.  

Отже, підсумовуючи, можна відзначити, що: 
1. Каталоги організовуються за темами і містять гіперпосилання для 

повернення на верхній рівень веб-сайту каталогу; 
2. Для використання каталогу необхідно обрати відповідну категорію 

з галузі людської діяльності, які розбиті за групами: мистецтво, економіка, 
наука, техніка, архітектура, дизайн тощо. Якщо клацнути мишкою на обрану 
(мистецтво) категорію, то з’являться відповідні гіперпосилання: архітектура, 
живопис і т. д. Далі йде детальніша класифікація; 

3. В цілому працювати за пошуковими каталогами нескладно — пошук 
інформації користувачем проводиться на інтуїтивному рівні і практично завжди 
закінчується успіхом.  

Вище наведений приклад індексації через аналогію з алфавітним 
покажчиком у книзі — автоматичні системи пошуку, називають пошуковими 
машинами. Як свідчить практика, пошукові машини дають можливість робити 
повний пошук у рамках заданої теми чи проблеми.  

Для пошуку інформації в мережі Інтернет найчастіше використовують 
інформаційно-пошукові машини. Такими пошуковими машинами є: Мета, 
Ukrnet, Atlas, Google, Рамблер, Яндекс, Yahoo, Excite, Hotbot та інші. Потрібно 
ввести адресу такої системи (наприклад: www.ukrnet.ua) в адресний рядок 
програми-браузера Internet Explorer. Після цього загрузиться головна сторінка 
пошукової системи. Пошук потрібної інформації можна здійснити за допо-
могою ключових слів або за допомогою Web-каталогів.  

Як свідчить практика пошукові машини дають можливість здійснити 
найбільш повний пошук в рамках заданої теми. Робота пошукової машини 
проводиться у три етапи. На першому — сканується інформаційний простір 
і збираються копії веб-ресурсів. На другому, бази даних, складені за резуль-
татами сканування, систематизуються таким чином, щоб у них можна було 
проводити прискорений пошук. А на третьому етапі пошукова машина приймає 
запит від користувача і після цього проводить пошук у своїх базах та відо-
бражає веб-сторінку з оформленими результатами пошуку.  

Всі пошукові системи Інтернету реалізують декілька алгоритмів пошуку. 
До них відносять: простий пошук, розширений пошук та контекстний пошук.  
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Простий пошук. Під час цього пошуку в поле запиту вводиться одне або 
декілька слів, які можуть характеризувати зміст документа. Під час введення 
одного слова машина видає, як правило, достатньо велику кількість посилань, 
з яких обрати потрібну інформацію буває достатньо складно. Тому простий 
пошук використовують для знаходження нескладних, однозначних питань чи 
теоретичних положень.  

Розширений пошук. Такий пошук завжди включає запит з групи слів. Під 
час розширеного пошуку рекомендують зв’язувати ключові слова логічними 
операторами and (і) or (або) not (ні) та інші. Головна перевага розширеного 
пошуку полягає в тому, що, як правило, записи ключових слів і логічних 
операторів в різних пошукових машинах або однакові, або досить схожі. Тому, 
засвоївши один раз прийоми розширеного пошуку, можна ним користуватись 
де завгодно, переключивши машину в потрібний режим розширеного пошуку.  

Контекстний пошук. Пошукові машини, що підтримують цей вид 
пошуку, видають інформацію, яка точно відповідає ключовим словам 
у пошуковому вікні. Для цього в більшості випадків ключова фраза має бути 
взята у лапки.  

Інша найбільш поширена послуга, яка використовується в мережі 
Інтернет — це електронна пошта (E-mail).  

Основна перевага електронної пошти на відміну від традиційної полягає в 
тому, що адресат, якому надсилають інформацію, може знаходитись на великих 
відстанях, у будь-якій частині земної кулі, проте відправлений йому лист 
надійде за декілька хвилин. Головне аби він був підключений до мережі 
Інтернет. При чому інформація може бути не лише у вигляді текстових 
документів, але й у вигляді фото чи відео файлів.  

Ще однією перевагою електронної пошти є автоматичне завантаження 
тієї інформації, яка вас зацікавила. Для цього можна підписатись на певні 
списки розсилок. Більшість з них влаштовані так само як і газети або інші 
періодичні видання. Тобто ви постійно будете одержувати останню 
інформацію, наприклад, про новинки техніки чи технологій у певній галузі. 
Інші, схожі на дошки оголошень, де розміщена також й реклама різних речей — 
від техніки до науково-популярних журналів. Сьогодні поширеними стали 
автоматизовані файлові сервери, завдяки яким можна одержати відомості про 
погоду у будь-якій точці земної кулі.  

 
Накопичення інформації та її аналіз  

в дослідно-пошуковій діяльності людини 
Основи методології та організації наукових досліджень досягнення його 

мети й вирішення завдань.  
Вона включає відбір джерел з теми дослідження, їх аналіз, вибір методів, 

збирання даних, їх обробка та аналіз для отримання інформації (первинної 
й вторинної) для розв’язання конкретної проблеми.  

На цьому етапі відбувається визначення проблеми — формування об’єкта 
(предмета) дослідження. Слід провести попередню розробку, тобто чітко 
визначити тему, використовуючи неформальний аналіз, потім — підсумкове 
дослідження, тобто структуроване збирання даних та аналіз для вирішення 
конкретного завдання.  
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Важливим є пошук вторинної документальної інформації з теми. Знання 
опублікованих (вторинних) джерел інформації — неодмінна умова 
забезпечення якості наукового дослідження. Вона дає змогу глибше осмислити 
науковий матеріал, що міститься в опублікованих працях інших учених, 
оскільки основні питання проблеми, як правило, викладено в більш ранніх 
дослідженнях.  

Пошук, обробка та аналіз опублікованих джерел дає змогу виявити рівень 
вивченості конкретної теми, зробити огляд літератури з теми, створити список 
використаних джерел (приблизно 200–250 назв).  

Для складання списку джерел з обраної теми доцільно використовувати 
наявні в бібліотеках систематичні каталоги, в яких назви творів розташовано за 
галузями знань; абеткові й предметні каталоги; різноманітні бібліографічні 
й довідкові видання (посібники і покажчики з окремих тем і розділів), списки 
літератури, виноски і посилання в монографіях, підручниках, енциклопедіях, 
енциклопедичних словниках тощо. Слід знайти основні періодичні видання 
з обраної проблематики. Крім того, інформацію щодо статей, опублікованих 
протягом календарного року, можна знайти в останньому за рік номері 
періодичного видання.  

Далі слід створити картотеку (або список) літературних джерел з теми. 
Добре складена картотека (список) навіть запобіжного перегляду назв джерел 
допомагає охопити тему в цілому. На її основі можливо вже на самому початку 
дослідження уточнити структуру дослідження.  

Перегляду мають підлягати всі види джерел, зміст яких пов’язаний з 
темою дисертаційного дослідження. До них відносяться матеріали, 
опубліковані в різноманітних вітчизняних і зарубіжних виданнях; 
неопубліковані документи (звіти про науково-дослідні й конструкторські 
розробки).  

 
Формування ідей на основі зібраної інформації.  

 Банк ідей та пропозицій як інформаційна база проекту 
Чи може процес творчості бути керованим? Ви знаєте, що виготов.-

лення будь-якого технічного чи технологічного об’єкту починають з творчого 
задуму. Розмірковуючи над проблемою, дизайнер намагається віднайти 
найбільш вдалий задум чи ідею, яка допоможе розв’язати технічне протиріччя. 
Тут, відразу, варто зважити на дві обставини. По-перше, ідеї не з’являються 
самі по собі, навіть у випадку так званого «інсайту» або «осяяння», коли 
розв’язок приходить ніби сам по собі. По-друге, вчені завжди доводили, що цей 
процес спонтанного відкриття не є чимось випадковим, а має свої приховані 
закономірності.  

Чи може процес творчості бути керованим? Чи може людина навчитись 
робити творче відкриття?  

І до сьогодні серед вчених немає одностайної думки стосовно відповіді на 
ці та подібні запитання. Завжди існували науковці, які висловлювали думку, що 
творчі відкриття — це результат випадковості, сфера підсвідомого непов’язана 
з логікою та інтелектом. Інші вчені, ґрунтуючись на ідеях І. П Павлова, 
В. М. Бехтєрева, вважають, що процес творчості може відбуватись на 
заниженому рівні активності свідомості або на рівні підсвідомості. Але це може 
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відбуватись, якщо цьому передувала розумова робота з накопичення певної 
інформації про досліджуваний об’єкт.  

Сьогодні спеціальні дослідження показують, що творче відкриття 
можливе тоді, коли дослідницький пошук підготовлений системою знань, 
якому передує напружена розумова діяльність винахідника. Після цього мозок 
за певний проміжок часу синтезує проведену роботу у вигляді творчої ідеї. 
Спрощено це виглядає так, ніби у комп’ютер вводять певний об’єм інформації, 
а через деякий час, коли він обробить її за спеціальною програмою, видає 
розв’язок задачі.  

Людина за власним бажанням може розвинути у собі вміння, здібності, 
риси характеру, спрямовані на вироблення творчих, оригінальних ідей, що 
дасть змогу створювати чи відкривати щось нове, практично у будь-якій галузі 
людської діяльності, а не лише у сфері виробництва. Серед таких вмінь 
творчого характеру, що можуть бути сформовані, можна вважати вміння 
створювати  
банк ідей  

Одним із завдань створення такого банку є впорядкування інформації 
з метою її аналізу, що прискорює процес вироблення творчих ідей, і відповідно 
створення нового об’єкту чи його вдосконалення.  

Створення банку ідей. У попередніх параграфах ми розглядали, як 
накопичувати та систематизувати потрібну інформацію для проекту. Тепер 
необхідно навчитись працювати з цією інформацією — відбирати ідеї, 
аналізувати, ставити або уточнювати на основі зібраної інформації завдання 
проекту тощо.  

Пошук інформації, яка стосується певної проблеми чи галузі 
виробництва, супроводжується її накопиченням. Досить часто великий об’єм 
інформації не лише «загромаджує» комп’ютер, але й залишається 
невикористаним у дослідницькій роботі. Тому дизайнери намагаються 
впорядкувати та систематизувати зібрану інформацію, щоб більш якісно 
скористатись зібраним матеріалом, який було накопичено під час дослідження 
та вивчення проблеми.  

Кожну знайдену ідею необхідно проаналізувати, виділивши позитивні та 
негативні сторони. Якщо мова йде про виготовлення певного виробу, необхідно 
з’ясувати, як даний об’єкт буде розв’язувати поставлені завдання (проблему), 
чи буде зручним у користуванні, задовольняти встановленим технологічним 
вимогам тощо. Інакше кажучи, працюючи над створенням конкретного об’єкту, 
дизайнер переглядає всі можливі шляхи розв’язку проблеми, що проявляється 
у вигляді набору образів майбутнього виробу — банку ідей та пропозицій. 
Проте мова тут йде не лише про можливі форми майбутнього виробу чи, 
наприклад, проектування інтер’єру у вигляді замальовок чи ескізів, а й добір 
інших конструкційних матеріалів, комбінації різноманітних ідей, зміни у кольо-
рі, варіанти компоновки складових частин виробу, товарного вигляду і т. д. До 
такого банку конструктор повертається протягом всього періоду роботи над 
проектом, доповнюючи його і переглядаючи ті чи інші пропозиції для їхнього 
використання в роботі. Наприклад, працюючи над інтер’єром кімнати, коли ви-
значено кількість та конструкція меблів, коли образ і вигляд меблів став завер-
шеним, дизайнер переходить до виконання рисунків і креслень у масштабі, 
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проробляє можливі варіанти розташування окремих частин меблів — виконує 
компоновку. Варіанти компоновок входять до банку ідей, як власне й сам ескіз, 
доповнюючи образ, замальовки, креслення меблів тощо.  
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Коваль Галина Петрівна 
 

СПОСОБИ ОФОРМЛЕННЯ  
ОБРІЗІВ КНИЖКОВИХ БЛОКІВ 

 
З підвищенням вимог до якості книжкової продукції виникла потреба 

введення технологічної операції оздоблення обрізів для видань. Операції по 
обробці обрізків книги використовуються в основному для цінних, 
високохудожніх, подарунково-колекційних видань, а також при реставрації 
старовинних книжок.  

Для підвищення художнього рівня книжки при виготовленні блоків 
використовують такі засоби: 

— Зафарбовування обрізів блоків (у 15–20% книжок). Така обробка надає 
ефективний зовнішній вигляд книжці, а також приховує сліди пилюки і бруду, 
які виникли на головному і передньому обрізах книжкового блок. Можливе 
оздоблення книжкового блоку: 

1. Усіх трьох обрізів; 
2. Головного і переднього обрізів; 
3. Тільки головного обрізів; 
— Полірування обрізів. Такій обробці підлягає тільки верхній обріз. При 

відповідальних сортах паперу обріз набуває майже дзеркального блиску, окремі 
аркуші розрізняються; 

— Золочення чи сріблення обрізів, найчастіше верхнього, з окремих 
випадків всіх трьох. Золоченні обрізи мають добрий блиск і складається 
враження суцільної поверхні; 

— Шорохування обрізів — виконання на них поглиблених вирізів 
трикутної чи чотирикутної форми, розміщених випадково. Най частіше таким 
способом оформляють лише верхній обріз; 

— Вивід на верхній обріз віддрукованих на передньому полі міток, які 
утворюючи прямокутники, позначають розділи книжок; 

— Вирізання ніш на передньому обрізі для позначення розділів книжки. 
На денці кожної ніші видно відповідну букву алфавіту.  

— Зафарбовування смуг вздовж всіх обрізів. Смуги позначають розділи 
книжки; 

— Заокруглення кутиків блока, звичайно кишенькового формату, які 
призначенні для експлуатації в нестаціонарних умовах.  

Операції по оздобленню обрізів книжкового блоку не є обов’язковими, 
але їх необхідно знати та вміти виконувати.  

 

Підготовка обрізів та фарб до додаткової обробки блоків 
Як правило блоки після обрізки на одноножовій чи трьох ножовій 

машинах готові до подальшої додаткової обробки, але у випадку нерівної, 
шорсткої обрізки їх можна вирівняти наждачними папером.  

Фарби для зафарбовування, краплення та мармурування можна 
використовувати глибокого, високого чи плоского способів друку. Але 
необхідно їх довести до більш рідкого стану спиртом чи іншими розчинниками. 
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Можна використовувати водо розчинні фарби, які містять пігменти відповідних 
кольорів  і водні дисперсії синтетичних полімерів (латекс СКС-30) з 
додаванням стабілізатора — полівінілового спирту. Закріплення цих фарб 
відбувається швидко завдяки вбирання папером дисперсійного каучуку, 
пігментів і полівінілового спирту.  

 
Краплення обрізів книжкового блоку  

Краплення — найбільш дешевий вид обробки обрізів при ефектному 
зовнішньому вигляді.  

Нанесення краплин бризок можна здійснити дома способами: 
— При допомозі розбризкування з зубної щітки.  
— При допомозі дрібної сітки та клаптика паралону. (Притискаємо сітку 

до обріза і зверху проводимо змоченим у фарбі клаптиком паралону).  
Для краплення поміщаємо обрізаний блок (блоки) під прес (у тиски) та 

під тиском закручуємо. Потім розбризкуванням, чи нанесенням через сітку 
фарби виконуємо краплення обрізу. Якщо краплення багатокольорове 
повторюємо таку ж операцію, але з фарбою інших кольорів. Більш вірна 
геометрична побудова буде у другого способу нанесення краплин. Треба 
пам’ятати, що при багатокольоровому краплення спершу наносяться краплини 
більш світлого кольору. Друге краплення виконують коли підсохне перша 
фарба. Фарби для кваплення використовують як і для друку, розводячи їх 
спиртом.  

Примітка: 
При великому накладі видання можна використовувати для краплення 

ручний розприскувач типу «Муравей», який прискорює процес краплення 
обрізів книжкового блоку при незначних втратах якості.  

 
Мармурування обрізів книжкового блоку 

Мармурування — дешевий та ефективний спосіб обробки обрізів 
книжкового блоку, але сьогодні використовується дуже рідко. Для 
мармурування використовують книжки з прямим обрізом, хоча при допомозі 
зубної щітки і кісточки можна мармурувати і вгнуті обрізи книжкового блоку.  

Слід пам’ятати, що перед зафарбовуванням обрізів книжкових блоків їх 
потрібно намочити уайт-спіритом, який розчиняє фарби і надає обрізам більш 
повну імітацію під мармур.  

 
Класифікація імітацій під мармур 

Сітчастий мармур — має вигляд тонкої сітки на білому фоні. Іноді буває 
двоколірним.  

Французький мармур — складається з трьох фарб: синьої, червоної та 
білої — основної. Синя фарба охоплює ½ поверхні обрізу, частина червоної 
фарби незначна.  

Турецький мармур — складається з чотирьох — п’яти кольорів, має 
товсті жилки.  

Гребноподібний мармур — цю імітацію роблять як «французький» чи 
«турецький» мармур, але шляхом штриховки, рідким гребенем з тонкими 
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зубцями, по фарбах, що не висохли, як правило в повздовжньому до обрізів 
напрямку, отримують більш ефективний зовнішній вигляд імітації під мармур. 

 

 

Рис. 2. Апарат для багатокольорового мармурування: 
1. Фарбові валики; 
2. Формні валики; 
3. Офсетний валик; 
4. Фарбова «поролонова сорочка»; 
5. Рельєф на форму валика; 
6. Офсетне полотно; 

  
Однокольорове мармурування 

Апарат для однокольорового мармурування — комбінація з двох валиків, 
які поміщенні в металеву оправу, оснащено ручкою. Один з валиків покритий 
гумою з рельєфом, який виступає. Цей валик є друкуючим. Інший валик 
покритий тонкою поролоновою сорочкою — він є фарбувальним. (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Апарат однокольорового мармурування: 

1. Формний валик; 
2. Рельєф на формну валику; 
3. Фарбований виклик; 
4. Поролонова «фарбова сорочка»; 
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Золочення обрізів книжкового блоку 

Найбільш ефектним способом обробки обрізів книжкового блоку є зо-
лочення.  

Золочення виконується шляхом переходу металевого шару фольги з 
наступним його закріпленням (температура і тиск). Обрізаний книжковий блок 
(прямий чи круглий) праскою чи паяльником у якого за допомогою лиття 
зроблена півкругла насадка; нагріваємо до температури 110–120 градусів. Під 
дією температури кольоровий шар фольги переходить на обрізи.  

 
Глянцування обрізів книжкового блоку 

Глянцування виконують на обрізах зафарбовуванні суцільною фарбою. 
Глянець наводять ганчіркою, яка просоченна воском чи парафіном. Глянець 
відполіровують лощильним зубом (рис. 3.). Полірування виконується вздовж 
обрізів.  

 

 

Рис. 3. Лущильний зуб: 
1. Кулька-наконечник (орг.-скло)  
2. Ручка 
 

Ручне зафарбовування обрізів книжкового блоку — малопродуктивна 
і стомлююча операція. На теперішній час в блокообробному агрегаті БЗР 
передбачено механічне зафарбовування обрізів — секція для зафарбовування 
верхнього обрізу блоку, фарба наноситься поліефіруретановими валиками. Для 
зафарбовування обрізів книг, які випускають малими накладами конструюють 
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операційні верстати для зафарбовування не тільки верхнього але і переднього, 
а інколи і нижнього обрізів.  

 
Технічні вимоги до якості зафарбовування обрізів 

книжкового блоку 
— Обрізи книжкових блоків повинні бути зафарбовані рівномірно, без 

смуг і плям.  
— При зафарбовування обрізів фарба не повинна затікати на не 

зафарбований обріз.  
— Фарба не повинна проникати на сторінки книги.  
— Після висихання фарба не повинна осипатися. 
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Колеснікова Тетяна Андріївна 
 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ЗАХІД,  
ПРИСВЯЧЕНИЙ ГОДИНІ ЗЕМЛІ 2015 

 
Мета: 
Навчальна: допомогти поглибити і систематизувати знання учнів 
з географії і підтримати інтерес до предмета; 
Розвиваюча: розвивати творчі та організаторські навички учнів, 
пізнавальний інтерес; 
Виховна: прищепити любов до Землі, до збереження її природних 
ресурсів з метою запобігання від глобальних катастроф Планети.  
Обладнання: комп’ютер, чисті аркуші паперу, ручки, настінна карта.  

 
Хід роботи 

1. Слово викладача про природоохоронну кампанію Година Землі — 2015.  
2. Правила гри.  
3. Вікторина.  
4. Висновки.  

 
Сценарій виховного заходу 

 Вступне слово викладача.  
Година Землі розпочата у 2007 році Всесвітнім фондом природи в 

Австралії з метою привернути увагу до проблеми зміни клімату. У 2008 році ця 
успішна акція поширилася світом, у ній взяли участь більше 50 мільйонів 
людей у 35 країнах світу. Україна приєдналася до всесвітньої кампанії 
у 2009 році.  

У 2014 році Година Землі перетворилася у світі у природоохоронний 
рух — приєдналося більше 7000 міст у 162 країнах по всьому світі. В Україні 
до кампанії долучилися більше 55 міст та містечок у тому числі Київ, Львів, 
Одеса та інші.  

28 березня 2015 року о 20:30 люди по всьому світі вимикають світло на 
одну годину, Година Землі, як символ стурбованості за майбутнє планети та 
єдності у бажанні захистити природу.  

Кілька слів про правила нашої вікторини. Чотири команди учнів займають 
свої місця за ігровими столами. Кожна команда обирає капітана і складається із 
4-х раундів. Кожна команда має набрати більше балів, відповідаючи на 
запитання правильно. Переможці отримують приз. Час обговорення кожного 
питання — хвилина. Сигнал відповіді — піднята рука капітана.  

 
Вікторина 

Зміст раундів і завдання.  
Раунд І 

Знайомство.  
Команди представляють свій склад, називають назву команди, девіз, капітани 
вітають учасників.  
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Раунд ІІ 
«Ланцюжок» 
Кожна команда дає відповідь на 10 запитань. Одна команда стає ланцюжком, 
учасникам задається запитання по черзі вони відповідають. Оцінюється у 10 балів.  

1. Яке море найтепліше на Землі? 
(Червоне море) 

2. Про який мінерал говорять: «З води родиться, а води боїться?» 
(Сіль) 

3. Які моря омивають територію України? 
(Чорне, Азовське) 

4. Країни без людей, міста без будинків, ліси без дерев, моря без води. Що це 
таке? 
(Карта) 

5. Найбільша птиця Африки? 
(Страус) 

6. Яку притоку змушений був перепливти Д’Артаньян, щоб привезти підвіски 
королеві Франції? 
(Ла-Манш) 

7. На якому материку розміщені дві частини світу? Назвіть ці частини? 
(В Євразії — Європа та Азія) 

8. У слові заміна невеличка, з пори року буде річка.  
(Весна — Десна) 

9. Про нього кажуть, що воно вічний мандрівник, який не знає кордонів. 
Назвіть його.  
(Повітря) 

10. Найдовша річка світу.  
(р. Ніл) 

11. В якому морі ловлять рибу жителі трьох частин світу? 
(У Середземному морі) 

12. Що називають легендою карти?  
(Умовні позначення/знаки) 

13. Яку річку можна зламати?  
(р. Прут) 

14. Назвіть кольорові моря.  
(Чорне, Біле, Жовте, Червоне) 

15. Кругом вода, а з питтям біда.  
(Море) 

16. Короткі інтенсивні дощі це? 
(Злива) 

17. В Україні цей мінерал добувають з давніх часів 
(Сіль) 

18. Хто з вас дасть відповідь скору, як зробить з паперу гору? 
(Папір — Памір) 

19. На якому материку немає жодної річки? 
(Антарктида) 

20. Наймілкіше море світу? 
(Азовське море 15м.) 

21. Найбільший острів на Землі? 
(Гренландія) 
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22. Велетенські хвилі, викликані підводними землетрусами? 
(Цунамі) 

23. Найглибше озеро України? 
(Світязь) 

24. Європейські купці спочатку говорили про нього як про східну іграшку для 
розваг, а пізніше він прийшов до них на службу. Назвіть його.  
(Компас) 

25. Бігти, бігти не добігти, летіти не долетіти.  
(Горизонт) 

26. Найпоширеніший метал земної кори? 
(Алюміній) 

27. Назвіть острови, півострови, країни, що своїми контурами нагадують 
тварин.  
(Скандинавський п-в — тигра, Японія — собаку) 

28. Який океан омиває береги п’яти материків? 
(Тихий океан) 

29. Найвищий птах України? 
(Журавель сірий) 

30. Яке озеро найсолоніше? 
(Мертве море) 

31. Місто хмарочосів у США 
(Нью-Йорк) 

32. Форма якої країни нагадує чобіт? 
(Італія) 

33. Для хіміка — формули хімічних реакцій, для математика — цифри і 
рівняння, а що для географа? 
(Карта) 

34. Тварина-символ Австралії? 
(Кенгуру)  

35. Найбільша річка України 
(Дніпро) 

36. Країна пірамід… 
(Єгипет) 

37. Найбільше море, що омиває Україну 
(Чорне море) 

38. Місто назване іменем сина Данила Галицького 
(Львів) 

39. Пустеля в Азії, яка дала назву смачним цукеркам? 
(Каракуми) 

40. Найвища гора України 
(Говерла) 

 
Раунд ІІІ 

Перегляд слайдів.  
Відгадай, яка це країна по картинці.  

Раунд ІV 
Кросворд.  
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ПИТАННЯ ДО КРОСВОРДУ 
 

1. Назва нашого материка? 
2. Ця країна славиться якісними годинниками та смачним шоколадом? 

3. Карликова країна в європі? 
4. В якій країні національною стравою є картопля? 
5. Який штат був проданий за 7 млн. ам. $ у 1867? 

Кросворд 
Конкурс для вболівальників команд 

Скласти слова із літери слова «географія». Кількість складених слів — це 
додаткові бали команді.  

Висновки 
Ми дякуємо всім, хто сьогодні брав участь у нашій вікторині.  
Хочу Вам нагадати, що 28 березня 2015 р. о 20:30 люди по всьому світі 

вимикають світло на одну годину, Годину Землі і ми приєднуємося до цієї акції.  

1        

2          

 3      

4         

5       
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Савич Катерина Сергіївна 

СУГОЛОСЬ ЦИКЛУ «ГУЦУЛЬЩИНА» ІВАНА ТРУША  
ТА ПОВІСТІ «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ»  

МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО 

(до 150-річчя від дня народження Михайла Коцюбинського  
та 145-річчя від дня народження Івана Труша) 

Серед імпресіоністів в українській культурі чільне місце посідають 
Іван Труш та Михайло Коцюбинський.  

Михайло Коцюбинський був ключовою постаттю національної 
літератури, одним із тих, хто заклав основи модерної естетики і утвердив канон 
української прози ХХ століття. Коцюбинський сформувався під впливом 
європейськї літератури. Сам автор повісті «Тіні забутих предків» неодноразово, 
розповідаючи про літературні впливи, називав Кнута Гамсуна, Юхана Августа 
Стріндберга, Артура Шніцлера, Мориса Метерлінка.  

Уважаємо за доцільне використовувати відомості про діяльність 
письменника та художника під час вивчення творчості Михайла 
Коцюбинського на уроках української літератури, тим більше, що програмою 
з художньої культури (за рівнем стандарту) не передбачено детальне вивчення 
такого явища, як імпресіонізм в українській та зарубіжній художній культурі. 
Це дасть змогу вирішити низку навчальних завдань: отримати уявлення про 
імпресіонізм у літературі та образотворчому мистецтві, навчитися аналізувати 
імпресіоністичну поетику: роль пейзажу, звукових образів, світлотіні; вміти 
шукати і пояснювати символічні образи, ускладнені метафори, розкривати 
образотворчі засоби: внутрішній монолог, прийом контрасту тощо.  

Як відомо, у 1894–1897 рр. Іван Труш продовжував студіювати на відділі 
образотворчого мистецтва Школи мистецтв у Кракові. Тоді в історії 
мистецького закладу відбулися кардинальні зміни, пов’язані з іменем 
польського пейзажиста Юліана Флата, який очолив його 1895 року після смерті 
Яна Матейка, представника історичного жанру в польському малярстві. На 
вимогу Ю. Флата професорсько-викладацький склад був оновлений молодими 
митцями, які представляли нові стилістичні напрями — імпресіоністичний 
пленеризм, символізм, сецесію. Саме за таких умов Труш потрапив до класу 
Леона Вичулковського (художника-імпресіоніста, майстра портрета), який 
навчав студентів моделювати форму багатими тональними градаціями кольору 
та його видозмінами в сонячному освітленні. Досвіду пленерного живопису 
Іван Труш набув у Яна Станіславського. Саме Станіславський возив своїх сту-
дентів на пленери в Карпати. З 1896 року Іван Труш робить замальовки Карпат.  

Злам століть у творчості Труша позначився спробами в жанрі сюжетно-
побутових композицій, присвяченому Гуцульщині. Більшість з них увійшла до 
серії «Наше життя». Прагнення змалювати культуру і побут карпатського краю, 
багатого традиціями й фольклором, овіяного народними легендами та 
переказами, спонукало художника до доволі частих мандрівок на Гуцульщину 
в 1890–1900 рр. Не торкаючись соціальних питань, які були лейтмотивом праці 
сучасників художника — Олекси Новаківського, Олени Кульчицької — Іван 
Труш поставив собі за мету створити узагальнений, оспіваний у поетичних 
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метафорах образ України. Митець творив власні краєвиди, компонував їх, 
віртуозно оперуючи кольором, використовуючи багатство теплих чи холодних 
тонів, ефекти світла та повітря.  

Характеризуючи жанрові роботи майстра, мистецтвознавець  
Г. Островський передусім указував на життєствердну позицію автора, відчуття 
гармонії з природою, традиціями й побутом мешканців краю. І справді, 
головним ідейно-змістовим акцентом цих багатофігурних композицій 
виступають динамічні постаті гуцулів, зображені в умовах повсякденного 
життя чи під час християнських свят. Відчувається, що художник переживав 
якусь особливу естетичну насолоду, спостерігаючи за життям і звичаями своїх 
сповнених невичерпного оптимізму творчих прототипів. Однак таке художнє 
бачення аж ніяк не зводилося до етнографічної описовості чи надмірної 
ідеалізації художнього образу, а, навпаки, викликало повагу до мешканців 
цього краю та захоплення їхньою самобутністю.  

Про цей край і його людей написано чи не найбільше, ніж про решту 
етнографічних районів України. Яскраво відображений він у художній 
літературі, образотворчому мистецтві, кіно (повість «Тіні забутих предків» 
М. Коцюбинського і фільм С. Параджанова за цим твором, вірші, оповідання 
і повісті Ю. Федьковича, І. Франка, Г. Хоткевича, О. Кобилянської, 
М. Стельмаха, польського письменника С. Вінценза, численні картини 
К. Устияновича, І. Труша, О. Кульчицької, Й. Бокшая, А. Манастирського, 
Й. Куриласа та ін.). Велична краса природи цього гірського краю, горда, 
волелюбна вдача його жителів, колоритний одяг, самобутнє народне мистецтво 
не залишають мистців байдужими.  

Звичайно, більш імпресіоністичними творами Коцюбинського 
залишаються новели «Intermezzo», «Цвіт яблуні», проте відповідні риси ми 
можемо знайти й у повісті «Тіні забутих предків», особливо порівнючи повість 
із циклом картин «Гуцульщина».  

Подаємо цитати з повісті «Тіні забутих 
предків» Михайла Коцюбинського та 
картини Івана Труша, які, на наш погляд, 
пронизані однаковим настроєм, метафізично 
близькі і які можна використати під час 
вивчення програмового твору.  

«І ось раптом в сій дзвінкій тиші почув він 
тиху музику, яка так довго і невловимо вилась круг 
його вуха, що навіть справляла муку! Застиглий 
і нерухомий, витягнув шию і з радісним 
напруженням ловив дивну мелодію пісні. Так люди 
не грали, він принаймні ніколи не чув. Але хто 
грав? Навкруги була пустка, самотній ліс і не видно 
було живої душі. Іван озирнувся назад, на скелі — 
і скаменів. На камені, верхи, сидів „той“, щезник, 
скривив гостру борідку, нагнув ріжки і, за-
плющивши очі, дув у флояру. „Нема моїх кіз… 
Нема моїх кіз…“ — розливалася жалем флояра. 
Та ось ріжки піднялися вгору, щоки надулись 

І. Труш. Заблукані кози 
(із циклу «Про самоту»), кін. 1930-х рр. 
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і розплющились очі. „Є мої кози… Є мої кози…“ — заскакали радісно згуки, і Іван 
з жахом побачив, як, виткнувшись з-за галузок, затрясли головами бородаті цапи».  

«Козар сміється очима до своїх кіз. Вони не те, що овечки, в них гостре серце. Не 
падають трупом, як плохі вівці, а твердо стоять на тоненьких ногах. Цікаво підняли 
ріжки і дивляться в мряку, наче крізь неї щось бачать, і так бадьоро трясуться у них 
тоненькі борідки».  
 

   
І. Труш. Гуцулки біля церкви, І. Труш. Гагілки, І. Труш. Гуцулка з дитиною, 

1920-ті роки 1921 р 1930-ті роки 
 
«Всі вони були богомільні, любили ходити до церкви… 
Витягалось найкраще лудіння, нові крашениці, писані кептарі, череси і табівки, 

багато набивані цвяхом, дротяні запаски, черлені хустки шовкові і навіть пишна та 
білосніжна гугля, яку мати обережно несла на ціпку через плече… 

По горах, долинами й верхами, тяглися святочно прибрані люди. Зелена отава 
царинок розцвіталася раптом, вздовж Черемоша плив різнобарвний потік, а десь високо, 
на чорному запиналі смерекових лісів, жаром горів під ранішнім сонцем червоний дашок 
гуцульського парасоля».  
 

 
І. Труш. Далекі гори 
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На противагу умовному, брунатному колориту академічних творів,  
Іван Труш максимально висвітлює палітру, надаючи перевагу розбіленим 
блакитним, рожевим, зеленкуватим кольорам.  

«Зеленим духом дихнули смереки, зеленим сміхом засміялися трави, на всьому світі 
тільки дві барви: в зеленій — земля, в блакитній — небо…».  

«Далекі гори одкривали один за одним свої верхи, вигинали хребти, вставали, як 
хвилі в синьому морі».  

«Блакитне море збурених гір обляло Івана широким колом, і здавалося, що ті 
безконечні сині вали таки ідуть на нього, готові впасти до ніг».  

«День уже гас. Гори міняли своє блакитне убрання на рожеві з золотом ризи».  
«Гори голубіють навколо, як море, вітер громадить на небі хмари».  

 

     
 

 
 

І. Труш. Трембітарі, 190 —1920-ті роки 
 

Найулюбленішими героями Івана Труша були трембітарі, він змальовував 
їх по декілька разів.  

«Трембіта! Туру-рай-ра! Туру-рай-ра!» 
«З лускотом і зойком летить десь в долину зрубане дерево в лісі, аж гори одвітно 

зітхають — і знову плаче трембіта. Тепер вже на смерть. Спочив хтось навіки по 
тяжкій праці».  

«… — Вилізу на копицю та й си подивлю в гори на полонинку, а ти мені 
затрембітай… Може, почую».  
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«А коли сонце заходить, ватаг виносить зі стаї трембіту і трубить побідно на всі 
пустинні гори, що день скінчився миром, що будз йому вдався, кулеша готова і струнки 
чекають на нове молоко…» 

 
І. Труш. Сільський господар, 1933 р.  

 
«Вже зо два тижні минуло від того часу, а Палагна Іванові не казала про стрічу з 

Юром. Вона лиш придивлялася до чоловіка. Щось було важке у ньому, якась жура його 
гризла та ослабляла тіло, щось старе, водянисте світилось в його стомлених очах. 
Помітно худ, ставав байдужий».  

«Тусок обіймав серце Івана, душа банувала за чимсь кращим, хоч невідомим, 
тяглася в інші, кращі світи, де можна б спочити».  

Знайомлячись із життям і побутом гуцулів на уроках української 
літератури, варто згадати про найулюбленіші свята горян. Це Різдво з 
новорічно-різдвяними колядками та щедрівками (у тому числі «Василя», 
«Водохреща», «Маланки», гуцульська «Розколяда») та Великдень з 
великодніми гаївками.  

У повісті «Тіні забутих предків» Михайло Коцюбинський майстерно 
вводить читача у таїнство святкування і зустрічі Святого вечора: «На Святий 
вечір Іван був завжди в дивнім настрої. Наче переповнений чимось таємничим 
й священним, він все робив поважно, неначе службу Божу служив. Клав 
Палагні живий вогонь для вечері, стелив сіно на стіл та під столом і з повною 
вірою рикав при тім, як корова, блеяв вівцею та ржав конем, аби велася худоба. 
Обкурював ладаном хату й кошари, щоб одігнати звіра й відьом, а коли червона 
од метушні Палагна серед курива того ознаймляла нарешті, що готові усі 
дванадцять страв, він, перш ніж засісти за стіл, ніс тайну вечерю худобі, вона 
першою мусила коштувати голубці, сливи, біб та логазу, які так старанно 
готувала для нього Палагна. Але се було не все. Ще годилось закликать на 
тайну вечерю усі ворожі сили, перед якими берігся через ціле життя. Брав в 
одну руку зі стравою миску, а в другу сокиру і виходив надвір. Зелені гори, 
убравшись у білі гуглі, прислухались чуйно, як дзвеніло на небі золото зір, 
мороз блискав срібним мечем, потинаючи згуки в повітрі, а Іван простягав руку 
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у сю скуту зимою безлюдність і кликав на тайну вечерю до себе всіх 
чорнокнижників, мольфарів, планетників всяких, вовків лісових та ведмедів. 
Він кликав бурю, щоб була ласкава прийти до нього на ситі страви, на палені 
горілки, на Вечерю Святу, — але вони не були ласкаві і ніхто не приходив, хоч 
Іван спрошував тричі. Тоді він заклинав їх, щоб не з’являлись ніколи, — і легко 
зітхав. Палагна чекала в хаті. Вогонь в печі лежав втомившись, тихо дрімаючи 
жаром, страви спочивали на сіні, різдвяна мирність спливала з темних кутків, 
голод тягнув до їжі, але вони ще не сміли сісти за стіл. Палагна поглядала на 
чоловіка — і в згоді вони разом згинали коліна, благаючи Бога, щоб припустив 
до вечері ті душі, що їх ніхто не знає, що пропадом пропадають, бутанами 
побиті, дорогами покалічені, водами потоплені. Ніхто за них не згадає, ані 
встаючи, ані лягаючи, ніхто не згадає, дорогою йдучи, а вони, бідні душі, гірко 
пробувають у пеклі, чекаючи вечора Святого…».  

Іван Труш — «поет сонця», як його називали сучасники. Тому цілком 
природнім є звернення до мотивів весни, прокидання від зимового сну, 
пробудження сонця. Щодо циклу «Гуцульщина» художник багато робіт 
присвятив саме весняним святам, зокрема Великодню.  
 

 
І. Труш. Весна на Гуцульщині, 

 кін. 1910-х рр.  
 

Одним із улюблених сюжетів мистця є зображення гуцулів біля церкви, 
коли збиралося все село, лунали дзвони, які наділялися магічною силою будити 
всю природу і відповідним чином пророкувати здоров’я. Увагу художника 
привернула гра «Жучок», коли доросла молодь стає парами, узявшись за руки 
«в замок» — себто, кожен правою рукою тримає свою ліву вище зап’ястя, а 
лівою береться так само за праву руку своєї пари. Таким чином, кожна пара 
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утворює своїми руками немов би сходинку. По цих сходинках і йде «жучок» — 
маленька дівчинка або хлопчик, якого підтримують за руки двоє високих і 
міцних учасників гри. Кожна пара, яку «жучок» перейшов, перебігає наперед, 
знов утворює сходинку, і «жучкові» завжди є куди йти. Дійство 
супроводжується відповідною піснею (див. додаток № 2). Така забавка 
символізувала спадкоємість і єднання поколінь.  
 

 
 

І. Труш. Гагілки (Веснянки), 1905 р.  
 
Отже, історично імпресіонізм розвинувся в літературі під впливом 

живопису. Це накладає відбиток на дешифрування його особливого 
естетичного коду. Імпресіонізм у літературі визначається подібністю його 
прийомів до прийомів живопису. У теорії живопису та маніфестах самих 
художників такі прийоми описано розпливчасто: невідоме визначають через 
невідоме. Водночас література і живопис — два різні види мистецтва із суттєво 
відмінними засобами зображення й вираження. Імпресіонізм у літературі також 
був відходом від традиційних форм художнього мислення, і хоча зовні часом 
зберігав подібність до реалізму, по суті був явищем новим, зосередженим на 
внутрішньому світі людини. Як сказав І. Франко про українських письменників 
нової генерації, вони «засідають у душу і немов магічною лампою висвітлюють 
усе окруження».  
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Ткач Надія Федорівна 
Грицик Дарія Михайлівна 

 
ПЛАН 

БІНАРНОГО УРОКУ  
З ПРЕДМЕТІВ: «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ»  

ТА «ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ» 
 

Тема уроку: Технологія друкування багатофарбової друкарської продукції 
на двофарбовій офсетній машині GTO-52-2 (на базі ТзОВ «Дизайн-студія 
„Папуга“») 

Мета уроку: 
Навчальна: ознайомити учнів з технологічним процесом друкування 

поліграфічної продукції в чотири фарби на двофарбовій офсетній друкарській 
машині.  

Розвивальна: розвинути в учнів спостережливість, логічне мислення, 
самостійність, тренувати пам’ять, розвивати вміння орієнтуватися у вироб-
ничих умовах.  

Виховна: виховати в учнів інтерес до самостійного набуття теоретичних 
знань та практичних умінь при друкуванні продукції в чотири фарби.  

Тип уроку: засвоєння нових знань та первинних умінь.  
Вид уроку: урок-екскурсія на ТзОВ «Дизайн-студія ″Папуга″».  
Забезпечення уроку: Двофарбова офсетна машина GTO-52-2, оглядовий 

стіл, збільшувальні прилади, стелажі для паперу та готової продукції.  
Міжпредметні зв’язки: матеріалознавство, основи галузевої економіки, 

виробнича графіка, охорона праці.  
 

Хід уроку 
.  

Що таке друкована продукція? 
Це велике диво, створене людиною.  
Щодня ми маємо справу з книгами,  
З друкованою продукцією.  
За їхньої допомоги ми повертаємося 
У минуле, живемо з сучасним і дізнаємося про 
майбутнє.  

Дарія Грицик 
 

I . Організаційний момент.  
1. Перевірка кількості присутніх учнів.  
2. Перевірка готовності учнів до уроку.  
3. Інструктаж з охорони праці.  

 
Інструктаж з охорони праці на поліграфічних підприємствах під час 

роботи на офсетних друкарських машинах 
Працюючи в офсетних цехах, працівник повинен знати свої обов`язки, 

правила техніки безпеки і добре володіти технікою обслуговування офсетної 
друкарської машини.  
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Друкар повинен бути одягнений у спецодяг.  
Електрична частина машини має бути налагоджена до роботи.  
Усуваючи неполадки під час регулювання та ремонту, потрібно вимкнути 

машину.  
Під час запуску машини слід переконатися, що між секціями немає 

людей, і подати звуковий сигнал.  
Під час роботи машини не можна вручну зволожувати форму, змащувати  

і регулювати всі вузли та механізми, виймати з машини залишки паперу.  
Машину треба чистити при вимкненому рубильнику.  
Не дозволяється залишати машину без нагляду.  
Забороняється залишати на ввімкненій машині зайві предмети.  
Не дозволяється працювати з відставленими або знятими блокуваннями.  
В офсетних цехах не рекомендується зберігати змащувальні та змивні 

речовини.  
Працівникам слід дотримуватися правил особистої гігієни, перед 

вживанням їжі мити руки, їжу споживати у кімнаті відпочинку.  
Для гасіння пожеж використовувати вогнегасники.  
Майстер цеху, бригадир чи інженер упродовж року (кожні 6 місяців) 

повинні проводити навчання та перевірку знань з питань охорони праці 
новоприйнятих фахівців.  

 
II. Актуалізація опорних знань 
Повторення первинних знань проводиться згідно з поданою 

технологічною схемою підготовки двофарбової офсетної машини до роботи та 
процесу друкування (для всіх типів машин).  
Опитування (див. табл. 1): 
1. Як перевірити якість друкарської форми? 
2. Розкажіть техніку встановлення форми на формний циліндр.  
3. Як підготувати зволожувальні апарати до друкування? 
4. Як відбувається закладання фарби у фарбові ємності машини? 
5. Як відбувається встановлення паперу у самонаклад? 
6. Яким вимогам повинен відповідати підписний наклад? 
7. Як здійснюється процес друкування накладів? 

 
ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку  
 
IV. Мотивація навчальної діяльності учнів  
Багатофарбовий друк — це метод відтворення кольорових оригіналів 

чотирма фабрами — жовтою, пурпуровою, блакитною та контурною. Різне 
співвідношення цих фарб при накладанні їх одна на одну в процесі друкування 
створюють багато відтінків, що дозволяє відтворити практично будь-який колір 
оригіналу та багатогранність кольорових відтінків.  

Чотирифарбовий друк забезпечує достатньо високу якість кольорових 
оригіналів та широко використовується при друкуванні ілюстрацій, плакатів, 
листівок, журналів та іншої образотворчої продукції.  

Для друкування використовують фарби системи смик. При друкуванні 
чотири фарбової продукції рекомендується наступна послідовність накладання 
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фарб: блакитна, голуба, пурпурова, чорна. В залежності від індивідуальних 
особливостей фарб, властивостей паперу і фарб порядок накладання фарб може 
бути змінений. Велике значення має точність роботи машини. І цей процес 
забезпечує якість друку.  

 
V. Вивчення нового матеріалу 
5. 1. Підготовка до друкування двофарбової офсетної машини.  

 Перед друкуванням накладів слід підготувати офсетну машину GTO-52-2. 
Підготовка складається з наступних операцій:  
— підготовка робочого місця;  
— підготовка аркушепровідної системи, а саме: аркушеподавальної, 
аркушепередавальної та аркушевивідної систем як окремих частин загальної 
аркушепровідної системи.  

Аркушеподавальна система складається з підготовки самонакладу та його 
механізмів: аркушевиділяючі пристосування, накладний стіл, механізм 
сповільнення руху аркуша, механізм переднього рівняння та бокового рівняння 
аркуша, механізм автоматичного підйому стапеля, пневматична система, 
контрольно-блокувальні пристосування, а також форгрейфер і аркуше-
подавальну систему.  
 При підготовці аркушепровідної системи необхідно:  
— заправити підготовлений папір на самонаклад; 
— встановити присоси, обмежувачі, відділяючі щітки і роздувачі; 
— встановити вивідні ролики; 
— відрегулювати механізм щупа; 
— встановити ролики транспортера самонакладу; 
— встановити передні і бокові обмежувачі;  
— встановити приймальний стіл за форматом паперу.  

5. 2. Підготовка друкарських апаратів 
— встановлення та приладка друкарських форм (I і II секції).  

5. 3. Підготовка зволожувальних апаратів 
— заправлення системи зволожувальним розчином; 
— встановлення та приладка зволожувальних валиків; 
— регулювання подачі зволожувального розчину.  

5. 4. Підготовка фарбувальних апаратів 
— завантаження фарби в I і II секції (перший прогін — І секція — блакитна, ІІ 
секція — пурпурова; другий прогін — I секція — контурна, II секція — жовта).  
 Регулювання фарби відбувається за допомогою системи СРС–2, якою 
обладнана офсетна машина GTO-52-2.  

5. 5. Друкування контрольно-приладчих накладів 
 Друкування контрольно-приладчих накладів необхідне для перевірки 
точності суміщення фарб, точності роботи аркушепровідної системи, кольорів 
фарб, встановлення режиму друкування. Одержаний внаслідок усіх регулювань 
відбиток служить для контролю якості накладів.  
 Перед друкуванням контрольних накладів друкар виконує ряд операцій, а 
саме: розкочує фарбу і регулює подачу зволожувального розчину на основі 
системи СРС-2.  



 71 

 До початку друкуванні накладів перевіряють роботу машини на точність. 
Для цього 5–10 накладів пропускають двічі через машину і аналізують точність 
збігання фарб (цей процес досягається друкарем практично).  

5. 6. Основні дефекти 
Основні дефекти під час друкування, способи усунення (таблиця дефектів 

додається).  
Основні дефекти при друкуванні 

 
Дефекти 

 

 
Причини виникнення 

 

 
Способи усунення 

 
Легка тінь на 
формі і відбитку 

Емульгування фарби 
Недостатнє зволоження 

Збільшити рН-розчину 
 
Відрегулювати подачу розчину 

Незадруковуван-
ня на окремих 
ділянках 

Низька якість друкар-
ських елементів форм 
Погано змита форма 
 
Погано змитий декель 

Замінити форму 
 
Повторно змити фарбу з форми 
 
Видалити бруд з декеля 

Недостатня 
насиченість 
кольору фарби 

Мала подача фарби 
 
Слабий тиск 
 
Низька якість форми 

Відрегулювати подачу фарби 
 
Відрегулювати тиск 
 
Замінити форму 

Потовщення 
ліній на від-
битку 

Низька в’язкість фарби 
 
Змазування фарби вали-
ками 

Добавити у фарбу сильної 
оліфи  
 
Перевірити установку фарбо-
вих валиків 

Вищипування 
волокон паперу 

Слабка проклейка паперу 
 
Підвищена липкість 
фарби 

Замінити папір 
 
Знизити липкість фарби вве-
денням пасти 

Неправильна по-
дача аркушів па-
перу самонакла-
дом 

Слабкий вакуум (при-
соси не беруть аркуш) 
 
Не вирівняна повер-
хність стопи паперу 

Перевірити і відрегулювати 
вакуум в присосках 
 
Вирівняти поверхню стопи 
паперу 

Неспівпадання 
фарб 

Неточна приладка форм 
в 1 та 2 секції 

Зробити точну приладку 

 
 
5. 7. Друкування накладів 

 Цей процес проводять на тому ж папері, що і пробні наклади, цим же 
комплектом фарб і дотримуючись вибраного порядку накладання фарб. 
Друкують при мінімальному тиску, при мінімальній щільності фарбового шару 
й мінімальній подачі зволожувального розчину (контроль процесу друкування 
здійснює друкар на основі СРС-2).  
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Практичний показ підготовки машини та процес друкування проводить 
особисто друкар підприємства «Дизайн-студія „Папуга“», який підтвер-
джується фотографіями, що додаються.  

 

  
Фото 1–2. Завантаження самонакладу папером 

 

   
Фото 3–4. Встановлення офсетної друкарської форми на формний циліндр 

 

   
Фото 5–6. Завантаження фарби у фарбову ємність 

 

   
Фото 7–8. Отримання пробного відбитка 
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Фото 9–10. Приладка  

 

  
Фото 11–12. Оцінка якості відбитка 

 

  
Фото 13–14. Друкування накладів та перевірка якості за системою СРС-2 

 
VI. Закріплення вивченого матеріалу (практичне засвоєння) 

1. Назвати основні вузли двофарбової офсетної машини GTO-52-2.  
2. Назвати технологію підготовки до друку двофарбової офсетної машини.  
3. У чому полягає процес отримання пробного накладу? 
4. Як здійснюється практична оцінка якості та приладка друкарської форми? 
5. Який порядок накладання фарб при друкуванні накладів в 4 фарби на 

двофарбовій офсетній машині? 
6. Яка фарба має більшу липкість? 
7. Які способи нанесення зволожувального розчину на друкарську форму? 

 
VII. Підсумок уроку 
1. Аналіз діяльності учнів під час уроку.  
2. Оголошення та мотивація виставлених оцінок.  
 
VІІІ. Домашнє завдання: Написати звіт про урок-екскурсію.  
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Цяска Надія Миронівна 
 

ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ  
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ПТНЗ 

 
 Самостійна робота учнів є одним з основних резервів підвищення 
ефективності навчання суспільних дисциплин. У професійно-технічному 
навчальному закладі головним завданням цих дисциплін є формування 
професійно необхідних якестей майбутнього фахівця, а самостійна робота 
розвиває в учнів ці якості: самостійне мислення, організаційні вміння,творче 
ставлення до професій тощо.  
 Самостійна робота є складним педагогічним явищем, під час дослідження 
якого науковці обирають різні напрямки. На теоретичному і методологічному 
рівнях проблема організації самостійної роботи учнів у процесі оволодіння 
знаннями розглядали Л. П. Арестова, В. К. Буряк, Є. Я. Галант, М. А. Данилов, 
Б. Н. Єсипов, Л. В. Жарова, Б. І. Коротаєв і інші. Досліджувалися й питання 
розвитку самостійності під час позаурочної діяльності (О. А. Дубасенюк, 
Л. В. Клименко, В. І. Лозова, М. В. Лубенець).  
 Важливе мотодологічне значення для обґрунтування теоретичних основ 
і конкретних методик самостійної роботи учнів мають положення сучасної 
психологічної науки про закономірності навчально-пізнавальної діяльності (П. 
Я. Гальперін, М. О. Леонтьєв, К. К. Платонова, Г. К. Костюк, Н. О. Менчинська, 
С. Л. Рубінштейн).  
 Протягом останніх років накопичено позитивний досвід щодо організації 
самостійної роботи в навчальному процесі, зокрема досліджувалися проблеми 
формування в учнів пізнавальної самостійності, набуття досвіду самостійної 
діяльності [2], організації самостійної пізнавальної діяльності [3], самостійної 
роботи учнів в умовах особистісно орієнтованого навчання [4], дидактичні 
чинники результативності самостійної роботи [5].  
 У педагогічній науці досліджено різні підходи до класифікації 
самостійної роботи:  

— за умовами виконання;  
— за місцем у навчальному процесі (в аудиторний і поза аудиторний 

час) [2]; 
— за формою організації самостійної роботи (фронтальної і групо-

вої) [7];  
— за рівнем самостійності учнів [4];  
— за ступенем участі викладача [3];  
— за способом індивідуальної діяльності учнів [9] тощо.  

 Самостійну роботу ми розглядаємо у різних аспектах:  
― як вид навчання у професійно-технічному училищі,  
― як організаційну форму навчання (у нашому випадку — під час 

вивчення суспільних дисцеплін),  
― як вид самостійної діяльності,  
― як форму пізнавальної активності учнів.  

 Актуалізована нами професійна спрямованість зумовлюється сукупністю 
потреб, установок, інтересів, здібностей, ідеалів, переконань тощо. Ця 



 75 

спрямованість забезпечує вибір життєвих цілей учнів, сприяє розвитку їх 
активності, визначає успішний характер діяльності та глибоку особисту 
зацікавленість і задоволення роботою. Саме спрямованість на майбутню 
професію визначає психологічний склад особистості, саме через неї 
виявляються потреби, цілі, мотиви особистості, її суб’єктивне ставлення до 
різних сторін діяльності, до її характеристик і якостей [1, 32].  
 Ми розглядаємо професійну спрямованість як певного виду установку.  
Установка — це стан готовності до певної активності, спрямованої на 
задоволення тієї чи іншої потреби. Установка, акумулюючи минулий досвід, 
опосередковує стимулюючу дію зовнішніх умов і зрівноважує відношення 
суб’єкта з середовищем. Завдяки установці людина вибирає з навколишної 
дійсності або зі свого досвіду необхідні для поведінки об’єкти з метою 
реалізації запланованих дій, задоволення потреб особистості [6, 196]. Установка 
учнів на данний вид діяльності формується на основі потреб особистості. 
Потреби — це стійкі та сильні вимоги людини до чогось. Освоєння 
професійних знань і умінь зумовлене потребою особистості в пізнанні, 
вдосконаленні, саморозвитку, владі, матеріальному достатку.  
 Здобуті учнем в процесі самостійної роботи знання стають 
переконаннями, під якими розуміють знання та ідеї, характерні для даної 
особистості, для її впевненості у правильності і необхідності вчинків. На основі 
переконань формуються інтереси людини, які пов’язані з можливостями 
задоволення потреб, досягнення життєвих і професійних цілей.  
 Професійна спрямованість забезпечує мотивацію самостійної роботи 
учнів. У психології під мотивами розуміються спонукальні причини дій і вчин-
ків людини, під мотивацією — системи мотивів, які викликають активність 
людини і визначають її конкретну спрямованість. Мотивація сприяє 
досягненню цілей, особливо для реалізацції в житті та діяльності.  
 Доцільною є рання професійна спрямованість самостійної роботи учнів. 
Це дозволяє раніше і повніше розвинути в них професійні потреби і інтереси, 
допоможе ознайомити майбутніх фахівців з основами професії та її 
специфікою, викличе інтереси і потребу в засвоєнні суспільних дисциплін.  
 Учні першого курсу під керівництвом викладачів опрацьовують 
спеціальну літературу та виступають із рефератами. Більшість тем суспільних 
дисциплін не можуть вважатися повністю розкритими без урахування 
інформіції, яка дає можливість ознайомитися з досягненнями у професійній 
сфері. Якщо у першокурсників переважає самостійна робота, то у стар-
шокурсників — у процесі її систематизації та усвідомлення.  
 На старших курсах відбувається усвідомлення учнями своїх слабких 
і сильних сторін. Чим більше цікавого знаходить він у своїй діяльності, тим 
глибшим, стійкішим і позитивнішим буде й ставлення до неї. Якщо учень не 
отримує задоволення від навчання, він не зможе повністю віддатися своїй 
майбутній роботі. Тому під час самостійної роботи на старших курсах 
необхідне формування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх фахівців 
до своєї спеціальності, що забезпечуватиме високій рівень професіоналізму.  
 Суспільні дисципліні повинні служити засобом постійної передачі учням 
професійно корисної інформації, оновлення й забезпечення знань зі 
спеціальності, бути засобом досягнення, у першу чергу, цілі підвищення рівня 
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освіченості, ерудиції у межах своєї спеціальності, адже робота на професійному 
рівні потребує постійного удосконалення майстерності, поповнення 
професійних знань, розширення професійного кругозору.  
 Особливість самостійної роботи полягає в тому, що учень з об’єкта 
навчання перетворюється в його суб’єкт. Зупинимося на організаційних 
елементах, зокрема умовах та результатах самостійної роботи учнів. Умови 
організації самостійної роботи поділяються на зовнішні (спосіб керівництва, 
місце виконання, оснащення) та внутрішні (властивості індивідуальності учнів, 
рівень знань, мотивація, інтерес). Самостійна робота має зовнішній результат, 
до якого відносяться продукти діяльності (реферат, домашнє завдання, 
рецензія) та внутрішний результат, до якого відноситься стан особистості 
(самомотивація, самоорганізація, самовизначення). Викладач бере участь 
у роботі опосередковано, тобто створює умови й оцінює результати навчання. 
Але під час організації самостійної роботи не менш важливою є її самооцінка.  
 Якщо розглядати самостійну роботу як форму пізнавальної активності 
суб’єкта, то постає проблема організація самостійної роботи учнів в умовах 
особистісно орієнтованого навчання, що є одним із стратегічних напрямків 
побудови якісно нової системи підготовки фахівців. Суть самостійної роботи на 
основі такого підходу полягає у забезпеченні розвитку і саморозвитку учня.  
 Розрив між обсягом знань і можливості їх засвоєння може бути 
подоланий, головним чином, шляхом формування в учнів здатності регулювати 
процес навчання, саме в особистісно орієнтованому процесі навчання 
підпорядковується розвитку особистості. До організації самостійної роботи 
учнів під час вивчення суспільних дисциплин цей підхід може застосовуватися 
в сенсі особистісної адаптації теоретичних знань і вироблення індивідуального 
стилю пізнавальної діяльності.  
  Правильна організація самостійної роботи допомагає чітко визначити 
цілі роботи, власні цілі, вирішувати проблеми швидко й ефективно, навчатися 
управляти собою і своїм часом. Від спеціаліста вимагається з більшою 
відповідальністю ставитисься до себе, своєї кар’єри та потенціалу. Випускник 
ПТНЗ повинен володіти умінням здійснювати контакти, володіти мистецтвом 
спілкування, організаційними здібностями, аналітичними мисленням, здатністю 
досягати поставленої мети, .  
 Ефективне здійснення інформаційного пошуку вимагає дотримання таких 
правил: 

― розподіл інформації на дрібні частини (об’єкти); 
― опис цих об’єктів (мета–дані); 
― адаптація загальних правил для вирішення конкретного завдання.  

 Принцип узгодження етапів засвоєння матеріалу передбачає такі види 
самостійної роботи:  

― повторення пройденого матеріалу,  
― уточнення,  
― доповнення,  
― конкретизація матеріалу, що вивчається на данний час,  
― виконання завдань на випереджувальній основі.  

Самостійна робота учнів на випереджувальній основі може здійсню-
ватися на будь-якому курсі навчання практично з усіз навчальних дисциплін.  
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  Організація самостійної роботи учнів вимагає певної стратегії її 
проведення, тобто необхідна відповідна технологія навчання. Пропоную 
технології самостійної роботи поділити на модулі особистісно орієнтованих 
і діяльнісних технологій. Метою особистісно орієнтованого модуля є сприяння 
розвиткові учня як особистості в цілому, а діяльнісного модуля — 
моделювання майбутьної професійної діяльності й орієнтація на професійний 
саморозвиток.  
 Модуль навчання учнів на основі особистісно орієнтованих технологій 
має сприяти розвитку учня як особистості, формувати в нього потреби 
самоосвіти та сприяти самовизначенню. Знання, уміння у цьому випадку 
розглядаються не як мета, а як засіб розвитку особистості.  
 Ефективною метою проведення самостійних занять є групова робота. 
Учні перевіряють знання один одного за здалегіть визначеною викладачем 
темою, а саме: аналізують відповіді партнера, дають доповнення, оцінюють 
роботу. Викладач здійснює контроль знань одного з учнів, при підтвердженні 
результату іншому учневі оцінка виставляється автоматично. У випадку 
невідповідності перевіряються обидві роботи.  
  У модулі діяльнісних технологій основними напрямками взаємодії учня 
й викладача є розвиток професійно важливих якостей особистості 
(індивідуальний темп і стиль роботи); моделювання майбутньої діяльності (за 
допомогою використання прийомів ділової гри); орієнтація на професійний 
саморозвиток.  
 Наведу приклад інноваційної технології з використанням конкретних 
ситуацій (кейс-стаді). При вивченні історії ми використовуємо цю технологію 
під час виконання завдань практикуму. На першому етапі, вивчивши текст з 
описом ситуації, учень повинен самостійно намагатися з’ясувати сутність 
проблеми, визначити власну позицію в оцінці ситуації, продумати відповіді на 
питання, знайти конкретні шляхи для вирішення проблеми. Другий етап 
характеризується роботою в малій групі. Учні у невеликих групах (4-6 осіб) 
здійснюють обмін думками з питання, що становлять основу кейсу, і методом 
ділового спілкування і консенсусу приходять до єдиного вирішення проблеми. 
На цьому етапі можливі мозговий штурм, діалог, дискусія, суперечка. 
Виявляються інтелектуальні лідери, спроможні запропонувати шляхи 
вирішення проблем після групового обговорення.  
  На третьому етапі проводиться загальногрупове обговорення під 
керівництвом викладача. Як правило, кожна група висловлює свою точку зору 
щодо обговорювальних питань.  
  Важливе значення має відповідність виду суб’єктивних і предметних 
результатів самостійної роботи і форми, у якій вони будуть представлені. 
Результат навчання може мати такі форми: письмову (реферати, рецензії, звіти, 
письмові домашні завдання, тексти) і усну (виступи, доповіді, відповіді на 
поставлені викладачем запитання дискусії), а також наочну (проекти, стенди, 
газети, проспекти, ділові ігри).  
 Необхідно розрізняти дві сторони результатів самостійної роботи учнів: 
предметну (зовнішний результат) та суб’єктивну (внутрішній результат). 
Зовнішній результат навчання відображає перетворення знань із неявного стану 
на явний, тобто форми, що можуть бути передані іншим.  Предметні 
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результати самостійної роботи у процесі вивчення суспільних дисциплін 
передбачають: 

― поглиблення та розширення знань;  
― узагальнення і систематизацію знань;  
― повторення і закріплення знань;  
― набуття навичок самостійної роботи;  
― розвиток умінь працювати з наукою, інформаційною, методичною 

літературою;  
― формування умінь правильно складати план подачі навчального 

матеріалу та конспектувати його;  
― формування умінь роботи узагальнення і висновки; практичну 

реалізацію результатів навчання.  
 На сучасному етапі розвитку суспільства, коли інформація швидко стає 
неактуальною, спеціалісту вкрай необхідно мати достатній рівень умінь 
пошукової роботи, щоб бути у змозі оперативно знайти необхідну інформацію 
та використовувати її у своїй практичній діяльності. Результатами здійснення 
інформаційного пошуку й осмислення інформації, розподіл інформації на 
частини, опис, узагальнення, представлення. Предметним результатом 
навчання є здобуття знань і перетворення їх з неявного стану на явний (відео, 
модель, тексти, ілюстрації, тобто форми, зрозумілі іншим). Найбільш 
ефектними формами представлення предметних результатів самостійної роботи 
учнів є невелика письмова робота, написання рефератів, розв’язаня проблемних 
задач.  
 Найпопулярнішим для представлення предметних результатів 
самостійної роботи під час вивчення суспільних дисциплін є написання 
реферату за заданою темою. Реферати доцільні для повторення й узагальнення 
навчального матеріалу. В процесі підготовки реферату учень мобілізує й 
актуалізує наявні знання, самостійно здобуває нові, необхідні для розкриття 
теми, порівнює їх зі своїм життєвим досвідом. При перевірці цих робіт 
викладач звертає увагу на відповідність роботи темі, повноту розкриття теми, 
послідовність викладу, самостійність суджень.  
 Як письмова форма предметних результатів у процесі самостійної роботи 
можуть застосовуватися індивідуальні домашні завдання. Практикуються 
індивідуальні завдання для учнів, які виявляють особливу зацікавленість тією 
чи іншою навчальною дисципліною.  
 Окрім домашніх завдань репродуктивного характеру, учням доцільно 
пропонувати пошукові й дослідницькі роботи. У пошукових роботах викладач 
визначає мету й методи, за якими учень сам складає план виконання роботи, 
спираючись на теоретичні знання. У дослідницьких роботах ставиться лише 
мета, а алгоритм роботи визначає учень. Такі завдання не лише стимулюють 
розвиток творчих здібностей учнів, але й сприяють обміну знаннями на 
навчальних заняттях, створюють творчу атмосферу, дарують радість 
інтелектуального спілкування.  
 Обов’язковими є проведення контролю результатів самостійної роботи на 
всіх етапах навчання. З цією метою викладачі розробляють контрольні завдання 
для поточного й підсумкового контролю. Для визначення рівня засвоєння 
знань, передбачених навчальним планом для самостійного опрацювання, учні 
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виконують контрольні роботи, а також комплексні кваліфікаційні завдання на 
випускних курсах. Наочна форма предметних результатів навчаня учнів — 
виконання дипломних проектів, основою яких є самостійна робота.  
  Суб’єктивним результатом самостійної роботи під час вивчення 
суспільних дисциплін є підвищення навчально-пізнавальної активності учнів, 
розвиток самостійності їхнього профільного мислення, формування 
індивідуального стилю навчальної і професійної діяльності. Майбутній 
фахівець, завершуючи навчання, повинен володіти високим рівнем 
усвідомлення себе як суб’єкта діяльності, здатного самостійно проявляти 
творчу активність у сфері своєї майбутньої професії. Необхідно також 
зазначити, що особливо важливим для майбутніх фахівців технічного профілю 
є віднаходження правильного шляху вирішення проблеми.  
 Таким чином, дослідження самостійної роботи з різних позицій (навчання 
у ПТНЗ, форма організації занять під час вивчення суспільних дисциплін, вид 
самостійної діяльності, форма пізнавальної активності об’єкта навчання) 
дозволило визначити методологічну основу самостійної роботи: особистісно 
орієнтований і діяльнісний підходи, принципи професійної спрямованості та 
гуманізація навчання.  
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