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ВВСС ТТУУПП  
 

Національна доктрина розвитку професійної освіти в Україні визначає, що 
суспільс тво 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 2015/2016 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 2015/2016 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. 

10. Кухар. Офіціант. 
11. Перукар. 
12. Агент з організації туризму. Адмініс тратор. 
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, 
екскурсії); 

2. Друковані роботи педагогічних працівників; 
3. Курси підвищення кваліфікації; 
4. Участь у ЗНО; 
5. 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 «Братерство духа»  
(м. Львів) 
 вересень, 2015 

Савич К.С. 
Добрій Н.П. 

учні І курсу обласний 

2 Доповідь на обласному 
семінарі викладачів 
української мови та 
літератури. 
Презентація словника-
порадника «Репресована 
мова» 
(м. Львів) 
 вересень, 2015 

Савич К.С. Савич К.С. 
викладачі ПТНЗ 
Львівщини 

обласний 

3 Участь в Міжнародних 
днях освіти дорослих; 
Міжнародній науково-
практичній конференції 
«Митрополит Андрій 
Шептицький – духовний 
батько українського 
народу»  
(м. Львів) 
 вересень, 2015 

МОН  
Національна 
академія 
педагогічних наук 
ЛНПЦ ПТО 

Березінська М.Б. 
Савич К.С. 

міжнародний 

4 Всеукраїнська наукова 
конференція «Актуальні 
питання історії і науки» 

МОН 
НУ «ЛП» 
Бурак І. В. 

Бурак І.В. 
Серцелевич Р.В. 

всеукраїнський 

5 Проведення перевірних 
контрольних робіт із 
загальноосвітніх предметів 
серед учнів І курсу 
(м. Львів) 
 жовтень-листопад, 2015 

Викладачі -
предметники 

Викладачі -
предметники 

локальний 

6 Проведення предметного 
тижня фізичної культури та 
Захисту Вітчизни: 
 - Спортивно-патріотичні 
змагання «Козацькі 
забави»;  
(м. Львів) 
 жовтень, 2015 
- Організація й проведення 
спартакіади серед 
педагогічних працівників 
(м. Львів) 
 листопад, 2015 

Лютий А.В. 
Дідух Р.А. 
Дорош М.С. 

Всі навчальні 
групи 
Команда 
Ставропігійського 
ВПУ м. Львова 

локальний 
обласний 

7 Проведення предметного 
тижня історії і права: 
- конкурси на кращу 

Цяска Н.М. 
Дорош М.С. 

Учні навчальних 
груп 1 і 2 курсів 

локальний 



 5 

стіннівку, реферати, 
кросворди на історичну 
тематику; 
- вечір пам’яті «Блаженні 
переслідувані за правду, бо 
їх є Царство Небесне» 
- круглий стіл «Глобальні 
проблеми людства і шляхи 
їх подолання» 
- правовий КВК «Право в 
нашому житті» 
(м. Львів) 
 жовтень, 2015 

8 Проведення предметного 
тижня природничих наук: 
- оформлення стендів 
«Заповіт Нобеля. 
Нобелівські лауреати з 
фізики», «Винаходи 
людства», «Винаходи 
українських фізиків», 
«Львівські фізики»; 
- Проведення олімпіади з 
фізики; 
- вікторина з фізики; 
вікторина з географії 
- учнівська конференція, 
присвячена Вернадському 
(м. Львів) 
 жовтень, 2015 

Борис Р.Й. 
Ковальська О.К. 
Колеснікова Т.А. 

Учні навчальних 
груп 

локальний 

9 Проведення предметного 
тижня математики й 
інформатики: 
- конкурс стіннівок, 
рефератів, ребусів, 
кросвордів; 
- вікторина «Подорож у 
країну комп’ютера» 
(залучені учні ЗОШ 
Львова) 
- олімпіада з математики; 
КВК з учнями І курсу 
(м. Львів) 
 листопад, 2015 

Лефменко М. В., 
Добрій Н.П., 
Журавська З.Ф. 

Учні навчальних 
груп 

локальний 

10 Тиждень української мови: 
- всеукраїнський 
радіодиктант; 
- організація й проведення 
конкурсів імені Петра 
Яцика та т. Шевченка (ІІ 
місце – обласний етап); 
- відкритий захід «Кращої, 
ніж рідна, мови не буває»; 

Гриценко Л.М. 
Савич К.С. 

Учні навчальних 
груп 

локальний, 
обласний 
(конкурси) 
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- екскурсія «Письменники і 
Львів»  
(м. Львів) 
 листопад – грудень, 2015 

11 Проведення круглих столів 
з роботодавцями «Роль 
соціального партнерства в 
сучасних умовах»: 
- поліграфічної галузі 
- автотранспортної галузі 
- агент з організації 
туризму 
- деревообробної галузі 
(м. Львів) 
 листопад – грудень, 2015 

Филипович Г.І. 
Глинська Б. М. 
Парахоняк В. М. 
Серцелевич Р. В. 
Василишин Д.В. 
Войтехівська Г. М. 
Легкий І. М.  
Гузюк Р. Ф. 

Учні навчальних 
груп 

обласний 

12 Участь у відкритті 
навчально-практичного 
центру «Хенкель»,  
м. Миколаїв, Львівська 
область  
листопад, 2015 

Бурак І. В. 
Войтехівська Г. М. 
Джерелейко Л. В. 

 обласний 

13 Участь у відкритті 
навчально-практичного 
центру «Снєжка»,  
м. Луцьк 
грудень, 2015 

Бурак І. В. 
Войтехівська Г. М. 
Джерелейко Л. В. 
Легкий І.М. 
 Мов’як Ю. О. 

  

14 Організація й проведення  
ІІ етапу Міжнародного 
конкурсу імені Тараса 
Шевченка 

НМЦ ПТО  
(Тимоць М. В.) 
 

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

обласний 

15 Участь у ході звіздарів 
м. Львів 
січень, 2016 

Березінська М.Б. 
Филипович Г.І. 
Дідух Р.А. 
Джерелейко Л.В. 

педапрацівники, 
учні ІІ курсу 

міський 

16 Засідання керівників 
фізичного виховання ПТНЗ 
Львівської області 
м. Львів 
лютий, 2016 

 Дідух Р. А. 
Лютий А. В. 

обласний 

17 Кримська елегія Лесі 
Українки (літературно-
музична імпреза до 145-
річчя віддня народження) 
м. Львів 
лютий, 2016 

Савич К.С. 
Зарума Р.С. 

учні І курсу обласний 

18 Тренінґ «Безпечний 
інтеренет»  
м. Львів 
лютий, 2016 

Добрій Н.П. учні  
груп № 14, 19 

локальний 

19 Шевченківські дні  
м. Львів 
березень, 2016 

Гриценко Л. М. 
Савич К.С. 

учні І курсу локальний 
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20 День професійного 
самовизначення 
м. Львів 
березень, 2016 

Бурак І.В. 
Березінська М.Б. 
Филипович Г.І. 

учнівський та 
педагогіічний 
колектив 

обласний 

21 Музейний урок за 
творчістю Михайла 
Коцюбинського у ХММ 
Івана Труша  
м. Львів 
березень, 2016 

Савич К.С. група № 11 міський 

22 Відвідування Літературно-
меморіального музею Івана 
Франка 
м. Львів 
березень, 2016 

Гриценко Л.М. 
Савич К.С. 

учні І курсу, 
майстри в/н 

міський 

23 Змагання з армспорту 
м. Львів 
березень, 2016 

Дідух Р.А. 
Лютий А.В. 

учні І–ІІІ курсів локальний 

24 Майстер-клас з 
писанкарства 
м. Львів 
квітень, 2016 

Грицик Д.М. 
Цибух О.М. 

учнівський та 
педагогічний 
колектив 

локальний 

25 Відвідування вистави «Ісус 
– син Бога живого» 
Національний академічний 
театр ім. М.Заньковецької 
м. Львів 
квітень, 2016 

Лефменко М.В. 
Савич К.С. 

учнівський та 
педагогічний 
колектив 

локальний 

26 ХХV обласні  
спортивні ігри 
м. Львів 
квітень, 2016 

Дідух Р.А. 
Лютий А.В. 

учні І–ІІІ курсів обласний 

27 Конкурси фахової 
майстерності – професій: 
- слюсар з ремонту 
автомобілів; 
- оператор комп’ютерного 
набору; 
- столяр, виробник 
художніх виробів з дерева 
м. Львів 
квітень - травень, 2016 

Филипович Г.І. 
Джерелейко Л.В. 
Глинська Б.М. 
Мов’як Ю.О. 
Парахоняк В.М. 
Добрій Н.П. 
Папа О.П. 
Цяпута Л.М. 
Чичкевич С.Д. 
Донченко О.В. 
Ковальчук І.М. 

учні відповідних 
груп 

локальний 

28 Відзначення 430-ої річниці 
освітньої та друкарської 
діяльності 
Ставропігійського  
ВПУ м. Львова 
м. Львів 
11 – 13 травня, 2016 

Адміністрація навчальні заклади 
– партнери, 
підприємства – 
партненри, 
учнівський та 
педагогічний 
колектив 

всеукраїнський 

29 Проведення ДПА: 
- українська мова 

Адміністрація Березінська М.Б. 
Гриценко Л.М. 

локальний 
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- математика 
- історія Ураїни 
м. Львів 
травень – червень, 2016 

Савич К.С. 
Лефменко М.В. 
Цяска Н.М. 

30 Проведення державної 
атестації у сфері загальної 
середньої освіти: 
- проведення самоаналізу 
- складання ККР (укр.мова, 
матем., історія, хімія, 
фізика, іноземна) 
- проведення атестаційної 
експертизи (з 25 до 
26.01.2016; з 04 до 
06.04.2016) 
- проведення 
інспекторських 
контрольних робіт 
- узагальнення результатів 
експертизи, формування 
справи 
- отримання результатів 
(див. додаток) 
м. Львів 
ІІ семестр 2015/2016 н.р. 

Адміністрація Березінська М.Б. 
Савич К.С. 
викладачі 
загальноосвітньої 
підготовки 

локальний 
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Додаток 
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2. Друковані роботи 
 

Василишин Д. В., Василишин О. М., Василишин-Грицина Т. М. Ковток минулого: до історії 
створення музею історії освітньої та друкарської діяльності. Вісник Львівського інституту 
економіки і туризму [Текст] : зб. Наук. ст. / М-во освіти і науки України. Львів інст-т економіки і 
туризму ; [редкол. : І. О. Бочан та ін.]. — Львів: ЛІЕТ, 2015. — № 10. — 290 с. : іл., табл.  — С. 
195–199. — 300 пр. 

 
Дарія Василишин, Тетяна Василишин-Грицина, Олег  Василишин. Вікно в минуле 

поліграфії. Науково-популярний журнал «Музейний простір», Музейне розмаїття. —м. 
Київ, 2015. — № 4 (14). — С. 29–31. — 1000 пр. 

 
Дария Васылышин, Олег  Васылышин, Татьяна Васылышин-Гриныца. Друкарня. Музей 

истории образовательной и печатной деятельности Ставропигийского висшего 
прифессионального училища г. Львова. Иллюстрированный исторический  
и художественный журнал мир музея. — Москва, 2016. № 2 (342).  — 58 с. — С. 54–55. — 3500 
экз. 

 
Грицик Д.М., Ткач Н.Ф. Урок на тему: «Технологія друкування багатофарбової 

друкарської продукції на двофарбовій офсетній машині GTO-52-2» : Методичний вісник НМЦ 
ПТО у Львівській області. – № 4/2015. – Львів, 2015. – С. 56 – 62. 

 
Парахоняк В.М. Завдання для контролю знань учнів з предмета «Спецтехнологія»: 

Методичний вісник НМЦ ПТО у Львівській області. – № 2/2016. – Львів, 2016. – С. 51 – 66. 
 
Репресована мова: спроба реабілітації безпідставно занедбаних слів.  

Словник-порадник зі слововживання / Укладач К.С. Савич/. – Львів: Друкарня 
Ставропігійського ВПУ м. Львова, 2015. – 31 с. 

  
Савич К.С. Особливості вивчення доби Розстріляного відродження в контексті 

національно-патріотичного виховання: мовознавчий аспект /К. С. Савич// Методичні 
рекомендації щодо проведення уроків української мови та літератури у професійно-технічних 
навчальних закладах [за ред. НМЦ ПТО у Львівській області]. – Львів, 2015. – С. 12 – 19. 

 
Савич К. С. Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького: використання 

фондів у навчальному процесі / К. С. Савич // Андрей Шептицький [Текст] : наук.праці / упоряд. 
та наук.ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. – Львів: «Сполом», 2016. – С. 319 – 324. – (Серія: Видатні 
українські педагоги, вип. 7). 

 
Филипович Г.І. Діяльність друкарні Ставропігійського братства: Методичний вісник 

НМЦ ПТО у Львівській області. – № 4/2015. – Львів, 2015. – С. 69 – 73. 
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3. Участь у ЗНО – 2016 
 
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.  

 
ОСНОВНА СЕСІЯ ТЕСТУВАННЯ: 
05 травня 2016 року – українська мова; 
13 травня 2016 року – істрія України; 
10 червня 2016 року – біологія; 
17 червня 201 – хімія. 
 
ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗНО: 
Березінська Мирослава Богданівна; 
Березінський Назар Іванович; 
Борис Роман Йосипович; 
Винарчик Ольга Федорівна; 
Гриценко Людмила Михайлівна; 
Грицик Дарія Михайлівна; 
Добрій Наталія Петрівна; 
Джерелейко Людмила Володимирівна; 
Журавська Зоряна Федорівна; 
Ковальська Оксана Калістратівна; 
Колеснікова Тетяна Андріївна; 
Лефменко Мирослава Володимирівна; 
Цяпута Людмила Михайлівна; 
Цяска Надія Миронівна. 
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4. Курси ПК – 2015 
  
Згідно з перспективним планом підвищення кваліфікації на 2015/2016 н.р. курси 

підвищення кваліфікації прошли наступні працівники за такими категоріями: 
 
Березінська М.Б.  категорія «викладач професійно-теоретичної підготовки»; 
Бурак І.В.   категорія «викладач професійно-теоретичної підготовки»; 
Дорош М.С.   професійний модуль (історія); 
Гузюк Р.Ф.   категорія «викладач спецпредметів»; 
Журавська З.Ф.  категорія «викладач професійно-теоретичної підготовки»; 
Зарума Л.В.   керівник гуртка; 
Колеснікова Т.А. професійний модуль (географія, економіка), 
   категорія «викладач професійно-теоретичної підготовки»; 
Сірін Ю. Г.   керівник гуртка; 
Филипович І.І.  категорія «викладач спецпредметів»; 
Цяпута Л.М.   категорія «майстер виробничого навчання»; 
Цяска Н.М.   професійний модуль (правознавство) 
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5. Результати атестації педагогічних працівників у 2016 році 
 
1. Глинська Б. М.  майстер в/н  1. відповідає займаній посаді; 
      2. присвоїти 12 т.р. 
2. Гузюк Р. Ф.  викладач  1. відповідає займаній посаді; 

2. підтвердити кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії». 

3. Добрій Н. П.  викладач  1. відповідає займаній посаді; 
      2. присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст  

першої категорії». 
4. Донченко О. В.  майстер в/н  1.  відповідає займаній посаді; 
      2. присвоїти 11 т.р. 
5. Дорош М. С.  викладач  1. відповідає займаній посаді; 

2. підтвердити кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії». 

6. Легкий І. М.  майстер в/н  1.  відповідає займаній посаді; 
      2. підтвердити раніше присвоєний 12 т.р. 
      3. підтвердити раніше присвоєне педагогічне  
     звання «майстер виробничого навчання І категорії». 
7. Парахоняк В. М.  викладач  1. відповідає займаній посаді; 

2. підтвердити кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії». 

3. присвоїти педагогічне звання «викладач-
методист». 

8. Савич К. С.  методист  1. відповідає займаній посаді; 
      2. присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст  

першої категорії». 
   викладач  1. відповідає займаній посаді; 
      2. присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст  

першої категорії»; 
3. присвоїти педагогічне звання «старший 

викладач». 
9. Сірін Ю. Г.   керівник гуртка 1.  відповідає займаній посаді; 
      2. присвоїти 10 т.р. 
10. Филипович Г. І.  заступник  

директора з НВР  1. відповідає займаній посаді. 
   викладач  1.  відповідає займаній посаді; 

2. підтвердити раніше присвоєну кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст вищої категорії»; 

      3. підтвердити раніше присвоєне педагогічне  
     звання «старший викладач». 
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Василишин Д. В., майстер в/н, 
Журавська З. Ф., викладач  

 
ССТТВВООРРЕЕННННЯЯ  ФФ РРЕЕЙЙММІІВВ  ТТАА  РРООББОО ТТАА  ЗЗ  ННИИММИИ  

((ппллаанн  ппррооввее ддее нннняя  ббііннааррннооггоо  ууррооккуу  уу  зз   ппррее ддммее ттаа  ««ООссннооввии  ттее ххннііччннооггоо  
ррее ддааггуувваанннняя  ттаа  ооффооррммллее нннняя  ттее ккссттуу»»  іі  ввииррооббннииччооггоо  ннааввччаанннняя))   

 
Тема уроку. Створення фреймів та робота з ними. 
Мета уроку. Ознайомити учнів з формами та видами фреймів, навчити 

створювати фрейми та вміщувати зображення чи текст у створені фрейми. 
Навчальна мета. Навчити учнів створювати фрейми за допомогою 

відповідних інструментів, перетворювати найпростіші форми у фрейми і 
використовувати їх для формування публікацій, вивчити властивості та призначення 
графічних та текстових фреймів; формувати вміння і навики створювати скріплені 
текстові фрейми; у процесі виконання роботи удосконалити вміння модифікувати 
текстові та графічні фрейми; 

Виховна мета. Формування в учнів самостійність, творчу активніс ть,  
ініціативу, любов до рыдного краю, позитивне ставлення до навчання, дбайливе 
ставлення до обладнання, економити електроенергію, матеріали (папір, тонер); 

Розвиваюча мета. Розвивати в учнів вміння сконцентрувати свою увагу, 
вміння аналізувати, порівнювати та висловлювати свої думки, пізнавальний інтерес, 
здійснювати всебічний розвиток учнів. 

Очікувані результати: 
Учні повинні вміти: 
— використовувати матеріал попередніх уроків; 
— правильно, грамотно аргументувати свої думки; 
— правильно, швидко давати відповіді на поставлені питання; 
— ефективно працювати в малих групах; 
— аналізувати результати своєї роботи; 
— використовувати матеріал самостійного завдання (міжпредметні зв’язки). 
Вид уроку. Урок засвоєння нових знань та формування первинних умінь. 
Тип уроку. Бінарний урок.  
Форма проведення: урок-вікторина. 
Форма організації навчальної діяльності: робота у малих групах 

(командах). 
Матеріально-технічне забезпечення: персональні комп’ютери, принтери,  

мульти-медійний проектор, екран. 
Дидактичне забезпечення: програмне забезпечення, презентація до 

пояснення уроку, зразки робіт, створені графічними примітивами видавничою 
системою Page Maker, кольорові картки для жеребкування, таблиця оцінювання. 

Міжпредметні зв’язки. Основи роботи в Інтернет, Технологія комп’ютерної 
обробки інформації, Правила дорожнього руху, Охорона праці. 

СТРУКТУРА УРОКУ: 
I. Організаційний момент. Перевірка наявності учнів і підготовка до уроку.   

Жеребкування та формування команд, пояснення правил проведення вікторини,  
безпека праці. 
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II. Повідомлення теми та мети уроку й очікуваних результатів.  
Мотивація навчальної діяльності. 
Фрейми доцільно використовувати як заповнювачі, щоб резервувати місце під 

текст або зображення в документах зі складною структурою, таких як газети та 
інформаційні бюлетні. Побудова порожніх фреймів як заповнювачів і зчеплення 
текстових фреймів одного з іншим допомагає створювати шаблони для верстки і 
структури публікації, за допомогою яких зміс т документів легко розподіляється по 
відведених для нього місцях. 

III. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок учнів: 
1. Повторення правил дорожнього руху (показ знаків на екрані); (знаки 

додаються). 
2. Повторення знань з охорони праці (метод жеребкування); (теми 

додаються). 
3. Робота зі словником поліграфічних термінів (питання зачитуються та 

додаються). 
4. Повторення попередньої теми уроку «Робота з графічними об’єктами у 

PageMaker» (питання зачитуються та додаються). 
IV. Пояснення нової теми: «Створення фреймів та робота з ними» та 

способів виконання практичних дій. 
Пояснення нового матеріалу варто акцентувати на темі уроку: «Робота з  

об’єктами  
в PageMaker». 

Демонстрація на дошці за допомогою проектора готової публікації, в якій 
використані різні графічні об’єкти та текст. Пояснення проводиться за наступними 
питаннями, використовуючи презентацію з покроковим поясненням (демонстрація 
презентації на екрані за допомогою мультимедійного проектора). 

Робота з фреймами в програмі PageMaker 
1.1. Використання фреймів 

В програмі Adobe PageMaker існує спеціальний тип об’єктів — фрейми.  
Фрейм багато в чому подібний до інших графічних об’єктів PageMaker (фрейм може 
мати атрибути фону та лінії), але при цьому існує дві істотні відміннос ті. 

Фрейм може мати вміст (зображення або текст), а може бути пустим. 
По-друге, текстові фрейми можна зчіпити один з одним так, що текст буде 

перетікати із одного фрейму в інший. 
Фрейми доречно використовувати як заповнювачі, щоб резервувати місце під 

текст або зображення в документах зі складною структурою, таких як газети та 
інформаційні бюлетні. 

Фрейми мають великі переваги. Побудова пустих фреймів як заповнювачів і 
зчеплення текстових фреймів одного з іншим допомагає створювати шаблони для 
верстки і структури публікації, за допомогою яких вміст документів легко 
розподіляється по відведених для нього місцях. 

Використовуючи одні і ті ж засоби і прийоми, фрейми, текстові блоки і 
графічні об’єкти можна виділити і відредагувати — перемістити, повернути, змінити 
розміри, зробити копію і т. д. Але в той же час, кожен тип об’єктів має свої 
особливості, які і визначають їх використання. 
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Для графічних елементів у програмі PageMaker можна задати атрибути фону 
та лінії; вони мають вісім маркерів-обмежувачів і не можуть мати іншого вмісту 
окрім внутрішнього фону. 

Текстові блоки не мають атрибутів фону та лінії; вони бувають тільки 
прямокутної форми і мають тільки чотири кутові обмежувачі. Текстові блоки можна 
зчепити один з одним — в цьому випадку матеріал перетікатиме з одного текстового 
блоку в інший. 

Слайд 2. Зовнішній вигляд графічних об’єктів, текстових блоків та фреймів. 
Фрейми, як і інші, створені засобами PageMaker графічні елементи, можуть: 
1. Бути довільної форми. 
2. Мають вісім маркерів-обмежувачів. 
3. Для них можуть бути задані атрибути фону і лінії. 
4. Можуть мати вміст — текст або зображення. 
5. Матеріал може перетікати із одного фрейма в інший. 
6. Фрейми можна використовувати в якості заповнювачів. 
7. Пустий фрейм перекреслюється блакитними недрукуючими лініями. 
Слайд 3. Зовнішній вигляд пустого фрейма. 

1.2. Створення фреймів 
Фрейми створюються за допомогою спеціальних інс трументів — Овальний 

фрейм, Прямокутний фрейм, Багатокутний фрейм. 
Слайд 4. Інструменти для створення фреймів. 
Крім цього, існує можливість перетворення у фрейм будь-якого об’єкту,  

створеного за допомогою графічних інструментів програми PageMaker (крім 
інс трументів Діагональ і Перпендикуляр). 

Якщо розмістити фрейм на сторінці-шаблоні, то його сторінки і вміст будуть 
відтворені на всіх сторінках публікації, яким було назначено цей шаблон. Але тоді 
не буде можливості додати до фрейму, розміщеному на с торінці-шаблоні, вміст із  
активної сторінки публікації. 

1.3. Додавання вмісту до фрейму 
Фрейм стає текстовим або графічним, в залежності від доданого до нього 

вмісту. Якщо в новий фрейм помістити зображення, то він стане графічним. І в  
ньому вже не можна буде розмістити текст.  

Щоб додати до фрейму текс т або зображення із публікації необхідно: 
1. Виділити фрейм за допомогою інс трументу Стрілка. 
2. Натиснути клавішу Shift і виділити текстовий блок або імпортоване 

зображення, яке необхідно розміс тити у фреймі. 
3. Вибрати з меню Елемент / Фрейм / Додати вмістиме. 
Слайд 5. Додавання тексту до фрейму. 
Слайд 6. Зовнішній вигляд фрейму з вміщеним текстом. 
Слайд 7. Додавання зображення до фрейму. 
Слайд 8. Зовнішній вигляд фрейму з вміщеним зображенням. 
Якщо текст, що знаходиться у фреймі, не зчеплений з ним, то можна відділити 

сам текст від фрейма, тобто винес ти текстовий блок на ту саму сторінку. Для цього 
необхідно виділити графічний фрейм або незчеплений текстовий фрейм. Далі 
вибрати із меню Елемент / Фрейм / Відділити  вмістиме. В результаті фрейм стане 
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пустим, а незалежне зображення або текстовий блок будуть розміщені на тій же 
сторінці. 

Слайд 9. Відділення зображення від фрейму. 
Слайд 10. Вигляд відділеного зображення від фрейму. 
Щоб видалити вміст фрейма, необхідно виділити фрейм, вибрати із меню 

Елемент / Фрейм / Видалити вмістиме. В результаті фрейм стане пустим. Якщо 
виділений фрейм містив текст, то буде видалений весь матеріал, навіть, якщо він був 
розміщений в декількох зчеплених фреймах. 

Щоб задати або змінити атрибути фону і лінії необхідно: 
1.  Виділити один або декілька об’єктів за допомогою інструменту Стрілка. 
2.  Щоб одночасно змінити стиль фону і атрибути лінії, необхідно вибрати із  

меню Елемент / Фон і лінія, а потім в діалоговому вікні Фон і лінія задати необхідні 
параметри. 

Слайд 11. Зовнішній вигляд фрейму з атрибутами фону та лінії. 
Після заповнення фрейму вмістом ми не можемо повернути, нахилити або 

дзеркально відобразити вміс т окремо від фрейму. Будь-яка трансформація фрейму 
викличе аналогічну трансформацію його вмісту. 

Слайд 12. Діалогове вікно «Параметри фрейму». 
Щоб задати варіант розміщення вмісту у фреймі необхідно вибрати команду 

Елемент / Фрейм / Параметри фрейму. В діалоговому вікні, що відкрилося, вибрати 
один із варіантів розміщення вмісту у фреймі. Вибрати в списках Вирівнювання по 
вертикалі / горизонталі варіанти вирівнювання вмісту. В групі Відступи від країв 
фрейму ввести значення величини відс тупу (одне для овального або багатокутного 
фрейму, або чотири для кожної з чотирьох сторін прямокутника). 

V. Повторення й узагальнення вивченого. 
Слайд 13. Розгадай кросворд. 

Вс тупний інструктаж уроку виробничого навчання майстра в/н Василишин Д. В. 
PageMaker заснований на текстових блоках. Повторимо знання з попередньої 

теми. 
1. Як зробити текстовий блок активним? 
2. З яких елементів складається текс товий блок? 
3. Які бувають текстові блоки і який мають вигляд? 
4. Які перетворення можна проводити з тес товими блоками? 
Як ми вияснили текс тові блоки можуть бути самостійними, а можна зчіпити 

один з одним так, що текст буде перетікати з одного блоку в інший.  
Окрім текс тових блоків у РМ існує спеціальний тип об’єктів — фрейми. 
Для видавничої системи InDes iqn фрейми є основним засобом розміщення 

графічних  
і текстових матеріалів.  

Фрейми створені інструментами можуть бути прямокутні, овальні,  
багатокутні.  
З допомогою клавіші Shift — квадрат, коло. 

Пустий фрейм перекреслюється блакитними недрукуючими лініями. 
Фрейми мають вісім маркерів-обмежувачів, можуть бути задані атрибути 

фону і лінії, мати вміст — текст чи зображення. 
Текстовий матеріал може перетікати з одного фрейму в інший. 
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Щоб додати до фрейму текс т із публікації необхідно: 
1. Виділити фрейм за допомогою інс трумента Стрілка. 
2. Натиснути клавішу Shift і виділити текстовий блок, який необхідно розмістити 

у фреймі. 
3. Вибрати із підменю Елемент / Фрейм / Додати вмістиме. 
Якщо у фреймі не поміщається весь вставлений у нього текст, нижній 

індикатор матиме червоний колір, показуючи що фрейм міс тить нерозміщений 
текст. 

Клік на індикаторі включає режим скріплення фреймів. Курсор при цьому 
набуває вигляд трьох ланок ланцюжка з чорною трикутною стрілкою. Клікнувши 
ним у внутрішній області заздалегідь створеного порожнього фрейму, нерозміщений 
текст перетече у другий фрейм і буде пов’язаний з першим. Якщо розмірів другого 
фрейму недостатньо для розміщення всього матеріалу, слід створити новий фрейм і 
повторити операцію скріплення фреймів.  

Зв’язки між фреймами можуть бути розірвані у будь-який момент. Для 
розриву зв’язків між фреймами достатньо, утримуючи комбінацію клавіш Ctrl+Shift, 
клацнути на нижньому індикаторі першого фрейму або верхньому індикаторі 
другого. В результаті даної операції розміщений у другому фреймі матеріал 
переміщається в перший і текст більше не може перетікати між цими фреймами. 

Виключити окремий фрейм з ланцюжка зв’язаних фреймів можна командою 
меню Елемент /Фрейм/Виключити. Виключений фрейм виявляється порожнім, а 
матеріал, що в ньому знаходився,   переміщається в наступний фрейм, якщо такий 
існував. 

Положення матеріалу у фреймі можна задати в діалоговому вікні Параметри 
фрейму, вибравши команду Елемент / Фрейм / Параметри фрейму. Щоб  задати 
параметри, фрейм повинен бути виділений інструментом Стрілка. 

Для кожного фрейму доступна тільки частина параметрів. Якщо це 
прямокутний текстовий фрейм, то надається можливіс ть вибору вертикального 
виключення тексту і 4 розміри відс тупів від меж фрейму.  

Для непрямокутного фрейму не можна визначити вертикальне виключення в 
полі Вертикальне виключення, а відступ від меж фрейма повинен бути однаковим з  
усіх боків. Він задається в полі Відступ. 

Якщо фрейм містить зображення, поля введення відступу від країв стають 
неактивні, але відкривається можливіс ть визначити, як слід поступати із  
зображенням, що знаходиться усередині фрейму. При цьому пропонуються такі 
варіанти: 

Обрізувати вміст за розміром фрейму. Якщо розмір зображення перевищує 
розмір фрейму то видимою залишається тільки та його частина, яка поміщається у 
фрейм.  

Налаштовувати розмір фрейму по вмісту. Фрейм по цій команді приймає 
розміри зображення. 

Масштабувати вміст за розміром фрейму. Цей варіант розташування 
фрейму  
є режимом, а не одноразовою командою, як попередні. При зміні розмірів фрейму 
буде відмасштабовано і зображення, що міс титься в ньому. Перемикач Зберігати 
пропорції забезпечує підтримку постійного співвідношення сторін зображення.  
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Щоб імпортувати зображення у фрейм необхідно: 
1. Виділити фрейм. 
2. Вибрати із меню Файл команду Помістити. 
3. Задати потрібні параметри фрейму. 
Створити по 3 текстових і 3 ілюс траційних фрейми. Особистий текст вам 

потрібно було підготовити вдома, а ілюстрації для фреймів — це ваші фотографії з 
контактів (Інтернет). 

Ваше оцінювання сьогоднішнього уроку теоретичного та виробничого 
навчання проведуть незалежні експерти. 

Домашнє завдання. Підготувати макет візитної картки. 
Охорона праці  жінок 

Конституція України закріпила рівність прав жінок і чоловіків, але 
враховуючи фіз іологічні особливості організму жінки, інтереси охорони 
материнс тва і дитинс тва, трудове законодавство встановило спеціальні норми, що 
стосуються охорони праці та здоров’я жінок. 

Забороняється залучати жінок до піднімання і переміщення речей, маса яких 
перевищує встановлені для жінок норми: 

— піднімання і переміщення вантажів 10 кг при чергуванні з іншою роботою 
(до 2 разів на годину); 

— піднімання і переміщення вантажів впродовж робочої зміни — 7 кг. 
Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої 

зміни, не повинна перевищувати: з робочої поверхні — 350 кг, з підлоги — 175 кг. 
Залучення жінок до робіт у нічний час (з 22.00 до 6.00) не допускається за 

винятком тих галузей господарства, де це є необхідністю. 
Забороняється залучати вагітних жінок або жінок які мають дітей до трьох 

років до роботи у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні, а також 
забороняється направляти їх у відрядження. Вагітним жінкам, відповідно до 
медичного висновку, знижуються норми виробітку, норми обслуговування,  або 
вони переводяться на легшу роботу. 

На підс таві медичного висновку жінкам надається оплачувальна відпустка у 
зв’язку з вагітністю та пологами триваліс тю 126 календарних днів (70 днів до і 56 
після пологів). Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за 
бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною та досягнення нею 
трирічного віку та додаткова неоплачувана відпус тка по догляду за дитиною до 
досягнення нею віку шести років.  

Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або дітей-
інвалідів, за їх бажанням щорічно надається додаткова оплачувана відпустка 
триваліс тю 5 календарних днів без урахування вихідних. 

Виробничий  шум  та  вібрація 
У сучасному світі шум став одним з несприятливих чинників, що впливають 

на людину. 
Рівень шуму до 50 дБА, зазвичай не викликає шкідливого впливу на людину в 

процесі трудової діяльнос ті. 
Шум з рівнем 50–60 дБА може викликати психологічний вплив,   що 

проявляється у погіршенні розумової діяльності, послабленні уваги, посиленні 
розвитку втоми, дії на слуховий аналізатор людини, сповільнення реакції на 
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небезпеку. При рівні шуму 65–90дБА підвищується тиск крові, судини звужуються, 
що погіршує постачання органів кров’ю. Дія шуму з рівнем 90 дБА і вище може 
призвести до зниження слухової чутливості, погіршення діяльності шлунку та 
кишківника, до відчуття нудоти, болю голови, шуму у вухах. Високі рівні шуму 
впливають на весь організм. 

Основними заходами та засобами боротьби з шумом є: 
— зниження рівнів шуму в джерелі його утворення; 
— використання звукопоглинаючих та звукоізолюючих засобів; 
Ті види діяльності, в яких поєднується напружена розумова та інтенсивне 

використання комп’ютера (редагування тексту, верстка оригіналу, «запуск» та 
відлагодження програм) характеризується відчутним впливом навіть незначних рівнів 
шуму. Цей вплив виражається у зниженні розумової працездатності, швидкій 
втомлюваності, послабленні уваги, болю голови та ін. 

На комп’ютеризованих робочих місцях основними джерелами шуму є 
вентилятори системного блоку, накопичувачі, принтери ударної дії. Для зниження 
рівнів шуму на робочих місцях рекомендується розмістити друкувальні пристрої 
ударної дії (матричні, шрифтові принтери) в іншому приміщенні,  або огородитити 
їх звукоізолюючими екранами. 

Для зниження вібрації обладнання, прис трої, пристосування необхідно 
встановлювати на спеціальні амортизуючі прокладки, передбачені нормативними 
нормами. 

Організація  й  обладнання  робочих  місць 
Робоче місце — це місце постійного або тимчасового перебування працівника 

в процесі трудової діяльнос ті. 
Правильна організація робочих місць сприяє усуненню загального 

дискомфорту, зменшенню втомлюванос ті працівника, підвищення його 
продуктивності  При раціональній організації робочих місць продуктивність праці 
зростає в 15–25%. 

Площа, виділена для одного робочого місця ПК, повинна складати не менше 6 
м2, а об’єм — не менше 20 м3. При розміщенні робочих місць необхідно 
дотримуватись таких вимог: 

— робочі місця з ВДТ розміщуються на відстані не менше 1 м2 від с тін з і 
світловими прорізорами; 

— відстань між бічними поверхнями відеотерміналів має бути не меншою за 
1,2 м; 

— відстань між титульною поверхнею одного відеоматеріала та екраном 
іншого не повинна бути меншою 2,5 м; 

— прохід між рядами робочих місць має бути не меншим 1 м. 
При потребі високої концетрації уваги під час виконання робіт з високим 

рівнем напруженості суміжні робочі місця з ВДТ необхідно відділяти одне від 
одного перегородками висотою 1,5–2 м. 

Нормований рівень освітленос ті на робочому столі в зоні розташування 
документа становить 300–500 лк. 

Екран відеотермінала та клавіатура мають розташовуватися на оптимальній 
відстані від очей користувача, але не ближче 600 мм, з урахуванням розміру абетково-
цифрових знаків та символів. 
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Кут нахилу клавіатури в межах 5–100. Якщо у конструкції клавіатури не 
передбачено простору для опори долонь то її слід розташовувати на відстані не 
менше 100 см від краю столу в оптимальній зоні моторного поля. Допускається 
розміщувати клавіатуру не спеціальній, регульованій за висотою, робочій поверхні 
окремо від столу. 

Перша  допомога  при  ураженні  електричним  струмом 
Рятування життя людині, що уражена електричним струмом вагомо залежить 

від того, наскільки швидко та правильно діють ті, хто надає допомогу.  
Перш за все, необхідно негайно припинити дію електричного с труму на 

людину. Це можна зробити різними способами. Найбільш прос тий спосіб — 
відключення електрообладнення, до якого торкається потерпілий. Якщо швидко 
відключити електрообладнання неможливо, то потрібно відокремити потерпілого 
від струмоведучих частин, пам’ятаючи при цьому про свою безпеку. Необхідно 
надійно ізолювати себе від землі (стати на суху дошку, будь-яку не  струмопровідну 
підстилку, не торкатись заземлених металевих конструкцій). Потерпілого можна 
відтягнути від електрообладнання за одяг, якщо він не вологий і відс тає від тіла.  
Якщо необхідно доторкнутись до тіла потерпілого, то слід одягнути діелектричні 
рукавиці або обмотати руки сухим одягом. 

Після припинення дії електричного струму на людину необхідно викликати 
лікаря, однак до його прибуття слід надати потерпілому необхідну допомогу. Заходи 
долікарської допомоги залежать від стану, в якому перебуває потерпілий.  
Потерпілий може перебувати в трьох станах: 

— при свідомості; 
— непритомний, однак в нього є дихання і пульс; 
— в стані клінічної смерті (відсутнє дихання та не прощупується пульс). 
Якщо потерпілий при свідомості то його слід поклас ти на підстилку із  

тканини чи одягу, створити приплив свіжого повітр’я, розстібнути стискаючий одяг, 
що перешкоджає диханню, розтерти та з ігріти тіло і забезпечити спокій до прибуття 
лікаря. 

Якщо потерпілий знаходиться в непритомному стані, слід дати понюхати 
ватку, змочену нашатирним спиртом або оприскати лице холодною водою. Якщо 
потерпілий прийде до тями, йому слід дати випити 15–20 крапель нас тоянки 
валеріани та гарячого чаю. 

При відсутності ознак життя потрібно негайно розпочати серцево-легеневу 
реанімацію (СЛР), адже ймовірніс ть успіху тим менша чим більше часу пройшло від 
початку клінічної смерті. До заходів СЛР належать штучне дихання та масаж серця. 
Масаж серця потрібно поєднувати зі штучним диханням.  Попередньо потерпілого 
потрібно поклас ти спиною на тверду поверхню, звільнити від с тискаючого одягу, 
підкласти під лопатки невеликий валик, закинути голову максимально назад. 

Розлади  здоров’я  користувачів,  
що  формуються  під  впливом  роботи  за  комп’ютером 

Зоровий дискомфорт 
При роботі з ВДТ основне навантаження припадає на всі елементи зорового 

аналізатора. Порушення зорових функцій у корис тувачів к0омп’ютерів пов’язані, в 
основному, з трьома групами факторів: 

— параметрами освітлення робочого місця; 
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— характеристиками дисплея; 
— специфікою роботи за комптером. 
Нормований рівень освітленос ті на робочому столі в зоні розташування 

документа становить 300–500 лк. 
Розлади центральної нервової системи 

Виробнича діяльність операторів може формувати розлади здоров’я. До 
факторів погіршення мтану належить: 

— нформаційне перевантаження мозку в поєднанні з дефіцитом часу; 
— тривожне очікування інформації, особливо тієї, що викликає необхідність 

прийняття рішення; 
— велике зорове та нервово-емоційне напруження; 
— гіподинамія; 
— монотопія; 
— висока відповідальність за кінцевий результат; 
— тривала ізоляція у спілкуванні, зумовлена індивідуальним зарактером праці 

з ВДТ. 
В організмі розвивається втома від змін збудження та гальмування в корі 

головного мозку. 
В операторів вираженою є психічна втома, яка виявляється: 
— зниження здатнос ті коцентравати увагу, сприймати інформацію; 
— сповільнення мислення, та здатнос ті до запам’ятовування; 
— виникають дипресії та роздратування; 
— втрата емоційної рівноваги. 

Перенапруження скелетно-м’язової системи 
Робота характеризується високим напруженням зорового аналізатора, значним 

навантаженням, які припадають лише на кисті на фоні малої загальної рухової 
активності, нервово-емоційним напруженням. 

До найбільш частих симптомів, що характерні для захворювань      
— больові відчуття різної сили в суглобах та м’язах кистей рук; 
— оніміння та повільна рухливість пальців; 
— судоми м’язів кисті; 
— поява ниючого болю в ділянці зап’ястка. 
За підрахунками дослідників при інтенсивній роботі зміни на вказівні пальці 

припадає навантаження, яке можна порівняти з навантаження на ноги після 40-
кілометрової прогулянки. 

Перенапруження скелетно-м’язової системи в основному спричинено: 
— нераціональною позою, при роботі за комп’ютером; 
— однотипними навантаженнями, що викликані роботою за клавіатурою або 

пристроєм типу «миша»; 
— обмеженою загальною руховою активністю (гіподинамією). 
У людини нараховується бдизько 600 скелетних м’яз ів, однак через   

нерівномірний їх розподіл м’язова сила окремих час тин тіла — неоднакова. 
Ефективна робота значною мірою залежить від врахування фізіологічних 
можливостей та особливостей опорно-рухової системи людини. Зокрема, 
максимальна кількість рухів пальців руки за хвилину с тановить 380,  кис ті — 180, 
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руки — 90; тулуба — 30. Рухи в горизонтальній площині менше втомлюють ніжу 
вертикальній, а рухи від тулуба точніші, ніж до тулуба. 

Питання для 1 команди 
1. Ілюстрація або портрет автора, який розміщений перед титульним аркушем 

.............….........… (ФРОНТИСПІС). 
2. Перший рядок нового розділу; частина тексту, який починається  

з абзацу .…............. (А капіте). 
3. Точно відтворений рукопис чи видання …............  (Факсиміле). 
4.  Рядок з назвою розділу або теми книги, який розміщений зверху полоси 

(шпальти) ....….................. (КОЛОНТИТУЛ). 
Питання для 2 команди 

1.  Згинання аркушів паперу для формування зошитів на машині або вручну 
……............…… (ФАЛЬЦЮВАННЯ) 

2.  Водяний знак на папері …................ (Філігрань). 
3. Помічник друкаря, який наносив з допомогою валика фарбу на форму. Він 

також виготовляв типографську фарбу .........…….. (Батирщик). 
4.  Процес монтажу однакових за форматом полоc видань ...................... 

(ВЕРСТКА ПОЛОС (ШПАЛЬТ)).  
Питання для 3 команди 

1.  Допоміжний елемент книги у виді ілюстрованої обробки з боковими 
клапанами. Призначена для захисту палітурки від пошкоджень та забруднення, для 
кращого оформлення та реклами  .….............… (СУПЕРОБКЛАДИНКА). 

2.  Умовні позначення, які допомагають позначити та виправляти помилки на 
коректурному відбитку і в наборі  ….....................  (КОРЕКТУРНІ  ЗНАКИ). 

3.  Давній  рукопис чи видання …..................  (Манускрипт). 
4. Букви з накресленням прописних, але за величиною вічка дорівнює 

рядковим  …............. (Капітель). 
   Питання для 4 команди 

1.  Спеціальний знак охорони авторського права  …….....… (Копірайт). 
2.  Порядковий номер сторінки  …............ (Пагінація). 
3.  Зображення у вигляді  ілюстрації на спусковій полосі, що прикрашає і 

виділяє розділи  
в книзі  . …..............….. (ЗАСТАВКА). 

4.  1. Примітки на полях книги або рукопису чи заголовки, вміщені на полях 
книги, журналу («боковики», «ліхтарики»)  . ....................... ( Маргіналії). 

Запитання  для  І  команди 
1. Як згрупувати декілька об’єктів? 
Відповідь. Виділити декілька об’єктів та виконати команду Елемент / 

Згрупувати 
2. Як розбити сторінку на колонки? 
Відповідь. Макет / Границі колонок. 

Запитання  для  ІІ команди 
1. Як помістити графічний об’єкт на задній план? 
Відповідь. Елемент / Монтаж / На задний план. 
2. Як округлити кути прямокутника? 
Відповідь. Елемент / Заокруглені кути. 
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Запитання  для  ІІ команди 
1. Як задати колір та товщину Лінії? 
Відповідь.  Елемент / Фон і Лінія. 
2. Як вирівняти виділені об’єкти по вертикалі? 
Відповідь. Елемент / Розмістити об’єкти / По вертикали. 

Запитання  для  ІV команди 
1. Як вирівняти виділені об’єкти по ліву сторону сторінки? 
Відповідь. Елемент / Розмістити об’єкти / По лівому боці. 
2. Як вирівняти виділені об’єкти по горизонталі? 
Відповідь. Елемент / Розмістити об’єкти / По горизонталі. 
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ССААММОО РРЕЕАА ЛЛІІЗЗАА ЦЦІІЯЯ  ООССООББИИСС ТТООСС ТТІІ     
ВВ  УУММОО ВВААХХ  ГГУУММАА ННІІЗЗАА ЦЦІІЇЇ   

 
Дослідження основних умов і механізмів самореалізації особистос ті 

відбувається сьогодні у межах загальнофілософських концепцій людини, її 
залучення до життєдіяльності суспільства. Одним із найважливіших чинників, що 
впливають на самореалізацію особистості, є система освіти. 

Ключові слова: саморозвиток, самоосвіта, самореалізація особистості,  
інноваційна особистість, суспільство освіти. 

На початку XXI с толіття дедалі очевиднішими с тають тенденції до зміни 
ціннісних пріоритетів. Тих пріоритетів, що забезпечують суспільний розвиток у 
цілому. Загальноцивілізаційні зрушення, які співпадають з переходом людства у 
наступне століття, викликають до життя не тільки зміну умов і відповідних способів 
організації діяльнос ті людини. Починає проявляти себе переакцентація джерел 
створення національного благополуччя з використанням природних ресурсів, 
фізичної некваліфікованої праці і фінансового капіталу до максимального 
включення наукоємних технологій та інтелектуального потенціалу [3]. Інакше 
кажучи, можливості розвитку окремих країн вимірюються і прогнозуються, виходя-
чи з пріоритету людського чинника, а за основу оцінки ступеня розвиненості країни 
береться її здатність до розвитку і включення людського потенціалу. Так серед 
основних критеріїв оцінки поряд з валовим національним продуктом, тривалістю 
життя в індекс розвитку потрапляє освіта. 

Цивілізаційна криза, що охопила людство наприкінці ХХ - на початку XXI 
століття, пов'язана з переходом від техногенної до антропогенної цивілізації.  
Антропогенна цивілізація XXI століття буде базуватися на новій світоглядній 
парадигмі відносин "людина-природа-господарство", заснованій на принципах 
еволюційного, гармонічного та с тійкого відтворення громадського життя як цілісної 
єдності відтворення людини, навколишнього середовища й продукції. 

Основною метою антропогенної цивілізації є благополуччя людини як міри 
цивілізаційної культури і її щастя як вищого критерію прогресу суспільства. А це, у 
свою чергу, вимагає зміни у сприйнятті самої людини, її сутності. Сучасне 
людинознавство базується на поліцентричній сутності людини біо- соціо-духовній 
(трансцендентній). Саме це змушує систему освіти формувати не тільки особистіс ть 
фахівця, а й активного, творчого, самобутнього суб'єкта історичного процесу — 
індивідуальність. 

Система освіти XXI століття повинна враховувати й ті фундаментальні 
протиріччя людини, що спричинили цивілізаційну кризу. До цих протиріч, які 
вимагають перегляду освітньої парадигми, можна в першу чергу віднести 
протиріччя між розмаїтістю пізнаваного світу й принциповою неповнотою розмаї-
тості пізнаного. Вирішення даного протиріччя в рамках особистісних характерис тик 
людини відбувається як процес її неперервної освіти й виховання, що забезпечує 
постійне зростання різноманітності знань, потреб, культури особистості. Для 
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системи освіти дане фундаментальне протиріччя здобуває нас тупну інтерпретацію: 
неперервний ріст варіативності єдиної системи знань, науки, культури, освітніх 
систем, переліку напрямків і спеціалізацій підготовки фахівців, освітніх програм, 
технологій тощо. Все це в остаточному підсумку є вимогою неперервності освіти 
людини у процесі її життя. 

Нова цивілізація XXI століття, її інформаційний етап с творює особливі умови 
для реалізації творчого потенціалу людини, її самореалізації, свободи вибору й 
навіть права на помилку. Водночас новітні інформаційні технології зобов'язують 
людину з підвищеною відповідальністю підходити до результатів своєї діяльності. 

Самореалізація вис тупає як спосіб життя особистості, формує систему 
ціннос тей і простір для самовизначення, самоздійснення. Розвиток уявлень про 
самореалізацію особистості і її особливостях у значній мірі пов’язаний із  
феноменом людського існування, змінами у взаємовідносинах особистості й усього 
людства, оскільки самореалізацію можна предс тавити як соціально-індивідуальний 
процес свідомого цілепокладання сутнісних сил на основі життєдіяльнос ті кожної 
конкретної людини. Істотне значення для розуміння проблеми самореалізації 
особистості мають дослідження В.П. Андрущенка, П.С. Гуревича, Р.А. Зобова, М.С. 
Кагана, В.М. Келасьєва, Л.Н. Когана, М.К. Мамардашвілі, Н.П. Піщуліна, В.Ф. 
Сержантова, І.Т. Фролова, А.Н. Шіміної й ін. 

Мета даної статті — виробити концептуальні засади розвитку, самовизначення 
і самореалізації особистості в умовах гуманізації освітніх систем. 

Модель сучасної освіти, яка здатна своєю якістю забезпечувати рівень і якість 
розвитку окремих країн і людства в цілому, на думку багатьох вчених, повинна 
задовольняти вимоги безперервнос ті і модальності, фундаментальності й 
універсальнос ті, антропологізму і демократизму. Вона повинна мати механізми 
динамічного саморозвитку, тобто володіти такою якіс тю, як інноваційність [4]. І 
якщо очевидно, що одним з основних ресурсів розвитку на сучасному етапі 
суспільного прогресу стає освіта, то також очевидно, що неодмінним атрибутом 
розвитку є її інноваційна складова. 

Інформаційна революція, що відбувається на наших очах, вносить істотні 
корективи до освітнього процесу. Вчені-педагоги все частіше звертаються до 
проблеми організації навчально- пізнавальної діяльнос ті в перенасиченому 
інформаційному середовищі. 

На перший план в освітньому процесі висувається не формальна організація 
навчального процесу, а цілеспрямована інформаційна взаємодія вчителя і учня, які 
отримують задоволення від зустрічі один з одним протягом порівняно невеликого 
проміжку часу в рамках особово-орієнтованого навчання і саморозвитку в тріаді 
інформація — знання — розвиток. 

Інформатизація суспільс тва і його гуманістична перебудова - два тісно 
пов'язаних поняття. На шляху реалізації нових підходів у навчанні перша - 
створення адаптивної дидактичної системи як такої, що дозволяє забезпечити 
розвиток і самореалізацію особистості. 

На особовому рівні суб'єктної взаємодії все різноманіття якісного прояву 
особистості щодо позначеного критерію слід розглядати з позицій з'ясування її 
інноваційного типу. З метою пошуку характерних якісних рис інноваційного типу 
особистості логіка подальшого міркування побудована на аналітичному поєднанні 
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наявних у літературі уявленнях про "сучасну" особистіс ть, "творчу" особистіс ть і 
різних підходів до з'ясування "інноваційної" особистос ті. Модель сучасної 
особистості відображає риси, які необхідні сучасним тенденціям розвитку 
суспільс тва, тоді як творчість є атрибутивною якістю сучасної особистості і 
інновації одночасно, а інноваційніс ть знаходить вираз в особливому поєднанні 
специфічних рис особистості. 

З цієї точки зору, привертає увагу запропонована соціологом А. Інкелес  
аналітична модель сучасної особистості, значущими рисами якої є відкритіс ть 
експериментам, інноваціям, змінам; готовність до плюралізму думок, визнання 
існування різних точок зору без побоювання зміни власного бачення світу; 
орієнтація на сьогодення і майбутнє, а не на минуле; упевненіс ть і здатніс ть в  
подоланні життєвих перешкод; планування майбутніх дій для досягнення мети як в 
суспільному, так і в особистому житті; висока цінність освіти і навчання. 

У тій або іншій інтерпретації означені риси сучасної особистос ті 
повторюються у працях як зарубіжних, так і в ітчизняних дослідників. У них 
підкреслюється, що інтегральною якістю сучасної особистості є здатність не 
адаптивної самозміни, коли особистість вимушена пристосовуватися до динамізму 
соціального життя, а здатніс ть до таких змін, які спрямовані як на зміну умов 
соціального життя, так і на самозміну [5]. Ця типова особливість творчос ті визначає 
як сукупніс ть особових рис, так і загальні характеристики творчого мислення -  
атрибутивної ознаки інноваційного типу особистості. Поєднання цих здібностей з 
відповідними особовими особливостями становить суть такої інтеграційної якос ті,  
як креативність, що є необхідним компонентом інноваційності. 

Забезпечити інноваційні якості особистості можливо тільки у випадку 
забезпечення її самореалізації. 

Дослідження основних умов і механізмів самореалізації особистос ті 
відбувається в рамках за- гальнофілософських концепцій людини, її залучення у 
життєдіяльність суспільства, що дозволяє зрозуміти основні шляхи розвитку 
особистості й фактори, що впливають на неї. 

Самореалізацію можна розуміти як процес найбільш повного виявлення і 
впровадження особистіс тю своїх можливостей, досягнення намічених цілей у 
вирішенні особисто значимих проблем, що дозволяє максимально повно реалізувати 
людині свій творчий потенціал. Таким чином, поняття "са- мореалізація 
особистості" визначається як здійснення можливостей розвитку власного Я; 
реалізація зусиль людини; збалансоване і гармонічне розкриття усіх аспектів 
особистості, розвиток генетичних і особистісних можливостей, її творчого 
потенціалу, найбільш повне використання своїх здібностей, талантів, можливостей у 
прагненні розкрити себе з відчуттям повноти життя. 

Відтак можна сказати, що самореалізація - це здійснення можливостей 
розвитку особистості за допомогою власних зусиль, спільної творчості, спільної 
діяльнос ті з іншими людьми, соціумом і світом в цілому. 

Серед протиріч розвитку і становлення особистості важливе місце займає 
протиріччя між природним прагненням людини реалізувати себе, знайти своє місце 
в суспільстві і дефіцитом необхідних фізичних і духовних можливостей. Саме це 
протиріччя є однією з рушійних сил внутрішнього саморозвитку особистості. Зміни,  
що відбуваються у нашому суспільстві, впливають на появу специфічного типу 
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взаємин людей, що характеризується зростаючою бездуховніс тю й конформізмом. В 
освітньому прос торі важливо створити такі умови, які забезпечували б адекватніс ть 
уявлень людини про саму себе. 

У зв'язку із цим необхідно забезпечити учня адекватними його віку 
психологічними знаннями про людину як частку природного світу, члена 
суспільс тва, суб'єкта і об'єкта взаємин, допомогти людині зорієнтуватися в постійно 
мінливому житті, визначити своє місце в ній, не втрачаючи цілісності й 
індивідуальності своєї особистості. Дати можливість бути самим собою, людською 
особистістю [12]. 

Самореалізація особистості тісно пов’язана із прагненням людини зрозуміти 
сенс власного життя. Відсутність такого змісту породжує у людини так званий 
екзистенціальний вакуум, що веде до суїцидів, алкоголізму, наркоманії,  
злочинності. Можуть бути вироблені компенсаторні механізми, що заміщають 
почуття сенсу життя прагненням до влади, до нагромадження грошей, до 
сексуальних задоволень. У кожної людини своє покликання й місія в житті, кожний 
повинен виносити в душі своє конкретне призначення, що вимагає своєї 
самореалізації [11]. 

Освіта повинна бути орієнтована насамперед на особистість, стати 
особистісно-розвивальною, культурологічною [1]. Засвоюючи те або інше явище 
культури, людина робить завдяки цьому відкриття у самому собі. Якщо, пізнаючи 
факти й закономірності зовнішнього світу, вона переживає це як пробудження нових 
розумових і духовних сил, як самопізнання й саморозвиток, то й відповідна галузь 
культури стає "її світом", простором можливої самореалізації й оволодіння нею 
отримує потужну й надійну мотиваційну основу, що традиційне навчання 
забезпечити не може. 

Отже, сучасній, інноваційній особистості необхідна ефективна освіта. Дуже 
важливо, щоб сьогодні людина, яка отримала освіту, не стала конформістом зі 
стереотипним мисленням, а залишилася вільною, творчою й оригінально мислячою 
[2]. Кризові явища в сучасній системі освіти свідчать про необхідність корінної 
перебудови суспільної й педагогічної свідомості, переосмислення відносини до 
цілей і цінностей освіти. Один з найважливіших принципів перебудови системи 
освіти — перехід на позиції гуманістичної педагогіки й психології. Як сказав А. 
Маслоу: "Гуманістична освіта — це процес, що проходить через все життя, а не 
обмежується стінами певного будинку" [8]. 

Необхідні умови особистісного самотворення й актуалізації внутрішніх 
ресурсів людини - відкритіс ть і свобода міжособистісних відносин. Ці відносини 
найчас тіше відрізняють доброзичливість, емпатія, усвідомлена спонтанніс ть і творче 
відношення до дійсності, потреба в пошуку власних нестандартних рішень. 

Орієнтація на розвиток учня як особистості, як індивідуальності і як активного 
суб'єкта діяльності може бути реалізована лише на основі побудови відповідної 
стратегії спільної діяльності. Необхідна зміна ролей і функцій учасників 
педагогічного процесу. Вчитель, викладач не тільки виховує й учить, він актуалізує, 
стимулює прагнення учнів до загального й професійного розвитку, вивчає їх 
активність, створює умови для саморуху. При цьому особливе значення мають 
професійно-ціннісні орієнтації вчителя, пов'язані з його ставленням до учнів, до 
педагогічної діяльності. 
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Освіта — це насамперед розвиток особистості, а не вивчення певної кількос ті 
предметів. На першому місті завжди стоїть особис тіс ть, суб’єкт, його інтереси, а 
навчальні предмети на другому; предмети — тільки засоби, мета освіти — 
особистість, її розвиток. 

Важливе значення у розвитку особистості має самодіяльніс ть. Кожен має в 
собі джерело діяльності, виходячи з того, що суб’єкт і оточення взаємодіють між 
собою. 

Становлення — освіта в аспекті нового гуманіс тичного мислення — 
розуміється як розвиток людської культури, а не як набуття знань, умінь, навичок. 
Освіта є синтезом навчання й індивідуальної пізнавальної діяльності, виховання й 
самовиховання, розвитку й саморозвитку, дорослішання й соціалізації.  
Метафорично освіта сприймається як творення образу людини в індивіді. Ці 
процеси нероздільні, саме тому в парадигмі особистісно-орієнтованої педагогіки 
освіта розглядається як багаторівневий простір, як складні процеси, що створюють 
умови для саморозвитку особистості. Звідси й нове розуміння освіченості — не як 
накопичення великої кількості знань й володіння набором профес ійних навичок, а 
як розвиненості різноманітних здатностей системного характеру й високого ступеня 
їхньої продуктивності. Отож, освіта є багаторівневим прос тором, де створюються 
умови для саморозвитку й самореалізації особистос ті, у якому навчання вже не 
може займати провідне місце. 

Отже, в освітньому процесі, що здійснюється у діалектиці "особистісне -  
суспільне", де школа є посередником між особис тістю й суспільством, відбувається 
зіткнення протиріч між потребами суспільства й реальними зусиллями особистості в 
реалізації своїх потенційних можливостей. Так створюється протиріччя між 
"реальним" і "мислимим". Це одне протиріччя. Інше протиріччя — "освіта -  
особистість" — у тому, що особистіс ть у своєму розвитку відчуває себе як об'єкт 
впливу з боку школи (суспільства). При такому об’єктно-суб'єктному відношенні 
відсутня можливіс ть придбання свого суб'єктного досвіду людиною як особистістю,  
інакше кажучи, не забезпечується її особистісне зростання. 

Освіта традиційно визначається як створення людини за образом і подобою. У 
цьому визначенні звучить не тільки глибокий релігійний зміст, а й світське 
культурно-іс торичне трактування цього поняття. Джерела самого поняття освіти 
сягають у раннє середньовіччя, співвідносячись із поняттям "образ", "образ Божий".  
Людина була створена за подобою Божою, і розуміння, збагнення, проходження 
цього образу й трактувалося як освіта. Починаючи з епохи Відродження, коли 
людина стає сама цінніс тю, освіта розглядається як спосіб її саморозвитку й 
самореалізації. Таким чином, освіта стає способом створення свого образу 
особистості. Але сьогодні освіта будується в ключі формального, не враховуючи 
власне обличчя людини. Це викликає порушення цілісності діалектики "людське-
формальне". 

Отже, у становленні людини як особистості освіта набуває іншого відтінку, а 
саме створення свого духовного розуму або духовного організму, що здійснюється 
через розвиток його загальної основи — людського в людині, керованої внутрішнім 
голосом як відображенням її сутності. У пробудженні людського в людині - сенс 
існування. Воно може бути живим, якщо освіта буде орієнтована на вирощування 
живого особистісного знання, що супроводжується розвитком духовного організму. 
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Якщо зрозуміти основи становлення людини, то стати людиною, виявити людське Я 
— означає об’єднати основи саморозвитку й процесу самоосвіти, які сприяють 
становленню духовного організму людини, керованої власними спонуканнями. 

Освіта може забезпечити саморозвиток і самореалізацію особистості, якщо,  
спираючись на загальнофілософські й психологічні погляди на людину й людство, 
їх життєве призначення у філогенезі й онтогенезі буде формувати новий погляд на 
людину як на самоцінне, природне явище, що самороз- вивається, володіє своєю 
власною логікою саморозвитку, яку не можна ігнорувати або видозмінювати, у неї 
лише можна вписати, прийняти її такою, якою вона є. 

Виходячи з парадигмальних положень гуманізації системи освіти, можна 
сформувати і образ- модель людини антропогенної цивілізації як результат системи 
освіти й виховання, соціалізації індивіда як вільної, гуманної, толерантної, духовно 
багатої індивідуальності, соціально та професійно мобільної, орієнтованої на творчу 
самореалізацію у світі культурних цінностей, здатної до адаптації в 
соціокультурному середовищі, що змінюється, до тамування у собі егоїстичних 
мотивів і прагнень до деструктивних дій. Цей ідеал, природно, буде 
персоніфікуватися кожним індивідом у конкретному соціумі. 

Визнання самодіяльнос ті як основної характеристики людини призвело до 
висновку щодо визначальної ролі саморозвитку в процесі навчання і виховання.  
Прагнення до саморозвитку є основою навчання, джерелом самоосвіти і 
самовиховання особистості. Отже, треба розглядати мету освітнього процесу як 
культурної цінності, що виступає підс тавою формування й саморозвитку 
особистості. 
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Глинська Б. М.,  
майстер виробничого навчання  

з професії «Слюсар з ремонту автомобілів» 
 

РРООЗЗГГООРРННУУТТИИЙЙ  ППЛЛАА НН--ККОО ННСС ППЕЕКК ТТ  УУРРООККУУ  ВВИИРРООББ ННИИЧЧООГГОО  
ННААВВЧЧАА ННННЯЯ  ННАА  ТТЕЕММУУ  ««РРУУЛЛЬЬООВВЕЕ  КК ЕЕРРУУВВАА ННННЯЯ»»  

Мета: 
Навчальна : оволодіти навиками розбирання, збирання рульового керування  

з метою поглиблення знань про їх конструкцію.  
Розвиваюча : розвивати логічне мислення і зорову пам'ять, уяву. 
Виховна : виховувати охайність, терплячіс ть, увагу, старанність, і повагу до 

професії слюсаря з ремонту автомобілів і любов до техніки.  
 
Матеріально технічне забезпечення уроку 
1. Рульове керування автомобіля ВАЗ 2106. 
2. Набір ключів (10 комплектів), викрутки, молотки. 
3. Знімач. 
4. Лещата слюсарні. 
 
Дидактичне забезпечення уроку 
1. Макет автомобіля ВАЗ 2101 
2. Інструкційні картки на демонтаж і розбирання рульового керування ВАЗ 

2101 (Додаток 1). 
3. Тестові завдання для перевірки базових знань учнів із теми «Рульове 

керування» (Додаток 2). 
 
Вид уроку: 
Урок виробничого навчання 
Тип уроку: 
Урок засвоєння нових знань 
 

Хід уроку 
1. Організаційна частина (5-6 хв. ) 
Мета діяльності: привітання, перевірка наявності учнів, організація робочих 

місць, призначення чергового. 
Форма організації : фронтальна. 
Методи навчання : за джерелом знань – словесні (евристична бесіда). 
Перевірка наявності у учнів спецодягу. 
 
2. Вступний інструктаж ( 35 хв.) 
Мета діяльності : 
1. Повідомлення теми і мети уроку. 
2. Перевірка базових знань. 
3. Пояснення змісту і призначення практичних дій та послідовніс ть їх 

виконання. 
4. Ознайомлення із схемами, інструкційними картками, прис тосуваннями і 

допоміжними матеріалами. 
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5. Пояснення і показ найбільш раціонального і послідовного виконання 
завдання. 

6. Організація робочого місця. 
7. Повторення правил безпеки праці. 
8. Розподіл учнів за робочими місцями, доведення критеріїв оцінювання і 

норм часу. 
Форма організації : фронтальна. 
Методи навчання : за джерелом знань – словесні ( евристична розповідь,  

пояснення) наочні (ілюстрування , демонстрування). 
Слово вчителя : 
Якщо зазирнути до Правил дорожнього руху і знайти перелік несправностей,  

при яких забороняється подальший рух автомобіля (п.2.3.1.), То на першому місці 
стоїть непрацездатна гальмівна система, а рульове управління тільки на другому. 
Об'єктивно це неправильно, при певних навичках водіння автомобіля в екстренній 
ситуації, можна зупинитися і без гальм. А от коли відмовляє рульове управління, то 
наслідки будуть куди гірше, ніж якщо б відмовили гальма.  

Щоб цей жах не стався з нами наяву, необхідно пам'ятати про серйозність 
наслідків несправностей рульового управління і прислухатися до своїх в ідчуттів під 
час руху автомобіля. Звуки і в ібрації зазвичай підказують місце розташування 
«хворого» органу автомобіля. І якщо з'явилася підозра на несправніс ть в рульовому 
управлінні, то слід негайно, самостійно або за допомогою фахівця, знайти цю 
несправність і усунути її. 

Отже сьогодні тема уроку: “Рульове керування”. 
Мета уроку: Оволодіти навиками демонтажних робіт рульового механізму та 

рульових шарнірів із метою поглиблення знань про його будову. 
Перевірка базових знань за допомогою тестових завдань (додаток 2), час 

тес тування 15 хвилин. 
Пояснення: значення ремонту рульового механізму для відпрацювання 

навиків  демонтажно- монтажних робіт , розбирання і складання для майбутнього 
слюсаря з ремонту автомобілів дуже важливе. Необхідно пам’ятати, що кожна 
деталь, має свої особливості при демонтажі і монтажі. Від правильності цих 
операцій залежить надійність автомобіля і безпека його експлуатації а отже і життя 
водія. Сьогодні ми ознайомимося із послідовністю виконання демонтажу, 
розбирання і складання та монтажу рульового керування. Послідовніс ть дій цих 
операцій відображено у інструкційній карті (Додаток 1). Ілюстрування і роз’яснення 
інс трукційних карт. 

1. Повторення будови рульового механізму за допомогою плакату 
(виконується самостійно учнями). 

2. Перевірка тестових завдань. У випадку недос татнього рівня знань із будови 
рульового механізму  пояснити учням його будову. 

3. Ознайомлення із інс трументами і пристосуваннями ( демонстрація усіх 
інс трументів і пристосувань які будуть використовуватися). 

4. Правила охорони праці  при виконанні монтажно-демонтажних робіт,  
особистий показ майстром безпечних прийомів праці. 

Зняття і встановлення 
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1. Від'єднуємо мінусову клему акумуляторної батареї, щоб при роботі з  
рульовим колесом випадково не ввімкнути звуковий сигнал.    

2 . Торцевим ключем «на 24» відвертаємо гайку кріплення керма.    
3. Знімаємо рульове колесо.   
4. Рульове колесо встановлюється на вал тільки в одному положенні. На 

верхній шліцьовій частині рульового валу є здвоєні вис тупи, а в шліцьовому отворі 
маточини рульового колеса - подвоєний паз.    

5 . Знизу автомобіля торцевим ключем «на 13» відвертаємо болт для 
стягнення муфти на нижньому кінці рульового валу.  

6. У салоні під педальним вузлом відгинаємо килимок і теплоізоляцію,  
хрестоподібною викруткою відвертаємо три гвинта-саморіза кріплення ущільнення 
рульового валу.   

7. Зрушуємо його вгору по валу.   
 8. Торцевим ключем «на 10» відвертаємо два зрізних болта кріплення 

кронштейна рульового валу.    
9. Якщо у болтів зірвані головки під ключ, то зубилом послаблюємо 

затягування. 
10. Торцевим ключем «на 10» відвертаємо дві гайки кріплення кронштейна 

керма.     
11. Знімаємо його разом з рульовим валом.    
12. Ключем "на 10» послаблюємо затягування муфти і, повернувши ключ 

запалення в положення «0» або «I» (щоб відключити блокування валу), виймаємо 
вал з кронштейна.    

13. На валу профрезеровано паз для запірного стержня протиугінного 
пристрою.    

14. Конструкція кронштейна дозволяє компенсувати неспіввісність валу 
черв'яка і рульового вала у вертикальній площині.     

15. Шліцьове з'єднання валу рульового управління має здвоєні западини 
16. На валу черв'яка є здвоєні виступи.    
17. Двома ключами «на 17» відвертаємо три гайки кріплення рульового 

механізму на лівому лонжероні кузова.   
18. Виймаємо рульовий механізм вниз разом з болтами кріплення і 

регулювальними шайбами.    
19. Ключем "на 30» відвертаємо гайку кріплення сошки.    
20. Спеціальним знімачем  стягуємо сошку з валу.    
21. Ставимо вал сошки в дерев'яний брусок. Важким молотком (кувалдою) 

тиснемо вниз на один упор сошки, а по другому різко б'ємо іншим молотком. 
22. Сошка встановлюється на вал тільки в одному положенні: у її шліцьовому 

з'єднанні є здвоєні западини, а на валу - здвоєні виступи.    
 

Тестовий контроль по темі «Ремонт рульового механізму» 
 

1. Яке рульове з’єднання не використовується у рульовому керуванні 
автомобіля: 

А) черв’як-ролик 
Б) черв’як-сектор 
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В) рейка-сектор 
Г) гвинт-шарик 
2. При замірі люфта за допомогою люфтоміра-динамометра на легковому 

авто, зусилля прикладення не повинно перевищувати: 
А) 10Н 
Б) 20Н 
В) 30Н 
В) 40Н 
3. Яка деталь рульового механізму жорстко кріпиться до рами? 
А) рульовий вал 
Б) поворотна тяга 
В) маятник 
Д) картер рульового механізму 
4. Якими цифрами позначені на малюнку деталі рульового керування?  
 

 

 
  - бічна тяга;   - сошка;  - середня тяга;   - маятниковий важіль;  -

регулювальна муфта;  - нижній кульковий шарнір передньої підвіски;   - правий 
поворотний кулак;  - верхній кульковий шарнір передньої підвіски;   - правий 
важіль поворотного кулака;   - кронштейн маятникового важеля;  - правий 
лонжерон кузова;  - пробка маслозаливого отвору;  - картер рульового механізму; 

 - вал рульового управління;  - облицювальний кожух валу рульового 
управління;   - рульове колесо;   - труба верхньої опори валу рульового 
управління;  - кронштейн вала рульового управління;  - лівий лонжерон кузова; 

 - стяжні хомути регулювальної муфти;  - лівий поворотний кулак. 
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Інструкційна карта « Ремонт рульового керування автомобіля» 
 

Час роботи 

 

 
1 - бічна тяга; 2 - сошка; 3 - середня тяга; 4 - маятниковий важіль; 5 -регулировочная 

муфта;6 - нижній кульовий шарнір передньої підвіски;  7 - правий поворотний кулак; 8 - верхній 
кульовий шарнір передньої підвіски;  9 - правий важіль поворотного кулака;  10 - кронштейн 
маятникового важеля;11 - правий лонжерон кузова;12 - пробка маслозаливого отвору; 13 - 
картер рульового механізму; 14 - вал рульового управління;  15 - облицювальний кожух валу 
рульового управління;  16 - рульове колесо;  17 - труба верхньої опори валу рульового 
управління; 18 - кронштейн вала рульового управління; 19 - лівий лонжерон кузова; 20 - стяжні 
хомути регулювальної муфти; 21 - лівий поворотний кулак 

6 год. 
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Гриценко Л. М.,  
викладач української мови і літератури 

 
ККРРАА ЩЩООЇЇ,,   ННІІЖЖ  РРІІДДННАА,,   ММООВВИИ  ННЕЕ  ББУУВВААЄЄ……  

((ллііттее ррааттууррнноо  ––  ммууззииччннаа  ккооммппооззииццііяя  
ддоо  ДДнняя  ууккррааїїннссььккооїї  ппииссееммннооссттіі  ттаа  ммооввии))  

 
Мета заходу:донести до учнів красу і багатс тво української мови; формувати 

відчуття краси рідної мови; розвивати мовленнєві здібності, збагачувати 
словниковий склад; виховувати любов до української мови, розуміння її краси і 
необхіднос ті для сучасного життя.  

Обладнання: плакати з висловами про мову, комп’ютер, проектор. 
Любіть Україну, як сонце любіть, 
Вишневу свою Україну 
Красу її вічно живу і нову, 
І мову її солов’їну.                                               В. Сосюра 
 
Хто не знає свого минулого, 
Той не вартий свого майбутнього.                      М. Рильський        
 
Вивчайте мову українську 
Дзвінкоголосу, ніжну,чарівну, 
Прекрасну, милу і чудову, 
Як материнську пісню колискову. 
 
Мова росте елементарно, разом з душею  народу. 
                                                                                 І. Франко 
1–й ведучий. 
Вона одна у нас така —  
Як вірна шабля у Сірка. 
І як надія у Богдана, як віри праведна рука… 
І серця , і небес дістане. 
Без мови в світі нас нема! 
2-й ведучий. 
Далась мені наука непрос та,  
Де кажуть мудрі: мова — це людина. 
У мови є і серце, і вуста, 
І є ім’я красиве — Україна! 
1-й ведучий. Доброго дня вам, шановні друзі! Вітаємо вас на святі рідної 

мови! Віримо, що у цій залі зібралися щирі українці, котрим не байдужа доля нашої 
Батьківщини і рідного слова. 

2-й ведучий. Спробуємо переконати своїх ровесників, що мова — це 
безцінний дар, який треба шанувати як батька і матір, родину і свою країну. 

1-й ведучий. Щасливі ми, що народились й живемо на чудовій багатій землі, у 
славній Україні. Тут – корінь нашого роду, що сягає сивої давнини, родовідна 
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пам’ять, наші символи, історія, може, почасти і сумна, але в основі своїй велична і 
всестверджуюча. 

Слайд Україна. 
 Україна – одна з найбільших європейських держав. Її площа 604 тис. км. На її 

території проживає 48 млн. чоловік. 
2–й ведучий. Українці – прекрасні люди зі своїми казками, звичаями та 

легендами. Послухаємо одну з них. 
Казкар: 
Давно – давно жила жінка. І було у неї три сини. Підросли вони і вирішили піти у світ. 
 — Мамо, піду – но я межи люди, подивлюся на світ, — каже старший син. 
 — Ну що ж, сину, йди та пам’ятай рідну домівку, а на згадку візьми з собою золоту 

корону, хай в далекім краю зігріє вона тебе. 
 Минув час і завдяки своєму розуму став старший син великим князем. Бо 

трьохпроменева корона, яка зігрівала людей і вела вперед, показувала шлях до кращого життя. 
Дали першому синові ім’я Тризуб, а знак, що подарувала йому мати назвали гербом. 

(слайд символи України) 
 
2-й ведучий. (показує герб ) Золотий тризуб — символ влади. У ньому 

відображено три єдності життя. Це батько, мати і дитя, які символізують силу, 
мудрість і любов. 

Казкар: Настала черга середнього сина. 
 — Пустіть мене, мамо, світ подивитися. Дала йому мати в дорогу жовто-блакитний 

одяг, через який і нарекли його Прапором.  
2-й ведучий: (Показує прапор.) Національний прапор України — жовто-

блакитний. Жовтий – колір хліба, життя, а блакитний – це колір неба, води, миру. 
Казкар: А там, де був молодший син, завжди лунала дзвінкоголоса пісня, адже мама 

своєму наймолодшому синочкові подарувала соловейків голос. І одержав син за свій джерельний 
голос і величний спів ім’я Гімн. 

 Легенда наша закінчилася. І з того часу йдуть поруч три брати – Прапор, Тризуб і 
Гімн, прославляючи рідну неньку — Україну та, утверджуючи нас, як громадян держави. 

1-й ведучий: Нема життя без України, бо Україна — це мати, яку не 
вибирають, бо Україна — це доля, яка випадає раз на віку, бо Україна — це пісня, 
яка вічна на цій землі. Багатовікова історія українського народу несе тяжкий хрест, 
зроблений війнами й чужоземними навалами. Важко назвати країну, яка пережила б 
те, що пережила Україна за більш, ніж півтисячолітнє поневолення. Але 
найс трашніше те, що і надалі доля випробовує наш народ на його міць. 

2-й ведучий: Сьогоднішні трагічні події в Україні не залишають байдужими 
жодного громадянина. Нам необхідно усвідомити, за що боролися учасники 
Євромайдану, заради чого пожертвувала своїм життям Небесна сотня? Досі триває 
неоголошена війна на Сході нашої держави з російським агресором і захисники-
герої продовжують гинути у боротьбі за свободу, цілісність та єдність держави. То 
ж вшануймо їх пам'ять хвилиною мовчання. 

Хвилина мовчання 
 

Народе мій, пишаюся тобою: 
Моя душа – частинка твого «Я». 
Красою правди у святім двобою 
Понад Майданом сонця лик сія… 
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Є нація! Хай знають всі у світі: 
Ми є! Народ піднявся із колін! 
І переможно сонце правди світить, 
Співає гордо наш Державний Гімн.  

Звучить Державний Гімн України. 
Учень читає вірш «Мати-Україно!» 
Перше наше слово з нами повсякчас, 
Мати-Україно, ти одна у нас! 
Ниви і діброви, і садів окрас — 
Рідна мати Батьківщино, 
Ти ж одна у нас! 
 
Хай же мир і дружба поєднають всіх, 
І дзвенить веселий безтурботний сміх. 
Нам зоріє доля світла і ясна. 
Рідна мати Батьківщино, 
Ти ж у нас одна! 
  М. Сингаївський 
 
Пісня. Т. Петриненко «Україна». 
 
1–й ведучий. Рідне слово – це невід'ємна частина рідного краю. Для українця 

це — закучерявлені темними парками Дніпрові схили в Києві, над якими велично 
здіймаються в небо дзвіниці Печерської лаври; неповторні вулиці під тінистими 
каштанами.    (Слайд Київ) 

2–й ведучий. Це старовинна архітектура Львова, в якій класичні форми 
чергуються з пишним декором бароко, а тут і там височать шпилі готичних костелів.
 (Слайд Львів) 

1–й ведучий. Це золотоверхий Чернігів над срібною Десною, де під 
склепіннями стародавніх соборів спочивають державці-культурники давньої 
України. (Слайд Чернігів) 

2–й ведучий. Це стрункі й стрімкі багатоповерхівки індус трійного Донбасу; 
мальовнича Слобожанщина з і щедрими нивами й полями, багата славними 
історіями. (Слайд Донбас) 

Вірш «Єдина Україна» 
Нехай ніхто не половинить, 
Твоїх земель не розтина, 
Бо ти єдина, Україно, 
Бо ти на всіх у нас одна. 
Одна від Заходу й до Сходу 
Володарка земель і вод — 
Ніхто не ділить хай народу, 
Бо не поділиться народ. 
І козаки, й стрільці січовії 
За тебе гинули в полях. 
У небесах сузір'я Лева 
Нам світиться Чумацький Шлях. 
Стражденна чаєчко-небого, 
Єдині два твої крила. 
Виходим, нене, у дорогу, 
Аби ти вільною була. 
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Нехай ніхто не половинить 
Твоїх земель, не розтина, 
Бо ти єдина, Україно, 
Бо ти на світі в нас одна. 
   Дмитро Чередниченко 
1-й ведучий. Але найбільша цінніс ть це – люди, які донесли до нас скарби і 

надбання рідної мови  
Як море починається з річки, так українське слово – з писемності. Наше слово 

набирало сили на пергаментах Нес тора-Літописця, шліфувалося у творах Григорія 
Сковороди, Івана Мазепи, поглиблювалось під пером Івана Котляревського, 
особливо Тараса Шевченка, удосконалювалося пізніше Іваном Нечуєм-Левицьким, 
Панасом Мирним, Михайлом Коцюбинським, Лесею Українкою та багатьма іншими 
видатними українцями. 

2–й ведучий. За результатами інтерактивного опитування серед населення 
України ці постаті потрапили до десятки великих українців. 

             (Слайд «Великі українці»). 
1-й ведучий. Вони прославляли країну своїми справами, пропагували 

українське слово, культуру за межами України. 
1-й ведучий. Ми можемо багато говорити про мову та її красу, але думаю, що 

переконливіше будуть звучати поезії. Пропонуємо вашій увазі поетичні перлини про 
мову: 

 Рідній мові 
(Я не останній з мог ікан) 
Мені казав один ханжа, 
Що наша мова геть відстала, 
Що краще йшла б мені чужа, 
Немов до хліба – кусень сала. 
Що весь мій поетичний план 
Спинитись може напівході, 
Що я – останній з могікан, 
Що наша мова вже не в моді. 
Гей, проповіднику! Стривай! 
Твої слова – старенька ряса. 
Я не піду в твій тихий рай, 
Я – син Великого Тараса. 
Як Прометей не вмер від ран, 
Не вмре і мова – гарна зроду. 
Я не останній з могікан, 
Я – син великого народу! 
   В. Діденко 
 
 ОДА РІДНІЙ МОВІ 
Ніщо: ні циркуляри, ні укази 
Не сміли навіть ні на мить 
Святої батьківської фрази 
Звучання дивного спинить. 
Мов Фенікс, з попелу воскресла 
В добу нову, в нові часи, 
В майбутнє впевнено понесла 
Ти диво-мово, голоси. 
Народ вкраїнський незнищенний,  
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Що мову неньчину зберіг, 
Превічно буде край спасенний  
В життєвім просторі доріг. 
   Вікторія Пінчук 
 
  *** 
Мово рідна! Мово невмируща! 
Нездоланна в просторі віків. 
Ти потрібна нам, як хліб насущний, 
Як дарунок вічних прабатьків. 
Знаю: вороги не раз топтали 
Нашу мову упродовж віків, 
«Рідні» доморощені вандали 
Поклонялись мові чужаків.  
Той, хто рідну мову забуває,  
Всіх продасть: і матір, і дітей.  
Той Вітчизни рідної не має 
I повагу втратить у людей. 
   Ігор Вижовець 
 
Вірш «Ми — українці». 
Прокурличуть в небі журавлі, 
Із вирію вертаючись додому! 
Чи не про те, як на чужій землі 
Почули мову, змалечку знайому. 
Про що вітри шепочуть навесні, 
Перелетівши океани сині? 
Чи не про ті окрилені пісні, 
Що линули удаль від України… 
З любов'ю і журбою наодинці, 
Із невмирущим словом Кобзаря, 
Ми, українці – всюди українці, 
Допоки світить нам одна зоря! 
Живуть землі співучої сини 
В Америці, Канаді й Аргентині. 
Їм сняться рідні села і хати,  
І очі мавок незбагненно сині. 
Летять роки, як сиві журавлі, 
Немов журба, сльоза лягла на вії, 
І не дає заснути до зорі 
Щемлива, наче пісня, ностальгія… 
Летіть, летіть нестримні журавлі, 
Через усі держави і кордони, 
Несіть привіт від рідної землі 
Усім, хто в неї вірив безборонно. 
   А. Матвійчук 
2–й ведучий. Щоб навчитися вміло користуватися мовними скарбами,  

якнайточніше і якнайглибше висловлювати думки, треба добре знати рідну мову, 
збагнути її самобутніс ть, закономірнос ті будови й функціонування. 

1–й ведучий. А для цього слід цікавитися нею, вивчати й осмислювати кожне 
слово, словосполучення й речення, відкривати малі й великі родини слів, навчитися 
відчувати милозвучність мови, її красу. 
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2–й ведучий. Нині проводиться багато конкурсів знавців української мови.  
Один з наймасовіших і найпопулярніших є Міжнародний конкурс з української 
мови імені Петра Яцика, який уже 14 рік упевненою ходою крокує не лише в 
Україні, а й у багатьох країнах світу, де живуть наші співвітчизники. У нашому 
навчальному закладі дедалі більше учнів стають його учасниками. Це 
підтвердження того, що словесність – початок усіх наук. Вона, мов джерело, звідки 
починається струмок, який ширшає, набирає силу і розливається могутньою рікою 
духовності. 

(Імена переможців) 
1–й ведучий. Вивчайте мову українську 
                       Дзвінкоголосу, ніжну, чарівну, 
                       Прекрасну, милу і чудову,  
                       Як материнську пісню колискову 
2–й ведучий.  
Запахнув чебрець з материнського поля, 
Немов нагадати силкується він, 
Що мати дала нам і долю, і мову, 
Дала, не забравши нічого взамін. 
                                  В. Крищенко 
Пісня 
1–й ведучий. За допомогою мови ми спілкуємося, здобуваємо знання,  

прилучаємося до духовності, культури, формуємо свої думки, почуття. 
2-й ведучий. Зверніть увагу на багатющі можливості нашої мови. Послухайте 

текст, кожне слово якого починається з літери «Б». 
Учень. «Біля білої берези блукав білий бородань. Борода, брови були білі. 

Брав бородань бандуру, бурмотів, бубнів. Бандура болісно бриніла. 
Багато бачив бандурис т бід батьків, братів босих, багато брехні, безчестя, 

безкультур’я, братовбивства… Боротися! Безстрашно, безперервно боротися. 
Благати благословення Божого. 

Боже! Бачиш – боса Батьківщина! Бо брат бив брата, батько – батька. Біль 
безжалісний! Боже, буде багата будущина Батьківщини? Буде!» 

Учень. А скільки в нашій мові пестливих, ніжних форм слів до одного 
вибраного слова. Ось в англійській мові «хенд» – це просто рука і нічого більше, а у 
нас: ручка, ручечка, рука, рученька, рученя, рученятко. А які слова можна добрати 
до слова «мама» – неня, матуся, мамуся, мама, мамочка, матінка.  

1–й ведучий.  
Дорогі друзі, наш обов'язок – плекати мову, калічення її, як і калічення 

природи, — злочин перед народом, перед людством. А найпоширенішою вадою 
українського мовлення нині є засміченіс ть його кальками, словесними покручами. 

2 ведучий. 
Кожен мовець повинен прагнути, аби його мова с тала досконалою. Та 

висловлювати свою думку логічно, виразно, грамотно під силу не кожному. Досить 
часто наша байдужість до мови призводить до ситуацій, які й кумедними назвати 
важко. Хочете пересвідчитись у цьому? Слухайте. 

 
Ходив Гоголь по столиці 
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В циліндрі блискучому. 
Прислухався, як дітей ми 
Та студентів учимо. 
І в саду Шевченківськім 
До пізнього часу 
Про свою екскурсію 
 Повідав Тарасу: 
 Обійшов незримо я 
Всі аудиторії –  
Кафедри словесності, 
Кафедри історії, 
Хімії і фізики,  
Етики й естетики, 
І цієї, як її? –  
Навіть кібернетики. 
Учать всіх по-руському, 
Часом по-англійському, 
І лише подекуди 
По-малоросійському. 
Поміж професурою 
І межи студентами 
Щирі малороси 
Стали рудиментами. 
Прочії вважають, 
Що вкраїнській нації 
Вчитися по-своєму 
 Вже немає рації. 
 Микола Васильович 
Говорив піднесено, 
Сипав афоризмами, 
Усміхався весело. 
І сказав Шевченко, 
Засмучений дуже: 
«Ти смієшся, а я плачу, 
Великий мій друже». 
    Павло Глазовий 
1-й ведучий. Мова – це показник культури людини. Недаремно говорять: « 

Заговори, щоб я тебе побачив». Зречення рідної мови, зрештою, призводить не 
тільки до мовної деградації, а й до самознищення особистості. 

2-й ведучий. Шкода, правда, що дехто не бачить цього. Інколи стаємо 
варварами рідному слову та культурі, немилосердно знівечуючи й власні душі. 

1 – й учень. Гумореска «Суперечка». 
Матір звуть Елеонора, а батечка –- Савка, 
Синок у них підростає, ім.’я йому Славка. 
Батько щирий українець, мати сибірячка. 
 Нє говорі,-- учить мати,-- гавкаєт собачка. 
Вєдь нє гавкает собачка, она дєтка, лаєт. 
Ето тебе твой папаня язик засоряєт. 
Сколько раз я говорила: пожалєй рєбйонка! 
Зачєм же ти уродуєш, дєлаєш подонка? 
 Прошу слова вибирати,-- насупився Савка. 
 Це ти мене зараз лаєш, а собака –- гавка! 
      Павло Глазовий 
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2- учень. Гумореска «Панська мова». 
Зубрять мови іноземні кобзареві внуки, 
На свою ж плюють, нікчемні, 
Як на пустозвуки... 
Школа, курси, 
 Репетитор кожен день у хаті, 
Бо ж інвесторам служити – 
Мови треба знати!.. 
Зайд чужинських час настане!.. 
Вчіться ж бо терпляче: 
Мусим знати мову пана, 
Рідна -- хай пробачить! 
    В. Дідківський. 
 
3–й учень. Гумореска « Йде синочок до школи вперше». 
Пита батька мати: 
 Якій мові ми синочка 
Будемо навчати? 
Українській чи російській? 
Обидві ж хороші. 
 Хай вивчає ту, якою 
Печатають гроші. 
1-й учень. Дорогі друзі, українську мову, літературу треба добре знати, щоб не 

було вам так, як оцій дівульці, про яку я вам зараз розкажу. Гумореска називається 
«Гаряча філософія». 

Не боялася дівулька 
Ні лайки, ні бійки. 
Закінчила школу на нещасні «трійки», 
Але в мами є знайомий 
В університеті. 
Будеш ти на філософськім 
Вчитись факультеті. 
Та, явившись на екзамен, 
Ляпнула дівулька, 
Що жив колись на Вкраїні 
Філософ Каструля. 
І сказав екзаменатор, 
Вставши із-за столу: 
 Я вам радив би вступити 
В кулінарну школу. 
І закінчила дівулька 
Курси кулінарні. 
Пече тепер пиріжечки 
І оладки гарні. 
І на кухні порядкує 
Рукою твердою, 
І не плутає Каструлю 
Зі Сковородою. 
Пісня 
Вірш «Ти зрікся мови рідної» 
Ти зрікся мови рідної. Тобі 
Твоя земля родити перестане, 
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Зелена гілка в лузі на вербі 
Від доторку твого зів'яне! 
 
Ти зрікся мови рідної. Ганьба 
Тебе зустріне на шляху вузькому... 
Впаде на тебе, наче сніг, журба — 
Її не понесеш нікому! 
 
Ти зрікся мови рідної. Нема 
Тепер у тебе роду, ні народу. 
Чужинця шани ждатимеш дарма — 
В твій слід він кине сміх — погорду! 
Ти зрікся мови рідної 
     Д. Павличко 
Пісня «До українців»(на слова В. Баранова). 
1-й ведучий. Мова — запорука існування народу. Захищаючи рідну мову, ти 

захищаєш свій народ, його гідність, його право на існування, право на майбутнє. 
2-й ведучий. Ніколи не зупиняйся у вивченні рідної мови. «Усі головні 

європейські мови можна вивчити за шіс ть років, свою ж рідну треба вчити ціле 
життя» (Вольтер). 

1-й ведучий. Не будь байдужим до найменших виявів обмежень чи зневаги 
української мови. 

2-й ведучий. Вивчай інші мови. «Хто не знає чужих мов, той нічого не відає 
про власну» (Й. В. Гете). 

1–й ведучий. Нашому поколінню випало складне і відповідальне завдання —  
відродження рідної мови, державності, нації. За нас цього ніхто не зробить. 

Тож діймо! 
2-й ведучий. 
Вже закінчується наше свято 
І прощатись нам пора. 
Ми бажаємо Вітчизні щастя, миру і добра! 
1-й ведучий 
Мужай, прекрасна наша мово, 
Серед прекрасних братніх мов. 
Живи народу вільне слово, 
Цвіти над нами веселково 
Як мир, як щастя, як любов! 
Слайд «На все добре». Починає лунати музика. 
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Грицик Д. М.,  
викладач християнської етики 

 
ДДЕЕККАА ЛЛООГГ  

 
Вступне слово 

Не тільки високоосвічені академіки, професори, мислителі, але й вдумливі 
люди,обдаровані природними здібностями, стараються у найдоступнішій формі 
з`ясувати глибоку, життям утверджену думку, вдаються до аналогічних порівнянь.  
Такі порівняння практикуються з давніх давен, сила якого не тільки в стовбурі, але й 
великою мірою залежить від  сили коріння. Вони твердять тим, чим є коріння для 
дерева, для народу головне - його іс торія. Це безперечний факт. Коли підрубати 
коріння дереву – воно всихає, падає і згниває. Коли ж позбавити народ історії, або ж 
показати іс торію викривленою, брехливою – народ пос тупово с тає етнографічною 
масою, надія і злагода асимілюється  і пропадає зміна землі. Не можна продумано 
прогнозувати його майбутнос ті, не знаючи іс торичного минулого. 

Тому кожній свідомій людині нашої України треба досконало знати наше 
минуле, про ясні і темні сторони життя, успіхи і поразки, глибоко осмислити 
пройдений шлях, даючи належну оцінку подіям, керівникам, політикам, людям за 
минулі століття чи десятиліття. Об’єктивне визволення нашого історичного 
минулого не тільки збагатить наші Землі, але й зміцнить віру в будову держави. 
Зміцнить віру в Бога, сприятиме піднесенню духу. 

З історії знайомо, що наша нація не вчорашня і не позавчорашня, а сягає з 
сивої виличної доби,         доби нашої могутності, наші предки і покликана ними 
держава були довгий час залізною стіною для західно-європейських країн перед 
навалою кочових племен з півночі, півдня і сходу. 

Наша держава очолювана розумними, здоровомислячими керівниками була 
ефективним фактором с табілізації в Європі, запорукою розвитку культури та 
цивілізації. Тому ці ставлення вселяє в наші серця  майбутньому нашому народові,  
під силу сміливі дерзання, боротьба за прогрес. За мир у всьому світі, за любов, 
повагу, справедливість. За об’єднання всіх народів світу навколо Ідеї Христа,  
нашого зцілителя і Спаса. 

Прийняття Христової віри в Україну на державному рівні за наказом 
Володимира Великого-Святого, тисячолітні роковини, якого ми врочисто 
відсвяткували 1988 році мало епохальне значення для українського народу, для його 
світлого майбутнього.  З введення в Україну християнс тва, захист держави йшов у 
парі з захистом Христової віри, котра укріплювала духовні сили народу, окрилювала 
і вела до великих перемог.  Як тут не згадати Запорозьких козаків гасло : “За волю 
України, за Січ Запорозьку, за віру Хрестову”! 

Наші предки відзначалися честю, хоробріс тю, винахідливістю, хитріс тю,  
гостинніс тю, сміливіс тю при захис ті своєї Землі у війнах і нетерпиміс тю до рабства. 

Ще до прийняття Хрис тової Віри наші пращури вірили в існування 
надприродної сили та по загробне життя, але не знали як пояснити існування Бога. 
Поклонялися явищам природи, вважали, що божественна сила проявляється в 
громах  і блискавках, в сонці і зірках. Родючості полів залежала від грому. Опікую 
над худобою і людьми Перуном і т.д. Вони вірили що прийде Великий  
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Примиритель і Відкупитель  на землю і навчить людей вічного добра і знищить зло. 
Морально наші пращури стояли високо. В них не було розпусти як у латинян,  
німців, французів чи азіатських народів. Обручення і вінчання відбувалися 
урочисто, поважно. Про це свідчать обрядові пісні, час тина яких збереглася до 
наших днів. Про високу культуру наших предків свідчать пісні, гаївки, веснянки,  
колядки і обжинкові пісні. Вони займалися скотарством, рибальством, 
бджолярством, мистецтвом, але найбільше любили рільництво. Вони не тільки 
забезпечували себе хлібом, а вели торгівлю з греками, ринок з німцями… 

Святий апос тол Андрій подорожуючі і проповідуючи Святе Євангеліє на 
українському побережжі Чорного моря, закладав церковні громади серед південних 
слов’ян.  Нажаль ці церкви були знищені в третьому столітті кочовими племенами 
готів (ботів). 

Християнські громади збереглися лишень в Криму, які закріпив на прикінці 
першого століття папа Римський святий Климентій, перебуваючи перебуваючи там 
в засланні, де переніс мученичу  смерть. Мощі його збереглися в Криму до середини 
10ст. і були передані в Рим слов’янськими апостолами Кирилом і Мефодієм. 

Наші прапращурі прийняли Хрис тову віру не силою списа і меча, а 
добровільно без всяких на те силувань, хоч були де які протистояння невеликі віри 
Христовій, але згодом через деуілько тисячоліть вони кинули в лету. 

Христова віра в  Україні і Білорусі, тобто в Київський державі-Русі  набирали 
всенародної  сили й любові і передавалися з покоління в покоління аж до наших 
днів. 

Страшні дні настали в Україні на початку 20ст., тобто в1917 р. червона 
антихристова Москва пішла походом проти Української держави. Темні сили 
висунули на домінуюче місце марксизм – ленінізм, який в ім’я примарного 
(більшовицького  раю) повів запеклу боротьбу проти хрис тової віри і Церкви. 
Найбільших тяжких ударів від червоної орди – Москви зазнала Українська греко-
котолицька церква. Безпощадний ворог України  посягнув на його Віру, Надію,  
Любов – на найміцнішу опору духовності, непохитний фундамент морально – 
етичних сил нашого нороду. 

В 1989 р. 17 вересня сотні тисяч віруючих разом із своїми пастерями – 
священниками вийшли з катакомб. Боже милосердя, сила святого Духу зійшли над 
всенародною вірою українського народу – вірою Христовою. 

 
У тому рай на землі 
Нічого кращого не має. 
Як та я мати молодая 
З своїм дитяточком малим. 
                    Т. Шевченко 
Які маленькі на перший погляд віршик, але яка сила глубини  душі в ньому. Та 

й справді, що нічого кращого немає, як мати молодая з малим дитятком. 
А хто ж ця мати? 
Хто вона? 
Кого оспівує Шевченко? 
Ще з давніх - давен наші пращурі, що жили  у часи до утворення Київської 

Русі, слово матір обожнювали, жінку, що несла в оселю радість, щастя, добро. Матір 
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– продовження людського роду. Мати – жінка наставниця, вихователька,  
хоронителька і учителька дітей своїх. Весь тягар лягає на плечі, коли її чоловік йде 
захищати свою сторононьку від посягань ворогів з півночі сходу півдня. 

З прийняття Христової віри,  українська мати не тільки вчить  своїх діточок 
релігії, але й сама вчиться її. З історії відомо що Володимир Великий збудував у 
Києві і інших містах багато шкіл, в яких навчалися грамоті і обов’язково релігії не 
тільки діти, але  й дорослі здібні хлопці і дівчата. Обов’язково  навчалися грамоті і 
релігії молоді матері – жінки. Навчалися релігії воїни князя. 

Перші слова в школі починалися з молитви: 
З ім’ям Отця і Сина і Святого Духу. Амінь. 
‘’ Отче наш…’’ 
‘’ Богородице діво ’’ і т.д. 
Молитва, Віра і Любов тісно пов’язані між собою. У молитві з Вірою і 

Любов’ю міститься божественна наука, яку кожен християнин повинен зрозуміти і 
знати. 

Христос говорить ‘’  Тому кажу вам: все чого ви будете просити в молитві, - 
вірте, що одержите і буде вам дано ’’ (Мар 11 -24). Він виразно говорить, що ніші 
прохання повинен відповідати Божій волі, просіть те, що він обіцяв нам дати, й усе, 
що одержите, використовуйте для виконання його волі. 

Обіцянка непорушна, якщо умови виконанні. 
Можемо в молитві просити у Бога будь – якого дару, якій він нам обіцяє дати 

– дар прощання гріхів, чи Святого Духа Хрестоподібного характеру, мудрості,  
любові й сили виконування його служіння. 

Все, що ми маємо, маємо від Бога, тому треба завжди дякувати за це все. Чи 
треба шукати нам докази зовнішнього  благословення. Ні не треба. Дар міститься в 
самій обіцянці, а тому приступаємо до нашого служіння впевненими, він в силі 
виконати і дар, яким ми вже володіємо і тоді коли він буде найбільш потрібний.  

Отже жити по Божих Законах – означає підпорядкування все своє життя Йому.  
Ми постійно відчуваємо залежніс ть від Бога і Любов, яка притягує наші серця до 
Нього. Молитва – життя душі. Велике значення  має родинна і громадська, тобто  
парохіальна молитва в церкві, тому духовне життя підтримує особисте взаємне 
спілкування з Богом. 

В сьогоднішній тяжкий економічний період в нашій Україні, молодій матері 
особливо не легко. Вона має великі турботи не тільки на роботі, але і в дома. 
Домашніх турбот не зменшилося, а навпаки . 

Домашня робота забирає багато часу.  Мати ніколи не має часу заглянути до 
діточок і т.д. Часто буває так, що батько приходить на підпитку, чіпляється до 
жінки, дітей, батьків. З уст  його вилітають образливі слова, прокльони,  які не може 
зупинити ніхто. Сама інколи нишком молиться Богу та й заплаче, а діточки?..  
Діточки  не бачать гірких материнських сліз, вони лишень чують прокльони і 
образливі слова на їхню матір. Гори матері діточки. Така матір не має можливості 
навчити дітей ні молитви ні провірити шкільне завдання. Горе такі матері – жінці,  
що має п’яницю чоловіка. В такій родині відсутня Божа благодать, повага, любов, 
віра, надія. В такій родині хаос, ненавис ть, жорстокість .  В такій родині господарем 
дому стає нечиста сила – сатана. 
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А правдива Хрис тиянська родина – це родина, в якій панує хоч і не великий 
достаток, але любов , віра, надія, повага до батьків, дідів, та інших людей. В такій 
родині завжди панує Бог, таку родину осіняє Дух Святий, охороняє ангел – 
хоронитель . В такій  родині Бог допомагає жити у світлі працювати, вчитися, 
дивитися на нашого спасителя Ісуса Христа, нашого Вожду, терпляче і невтомно 
просуватися вперед  перемоги.  

Найбільшою радістю і найвищім засобом виховання у цьому житті, хоч і дуже 
зіпсованому гріхом, є служіння. І в кожному,  необмеженою слабостями гріхової 
людської  природи, нашою найбільшою радіс тю і найвищим засобом виховання 
дітей також буде служіння. 

Ісус сказав: ’’ Блажений , хто читає, і хто служіння слова пророцтва і 
хоронить, що написано в ньому…’’  Обв. 1 : 3. Отож Хрис тиянська сучасна родина,  
Що живе в тому скрутному с тановищі легко переносить нестатки, а тому батьки 
допомагають один одному не тільки у праці, але й в вихованні діточок. Молода 
мама хоч і приходить з роботи додому змученою,  зате вона бачить своїх діточок, 
чоловіка, батьків, що вона повернулася щасливою і здоровою. Така родина щаслива, 
життєрадісна. Такі батьки мають повагу у своїх дітей і тому віддають їм свою любов 
, ласку, шану. Такі батьки навчають своїх дітей Хрис тової віри, любові, ласки, 
поваги,  доброти. Такі батьки вчать всього що їм буде потрібно в майбутньому. 

Тому, що в християнській родині, спокій, злагода, повага і щирість, любов і 
віра в такій родині батьки вміють навчити дітей молитися: 

‘’ Отче наш…’’ 
‘’ Богородице діво ’’ 
‘’ Під твоєю миліс ть…’’ 
‘’ Ангеле хоронитель мій …’’ 
‘’ Боже милостивий…’’ 
Десять заповідей Божих, шість правд віри, сім святих тайн.  
Така дитяча любов до батька,  а особлива до матері надихає дітей до навчання 

молитов і не тільки. Такі діти в школі завжди слухняні і завжди і завжди вчать дуже 
добре.  

Тому мати радісно навчає своїх діточок до прийняття Тіла і Крові Сина 
Божого. А перше, ніж прийняти Тіло і Кров нашого Спасителя треба висповідатися. 
А що таке  сповідь – Таїнство? 

А які ще є Таїнства і скільки їх? 
Їх всього сім. 
Давайте перерахуємо. 
1) Хрещення і Миропомазання – це вже відбулося над нами і більше не 

повториться. 
2) Євхаристія – це Тіло і Кров  Господа нашого Ісуса Христа, під видом хліба 

і вина. 
3) Сповідь і Причастя – це  два таїнства які будуть потрібні протягом всього 

вашого життя.  
4) Оливопомазання  - дай вам Бог доброго здоров’я , а якщо хтось захворіє , 

то через помазання,  святий єлеєм Господь  укріпить ваше здоров’я. 
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5) Священство – здійснюється над тими, кого Господь прикликає  на 
служіння в сані диякона, священника, єпископа чи митрополита, керівника 
Христової церкви. 

6) Подружжя або  вінчання – колись Господь приведе до вас вашу половину,  
як привід  

давним  давно Єву до Адама, І вступите до Богом благословенним шлюбом . 
   Шість правди і віри – мусить знати кожен хрис тиянин, вірити,  якщо хочу 

бути спасенний. 
1. Є один Бог який се створив і всім управляє. 
2. Бог є справедливий суддя , котрий за добро нагороджує , а за зло карає.  

Отже діточки, щоб бути нам під опікую Бога судді треба робити тільки добро, а зло 
забувати. 

3. Є три особи Божі: Бог Отець, Бог Син, Бог Святий Дух, а разом називаємо 
присвята Трійця. 

4. Син Божий став чоловіком і помер на хресті задля нашого спасіння.  
Діточки! Бачите, як Ісус Христос любить дітей всього світу, що для спасіння 
грішників вітдав своє життя на хрес ті. Стараймося  любі мої, діточки,не ображати 
Господа нашого Ісуса Христа. 

5. Людська душа є безсмертною. Треба знати вам всім, що коли людина 
помирає її кладуть в могилу, але душа не вмирає, вона відходить туди, де її 
покликано.  Чесний християнин іде до Неба за покликанням Христа, а грішники в 
пекло де їх чикають вічні муки. 

6. Божа ласка дуже потрібна для спасіння. 
Якщо ми з вами будемо молитися щиро з ранку і перед сном до Господа 

нашого Ісуса Христа, будемо щирі, мирні, ласкаві, добрі, коли ми будемо 
допомагати батькам,  добре вчитися в школі, Господь дас ть вам ласку, яка виведе 
всіх на праведний життєрасний шлях. 

Діточки! Щоб сповідь пішла вам легше і, щоб ви висповідалися, як годиться,  
треба підготуватися. Найкраще перевірити своє життя за десятьма заповідями 
Божими. 

Вивчаючи десять заповідей Божих, зважте кожен свій вчинок, розбирайте 
детально, що таке гріх, щоб зрозуміти чому ви згрішили перед Богом .  

 
Заповідь перша  
Не знай інших богів, крім Мене. Я Господь Бог твій. 
Чи добре ви розумієте цю заповідь? Чи дотримуєтеся  її? 
Пам’ятайте що Господь Бог наш бачить і знає наші думки і бачить наші діла! 

Кожен раз коли щось зробити чи сказати – подумайте, чи дії ваші гідні християнина.  
Пригадайте усе своє життя  і ви зрозумієте, що вже багато накопичилося 

гріхів, навіть якщо вам по сім, вісім років. 
Чи молитися кожного ранку, коли встаєте зі сну? 
Чи молитеся кожного вечора перед сном?  Чи знаєте ви, що перш ніж сісти 

їсти за стіл і після їжі треба теж молитися. 
Чи знаєте молитву ‘’ Отче наш ‘’ , ‘’ Богородице діво, радуйся ‘’, Боже 

милостивий ‘’ , а також короткі молитви до ангела хоронителя, свого небесного 
опікуна – святого. Чиє ім’я ви наєте і носите. 
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Чи знаєте ви, що коли збираєтеся виходити з дому, наприклад, в ранці в  
школу, чи в магазин за купівлею, чи просто погуляти з друзями у дворі чи на 
майданчику, треба обов’язково зробити тричі знак Хреста перед дорогою і 
попросити Бога благословення. 

Може хтось із вас вірить у всякі гороскопи чи прикмети: чорний кіт дорогу 
перебіг, хтось перейшов дорогу з пустими відрами, йдучи до школи боїтесь 
отримати погану оцінку на уроці; забув щось вдома, не можна повертатися, бо не 
пощастить , коли щось погане станеться плювати через  ліве чи праве плече. Все це 
поганські забобони і треба знати і запам’ятати , що Господній Хрест має найбільшу 
силу, ній всякі чорні коти, пус ті відра, чи плювання.  Тому найголовніше – мати на 
своїх грудях освячений хрестик, а у всяких неприємнос тях і несподіваних випадках 
чистосердечно від всієї душі попросити у Господа нашого Бога: ‘’ Господи 
допоможи !‘’ , ‘’ Ісусе помилуй нас! ‘’ ‘’ Матінко Божа, будь завжди зі мною! ‘’ 

 
Друга заповідь 
Не взивай марно Імені Господа Бога твого 
Любі діточки! Тут необхідно пригадати собі, може хтось із вас накладав хрест 

без думки про Бога або присягався Господом Богом для того, щоб надати більше 
ваги своїм словам. Не звикайте присягатися Господом, а говорить про будь – яку 
справу щиро, чесно так, щоб вам повірили на слово і без усякої на то присяги. 

Часто буває таке, коли трапляється якась неприємність чи прикрість можна 
почути : ‘’ Господи що це? ‘’ ,  ‘’ Бог з тобою  ‘’ , або вигук , ‘’ Ісусе малий ‘’ … 
Кожного разу коли ми висловлюємо такі слова, треба пам’ятати, що  їх дійсно чує 
Господь, а от чи ви дійсно думаєте в цю хвилину про Бога, чи хочете виглядати 
переконливішими. 

Хрест накладати на себе треба дуже уважно,  правильно складати три пальці (  
великий,вказівний і середній) , і чітко класти на чоло: ‘’ З ім’ям Отця ‘’ , на груди: ‘’ 
І Сина ‘’ , на праве плече ‘’ І Святого ’’, на ліве плече і ‘’ Духу ‘’ , ‘’ Амінь ‘’ 
опустити руку на груди і вклонитись. 

Якщо хтось із вас накладає хрест недбало, неуважно  - таке махання рукою є 
гріхом. 

Входити у церкву треба поважно, отже ми прис тупаємо з молитвою до ікони, а 
в молитві ми творимо з Господом в якій просимо в нього допомоги, ласки, добра, і 
т. ін. 

Не можна проводити ігри ‘’ весілля ‘’ , ‘’ хрестини ‘’ , чи ‘’ похорони ‘’ бо ці 
обряди є тайнами церкви. Не можна повторювати слова священика, перекручувати 
слова молитви або церковних пісне співів . Усе це є гріхом проти другої заповіді 
Божої. 

  
Третя заповідь  
Пам’ятайте день святий святкувати  
 
Отож любі мої діточки. Третя заповідь наказує шанувати святкові дні. 
А як ви шануєте і проводите їх? 
Ця заповідь наказує працювати шість днів, а сьомий день присвятити 

молитвам і пісням Господу. Часто буває,  що не працюємо сумлінно і не віддаємо 
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Господу належне. А хіба може бути робота у дітей. В першу чергу  - виконати 
шкільне завдання, допомогти батькам по господарству, придати свої речі, книжки,  
зошити, почистити взуття, у кого є домашні тварини нагодувати. Намагайтеся не 
витрачати свій час на непотрібні справи, що не приносять ні вам, ні іншим користі. 

У неділю на свята потрібно йти до церкви,  після церковної відправи можна 
щось прочитати з життя і діяльності Ісуса, Матері  Божої, апостолів. Якщо хтось із 
ваших родичів хворий і потребує допомоги їм, можна попрацювати. Але при умові,  
що ви не маєте іншого часу, щоб виконати її. 

Перебуваючи на службі Божій в церкві,  поводься прис тойно, будьте 
врівноважені, слухайте спів і просьби до Господа, не розмовляйте з товаришами, не 
переходіть з місця на місце.  Не приносіть до церкви всякі ласощі, цукерки, печиво, 
яблуко, горішки,  і їсти їх під час служби – гріх. 

Багато дітей в неділю і святкові дні проводять час вільний біля  екранів  
телевізору. Уважно проаналізуйте чи варто дивитися всі передачі телевіз ійні підряд,  
може колись буде корисно для вас, а решту часу присвятіть добрим справам. 

Вивчіть уроки, допоможіть батькам, прочитайте цікаву для вас художню або 
релігійну книжку. 

Третя заповідь вимагає від всіх святкувати святкові і недільні дні. 
 
Четверта заповідь 
Шануй відра і матір свою, та буде тобі добре і будеш жити на землі 
Четверта заповідь вчить шанувати батьків. Пригадайте як ви діточки,  

поводитесь в своїй сім’ї,  як ви поводитесь з братами, сестричками, батьками. Чи 
поважаєте бабусю і дідуся? Чи любити своїх рідних і близьких вам людей?  

Шанувати також потрібно всіх своїх вчителів, що навчають вас різних наук,  
наставників, старших людей, інвалідам дайте дорогу. 

Чи слухаєте ви своїх батьків, чи виконуєте їхнє доручення, чи підкорюєтесь 
їхній волі, може хтось із вас сперечався з ними в дома, на вулиці, чи в гостях? 

Може хтось із вас виходив із дому без дозволу батьків, або маєте від них якісь 
таємниці  і завів дружбу з недостійними  друзями, а батьки не дозволяють з ним 
дружити – такі вчинки є гріхами проти четверної заповіді. 

Бувають інколи випадки, коли батьки між собою посперечалися  - ти ж не 
повинен обговорювати вчинки своїх батьків з товаришем, відзиватися про них з  
неповагою, такий гріх називається гріхом ХАМА. Гріхом, також, називають рідних 
батьків: ‘’ Мої старі ’’  , ‘’ предки ‘’ , або інші обридливі слова. 

Щоб життя ваше було щасливіше, радісне, щоб ви жили в достатках і любові – 
виконуйте четверту заповідь Божу і будете довго жити на землі. 

П’ята заповідь Божа 
Не убивай 
Кожен із вас шановні, діточки, може сказати: ‘’ Не винен я в тому грісі ‘’ . Але 

ж хіба лише ділом можна вбити людину? Часом словом брехні на когось, ненавис ть 
до людини зроблять шкоди більш за ножа чи кулі. Висміювання своїх друзів, 
викривання слабких сторін або розголошування чужих таємниць і сміятися над 
ними. Якщо хтось має погану вдачу час то гніватись або ще гірше – виношувати в 
душі думку про помсту, то душа твоя вже має схилитися до зла проти друзів, 
однокласників.  
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Стати можна вбивцею коли ти знаєш про біду іншого, про те, що хтось 
страждає від голоду, холоду чи хвороби – а ти не допоміг йому в тяжкому 
становищі. Коли не маєш можливості допомогти сам попроси рідних батьків або 
знайомих. 

Часто хлопчики вирішують свої суперечки за допомогою кулака. Може хтось з 
вас бив когось або намовляв на бійку своїх товаришів. Бити молодших і слабких, 
ображати їх, дражнити - то є гріх проти людини.  

Дуже погано, коли школярі сміються над фізичними видами інших школярів – 
глухими, кривими, горбатими, насміхаються над тими, що носять окуляри або 
картавить, тобто погано вимовляє якусь букву. Не можна насміхатися з тих дітей, їх 
треба пожаліти, поспівчувати, вони потребують особливої уваги і допомоги.  

А може хтось із вас бив собак, катів, курей, гусей чи диких птахів. Стріляючи 
з рогатки чи пістолета, чи кидати каміння – гріх. Не можна руйнувати пташині 
гнізда, мурашники, топтати ногами комашок без потреби для розваги ловити диких 
тварин, пташок, зайченят, білок чи метеликів. Треба знати, що навіть маленька 
мурашка чи павучок є діточками чиїхось батьків і якщо вони не роблять шкоди то 
хай собі живуть, авжеж вони приносять не шкоду, а виконують свою роботу для 
блага людини. 

Є такі хлопці що розважаються, тим що кидають  каміння в автомобіль,  
автобус, поїзд, трамвай, а в великих чи малих міс тах виливають воду чи кидають 
брудні речі людям на голову. Такі забави можуть привес ти до нещасного випадку – 
людина може травмуватися – покалічитись або дуже злякатися. 

Проти п’ятої заповіді є гріхом посилати свого приятеля чи знайомого ‘’ до 
чорта ‘’ – адже тим самим ви бажаєте загибелі душі ближнього, що е теж вбивством. 

Грішити проти себе теж гріх. Гратися порохом , патронам, робити вибухові 
пристрої міни, бомби, гранати,робити салюти на свято, бавитися вогнем  - є гріхом. 
Такі ігри приводять часто до каліцтва і трапляються навіть смертельні випадки. 

Господь Бог наш бажає нам добра, щастя і радості, наказує всім турбуватися 
про себе. Для цього він дає нам всім здоров’я, пам'ять, зір, розум, слух, руки, ноги, 
щоб вибрати для себе тількі найкраще і робити собі і людям тільки добро. 

                                                      
Шоста і сьома заповідь 
Не чужолож, не кради 
Над цими двома заповідями треба вам всім добре вдуматись, через те, що все, 

що відноситься до цих двох заповідей, це немов клей, що до нього все липне. Отже 
все те, що відноситься до цих двох заповідей, дуже легко пізнає свої гріхи. 
Наговорювати неправду на невинну людину - великий гріх, адже  ж невинна 
людина, що не скоїла гріх довідався про наклепи дуже переживає,  не спить ночами,  
а наклепник спить спокійним сном. Отже не можна говорити неправду на свого 
приятеля чи знайомого чи приятеля, що він злодій чи грабіжник, хоч ти знаєш, що 
він нормальна людина, але в тебе є старі рахунки з ним от  і виходить, що наклеп це 
твоя помста, а помста  - гріх.  

Не кради. Ніхто з вас не є грабіжником, але всякий обман, приховування 
знайденої речі, теж крадіжка. Чи знаєте ви про це? Той хто живе за чужий рахунок 
теж повинен бути зачислений до злодіїв. 
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Чи не взяв хтось із вас таємно чиїсь речі, гроші, ручку, фломастер, чи 
солодощі? 

Чи не забирав у менших і слабких від себе дітей гроші, цінні речі чи щось 
їстівне? 

Чи не грав в карти на гроші чи в якісь інші ігри. 
Сперечатися на гроші або на якісь речі теж є крадіжкою. 
Чи своєчасно віддавали ви діточки позичене?  
Може хтось із вас очікує чи очікував, що забудуть. 
Давати з дому книжки, гроші, ціні речі своїм друзям без дозволу батьків без  

дозволу старших є гріхом проти сьомої заповіді.  
Той хто любить марнувати час у пус тих забавах, розважатися комп’ютерними 

іграми, дивитися непристойні фільми, читати заборонені книжки про вбивства на 
насильства, замість того щоб допомогти батькам, навчитись у них чогось корисного 
для себе. Той хто лінується виконувати домашнє завдання, вивчити уроки, а потім 
просить товаришів списати задачі – той краде у самого себе майбутнє. Отже знайте 
що найменшого приступку, найменшої провини в цих діях не повинен вважати за 
дурницю, бо так, як через маленьку іскорку йдуть з димом цілі господарства, села та 
міста, ліса і діброви, так і що до цього, з кожної дрібнички виростає велике нещас тя 
і в душі кожного кожної подібної особи і у цілім суспільстві. Знайте, що все не 
виконання заповідей – коли воно добровільне і сповнене з розмислом, це тяжкий 
гріх.  

Навіть просити стороннього допомоги, коли можна зробити самому якусь 
роботу є порушенням цих заповідей. 

Восьма заповідь 
Не свідче ложно на ближнього свого – наказує Господь. А хто не згрішив 

проти цієї заповіді? Хто з вас не спитав не правдиве слово про іншого?! Наклепи,  
обновлення, лукавство, ненавис ть. Ця заповідь категорично забороняє не тільки 
неправду про інших, але й будь – яку неправду взагалі. Хто не має цих гріхів? 

Може хтось із вас розповідав про когось, щось погане, що сам бачив, або що 
чув від інших друзів, щоб посміятися над однокласниками або казати себе кращим 
за інших? 

Часто буває так, що діти скоять погане, а потім намагається звести свої 
провину на друзів, або говорять, що не знають, не бачили, не чули нічого.  Але коли 
попадуться то кажуть, що це вони мене підговорили,  а я не знав, що вийде така 
біда. 

Дуже часто ми буваємо свідками якоїсь події, вчинків людей, котрі не зовсім 
розуміють і починають обговорювати побачене, здогадуватися і так по трішки 
виникає вигадка. В народі є прислів’я ‘’ що глухий не почує – то вигадає… ‘’ 

Бува і таке, в колі друзів починаються різна розмова, а серед друзів є 
відсутніс ть з різних причин і ми починаємо обговорювати відсутніх друзів, 
розповідати про них різні речі, ніби зовсім ненароком додаємо трішечки свого, щоб 
цікавіше було – так народжується неправда. 

Є ще такий гріх, як лицемірс тво. Часто буває так, що при батьках, що при 
батьках, вчителях чи товаришах  ми говоримо одне, а коли вони нас не чують -  
говоримо зовсім інше. Буває дівчата можуть показати очі посміятися над своєю 
подругою, замість того, щоб тихенько по товариськи допомогти її. 
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Дев’ята заповідь  
Дев’яту і шосту заповідь об’єднуємо в одну, бо саме вони обидві тісно 

пов’язані. Вони забороняють усяку плотську нечис тоту. Сюди відносяться вульгарні 
жарти та забави, непристойні пісні, розглядання соромітницьких карток, фотографій 
та переглядів фільмів для дорослих. 

Часто на вулиці діти чують від дорослих нецензурні слова, погані пісні,  
вульгарні вірші. Дитяча пам'ять дуже скоро сприймає такі вірші, пісні і вульгарні 
слова, а це гріх. 

Є і такі діти, які люблять підглядати за іншими, особливо за батьками,  
старшими братами і сестрами, сусідами. 

Може ти бавився сам зі собою чи іншими хлопцями або дівчатами так, що 
самому було соромно і ти намагався приховати це від інших, особливо від батьків, 
забуваючи, що Бог все бачить і чує. 

Часто по телевізору можна почути як на якомусь концерті або конкурсі 
виступають малі діти, танцюють дорослі танці такі як ‘’ Румба ‘’ чи ‘’ Ламбада ‘’. 
Чи ще якась вихиляли  і вони одягнені дуже легковажно (ледь  прикрите тіло). 
Звичайно, одягали дітей дорослі, але це зовсім не до лиця християнській дитині і є 
гріхом проти дев’ятої заповіді. 

Десята заповідь 
Ця заповідь каже нам не заздрити. Хто з нас позбавлений нечис тих,  

корисливих, світло любивих думок і бажень?  
В наш сьогоднішній час є дуже багато спокус проти десятої заповіді. 
Заздрість відверто і потайки, заздрити можна хорошій оцінці товариша в класі, 

можна позаздрити хорошому і гарному в брану подруги. Хлопці можуть заздрити 
хорошому велосипеду чи магнітофону, що є у товариша, а дівчинка може 
позаздрити хорошим босоніжкам, сукні чи добрій ляльці. Є надзвичайно багато 
добрих дорогих речей котрим можна заздрити. 

Якщо хтось поїхав відпочивати на мори чи в курорт, а  ви не маєте змоги 
поїхати бо в батьків немає грошей. Якщо хтось вміє краще малювати за вас, співати,  
танцювати, плавати або має якісь інші таланти, не треба заздрити, а радіти їхнім 
успіхам. 

І коли вам дуже чогось хочеться, а ви цього не маєте, то краще моліться і 
дякуйте  Богові за те, що у вас є. Світ великий  і живе в ньому мільярди людей і не 
всі мають те що маєте ви.  

Заздрість породжує озлобу, нарікання на долю. Заздрісні люди є дуже 
сварливі, злі, немилосердні, недоброзичливі. А такі люди заздрісні є дуже далекі від 
основної заповіді  Ісуса Христа. 

Люби ближнього свого, як себе самого. 
Діточки  
Ви тепер с тоїте на один щабель від юнацького віку. Перед святою сповіддю 

перед Святим Причас тям, ви повинні усвідомити себе таким, що несе 
відповідальність за свої вчинки перед самим Господом Богом! 

Пам’ятайте, кожної хвилини, що Бог бачить, чує,і знає про кожного з вас. 
Якщо своїм життям і своїми вчинками хочете догодити Богові, намагайтеся 

слідувати  цим заповідям. 
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В цьому допоможе вам щоденна молитва, яку Бог вислухає. Ми повинні 
просити в Бога про все і дякувати йому за все. Він кожен день дає нам здоров’я, 
розум, пам’ять, їжу і одяг,береже наші життя,допомагає в праці та навчанні. Коли у 
вас все гаразд, ми повинні дякувати: ‘’ Господи, слава тобі, що посилаєш нам ласки 
’’ , ‘’ дякуємо тобі за допомогу ‘’! а коли чогось не вис тачає або тягне життя,то ми 
повинні просити: ‘’ Господи,помилуй і допоможи нам ‘’, ‘’ Господи, зішли свою 
ласку на нас ‘’! 

Дитячу молитву про здоров’я родини і батьків, про Царство Небесне для всіх,   
прийме Господь Ісус Христос, тому що він любить малих дітей. 

Треба пам’ятати і не тішити себе надією на щастя в цьому світі. Життя 
кожного справжнього християнина завжди наповнене труднощами, але  долати їх 
допомагає Господь Бог і  Матінка Божа. 

Сповідь  
Добра дитино, розкажи священику, як перед Богом, чим ти таємно при свічках 

згрішила, чим прогнівала Бога? 
Якщо ти уу чомусь винен чи згрішив, то говори:  ‘’Грішний я перед Богом‘’ , 

якщо ні то говори: ‘’ Бог відвернув мене від гріха ’’.  
Охрестили тебе ще маленьким немовлятком і до семи років був ти 

християнином, ще не усвідомлюючи цього. Тепер ти повинен усвідомлювати себе  
християнином. Усе що хороше, що ти бачиш у своїх батьках, в чому наслідував їх 
прикладам і чого вони вимагають  від тебе – все це сприймається сьогодні добрим і 
корисним. А чого ви не схвалювали,  то вважай для себе шкідливим і грішним. 

Приходять часто на сповідь і до Святого Причастя. Бо причас тя – вічне життя 
у Христа.  

Причастившись, ти будеш разом з Христом з самим Богом. Подякуй молитвою 
Господу Богу, коли приймаєш Святе Причастя.  

Пам’ятай коли ти  приймаєш Святі Тайни,  потрібно утримуватись від 
пустощів.  Особливо в цей день не варто сердитись, ні нарікати, треба бути 
врівноваженим і слухняним.  

Щоб приготуватися до сповіді, найкраще перевірити своє життя за Заповідями 
Божими. 

Вивчивши десять Божих Заповідей, зважуй кожен свій  вчинок, розбирай 
детально, що таке гріх,  щоб зрозуміти  в чому згрішила перед Господом Богом 
нашим. 

Християньска праведність 
 (Вистерігайся злого, твори добро) 
I. Зло є те, що противиться Божому законові, тобто гріх. 
Гріх це свідоме і добровільне перес туплення Божого закону. Це відвернення 

від Бога і з’єднання з дияволом. 
Гріхи бувають: первородні, особисті,чужі. 
Первородний  гріх – це гріх, що зробили перші люди Адам і Єва;переданий 

він на всіх людей. 
Особистий гріх – це гріх, який кожний зробив сам. 
Чужий гріх – це гріх, який зробили інші люди, але і ми до нього приєднані. 
II. Добрим є те, що згідне з Божою волею, тобто добрі 

справи і прагнення хрис тиянського доскональності. 
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1. Добрим ділом є такі діла, які відповідають божій волі і які людина виконує 
при допомозі Божої ласки у богоугодному намірі. 

Добрими ділами є молитви, пісні, милостиня. 
Молитвою називається загально всі діла богомільні і набожності. 
Постом називають загально всі справи розкаяння, самовідречених і 

омертвлених. 
Милостинею називають загальною всі милосердні діла для тіла і душі. 
2. Прагнути християнської доскональності, значить старатися чим раз   

більше любити Бога і робити для того всі діла найкраще. 
Це є Євангельські ради (убогість, чистота, послух) – правила вказані Ісусом 

Христом для тих, які хочуть вести досконале життя. Люди, які дотримуються 
Євангельських правил називають монахами і монахинями.  

Добровільна убогість (мт. - 19.21) – це зречення зимних дібр (правила 
власності), або що найменше вживати зимних добр у тому намірі, щоб вільніше 
прямувати до вічного добра. 

Постійна чистота (мт. - 19.12) – є та добровільна стриманість не тільки від 
власної нечистої похоті, але і від подружжя в  тому намірі, щоб служити Богові 
включно і неподільно. 

Доскональний послух (мт. – 16.24) – це є добровільне зречення власної волі в  
тій цілі, щоб сповнити Божу волю через настоятеля (заступає місце Бога). 

3. Християнська чистота – це здатність і нахили роботи добре діло.  
Християнська чистота – це надприродній від Бога, вжитий дар, який робить нас 
постійно здібним і нахиленим роботи добро. Вона називається надприродним від 
Бога влитим даром, бо цей дар не є нам вродженим від природи, але вділений нам 
від Бога (наче влитий). 

Чесноти є Божі і моральні. 
4. Божі чесноти  
Християнська віра є та надприродна Богом влита чеснота, через яку  ми 

тримаємо за правду все, що Бог об’явив, а Церква до вірування надає (бо Бог є сама 
правда). 

Християнська надія є та надприродна Богом влита чеснота, через яку ми з  
сильною надією очікуємо всього, що нам Бог обіцяв задля заслуг Ісуса Христа ( бо 
Бог є всемогутній, найдобріший, найвірніший). 

Християнська любов є та надприродна Богом влита чеснота, через яку ми Бога 
любимо понад все, а себе і ближнього любимо за для Бога ( бо Бог є безконечно 
доскональний). 

5. Моральні чесноти  
Мудріс ть – це та чеснота, якою пізнаємо, що ми повинні робити в поодиноких 

випадках,  щоб воно було миле Богу. 
Справедливість – це та чеснота, якою ми готові віддати кожному, що йому від 

нас належить. 
Мужність – це та чеснота, якою ми (називаємо на ніякі труднощі) піднімаємо 

добро; і це довершуємо і скоріше все переборемо, ніж допускаємося якогось гріха. 
Здержливість – це та чеснота, якою поборюємо все  незадоволене ( головне всі 

думки і безстидні нахили), а те що позволене, вживаємо тільки мирно. 
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III. Останні речі: 
Смерть є розлучення душі від тіла. 
Суд Божий: 1. частини ( тайний – по смерті чоловіка) 
                       2.  загальний ( явний – в останній день) 
Небо – є місце, де ангели і святі дізнають вічної щасливості. 
Пекло – є місце, де прокляті терплять вічні муки. 
Чистилище – це місце, де душі терплять за свої гріхи дочас ті кари, яких не 

відпокутували в житті. До чис тилища йдуть душі, які мили: злі пороки ( налоги ), 
легкі невід покутувані гріхи, невід покутуванні відпущенні тяжкі гріхи. 

Воскресіння – з’єднання душі з тілом. 
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Добрій Н. П.,  
викладач професійно-теоретичної підготовки 
 

ППЛЛААНН  ВВ ІІДДККРРИИТТООГГОО  УУРРООККУУ  
зз   ппррее ддммее ттаа  ««ТТее ххннооллооггііїї  ооббррооббккии  ііннффооррммааццііїї»»  

 
Професія: Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 
Тема уроку: Вікно Майстра функцій. Категорії функцій. Обчислення за допомогою 

функцій  
Мета уроку:  
навчальна: 
— сформувати поняття функцій в MS Excel; 
— розглянути призначення і використання функцій в електронних таблицях; 
—ознайомити учнів з призначенням функцій різних категорій; 
— навчити учнів виконувати введення функцій у формули за допомогою Майстра функцій; 
 — набути вмінь виконувати обчислення з використанням функцій. 
розвивальна: 
  — розвивати логічне мислення та пам’ять;  
— акцентувати увагу на методи введення функцій та роботу з Майстром функцій. 
виховна:  
— виховувати наполегливість у досягненні мети; 
— виховати в учнів відповідальність та уважність в роботі; 
— стимулювати розвиток індивідуальних здібностей;  
— сприяти вихованню самостійності учнів під час роботи за комп’ютером. 
Тип уроку: викладання нового матеріалу (засвоєння знань). 
Вид уроку: лекція (бесіда). 
Метод проведення уроку: 
            словесний 
— лекція (бесіда); 
наочний:  
—— мультимедійна презентація уроку; 
практичний: 
— оцінювання вмінь, отриманих на попередньому уроці;  
— відпрацювання навичок та вмінь виконувати обчислення з використанням  функції. 
Прийоми проведення уроку: письмове опитування учнів, комп’ютерне тестування учнів в  

програмі Test, лекція викладача, проблемні питання, розв’язування задач, практична демонстрація  
вмінь учнів. 

Завдання уроку: сформувати вміння учнів виконувати обчислення за допомогою функций 
MS Excel. 

Матеріально-технічне забезпечення: ПК, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка,  
MS Office: Excel, роздатковий матеріал (таблиця самоконтролю). 

Міжпредметні зв’язки: математика, інформаційні технології, основи економіки, 
виробниче навчання. 

Хід уроку 
 

1. Організаційна частина 
— привітання; 
— перевірка наявності учнів, готовності до уроку; 
— повідомлення теми уроку. 
2. Актуалізація опорних знань учнів 
Ознайомлення учнів з таблицею самоконтролю. Учні поділяються на дві групи: 
1) для письмового тестування (див. додаток №1); 
2) для комп’ютерного тестування в програмі Test (див. додаток №1). 
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3. Повідомлення теми, мети уроку (висвітлюється на дошці) 
4. Мотивація навчальної діяльності 
Функціональні можливості табличного процесора були б надто обмеженими, якби у 

формулах можна було використовувати лише арифметичні операції. Ви тоді не змогли б 
обчислити синус числа, а формула для знаходження суми чисел у великому діапазоні клітинок 
була б надто громіздкою. Тому табличний процесор надає бібліотеку стандартних функцій, які 
дають змогу виконувати ці та багато інших операцій. 

Функції в Microsoft Excel покликані автоматизувати обчислення. На сьогоднішньому уроці 
ми виконаємо обчислення з використанням науживаніших функцій: математичних, статистичних 
та фінансових. Ці функції широко використовують у різних сферах, однією з основних  є 
банківська сфера для розрахунку фінансових операцій по кредитах, депозитах і позиках. 
Використовуючи функції MS Excel, є можливість значно скоротити швидкість і час виконання  
обчислень. 

 
5. Викладання нового матеріалу 

«Знання збирається по краплині,  
як вода в долині» 

План 
1. Поняття функції в MS Excel. 
2. Вікно Майстра функцій. 
3. Категорії функцій. 
4. Обчислення за допомогою функцій. 
1. Поняття функції в Microsoft Excel 
Функція в Excel автоматизує процес обчислення певної величини або значення. 

Використати функцію можна лише у формулі. Правила запису функцій у формулах такі самі, як і 
математиці: після імені функцій у круглих дужках указують значення її аргументів: ім’я функції 
(аргументи). 

Аргументами функції можуть бути константи, адреси, діапазони, інші функції та вирази. 
Якщо функція має кілька аргументів, їх розділяють символом «;». Існують функції без аргументів, 
(наприклад, число π  (ПИ), системна (сьогоднішня) дата СЕГОДНЯ (). 

Основні поняття 
Функція — це величина, яка залежить від значень інших величин (аргументів). 
Аргументи — число, адреса чи ім’я комірки, інша функція,  арифметичний чи логічний 

вираз. 
 
2. Вікно Майстра функцій 
Ввести функцію можна безпосередньо з клавіатури, дотримуючись усіх правил введення  

тієї чи іншої функції.  Це спосіб потребує ґрунтовних знань про всі функції, тому для уникнення  
помилок частіше використовують майстер функції – спеціальну програму, яка своїми підказками 
допомагає створювати відповідні вирази. Майстер функцій слідкує за правильністю вибору 
аргументів та за коректністю створення виразу. 

Щоб  помістити функцію у формулу порібно виконати: 
— активізувати комірку, в якій повинна знаходитися функція, чи помістити курсор у рядок 

формул; 
— виконати команду Вставка→Функція, або натиснути кнопку майстра формул  . 
Якщо функція повинна знаходитися у формулі, то викликати майстер функцій потрібно 

після того, як курсор уже знаходитиметься у потрібному місці формули. Якщо формула 
починається з функції, то майстер функцій помістить знак рівності (=) автоматично. 

Майстер функцій за два кроки допоможе користувачеві виконати усі операції для 
правильного написання функції. На першому кроці користувач вибирає потрібну функцію.  
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Якщо відомо, до якої категорії функція  
належить, то вибирають відповідну категорію з 
однойменного переліку, а потім знаходять потрібну 
функцію у списку. Якщо ж користувач не знає до 
якої категорії належить потрібна функція, то можна 
скористатися полем пошуку. Крім того, якщо 
потрібна функція нещодавно використовувалася в 
процесі роботи, то її назва знаходитиметься серед 
функцій, які нещодавно використовувалися. 

 
Після вибору функції у вікні відобразиться  

приклад застосування функцій (перелік аргументів)  
та коротка інформація про неї.  

За допомогою кнопки ОК переходять на 
наступний крок майстра функцій, який відображає 
діалогове вікно з переліком аргументів. Функції можуть мати як обов’язкові, так і необов’язкові 
аргументи. Для кожного аргумента на панелі формул відведено окреме поле введення з кнопкою 
мінімізації вікна. 

 
Задати аргументи можна різними способами. Для введення чисел, символів математичних 

чи логічних операцій використовують клавіатуру, для введення адрес чи імен комірок та 
діапазонів – спосіб активізації. 

Після введення аргументу справа від поля введення відображається вміст вказаної комірки 
або значення виразу. При цьому в нижній частині поля формул відображається проміжне значення  
функції. Якщо панель формул закриває робочу область, користувач може зменшити вікно до 
розміру поля. Для цього потрібно клацнути на кнопці  мінімізації вікна. Повторне клацання по 
кнопці мінімізації приведе до відновлення попередніх розмірів вікна панелі формул. 

Проблемні питання 
1. Коли потрібно завантажити Майстер функцій, якщо функція повинна знаходитися у 

формулі? 
2. Які дії слід виконати, якщо ж користувач не знає до якої категорії належить потрібна 

функція? 
3. Як вибрати функцію, якщо потрібна функція нещодавно використовувалася в процесі 

роботи? 
Орієнтовні відповіді учнів:  
1. Викликати Майстер функцій потрібно після того, як курсор уже знаходитиметься   

у потрібному місці формули. 
2. Можна скористатися полем Пошуку функції. 
3. ЇЇ назва знаходитиметься серед функцій, які нещодавно використовувалися. 
 
3. Категорії функцій 
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Бібліотека MS Excel містить понад сотню вбудованих функцій, тож запам’ятати всі їхні 
імена неможливо. Щоб користувачам було легше шукати функції, їх  поділено на дев’ять 
категорій, які є у списку Категорія вікна Маайстер функцій. У таблиці описано призначення  
функцій найуживаніших категорій. 

 
Таблиця   Категорії функцій 
 
Назва 

категорії 
Призначення 

Фінансові Обчислення фінансових показників, що використовуються в 
інвестиційній та банківській сфері 

Дата і час Обробка дат і значень часу 
Математичні Функції що використовуються в математиці 
Статистичні Обчислення статистичних показників для наборів значень 
Посилання та 

масиви 
Створення та обробка адрес клітинок і діапазонів 

Робота з 
базою даних 

Реалізація деяких простих засобів вибирання даних із тих, які 
використовуються в системах керування базами даних 

Текстові Обробка текстових рядків 

Логічні Обробка логічних виразів, які мають значення «істина» або 
«хибність» 

Інформаційні Визначення типу й формату даних, а також  
наявності помилок у клітинках та їхнього типу 

 
Основні поняття 
Дев’ять найуживаніших категорій функцій: фінансові, математичні, статистичні, дата і 

час, посилання та масиви, робота з базою даних, текстові, логічні, інформаційні. 
 
4. Обчислення за допомогою функцій 
Виконаємо обчислення у таблиці  Реалізація техніки. Підрахуємо загальну суму продажу 

комп’ютерної техніки за один день в магазині Комп’ютерний Всесвіт. Визначимо товар, який 
було продано на найбільшу суму.  

Відкриємо таблицю, яку ми створювали та форматували на минулому занятті. Для  
знаходження вартості продажу техніки  підсумуємо стовпець «Сума» за допомогою функції 
СУММ кнопки Автосумма панелі інструментів стандартна. Для визначення найбільшої суми 
продажу використаємо функцією МАКС діалогового вікна Майстра функцій. 
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6. Закріплення навчального матеріалу 
 Закріплення знань учнів здійснюється шляхом письмового опитування (див. додаток № 2) 

та практичної демонстрації вмінь учнів самостійного розрахунку депозиту за допомогою 
фінансової функції (див. додаток № 3). 

 
7. Підведення підсумків уроку 
Учні підраховують отриманий бал за допомогою таблиці самоконтролю знань. Оцінку 

озвучують.  
8. Завдання для домашньої роботи: вивчити тему уроку з конспекту лекції, виконати 

обчислення за допомогою логічної функції. 
 
 
 
 
 
Тема: Вікно Майстра функцій. Категорії функцій.  

Обчислення за допомогою функцій 
 

Предмет: Технології обробки інформації 
 

 
План 
5. Поняття функції в MS Excel. 
6. Вікно Майстра функцій. 
7. Категорії функцій. 
8. Обчислення за допомогою функцій. 
 
 
Прізвище, ім’я учня______________________________________ 
 
 

 
Самоконтроль знань 

№ 
з/п Критерії Загальна 

к-ть балів 
Отримана 

к-ть балів 

1 Тестова робота 
(домашнє завдання) 8  

2 
Тестова робота 
(закріплення нового 
матеріалу) 

3  

3 
Практична робота 
(закріплення нового 
матеріалу) 

1  

 Всього:  
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Додаток №1 
 

Тестова робота (домашнє завдання)    
 
* Для завдань 1-8 оберіть одну правильну відповідь із запропонованих.Час виконання завдання 4 хв. 
 
1. Введення формули в комірку починається зі знаку (1 бал): 
  а) $; 
 *б) =; 
  в) #; 
  г) f=. 
 
2. Що відображається в комірці таблиці після введення формули 

і натискання клавіші Enter (1 бал): 
  а) ім’я комірки; 
 *б) результат обчислення цієї формули; 
  в) позначка =, а потім результат обчислення; 
  г) адреса комірки. 
 
3. У формулу можуть входити (1 бал): 
 *а) числа, адреси та імена комірок, функції, математичні та логічні оператори; 
  б) константи, адреси та імена комірок, функції; 
  в) числа, адреси комірок, функції, математичні та логічні оператори; 
  г) константи, адреси та імена комірок, математичні та логічні оператори; 
 
4. Для того щоб зафіксувати адресу комірки (зробити  

її абсолютною), використовують (1 бал): 
  а) #; 
  б) =; 
 *в) $; 
  г) @. 
5. У комірці С2 електронної таблиці введено формулу 

= $A$1A2+B2. Якого вигляду набуде формула після того, як формулу комірки С2 
скопіювати у комірку С3 (1 бал)? 

 *а) = $A$1*A3+B3; 
  б) = A2A3+B3;  
  в) = A2$A$2+B2$; 
  г) = $A$1A2+B2. 
 
6. В комірці D4 записана формула =E5+C3. В яку комірку можна  

її скопіювати (1 бал)? 
  а) D6;  
  б) D1; 
  в) H4; 
 *г) B4. 
 
7. У комірку B1 електронної таблиці введено формулу = D1$D2. Якого вигляду 

набуде формула після того, як формулу комірки B1 скопіювати у комірку C1 (1 бал)? 
  а) = E1$E2; 
 *б) = E1$D2; 
  в) = E2$D2; 
  г) = D1$E2. 
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8. При якому способі адресації даних змінюються формули  
у комірках електронної таблиці при їх копіюванні (1 бал)? 

  а) при абсолютній; 
  б) при змінній; 
 *в) при відносній; 
  г) при відносній та абсолютній. 

 
Додаток №2 

 
Тестова робота (завдання для закріплення нового матеріалу) 
 
* Час виконання завдання 2 хв. 
1. Встановіть відповідність (1 бал) 
 
Функції     Категорії функцій 
СРЗНАЧ     фінансова 
БС      текстова 
ЕСЛИ      математична 
СУММ     логічна 
CЦЕПИТЬ     статистична 
 
2. В якій послідовності слід виконати дії, щоб ввести функцію 

(1 бал)? 
2. виконати команду меню Вставка→Функція; 
3. вибрати потрібну функцію; 
1. активізувати комірку, в якій повинна знаходитись функція; 
4. у вікні Аргументи функції задати аргументи функції. 
 
3. Який з ви-

разів записано пра-
вильно (1 бал)? 

*Для завданння  
оберіть одну 
правильну відповідь із 
запропонованих 

*а) = СУММ 
(А2:А10); 

 б) = СУММ 
(А2. А10); 

 в)    СУММ 
(А2: А10); 

 г)    СУММ (А2; А10); 
 

Додаток №3 
Практична робота (завдання для закріплення нового матеріалу) 
 
* Час виконання завдання 3 хв. 
1. Розрахунок депозиту (1 бал) 
Ви відкриваєте в банку депозитний рахунок і відразу вносите на нього 1000 грн, а потім 

протягом року поповнюєте його щомісяця на 100 грн. Банк нараховує вам 18% річних в кінці 
кожного місяця, і отриманий прибуток автоматично переводиться на ваш рахунок.  

Питання: яка сума накопичення на вашому рахунку на кінець року? 

 

3 
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Донченко О. В..,  
майстер виробничого навчання  

з професії «Оператор комп’ютерного набору» 

 
ММЕЕТТООДДИИЧЧ ННАА  РРООЗЗРРООББККАА  

ууррооккуу  ввииррооббннииччооггоо  ннааввччаанннняя  ннаа  ттееммуу ::  

ВВЗЗ ААЄЄ ММННЕЕ    РРООЗЗТТААШШУУ ВВААННННЯЯ    ООББ’’ЄЄККТТІІВВ  ННАА    ССТТООРРІІННЦЦІІ  

  
Видавнича система Adobe Page Maker призначена для верстки і підготовки до 

друку видань різної складності. Підготовка тексту, ілюстрацій і графічних 

елементів для оформлення видань відбувається, в основному, в інших програмах 

відповідного призначення (текст — в текстових редакторах, графіка — в графіч-

них редакторах). А у видавничих системах розробляють макети сторінок видань, 

проводять розміщення тексту і графічних об’єктів, їх компоновку на сторінках. 

Основне призначення програми PageMaker — робота з документами, які 

містять великі об’єми текстової інформації. Ця програма незамінна при верстці 

книги, газети, додаткових матеріалів та іншої багатосторінкової літератури, 

є достатньо зручним інструментом для розміщення ілюстрацій і елементів 

графічного дизайну, що дозволяє використовувати її для верстки журналів 

і рекламних буклетів.  

Adobe PageMaker — популярна професійна видавнича система, її вивчення 

дає можливість освоїти основні принципи роботи, особливості видавничих 

систем. 
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ПЛАН УРОКУ  
виробничого навчання  

Тема № 4. Технології комп’ютерної обробки інформації. 

Тема уроку № 8. Взаємне розташування об’єктів на сторінці. 

Навчальна мета. Навчити учнів розміщати на сторінці текс т і графіку.  

Виховна мета. Правила користування мобільними телефонами, важли-

вість дисципліни. 

Розвиваюча мета. Продемонструвати застосування єдиних методів 

у різних сферах діяльності. 

Тип уроку. Комбінований з застосуванням ІКТ (інформаційно-комуніка-

ційних технологій)  

Матеріально-технічне забезпечення уроку 

  І. Наочність та технічні засоби навчання:  

1. Еталон виробу.  

2. Плакати.  

3. Комп’ютери ІВМ  РС.  

4. Принтери. 

II. Інструмент та матеріали:  

1. Папір.  
ХІД  УРОКУ 

  I. Організаційні моменти:  

1. Перевірка наявності учнів.  

2. Перевірка зовнішнього вигляду учнів. 

Вступний інструктаж 

  І. Актуалізація опорних знань.  

Нагадати учням тему минулого уроку: «Створення фреймів». 

Фронтальне опитування: 

1. Основні вимоги охорони праці. 

2. Які інструменти та команди використовувалися на минулому уроці. 
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3. Види фреймів за формою. 

4. Види фреймів за вмістом. 

5. Охарактеризувати діалогове вікно «Параметри фрейма» 

Запропонувати одному з учнів продемонструвати (з коментарями), як роз’єд-

нати фрейми, з’єднати у ланцюжок. 

 ІІ. Груповий інструктаж. 

Оголосити учням тему уроку: «Взаємне розташування об’єктів на 

сторінці».  

Нагадати про необхідність вимкнути звук у мобільному телефоні. 

Розповісти про мету уроку: навчитися розміщати і поєднувати на сторінці 

текст і графіку, значення даної теми в навчальному плані як певного етапу у осво-

єнні навчального матеріалу; розповісти про застосування методу поетапності 

у різних сферах діяльності (збираємо ресурси, робимо заготовки, творимо — 

а найперше приймаємо рішення), на прикладі будівництва, на прикладі 

приготування їжі. Звернути увагу учнів на мотивацію: освоївши дану тему учень 

може створювати публікації різної складності, які потребують поєднання тексту і 

графіки: буклети, рекламні листівки, візитки, газети, книги, і буде затребуваний 

працедавцем.  

Нагадати про вимоги правил охорони праці, уточнити основні вимоги. Учні 

підписуються в журналі з Охорони праці.  

Роздати завдання, приступити до викладення теми уроку.  

У завданні  наведено чотири основних види ілюстраційної верстки: 

— відкрита верстка — зображення розміщуються вгорі або внизу кожної 

полоси і стикаються з текстом однією стороною при заверстці врозріз або двома 

сторонами при заверстці в оборку; 

— закрита верстка — зображення  розміщується всередині тексту полоси 

і стикається з текстом двома сторонами при заверстці врозріз або трьома сторонами 

при заверстці в оборку; 

— глуха верстка — зображення розміщуються всередині тексту і стикаються 

з ним всіма  сторонами; 
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— верстка зображень на полях — ілюстрація малого формату заверстана поза 

текстом на полі. Проміжним видом верстки зображень можна вважати верстку 

ілюстрацій з виходом на поле — відкриту або закриту. Для окремих видань 

верстають зображення з виходом у поле так, щоб під час обрізання видання з трьох 

сторін зрізалася частина малюнка, тобто малюнок в готовій книзі не повинен мати 

поля. Такий спосіб верстки називають версткою зображення «під обріз». 

Діалогове вікно Text Wrap (Обтікання текстом). Різні графічні об’єкти чи 

то елементи, які створені у PageMaker, чи вбудовані зовнішні зображення, можуть 

розташовуватись не тільки на окремих сторінках або у колонках публікації, але й 

поєднуватися з текстовими блоками. Для того щоб при такому розташуванні текст і 

графіка не накладалися один на одного, у програмі існує функція Text Wrap 

(Обтікання текстом). Обтікання текстом — це близьке розташування тексту 

навкруги контура графічного об’єкта (геометричної фігури, лінії, імпортованого зо-

браження). Цей ефект часто використовують для газетних матеріалів, журналів 

і книг, у різних рекламних проспектах і листівках. Параметри, що керують 

розташуванням тексту і графіки, встановлюються у діалоговому вікні, яке 

називається Text Wrap (Обтікання текстом), воно відкривається командою 

Element > Text Wrap (Елемент > Обтікання текстом). В зоні Wrap option 

(Параметри обтікання) розташовано три символічні значки-сторінки, які є 

своєрідними кнопками. Розглянемо їхнє призначення зліва направо: 

— активна перша кнопка означає відсутність обтікання. В цьому випадку 

графічний об’єкт буде або перекривати текс т, або знаходитися під ним; 

— вибір другого значка включає режим обтікання. При цьому навкруги 

об’єкта формується прямокутна пунктирна лінія, що є межею, за котру рядки 

тексту не виходять; 

— третій значок це, швидше, не кнопка, а індикатор с тану контура 

обтікання. По картинці, зображеній на ньому, можна зрозуміти, що він с тає 

активним, коли контур обтікання набуває неправильної форми. 

У зоні, Text flow (Розташування тексту), яка буде доступна тільки при 

включеній функції обтікання, знаходяться три інші значки-кнопки. Вони 

визначають спосіб розташування тексту навкруги графічного об’єкта: 
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— текст розташований тільки вище об’єкта, текст, що залишився, 

переноситься на наступну сторінку або в наступну колонку; 

— текст розташовується тільки зверху і знизу об’єкта, залишаючи 

вільними поля зліва і справа, якими б великими вони не були; 

— текст обтікає об’єкт з усіх боків. 

Ілюстрацію від тексту відбивають в межах кегля основного шрифту (12 пт).   

У нижній зоні, Standoff in mm (Відступи у мм), задаються відступи тексту від 

країв графічного об’єкта для всіх чотирьох сторін. Величина відступів може мати 

як додатнє, так і від’ємне значення. У останньому випадку текст буде «наповзати» 

на графічний об’єкт. Активізація позначки Wrap text on layer only (Текст тільки 

з одного шара), розташованого внизу діалогового вікна, задає обтікання об’єкта 

тільки текстом поточного шару. 

Відступи зони Standoff in mm (Відступи у мм) визначають величини відступів, 

на які пунктирна лінія контура обтікання знаходиться від меж графічного об’єкта. 

При зміні цих значень пунктирна лінія буде зміщуватися стосовно об’єкта. 

Існує також спосіб позиціонування і масштабування контуру обтікання — за 

допомогою інструменту Pointer (Стрілка), яким можна «вхопити» будь-яку із сторін 

контура і змістити її у напрямку, перпендикулярному цій стороні. 

Форму контура обтікання можна змінювати шляхом перетягування мишею 

(при виділеному інструменті Pointer (Стрілка)) кутових точок. 

Контур обтікання неправильної форми, отриманий шляхом переміщення 

кутових точок 

Якщо після такої корекції контуру знов відкрити діалогове вікно Text Wrap 

(Обтікання текстом), то у зоні Wrap option (Варіант обтікання) виявиться виділеним 

останній, третій значок, який символізує неправильну форму обтікання. У цьому 

випадку змінити значення відступів тексту у зоні Standoff in mm (Відступи у мм) 

неможливо. Можливі тільки варіанти включення режиму обтікання по 

прямокутному контуру (другий значок у зоні Wrap option (Варіант обтікання)) або 

взагалі відміна обтікання (перший значок). Контур обтікання можна змінювати 

додаванням до нього точок або видаленням непотрібних. Додавання нової точки 

здійснюється простим натисненням клавішею миші у будь-якому місці пунктирної 
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лінії. Надалі цю точку можна переміщувати, як і початкову. Видалення точки 

відбувається за рахунок поєднання двох точок, при цьому одна з них зникає. 

У такий спосіб можна зменшити кількість точок на контурі обтікання до 

мінімального числа — трьох. 

Створення навчальної публікації «Обтікання текстом».  

1. Створити нову публікацію: формат А4, поля: внутрішнє 2,5 — см; зовні-

шнє, верхнє, нижнє — 1,5 см; орієнтація — книжкова; публікація — двостороння; 

роздільна здатність — 300 dpi (це мінімальна роздільна здатність для публікації).  

2. Зберегти в своїй папці, назвати — Прізвище учня_обтікання.  

3. Вмикаємо Автозаповнення — Макет/Автозаповнення. Імпортуємо текст 

(2,4 тис. знаків). Команда Файл/Помістити. 

   
Вибираємо матеріал. 
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Встановлюємо для шрифта кегль 12 пт, видаляємо лишню сторінку. 

 
 4. Створити 4 фрейми заповнити їх текстом згідно завдання. Кегль 14 пт. Для 

вміщення тексту регулювати інтерліньяж (міжрядковий інтервал). 

— перший: прямокутник, розмір 70 х 45, параметри фрейма — вертикальна 

виключка Вгору, Відступи від країв фрейма 2 мм, абзацний 8 мм. 

— другий: шестикутник, розмір 60 х 45, Відступи від країв фрейма 2 мм. 

— третій: прямокутник, розмір 170 х 10, параметри фрейма — вертикальна 

виключка За центром, Відступи від країв фрейма 0 мм. 

— четвертий: прямокутник, розмір 70 х 45, параметри фрейма — 

вертикальна виключка Вгору, Відступи від країв фрейма 2 мм. 

5. Розмістити фрейми на сторінці згідно завдання задати їм параметри 

обтікання текстом. Відступи зліва і справа за промовчанням, згори і знизу 2 мм. 

6. Добрати текст (2,6 тис. знаків) згідно завдання в тому ж текстовому 

блоці, розмістити його на сторінках. 

7. Знайти в Інтернеті фото групи, розмістити його на другій с торінці 

(Місце під фото 170 мм на 114 мм, спочатку виконати пропорційне масшта-

бування, встановивши ширину, потім скористатися інструментом обрізка).  

Задати параметри обтікання текстом. Відступи зліва, справа, зверху 0 мм, 

знизу 2 мм. 

8. Вставити діалогове вікно Обтікання текстом (50 на 60 мм). Скористатися 

клавішею PrintScreen і обрізати зображення в графічному редакторі. 

9. Встановити переноси. Превірити форматування (в т. ч. висячі літери, рядки). 

10. Помістити або створити (за створення + 2 бали) ілюстрації для заверстки 

на полях «під обріз». Для створення скористатися інструментом прямокутник, 

заливка Black 20 % (сірий) і клавішею PrintScreen та графічним редактором (для 

вирізання кнопок діалогового вікна).  Розмістити ілюстрації на сторінках. 
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ІІІ. Закріплення викладеного матеріалу.  

Під час пояснення за комп’ютером окремі учні повторюють діі майстра.  

Створюють фрейми, вставляють ілюстрації, задають параметри обтікання. 

Потоковий інструктаж 

  І. Самостійна робота учнів 

 ІІ. Завдання учня. Створити публікацію згідно завдання, оформити ілюстраціями. 

ІІІ. Обхід робочих місць з метою: 

Перший обхід. Перевірка імпорту тексту та встановлення параметрів 

шрифта. Створення графічних елементів. Обтікання іх текстом. 

Другий обхід. Додавання текс ту та ілюстрацій. Набір і розміщення тексту 

на другій сторінці.  

Третій обхід. Перевірка форматування (в т. ч. висячих літер і висячих рядків). 

Заключний інструктаж 

1. Зробити аналіз роботи за день.  

2. Показати кращі роботи.  

3. Відмітити недоліки, розібрати допущені помилки, вказавши причини. 

4. Оголосити оцінку.  

5. Завдання додому. 
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Журавська З.Ф.,  
викладач професійно-теоретичної підготовки 
 

ММЕЕТТООДДИИ  ООРРГГАА ННІІЗЗАА ЦЦІІЇЇ   ССААММООВВИИХХООВВАА ННННЯЯ  УУЧЧННІІВВ  
 
Формування в учнів позитивних особис тісних якостей неможливе без їхнього 

бажання набути цих якостей — у протилежному випадку не допомагають ні примус, 
ні контроль, ні покарання. Аби уникнути неприємнос тей, певна категорія вихованців 
на певний час змінює поведінку, але потім знову повертається до неї. Зважаючи на 
це, можна сказати, що справжнє виховання здійснюється через самовиховання.  

Організація самовиховання є стратегічним напрямком виховної роботи, а ідея 
самовиховання — не прос то гасло і в ідірвана від реальнос ті мрія, вона має 
фундаментальне психологічне обґрунтування.  

Згідно з однією із найвідоміших у світовій психології класифікацій людських 
потреб А. Маслоу, всі потреби утворюють немовби піраміду, яка складається з 
декількох шарів або рівнів. На найнижчому рівні (хоча найнижчим він вважається 
досить умовно і відносно) знаходяться фізіологічні потреби, далі — потреба у 
безпеці, потреби у любові і належності до певної спільноти, потреби у повазі, 
схваленні, визнанні успіхів, потреба в самоактуалізації через реалізацію власних 
здібностей та розвиток особистості. За умови більш-менш повного задоволення 
потреб нижчих рівнів більш “високі” потреби стають актуальнішими, такими, що 
мотивують поведінку людини. 

Найвищою в цій ієрархії є потреба в самоактуалізації, тобто прояві власних 
можливостей у створенні матеріальних і духовних цінностей, культурному 
самовдосконаленні. Чим повніше завдяки науково-технічному прогресу 
задовольняються потреби найнижчих рівнів, тим сильнішою стає мотиваційна роль 
потреби у самоактуалізації. Потяг до неї логічно породжує прагнення до 
самовдосконалення і самовиховання. З іншого боку, загальна закономірність 
розвитку педагогіки полягає у переході від зовнішніх, примусових впливів на 
вихованців до формування більш свідомого їх ставлення до власного розвитку. Цей 
процес пов'язаний з усе більшим включенням елементів самовиховання у загальний 
виховний процес. 

Але було б неправильно чекати, коли у кожного учня потяг до самовиховання 
з'явиться сам по собі. Хоча у більшос ті дітей в підлітковому віці пробуджується 
бажання розвивати свої інтелектуальні і вольові якості, спроби самовиховання 
здебільшого виявляються епізодичними і недостатніми, тому необхідне вміле 
педагогічне керівництво, тобто організація самовиховання учнів. 

Слово “організація” може справляти тут дещо неправильне враження,  
асоціюючись з енергійним і чітким керівництвом, вимогами і контролем. У даному 
випадку вимоги і контроль є неприпустимими, і організація полягає тільки у 
створенні умов, популяризації і консультативній допомозі. Саме внаслідок 
делікатності педагогічної технології організація самовиховання є поки що досить 
мало поширеним напрямком діяльнос ті педагогів. 
   Самовиховання потребує від учнів високої самодисципліни, яка тримається на 
вольових якостях або на сильній мотивації. Неможливо різко покращити вольові 
якості учня, бо це пов'язано із сталими рисами темпераменту і характеру, але можна 
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створити мотивацію, тобто викликати бажання формувати позитивні риси 
особистості. Саме на це спрямований метод популяризації ідеї самовиховання. 

Аби створити в учнів достатню мотивацію самовиховання, треба довести його 
необхідніс ть, захопити цією ідеєю. Бажано провести 2-3 бесіди (можна використати 
й іншу форму), що спрямовані на обґрунтування ідеї самовиховання та формування 
в учнів потягу до нього. Подаємо орієнтовний зміст таких бесід. 

Бесіда 1. В чому полягає сенс життя і призначення людини. 
Людина — розумна істота, і вона не може не замислюватись над питанням 

сенсу життя і свого призначення у світі. Той факт, що від пересічної людини 
начебто небагато залежить у широкому середовищі і що життя завжди закінчується 
смертю, здається, мусить породжувати песимізм і байдужість. Для чого людські 
зусилля до самовдосконалення, коли всьому один кінець? Такі роздуми були 
притаманні людям з давнини, вони хвилюють кожне нове покоління. 

Проте, як би людина теоретично не ставилася до цієї проблеми, практично 
вона неспроможна махнути на себе рукою і вести тваринне існування. Справа в 
тому, що разом із всіма іншими потребами (у їжі, кисні, пізнанні світу, спілкуванні 
тощо) у людини існує потреба у самореалізації (самоактуалізації), тобто розвиткові 
власних задатків, здібностей, постійному самовдосконаленні. У одних людей ця 
потреба проявляється сильніше, у інших — слабкіше, але вона існує у всіх. Як у 
генетичному коді рослини є програма росту, розквіту і плодоносіння, так у психіці 
людини “записана” програма самореалізації. 

У людських потреб є своя ієрархія, тобто серед них є вищі і нижчі. Скажімо,  
потреби у спілкуванні, любові і повазі є вищими у порівнянні з потребами у 
небезпеці, їжі або кисні. Без задоволення нижчих потреб людина не може фізично 
існувати, але найбільші позитивні емоції вона одержує від задоволення вищих 
потреб. Так, наприклад, заради досягнень поваги люди терплять голод, холод, 
піддають себе небезпеці. Потреба в самореалізації є найвищою серед усіх людських 
потреб, тому вона приносить найбільшу радість. Якщо потреба в самореалізації з 
якихось причин не задовольняється, людина відчуває дискомфорт, хоча, можливо, і 
не розуміє його джерел або відносить на рахунок чогось іншого. 

 Отже, розвиток можливостей самореалізації, успадкованих людиною, є 
потребою і однією з головних умов задоволення життям. Саме це і можна вважати 
призначенням людини на її життєвому шляху: розвинути власні здібності, 
заслужити повагу корисною діяльністю і внес ти вклад у загальнолюдський прогрес. 
Адже суспільс тво покращує умови свого життя завдяки таланту, винахідливості і 
працелюбнос ті своїх членів. Знання і вміння кожного є внеском у загальне 
багатс тво. В тому, що суспільний прогрес залежить від самореалізації кожного, 
можна переконатися, порівнюючи різні країни. Там, де вище рівень загальної освіти, 
вищий розвиток економіки і культури. 

Самореалізація — це складне явище, різноманітне за напрямами. Спробуємо 
визначити їх, не порівнюючи за важливістю. 

Реалізація себе у_ профес ійній діяльнос ті. Кожна людина мусить заробляти 
собі на життя, але не всі люди знаходять справжнє задоволення у профес ійній праці. 
Є люди, для яких праця — це тільки неприємний обов'язок. Про таких людей 
кажуть, що їх професійна самореалізація не відбулась. А профес ійна праця складає 
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за часом третину дорослого життя. Приємніше наводити протилежні приклади — 
коли в праці знаходять радість. 

Реалізація себе як предс тавника даного суспільства та певної культури. Кожна 
людина мусить рахуватися з фактом, що вона є предс тавником певної суспільної 
системи, нації, культури. Хоче вона того чи ні, але її оцінюють (а її 
самоствердження відбувається через оцінки оточуючих) як представника не просто 
людства, а певної держави, нації, релігійної конфесії, прошарку суспільства. 
Ототожнюючи себе, скажімо, із християнами, людина мусить розділяти догми й 
традиції християнської релігії, інакше вона буде постійно відчувати засудження 
єдиновірців. Якщо людина вважає себе інтелігентом, то повинна мати певний 
загальнокультурний розвиток, інтереси, манери поведінки. Отже, самореалізація 
включає в себе відповідніс ть (а можливо і творчий розвиток) нормам, культурним 
особливостям певної суспільної групи. 

Самореалізація як представника своєї статі. Статева роль є однією з  
найголовніших у житті. Мабуть, не треба доводити важливіс ть особистого щастя, а 
воно багато в чому залежить від виконання людиною своєї статевої ролі. В рамках 
найбільш розповсюджених і традиційних поглядів від чоловіка чекають 
розсудливості, самостійності, надійності, вміння забезпечити сім'ю; від жінки — 
чарівнос ті, жіночнос ті, співчутливості, господарності. Відсутність цих якос тей 
утруднює досягнення успіху у протилежної статі. Крім того, ставлення 
представників власної с таті також значною мірою залежить від відповідності 
людини певному статевому еталону. Скажімо, юнак, позбавлений рис мужності, 
втрачає в очах своїх товаришів, якщо він не компенсує це іншими достоїнствами. І 
хоча статеві ролі історично змінюються, в масштабах людського життя вони 
постають досить стабільними. 

Самореалізація через розвиток багатогранності власної особистості.  
Багатогранність знань і вмінь, ерудованіс ть, різнобічна обдарованість завжди 
приваблюють оточуючих і цінуються суспільством. Такі люди є генераторами нових 
ідей, цікавими співрозмовниками, пропагандистами культури. Людина з широким 
колом інтересів, знань і вмінь збагачує власні враження, робить життя насиченим і 
змістовним. Завдяки телебаченню ерудованість і кмітливість набули ще більшої 
популярності. 

Самореалізація через розвиток позитивних особистісних якостей. Такі 
позитивні особис тісні якості, як чуйність, товариськіс ть, чесність, вірність слову, 
почуття гумору, прикрашають людину і цінуються у будь-якому суспільстві, та й 
сама людина поважає себе за ці якості, а значить, відчуває задоволення життям і 
доброзичливіс ть до інших. Все це добре відомо дітям і мабуть не варто було б на 
цьому зупинятися, коли б не існувало спотворене розуміння позитивних якостей. 
Відомо, що підлітки і юнаки прагнуть до демонстрації ознак дорослості: фізичної 
сили, впевненості у собі, обізнаності у різних сферах життя, тобто того, що можна 
позначити як риси “сильної особистості”. Поєднуючись з іншими конфліктогенними 
явищами підлітково-юнацької психології (неврівноваженіс тю, певною 
імпульсивніс тю, браком самоствердження), це породжує агресивність і негативізм, 
які помітно відбиваються на формуванні особистості. Постійна спрямованіс ть на 
опір, грубуватість виразів та інтонацій є суттєвою ознакою підлітково-юнацької 
субкультури, а позитивними рисами вважається те, що фактично перешкоджає 



 

 
84 

формуванню гуманних якос тей особис тості. Доброта, поступливість, чемність 
здаються другорядними і неактуальними, вони пос тупаються “вольовим” рисам. 
Зважаючи на це, важливим завданням пропаганди самовиховання є переконання 
учнів у необхіднос ті розвитку саме рис гуманного комплексу: чуйності, 
поступливості, тактовності, ввічливості, чемності, шляхетності. 

Бесіда 2. Що таке добро і зло? 
Проблема добра і зла супроводжує людство протягом всієї його іс торії.  

Складність мотивації людських вчинків і обставин, що їх викликають, зробили 
питання дуже непрос тим. У цієї проблеми є два аспекти. Один з них полягає у 
питанні, що таке добро і зло, які вчинки і яких людей можна вважати добрими або 
злими. Інший аспект — про походження добра і зла, їх витоки та причини. 
Спробуємо певною мірою розібратися в кожному з них. 

Відповідь на перше питання здається простою: добрі вчинки — це ті, які 
спрямовані на користь людям. Допомога, доброта, милосердя — це добро, а егоїзм, 
скупість, жорстокість — зло. 

Проте в житті все не так просто, як в теоретичній етиці. Часто виникають 
ситуації, коли добро для одних обертається злом для інших. Це спостерігається, 
наприклад, у конфліктах між різними групами людей: на політичній, релігійній, 
расовій чи національній основі. Тут трапляється, що добрі до “своїх” люди 
виявляють невиправдану жорстокіс ть до інших. Хіба можна, наприклад, пояснити 
злочини гітлерівців їхньою природною жорстокістю? Звичайно, ні, але фашис тська 
пропаганда переконала їх в тому, що агресія проти інших народів не є злом. Саме ця 
подвійна етика і є основою походження ворожнечі між людьми, яка заважає жити на 
планеті, де всім поки що вистачає місця. 

Існує й інший тип ситуацій, в яких важко визначити кордони добра й зла. 
Згадаємо відомий класичний експеримент американських психологів. Вони 
імітували ситуацію навчання математиці, де за помилки “учитель” (доброволець, 
запрошений до участі в експерименті) карав того, хто навчається, — також 
добровольця — слабким ударом струму. Якщо “учень” помилявся, “вчитель” згідно 
з інструкцією, збільшував силу струму. Іноді “учень” (це був актор, який лише 
імітував біль, бо ударів струму не було, хоча “вчитель” цього не знав) вже кричав 
від болю, проте психолог, що вів експеримент, наказував “учителеві” збільшувати 
силу удару. Здавалося б, милосердя має примусити “вчителя” відмовитися від 
подальшої участі в експерименті, але близько 65% “учителів” продовжували 
виконувати наказ експериментатора. Експеримент показав, що у випадках, коли 
відповідальність бере на себе хтось інший, людина часто дозволяє собі такі 
негуманні вчинки, які вона б ніколи не здійснила за власної ініціативи. 

Зупинимось на іншому аспекті проблеми — природі зла. Згідно з релігійними 
концепціями, зло походить від якоїсь початкової злої сили, якою у християнській 
релігії є сатана. З матеріаліс тичної точки зору причини зла полягають у 
суперечності інтересів та ціннісних орієнтацій людських спільнот та окремих 
індивідів. У всіх без винятку народів переважають моральні норми, які зорієнтовані 
на допомогу, милосердя, миролюбність, і тому соціальні потреби кожної людини, в 
принципі, спрямовують її активність більшою мірою на добрі вчинки. Але 
історичний досвід боротьби з виживання породив у людському суспільстві також 
уявлення та цінності іншого плану. Негативний вплив чинять ті теорії, які 
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протиставляють інтереси одних людей інтересам інших, висувають уявлення про 
переваги певної ідеології, способу життя, раси чи нації, статі тощо. Все це активізує 
агресивні почуття, які у потенційному вигляді є у психіці кожної людини. 

З іншого боку, ідеологічні та психологічні концепції самі певною мірою 
залежать від психології людини, зокрема її стереотипів агресивності, що 
здійснюється через механізм раціоналізації, тобто обґрунтування і виправдання 
власної, часто імпульсивної, поведінки. Хоча в процесі розвитку суспільства 
гуманні переконання дедалі більше впливають на життєву практику, в чому і 
полягає моральний прогрес, агресивні поведінкові стереотипи ще існують, що 
особливо помітно під час кризових явищ: війн, сутичок, конфліктів. Звичайно, 
існують й індивідуальні психологічні передумови агресивних реакцій, які на рівні 
буденних уявлень називають важким характером, а психіатричною мовою — 
певними типами акцентуацій особистості або психопатії. Проте вирішальним 
чинником агресивної поведінки, у загальному плані, є певні антигуманні концепції, 
які утримуються у суспільному менталітеті. 

Отже, джерела зла, яке переважно пов'язане з агресивніс тю поведінки,  
криються час тково в індивідуальних особливостях психології окремої людини, але 
найбільшою, вирішальною мірою — у стереотипах масової свідомості; причому ці 
явища взаємопов'язані. Таке розуміння визначає головні завдання самовиховання. 

По-перше, треба формувати у собі ті особистісні риси, які є складовими 
психології гуманної людини: толерантність, стриманість, чуйність, привітність, 
тактовніс ть. 

По-друге, треба критично ставитися до тих с тереотипів агресивності у 
суспільній психології, які, хоча й не пропагуються як еталонні засобами масової 
інформації, але поширені на рівні практичної моралі. їх можна висловити приблизно 
так: у житті треба будь-що “пробивати собі шлях”, не поступатися нікому, слід 
узяти від життя своє, розраховувати тільки на себе, нікому не довіряти, до людей 
бути жорстким тощо. Наслідком такої моралі є легко виникаюча конфліктніс ть і 
вульгарніс ть. Треба мати неабияку мужніс ть, аби відмовитися від цих принципів, 
оскільки ввічливість і поступливіс ть, як правило, не є провідними достоїнствами у 
молодіжному середовищі. 

Бесіда 3. Для чого потрібне самовиховання? 
Скільки існує суспільство, стільки воно виховує своїх членів, формуючи в них 

історично необхідні риси особистості. Цим займається сім'я і державні заклади, що 
мають справу з освітою і вихованням. Так, наприклад, кожне суспільство, незалежно 
від державного устрою, прагне сформувати у своїх громадян працьовитіс ть, повагу 
до закону, шанобливе ставлення до старших. 

Проте не можна сказати, що процес виховання пов'язаний тільки з приємними 
враженнями, адже він вимагає від людини вольових зусиль, стриманос ті, подолання 
негативних емоцій. У людей, яким вольові зусилля даються нелегко, постійно 
складається враження примусу з боку батьків і педагогів, і поняття “виховання” не 
викликає у них позитивних емоцій, що, в свою чергу, знижує його ефективність. 
Учням дуже не подобається чути, що їх виховують, хоча с імейне та шкільне 
виховання об'єктивно спрямоване на їх користь. 

Виховання є державною справою, але здійснюють його люди, які, зрозуміло, 
не є ідеальними. Саме недоліками педагогів, наприклад нестриманіс тю, а не 
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власною неорганізованістю, вихованці часто пояснюють неприємнос ті процесу 
виховання. У них складається враження, що педагоги намагаються самоствердитися 
і перемогти, тобто відбувається акт агресії проти них, що змушує їх боротися і 
захищатися. Створюються “смислові бар'єри” на педагогів, які знижують результати 
виховання, так необхідні і суспільству, і самій людині. 

Отже, поскільки виховання є процесом впливу батьків і педагогів на дитину,  
цей вплив часто у тій чи іншій мірі має елементи нав'язування волі і примусу. 
Розвиток гуманної моралі суспільс тва поступово зменшує долю цього примусу, але 
до його повного зникнення ще дуже далеко. Шляхом уникнення примусу є 
самовиховання учнів, при якому завдання виховання походять від них самих. 

Розглянемо ще одне, можливо, найбільше достоїнство самовиховання, яке 
полягає у вмінні пос тійно ставити перед собою нові завдання самовдосконалення. У 
працях психологів і у творах художньої літератури виділяється ознака, за якою, крім 
інших, відрізняються люди — це схильність до постійного висування нових цілей 
саморозвитку, хоча вона може бути виражена різною мірою. Існує чимало людей, 
які досягають певних результатів (освіти, посади, високого доходу, популярності) і 
не прагнуть до подальших досягнень у самовдосконаленні, піклуючись тільки про 
підтримання свого становища і забезпечення побутового комфорту. З іншого боку, є 
люди, які ніколи не задовольняються існуючим рівнем знань і соціальних досягнень. 
До цього їх спонукає потреба у самовдосконаленні і духовному зростанні. Ця 
потреба наповнює життя людини значенням і змістом, робить його насиченим і 
цікавим. Такі люди постійно підвищують свою професійну кваліфікацію та 
загальний культурний рівень. Вони, як правило, уникають поверхових засобів 
самоствердження, бо мають змістовні інтереси, їм невідома нудота і розчарування у 
житті, бо й у випадку серйозних неприємнос тей залишається потяг до майбутніх 
досягнень. Навіть у пенсійному віці такі люди знаходять зміс т і перспективу 
власного життя. Видатні досягнення у всіх галузях людської діяльнос ті здебільшого 
належать людям з розвиненою потребою у самовдосконаленні. 

Видатний американський психолог А. Маслоу провів глибоке вивчення людей 
з розвиненою потребою у самоактуалізації, тобто саморозвитку, самореалізації, 
самовдосконаленні. Дослідження показало, що такі люди мають велику цінніс ть як з 
об'єктивної, суспільної точки зору, так і з позиції їх власного задоволення життям. 
Суспільний прогрес об'єктивно веде до розширення кола здатних до самореалізації 
особистостей, тому самовиховання має велику перспективу, воно є засобом 
формування цієї потреби. Молода людина прагне до самовдосконалення, а не 
сподівається тільки на суспільс тво, організацію, де вона навчається або працює, чи 
батьків; вона пов'язує перспективи росту із власними зусиллями, а не випадком. У 
процесі самовиховання людина зміцнює впевненіс ть у собі, віру у власні сили. 

Інший напрям популяризації ідеї самовиховання полягає у формуванні чітких 
уявлень учнів про завдання самовиховання для кожного згідно з індивідуальними 
особливостями. Розглянемо основні завдання самовиховання. 

Формування і корекція потреб. Працюючи у цьому напрямку, учитель повинен 
почати з ознайомлення учнів з видами людських потреб. Уявлення про зміст цієї 
роботи дає бесіда, що наведена в розділі “Виховна робота з учнями різних вікових 
груп” цього посібника. 
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У кожній з трьох груп потреб (біологічні, ідеальні, соціальні) є хибні і корисні 
сторони. Так, наприклад, ідеальна потреба в інформації залежно від умов виховання 
може розвиватися або в бік наукової діяльності, або формування звички до 
поверхової балаканини і збирання пліток. Особливо актуальною в плані формування 
гуманних якостей постає корекція потреби у самоствердженні. Кожна людина дуже 
легко піддається спокусі самоствердження за рахунок пошуків або приписування 
недоліків іншим, що яскраво проявляється у расових забобонах. Треба зробити 
привабливим для учнів самоствердження через прояв гуманності, аби вони 
розвивали у собі потребу в альтруїзмі, намагалися блокувати потребу у почутті 
зверхності над іншими, для чого потрібно перш за все усвідомлення такої тенденції. 
Отже, першим кроком є вивчення учнями власних потреб у процесі самоаналізу. 

Корекція потреб — актуальне завдання для багатьох вихованців. Надмірний 
розвиток деяких потреб призводить до формування хибних звичок і рис характеру. 
Так, гіпертрофована потреба у належнос ті до певної спільноти формує конформіста 
— людину, яка некритично засвоює стереотипи поведінки найближчого 
середовища, субкультури, що стало причиною життєвих неприємностей багатьох 
молодих людей. Помірковану потребу у домінуванні називають здоровим 
честолюбством, а надмірну — властолюбніс тю, схильністю до деспотизму. 
Аристотель вважав, що дотримання “золотої середини” є найважливішою умовою 
гармонійного розвитку людини. Ця іс тина може бути конструктивною не стосовно 
розвитку здібнос тей — тут, як кажуть, чим більше, тим краще, — але відносно 
негативних проявів кожної погреби. 

Викоренення негативних і формування корисних звичок. Самовиховання 
можна почати з досягнення практичної мети — викоренення однієї хибної звички, 
наприклад паління, відкладання або уникання важкої справи, недбайливого 
виконання домашніх завдань. Сюди ж належить і формування корисних звичок: 
ранкова зарядка, загартування, утримання в чистоті і порядку особистих речей тощо. 
Така мета на перший погляд виглядає менш романтичною, але більш конкретною і 
доступною. її перевага полягає і у можливості визначення терміну реалізації. Крім 
того, надбання корисних звичок — це завжди шлях до формування більш 
масштабних позитивних якостей. 

Формування здібностей, розвиток інтересів і знань. Цей напрям завжди є 
привабливим для молоді, але учні досить рідко займаються ним спрямовано і 
самостійно. Здебільшого їм бракує енергії і відповідальності, підводить те, що все 
необхідне роблять батьки і школа. Саме тут доцільно показати, що видатні люди 
завжди ставили перед собою завдання, які значно перевищували програми 
навчальних закладів. Цей напрям є актуальним і для підлітків із слабким фізичним 
розвитком. Так, досить часто хлопці відчувають неповноцінніс ть через невміння 
швидко бігати, грати у популярні спортивні ігри, захистити себе. Педагог може 
навести чимало яскравих прикладів фізичного самозагартування і саморозвитку, 
внаслідок якого люди ставали сильними, спритними, досягали видатних результатів 
у спорті. 

Слід розкрити цінніс ть різноманітних напрямів самостійного здобуття знань.  
Одні люди схильні до постійного поглиблення знань у певній вузькій галузі, інших 
приваблює широка, хоч і менш глибока поінформованість у багатьох галузях і 
проблемах. 
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Ще один напрям популяризації самовиховання — ознайомлення учнів з 
основними умовами успішного самовиховання. Серед них: 

Усвідомлення мети самовиховання. Самовиховання в цілому є привабливою 
ідеєю, але для того, аби людина стала здатною на значні вольові зусилля, загальної 
ідеї недос татньо. Потрібно чітко усвідомити конкретну мету, завдання, а також 
уявити результати самовиховання, тобто ті життєві досягнення, які з'являться 
внаслідок формування нових рис особистості. Ці уявлення с тимулюватимуть 
зусилля, спрямовані на самовиховання. 

Бажаність керівництва з боку наставника. Воно потрібно не для контролю, а 
для того, аби було кому розповісти про свої справи, порадитися. Дійсно, своїми 
успіхами і невдачами краще поділитися з зацікавленою людиною. Відомо, що у 
східних системах самовдосконалення високо цінується і вважається обов'язковою 
роль учителя, наставника. Для вихованців школи таким наставником може стати 
педагог, старшокласник, який захоплюється самовихованням, хтось з батьків 
однокласників. Зрозуміло, що педагог може тільки делікатно запропонувати, 
підказати когось на роль наставника, але ніяк не “закріплювати”, “розподіляти” чи 
щось подібне. 

Моральна підтримка оточуючих. Для підлітків це є дуже важливою умовою 
самовиховання внаслідок їхньої недос татньої самостійності і часом надмірної 
залежності від думки референтної групи. Підліткова та юнацька субкультура саме й 
пояснюється цією психологічною особливістю даного віку. Рідко хто з підлітків 
здатний на поведінку, яка засуджується або не підтримується товаришами з 
найближчого оточення. Тому найкращою умовою є захоплення самовихованням 
багатьма однокласниками, членами якогось об'єднання, гуртка, клубу. 
Самовихованню сприяє учас ть у групах психотренінгу. Останні безпосередньо 
спрямовані на самовдосконалення, тому є найбільш вдалою формою, про що буде 
йти мова далі. 

Взяття самозобов'язання. Воно мобілізує і дисциплінує людину, а тому в 
ньому необхідно вказати конкретні досягнення, орієнтовні терміни виконання. У 
випадку невиконання самозобов'язання не треба зневірюватися, достатньо врахувати 
у майбутньому власні можливості й обставини. 

Змагання не з іншими, а з самим собою. Це означає, що треба порівнювати 
власну поведінку і досягнення з тими, якими вони були раніше, а не з досягненнями 
інших людей. Змагання у самовихованні з іншими може тільки з іпсувати настрій і 
бажання, адже у кожного різні можливості. Тому педагогові треба дуже обережно 
підводити підсумки самовиховання, у процесі яких неминуче виникає ситуація 
порівняння і змагання. 

Використання умовних стимулів. Умовні стимули — це речі, слова або звуки, 
які стимулюють потяг до самовиховання, допомагають створювати бажані психічні 
стани. Речі відіграють роль стимулу тоді, коли нагадують про наміри 
самовиховання. Це можуть бути спортивні знаряддя для запланованого тренування, 
годинник, книги, тощо. Ще важливіше мати символи, пов'язані з певними 
психічними с танами, наприклад, бадьорос ті, впевненості, покою, натхнення. Для 
цього треба спеціально утворювати такі стимули, використовуючи певні слова для 
підбадьорювання, коли людина знаходиться у бажаному стані. Ці слова сприятимуть 
появі такого стану у потрібний момент. 



 

 
89 

Підведення підсумків самовдосконалення. Важливо відзначати хоча б часткові 
успіхи у самовдосконаленні, тому що це с тимулює подальші зусилля. Іноді успіхи 
досягаються у поведінці, наприклад у позбавленні шкідливих звичок. У інших 
випадках їх виявляють за допомогою спеціальних методик-запитальників, які 
можуть показати зміни на краще у розвитку характеру. Таке дослідження може 
провести шкільний психолог. Педагог не повинен підкреслювати недоліки, 
прорахунки у самовихованні (адже це справа доброї волі самого учня), проте дуже 
важливо відзначати успіхи. 

Іншим методом є консультативна допомога учням у процесі самовиховання,  
яка включає у себе ряд прийомів. 

Допомога учням у самопізнанні. Полягає у ознайомленні учнів з технікою 
самоаналізу. Самоаналіз час від часу намагається здійснювати кожна людина, але 
здебільшого їй заважає безсистемність і схильніс ть до психологічного захис ту. 
Підліток “вихоплює” лише окремі факти своєї поведінки, наштовхуючись на 
суперечливі прояви, і не може сформулювати власний логічний, переконливий 
образ. Педагог-організатор самовиховання учнів може запропонувати певну систему 
самоаналізу, яка допоможе краще зрозуміти власні психологічні особливості, 
визначити завдання самовиховання. 

Доцільно почати з формування правил самопізнання, які створять в учнів 
відповідний нас трій. Так, можна запропонувати обговорити і доповнити 
нижчеподані правила, які наводяться в літературі з питань самовиховання. 

1. Якщо хочеш знати себе добре, спробуй сили у різних видах діяльності. Чим 
різноманітніша діяльніс ть, тим повніше розвиваються в ній здібності і обдарування, 
тим краще ти пізнаєш власні можливості. 

2. Намагайся аналізувати мотиви своїх вчинків, але більше суди про себе за 
результатами своєї поведінки. Не звалюй ви ну на інших, якщо в тебе щось не 
виходить, шукай причину у собі самому. 

3. Спробуй дивитися на себе очима інших людей, твоїх батьків і товаришів. Це 
допоможе тобі оцінювати себе більш об'єктивно. 

4. Сприймай критику без образи і прагнення будь-що захиститися від 
“нападу”. 

5. Аналізуй результати своїх успіхів, щоб використовувати власний корисний 
досвід. Підтримуй віру у власні можливості. 

Треба запропонувати учням доповнити ці правила після того, як вони дадуть 
відповідь на такі питання. 

1. Чи погоджуєтесь ви з цими правилами, чи подобаються вони вам? Якщо ви 
не згодні, поясніть чому. 

2. Чи є у вас якісь власні правила самопізнання? Які саме? 
3. Які правила ви рекомендували б іншим людям? 
Можна розподілити клас на три групи: захисників цих правил, опонентів і 

арбітрів. Після 15-20 хвилинної підготовки представники захисників і опонентів 
повинні виступити із захистом і критикою правил самопізнання, арбітри — оцінити 
переконливіс ть аргументів обох груп. 

На наступному занятті кожна група розробляє власні правила самопізнання і 
захищає їх. Інші групи за чергою грають роль опонентів та арбітрів. 
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Далі рекомендується за аналогічною методикою організувати роботу учнів з  
програмою самоаналізу (самовивчення). Якщо учні склали вдалу власну програму, 
можна користуватися нею, а якщо власної програми немає, доцільно запропонувати 
вихованцям нижчеподану приблизну програму самовивчення. 

1. Цінності та ідеали. 
Які ситуації життя та діяльнос ті тобі найбільш подобаються: створювати 

матеріальні цінності, досліджувати таємниці матеріального світу або закони 
суспільного життя, вивчати людські характери і стосунки, спілкуватися з різними 
людьми, виражати себе у художній творчос ті, розвивати і виявляти власні фізичні 
можливості, бути ближче до природи, долати різні труднощі і перешкоди, боротися 
за справедливість та за кращу побудову суспільства, шукати вищі істини? 

Яка головна мета твого життя ? Про що ти мрієш? Чи плануєш ти якісь 
конкретні кроки на шляху досягнення власної мети? 

2. Моральна вихованість. 
Які людські якості ти вважаєш найбільш цінними? Які — найгіршими? 

Випиши слова на означення позитивних і негативних якостей у два ряди за 
значимістю і зістав їх. Це твої моральні ціннос ті. З кого ти береш приклад у 
мистецтві й житті? Хто твої друзі? Як ти ставишся до людей? Чого в них, на твій 
погляд, більше: позитивного чи негативного? 

3. Ставлення до себе та інших. До якої групи ти себе відносиш? 
- завжди задоволений собою, пишаєшся собою, на зауваження товаришів 

ображаєшся, вважаєш їх нижчими від себе щодо розуму та підготовки; 
- захоплюєшся багатьма товаришами по школі, а у собі бачиш тільки погане; 
- незадоволений собою, але й серед товаришів не бачиш гідних поваги,  

готовий визнати свої помилки, але не вибачаєш їх іншим; 
- незадоволений своїми окремими недоліками, але поважаєш себе за вірність 

слову, силу волі; недоліки товаришів тебе хвилюють і ти шукаєш можливість дати 
їм добру пораду. 

Чи намагаєшся ти у конфліктних ситуаціях бути об'єктивним і готовим 
визнати власну провину? 

4. Вольові якості. 
Чи вмієш ти своєчасно виконувати заплановані тобою або звичайні потрібні 

справи, чи не відкладаєш їх постійно на майбутнє? 
Яким ти є: витриманим чи запальним, рішучим чи ні, чи можеш ти 

протистояти хибному впливові? 
5. Здібності та інтереси. 
Що тебе найбільше цікавить: наука, мис тецтво, техніка, робота з людьми,  

спілкування з природою? Інтерес до тієї чи іншої діяльнос ті свідчить про здібності: 
розумові, художні або практичні. Чим ти оволодіваєш найлегше? Знай, що легкість 
засвоєння — важливий показник здібностей. Які книги ти читаєш? 

6. Ставлення до праці. 
До якої групи ти себе відносиш: 
- працю вважаєш неприємним обов'язком, радієш лише з приводу закінчення 

праці, залишаєш робоче місце неприбраним; 
- обмірковуєш майбутню роботу, розумієш необхідніс ть праці, радієш 

наслідкам праці, дбаєш про порядок на робочому місці; 
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- працюєш з інтересом, дбаєш про якість роботи, розмірковуєш, як полегшити 
працю, неохоче припиняєш її. 

 7. Зовнішність. 
Чи є ти охайним? Як ти стоїш і ходиш? Зовнішня підтягнутість вказує на 

внутрішню підтягнутість, вона є показником вихованості. 
Далі можна запропонувати учням проаналізувати себе з точки зору належності 

до певного психологічного типу за різними параметрами, наприклад, психофізичної 
конституції, особливостей вищої нервової діяльності, найбільш виражених 
здібностей, схильностей до певної сфери діяльності тощо. Це допоможе учням 
краще зрозуміти власні сильні і слабкі сторони, можливості й завдання 
самовдосконалення. У сучасній психолого-педагогічній літературі є чимало 
матеріалів для подібного самовивчення, але педагогу треба уникати самостійного 
використання тих методик, які потребують спеціальної психологічної підготовки; це 
треба робити разом із психологом. 

У 10-11 класах доцільно використати розроблену Л.В.Сохань методику “Мій 
життєвий проект”, яка спрямована на допомогу старшокласникам у самопізнанні з 
метою проектування власного життєвого шляху. 
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Колеснікова Т. А.,  
викладач економіки та географії 

 
ЗЗААСС ТТООССУУВВАА ННННЯЯ  ІІННННОО ВВАА ЦЦІІЙЙННИИХХ  ТТЕЕХХ ННООЛЛООГГІІЙЙ    

ННАА  УУРРООККАА ХХ  ГГЕЕООГГ РРААФФІІЇЇ   
 

Основна мета географічної освіти полягає у всебічному розвитку особистості 
учня з урахуванням його природних задатків, здібностей, інтересів та потреб через 
формування географічної культури, як основи світосприйняття, світогляду та 
діяльнос ті. 

Сьогодні завдання викладача полягає в тому, аби відібрати з і своїх 
методичних надбань усе прогресивне і змінити, модернізувати та трансформувати 
навчальний процес так, щоб забезпечити дослідницький, пошуковий характер, що 
сприятиме розвитку мислення та розумових творчих здібностей учнів. 

Застосування інноваційних технологій у процесі навчання географії 
поділяються на:  

1) проблемні технології; 
2) ігрові технології; 
3) технології групової діяльності учнів на уроках географії. 
Проблемне навчання є запорукою творчої пізнавальної діяльнос ті учнів на 

уроках географії. Важливою умовою активізації пізнавальної діяльнос ті учнів у 
процесі вивчення географії є формування в них уміння розв’язувати проблемні 
завдання. 

Проблемам педагогічних технологій присвячено чимало наукових досліджень 
вітчизняних та зарубіжних дослідників, зокрема: С. Бондаря, Б. Блума, Д. Брунера, І. 
Дичківської, Дж. Кэррола, К. Мередит, Л. Пироженко, О. Пометун. Такі вчені як Н. 
Лєскова, С. Кобернік, С. Пальчевський, Г. Пустовіт, А. Сиртенко, Б. Чернов в 
останніх публікаціях розглядали певні аспекти інноваційних підходів у викладанні 
географії. Технологія проблемного навчання заснована була на теоретичних 
положеннях американського філософа, психолога і педагога Дж. Дьюї. 

Метою даної роботи є вивчення методів використання інноваційних 
технологій на уроках економічної географії. 

При проведенні уроків викладачами географії викорис товуються: проблемні 
технології, ігрові технології, технології групової діяльнос ті учнів на уроках 
географії. 

Однією із технологій інноваційного використання на заняттях з економічної 
географії є навчальне завдання, яке можна вважати проблемним, якщо на його 
основі викладачем створено проблемну ситуацію. Для цього завдання повинно 
містити інформаційно-пізнавальну суперечніс ть, мати достатню позитивну 
мотивацію в навчальній діяльності учнів та відповідати їх інтелектуальним 
можливостям. Це можуть бути практичні завдання, творчі завдання, навчальні 
задачі, запитання тощо. 

Важливою умовою активізації пізнавальної діяльнос ті учнів та взаємозв’язком 
пізнавальних і розумових завдань є творчі завдання, розв’язання яких вимагає від 
учня застосування раніше засвоєних знань і вмінь у новій ситуації. Важливо 
зацікавити розумову діяльніс ть учня. Умова завдання має ґрунтуватися значною 
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мірою на відомих учням знаннях та вміннях, містити суперечнос ті між відомим і 
пошуком, викликати зацікавлення до розв’язання, концентрувати увагу учня, 
містити пізнавальну новизну. Творчі завдання можна викорис товувати також і під 
час економічних досліджень. 

Нас тупною технологією інноваційного використання є ігрова технологія, яка 
на заняттях економічної географії є активним стимулятором діяльності учнів. Гра 
для учнів — це і навчання, і праця, і серйозна форма виховання. В. О. 
Сухомлинський гру називав животрепетним джерелом мислення. Під час підбору 
гри слід поєднувати два елементи — пізнавальний та ігровий. Створюючи ігрову 
ситуацію, відповідно до зміс ту навчальної програми, необхідно планувати 
діяльніс ть учнів, спрямовуючи їх на досягнення мети.  

Наприклад, у  грі «Чи знаєш ти карту?» запрошуються два учні до карти 
(однин від команди). Перший учень стоїть біля карти, а другий — на такій відс тані 
від неї, щоб йому не видно було на карті написів назв географічних об’єктів. Учень 
біля карти показує географічні об’єкти (країни, ос трови, півострови, озера, моря 
тощо). Другий учень називає ці об’єкти. Через деякий час учні міняються місцями. 
Першу чергу учнів змінює друга і т. д. Виграє команда, яка допустить найменше 
помилок. 

Ігри-вправи додають можливіс ть виділити з усього фактичного матеріалу, що 
пропонується учням у навчальному плані, ті явища і факти, які можуть бути 
збережені пам’яттю як найбільш життєво важливі й цікаві у плані пізнання. Як 
правило, це кросворди, ребуси, вікторини тощо. 

Прикладом впровадження ігрової технології є географічна вікторина 
«Літосфера»: 
1) Що називають літосферою? Що означає це поняття? 
2) Що таке рівнина? 
3). Що таке гора? Назвіть найвищі гори світу. 
4). За фізичною картою України визначте, в межах яких географічних широт 

розташовані Карпатські і Кримські гори. 
5). Які форми рельєфу переважають у вашій місцевості? 
Урок-марафон — один із різновидів нестандартних уроків і є ес тафетою на 

узагальнюючих уроках. Учням потрібно якомога швидше пройти всі етапи естафети 
і набрати якнайбільшу кількість балів. Це можуть бути тести, кросворди, завдання 
для роботи з контурною картою. 

Також різновидом технології інноваційного викорис тання є групова навчальна 
діяльніс ть, яка є формою організації навчання в малих групах учнів, об’єднаних 
загальною навчальною метою за опосередкованого керівництва викладача і в 
співпраці з учнями. 

 
 

Стосунки між викладачем та учнями набувають характеру співпраці, оскільки 
педагог безпосередньо втручається в роботу групи тільки тоді, коли в учнів 
виникають запитання, і вони самі звертаються за допомогою до вчителя. Групова 
форма навчальної діяльності має кілька значних переваг: 

 за той самий проміжок праці обсяг виконаної роботи набагато більший; 
 висока результативність у засвоєнні знань і формуванні вмінь; 
 формується вміння співпрацювати; 
 розвивається навчальна діяльність. 
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В процесі навчання на уроках з економічної географії вчителі використовують 
мультимедійні підручники. Це підручники нового покоління, які виконують 
наступні функції: 

1). Забезпечують засвоєння учнями змісту навчального предмету; 
2). Поглиблюють вивчення географії використанням матеріалів довідника. 

Таким чином, вихід в мережу Інтернет потрібен не лише для отримання необхідної 
інформації, але і для роботи в режимі дис танційного навчання. 

Мультимедійні підручники і наочні посібники, які викорис товуються в  
процесі вивчення географії в основній школі і в закладах професійно-технічної 
освіти: 

«Економічна і соціальна географія світу, 10 кл.» — сучасний мультимедійний 
підручник з географії. 

Географія / підручник для 10 класу//. Автори: О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, Т. 
Г. Назаренко, Л. П. Вішкина, А. А. Шуканова. 

Географія / підручник для 10 класу//. Автори: П. Г. Шищенко, 
Н. В. Муніч та ін. 
В процесі викорис тання мультимедіа-підручників виділяються наступні 

позитивні сторони:  
а) учні мають можливість самостійно перевіряти свої досягнення за 

допомогою практичних робіт різного виду (навчальних, тренувальних, 
підсумкових) і тестових завдань;  

б) демонстрація анімаційних схем, відеофільмів, які розкривають суть явища,  
що вивчається;  

в)  широкі функціональні можливості роботи з інтерактивними картами: 
робота з картами (фізичні, тектонічні, кліматичні, карти природних зон тощо). 
Метод зіставлення карт шляхом накладення однієї карти на іншу дозволяє 
реалізувати діяльність і практико-орієнтований підхід у навчанні, формуючи 
найважливіші географічні уміння –—картографічні. 

Проведення уроків з наочною комп’ютерною демонстрацією допомагає учням 
краще запам’ятати матеріал, більш глибоко проникати в суть теми, що вивчається. 

 
 

Наприклад, зручно використати графічну програму для підготовки 
презентацій POWER POINT, за допомогою якої можна створити слайди для 
показу діаграм, малюнків, схем, фотографій, тексту, відео- і звукових записів. 
Показ елементів презентації. 

Презентації зручні тим, що при підготовці відбирається матеріал саме той,  
який потрібний для конкретного уроку і в потрібній послідовнос ті, наприклад: 
демонстрація презентацій на уроках географії в ПТНЗ (1 курс) з тем: 

«Європа», «Азія», «Північна та Латинська Америка», «Африка», «Австралія та 
Океанія» та ін. 

Комп’ютерну презентацію можна використати не впродовж усього уроку, а 
на окремому етапі. Зокрема, зручно виводити на екран економіко-географічне  
положення країн, глобальні проблеми людства, проблеми СНІДу, природні ресурси, 
характеристику промисловості країн, сільського господарства, транспорту, плани 
практичних робіт тощо. 

Таким чином, використання мультимедіа технологій підвищує ефективність 
освітнього процесу, робить його сучаснішим. 
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Складно уявити сучасний урок без фрагмента презентації, фрагмента 
відеофільму, схеми, ілюстративного матеріалу. 

При вивченні теми «Загальна характеристика країн Азії (Японія)» можна 
нескінченно розповідати про виверження вулкану, утворення цунамі, зсувів, 
обвалів і так далі, але тільки подивившись своїми очима, можна побачити 
масштабність і видовищність цих природних явищ. І в цьому перевага 
комп’ютерних технологій. Знання ІКТ багато в чому полегшують підготовку до 
уроку. Уроки стають цікавішими, захоплюючими. ІКТ стимулюють пізнавальний 
інтерес учнів до предмета, створюють умови для мотивації, розвивають мислення і 
творчі здібнос ті учня. 

Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють більш ефективно 
використовувати час при роботі з доповідями, рефератами, науковими роботами. 
Неможливо уявити самостійну дослідницько-пошукову діяль- ність учня без 
Інтернету. Самостійна робота з Інтернетом допомагає учню долати лінощі думки, 
виробляє здатність критично мислити, а не користуватись чужими думками, 
готовими результатами. 

На своїх уроках педагоги також використовують і телекомунікаційні проекти,  
які мають свої переваги: 

1)  за допомогою спеціальних програм можна швидко оформити роботу, 
витративши мінімум часу; 

2)  робота із сучасними засобами телекомунікації викликає живий інтерес 
учнів, що сприяє підвищеній мотивації роботи; 

3)  робота з комп’ютером дуже багатогранна. Вона дозволяє максимально 
виявити творчі здібності та індивідуальність. 

Телекомунікаційні проекти пов’язані з предметом дослідження, програмним 
матеріалом. З метою вміння розвивати, застосовувати знання у конкретній життєвій 
практиці, учні отримують завдання створити проект «Природні чудеса країн 
Європи». Вони проводять дослідження, які включають елементи наукової 
діяльнос ті. Результатом проекту є створення яскравої, змістовної комп’ютерної 
презентації, яку можна використовувати на уроках. 

 
 

Виходячи зі здібнос тей і нахилів, також учням можна запропонувати творчі 
проекти на різноманітні теми. Одним з ефективних способів активізації процесу 
самовизначення та планування роботи учнів є технологія проектної діяльності. 
Метою викорис тання проектної технології на уроках географії є активізація 
пізнавальної діяльнос ті учнів для формування ключових компетенції щодо 
підвищення рівня їх навчальних досягнень. 

Проектна технологія може забезпечити проблемно-пошукову пізна- вальну 
діяльніс ть учнів, що виражається в процесі створення проекту — прообразу 
передбачуваного або можливого природного чи соціально-економічного об’єкта, 
стану природних комплексів. Це може сприяти більш глибокому засвоєнню 
предмета географії, практичного застосування знань. Технологія проектної 
діяльнос ті вимагає від викладача особливої підготовки учнів, пояснення завдань, 
спосіб їх використання, вимоги до оформлення результатів. Викорис тання 
інформаційних технологій при вивченні економічної географії на основі розробки 
проектів значною мірою підвищує пізнавальну активність учнів, робить навчання 
цікавим та приносить результати. 



 

 
96 

Інновації в сучасних навчальних закладах освіти мають сприяти уникненню 
протиріч між можливостями учня та чинною педагогічною системою. Інноваційна 
діяльніс ть — це один із видів продуктивної діяльності. Необхідним компонентом 
продуктивної діяльності є творчість. 

Інноваційна педагогічна діяльність викладача економічної географії 
передбачає глибоке вивчення теоретичних питань, удосконалення навчально-
виховного процесу, позитивних сторін педагогічних теорій, ідей та технологій, які 
вже досліджувались і впроваджувались у педагогічну практику. Тільки на основі 
ґрунтовної дослідної роботи щодо вивчення фундаментальних педагогічних теорій і 
технологій, обґрунтування механізму впровадження дозволило набути ознаки 
продуктивності інноваційної діяльнос ті викладача географії і навчальної діяльності 
учня під час навчально-виховного процесу. 

З досвіду роботи педагогів-географів в організації навчально-дослідної 
діяльнос ті учнів можна зробити висновок, що навчально-дослідна діяльність 
вважається одним з видів дослідження, метою якого є з’ясування учнями реального 
стану досліджуваного географічного явища і його оцінка. 

 
 

Використання учнівських досліджень в процесі навчання географії сприяє 
більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу, формуванню дослідницьких 
умінь, виробленню особисто значущої і обґрунтованої оцінки географічного явища, 
події, дає орієнтир у життєвому виборі. 

Роль і значення навчально-дослідницької діяльнос ті учнів у процес і навчання 
географії в освітніх закладах полягає в тому, що з їх допомогою в значній мірі 
вирішуються проблеми формування суспільної свідомості у молодого покоління, 
більш глибокого вивчення учнями географічних процесів і явищ. 

Учні переконуються в тому, що для вироблення власної позиції з актуальних,  
суспільних, географічних і екологічних проблем важливо володіти широкою і 
різнобічною інформацією (спостереження, прогнозування, статис тика, моделювання 
тощо), а також необхідно правильно інтерпретувати отримані географічні дані, 
робити висновки. 

Основний зміст кожного уроку — повідомити учням лише основні знання про 
події, факти, принципи і положення певних наукових тенденцій розвитку 
суспільс тва. Завданням уроку з економічної географії є можливіс ть ознайомитися з 
географічним положенням країн, їх населенням, а головне — вивчити господарство 
та зовнішньо-економічні зв’язки з іншими країнами, а також сформувати знання в 
цілому. Роль предмету полягає не тільки в збагаченні учнів знаннями, але й у 
значному емоційно-ес тетичному впливі, який учні відчувають як від власної участі, 
так і від цікавих розповідей людей. Прикладом може бути будь-яке дослідження 
(історія міс та, соціокультурні аспекти розвитку певної місцевості, розвиток різних 
галузей промисловості). 

Отже, у процесі навчання економічної географії необхідно застосо- вувати 
сучасні різноманітні підходи та методи, за допомогою яких учням легше засвоювати 
курс предмету. 

Використання методу навчально-дослідницької діяльності сприяє реалізації 
творчого потенціалу учнів загальноосвітніх навчальних закладів, формуванню їх 
наукових поглядів і успішному засвоєнню знань з географії. 

Матеріали даної роботи можуть бути використані для методичної підготовки 
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викладачів географії загальноосвітніх навчальних закладів, а також з метою 
застосування інноваційних технологій у навчанні. Крім цього їх викорис тання 
доречне при організації різних досліджень у закладах освіти. 
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Парахоняк В.М., 
 викладач професійно-теоретичної підготовки 

 
ММЕЕТТАА  ІІ   ССППООССООББИИ  ППЕЕРРЕЕВВІІРРККИИ  ЗЗННАА ННЬЬ,,     

ВВММІІННЬЬ  ТТАА  ННААВВИИККІІВВ  УУЧЧННІІВВ  
 
Найважливіша мета контролю – мотивування регулярної, напруженої і 

цілеспрямованої роботи учня, їх уважності, зосередженості на уроці та під час 
самостійної роботи. Інтенсивніс ть роботи учнів залежить від частоти та 
регулярності контролю. Від регулярності контролю залежить і тривалість зберігання 
в пам’яті учня отриманих знань. Використання  регулярного контролю створює 
найкращі умови для здобуття вмінь і навиків, для розвитку мислення. Учень звикає 
(адаптується) до процедури контролю: зменшується нервове напруження, 
усуваються негативні емоції. 

Учень працює регулярно, наполегливо, якщо знає: при контролі не можна 
надіятися на випадки чи везіння – тільки на міцні знання. 

Перевірка засвоєння дає можливість учням порівняти свою працю з вимогами 
викладача та внес ти, якщо потрібно, необхідні корективи у навчальну діяльність. 
При контролі учневі та викладачу стають відомими не допрацювання та помилки 
учня. Завдяки цьому учень може вияснити для себе, над чим він повинен додатково 
попрацювати, а викладач – у чому може полягати його допомога учневі. 

Відомо, наскільки важливим є для успішного засвоєння інформації 
повторення, (закріплення), в якому бере участь вся група. 

Перевірка має бути ефективно використана для цього. Підготовку і 
проведення контролю можна успішно використати для розвитку мови учнів, 
поповнення технічного словникового запасу, їх здатності до послідовного 
формування своєї уяви, чіткості і логічності мислення. В цьому полягають навчальні 
функції контролю засвоєння. 

Важливою метою контролю знань, вмінь і навиків, здобутих учнем, слід 
вважати самоперевірку та самооцінку роботи викладача. Багато викладачів, 
отримуючи низькі результати контролю, схильні звинувачувати у цьому тільки 
учнів. Проте є беззаперечним те, що результати навчального процесу в значній мірі 
залежать від викладачів. Правильно пос тавлений контроль може і повинен дати 
чітку картину якості роботи викладача, допущених ним помилок та шляхи їх 
усунення. 

При перевірці знань, вмінь і навичок з будови, технічного обслуговування і 
ремонту автомобілів викорис товують різні методи: усне опитування, тематичне 
оцінювання, комбінований контроль, ущільнене опитування, тес товий 
автоматизований і неавтоматизований контроль, підсумкова атестація. 

Усне опитування – один з розповсюджених методів перевірки, учень біля 
дошки або з місця відповідає на запитання викладача. Запитання повинні бути 
широкі, щоб з одним учнем поспілкуватися до 10 хвилин. 

По суті, викладач в цей час працює лише з одним учнем. Всі решта повинні 
уважно слухати відповіді, подумки їх аналізувати, не відволікати увагу, не шуміти, 
не підказувати. 
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При виконанні цих вимог можна розраховувати на повторення і закріплення 
інформації всіма учнями групи. Однак викладач не може керувати діяльністю всіх 
учнів, окрім опитуваного, – його увага зайнята бесідою з опитуваним, аналізом його 
відповідей. При спробі керувати всією групою, викладач ризикує прослухати 
частину відповіді, не зауважити помилок, або навпаки успіхів у роботі учня. 

У цьому випадку не реалізовується одна з найважливіших умов успішного 
навчання групи: активніс ть усіх учнів. 

Другим суттєвим недоліком усного опитування є те, що охоплена мала 
кількість учнів (за 2-х годинний урок на контроль засвоєння можна виділити 25…30 
хв. тобто опитати не більше 3-х учнів). Якщо викладач буде використовувати тільки 
цей метод перевірки, кожен учень буде відповідати один раз на 1,5 – 2 місяці. 

Перевагами цього методу є оперативність (результати контролю стають 
відомими учневі і викладачу безпосередньо під час опитування), зведення до 
мінімуму можливості підказки та використання шпаргалок, добра нагода для 
розвитку мови учнів. 

Незважаючи на те, що організація усного опитування здається простою, йому 
повинна передувати ґрунтовна підготовка. Перш за все, необхідно виділити 
навчальні елементи, засвоєння яких буде контролюватися усним опитуванням, та 
вирішити, на якому рівні буде перевірятися засвоєння. Для контролю усним 
опитуванням необхідно добирати навчальні елементи, що мають вузловий характер, 
складають основу даної інформації, та вести перевірку на другому і третьому рівнях. 

Значну увагу необхідно приділити підготовці формулювань запитань 
(завдань). Запитання повинно бути точним, чітким за формою, зрозумілим усім 
учням за змістом, грамотно складеним. Необхідно звернути увагу на недоцільність 
такого, наприклад, формулювання запитання: “Розкажіть домашнє завдання на 
сьогодні ?”, “Що ви знаєте про будову двигуна ?”. Невизначеність такого 
формулювання запитання не забезпечує чіткої орієнтації учня, допускає довільне 
трактування та вибір ним об’єкту контролю і, що не менш важливо, створює в учня 
поняття, буцім – то навчальний матеріал не має нічого спільного з реальним життям, 
з практикою, з виробництвом. 

Усне опитування бажано проводити в такому порядку. Спочатку 
сформулювати запитання. Якщо воно потребує складної поетапної відповіді, то 
запропонувати послідовніс ть його викладення. Потім дати всій групі трохи 
подумати, після чого назвати прізвище учня, який буде відповідати. Така 
послідовність сприяє активізації діяльності всіх учнів групи з повторення та 
закріплення інформації: у цей невеликий проміжок часу пам’ять і думка кожного 
учня працюють дуже інтенсивно, кожен обдумує, що і в якій послідовності він би 
відповідав. 

Темп опитування повинен бути високим. Але це не означає, що потрібно 
приспішувати учня, не давати часу для обдумування відповіді. 

Деякі викладачі бажають допомогти учневі та прискорити опитування, не 
тільки використовують навідні запитання, але й починають відповідати замість 
нього, а було б доцільніше, щоб йому. за вказівкою викладача, допомагали інші 
учні. 

Деякі викладачі практикують виклик на усне опитування учнів за їх бажанням.  
Це доцільно тільки в окремих випадках: коли запитання відноситься до четвертого 
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(творчого) рівня засвоєння, або запитання, на котре не можуть відповісти декілька 
викликаних учнів. До речі, останній випадок повинен бути вкрай рідкісним – він 
свідчить про невисоку якіс ть проведення занять викладачем з відповідних 
навчальних елементів та про погану організацію самостійної роботи учнів. 

Під час усного опитування, як і при інших способах контролю, викладач 
повинен потурбуватися про самостійність учня при підготовці відповіді на 
поставлене запитання. Необхідно використовувати всі доступні викладачеві заходи: 
проведення роз’яснювальних бесід, переміщення учнів, що найбільше люблять 
підказувати, на місця розміщені якнайдалі від дошки, або запрошувати їх до 
відповіді замість того учня, якому вони надавали – часто непрошену – допомогу. 

Викладач має право припинити опитування та поставити незадовільну оцінку 
учневі, якщо він відповідає не самостійно. Це крайня, але надзвичайно дієва міра. 

Контроль засвоєння на першому та другому рівнях повинен проходити в 
умовах, коли всі учні групи не можуть користуватися конспектами, підручниками. 
Однак контроль на рівні вмінь і навичок та на рівні творчості повністю допускає 
використання довідкових і нормативних матеріалів, а в певних випадках конспектів 
та підручників: для учнів, підготовлених для вирішення нетипових та творчих задач, 
це тільки прискорить роботу і наблизить умови її виконання до реальної практичної 
діяльнос ті; непідготовлені учні не зможуть розв’язати таких задач, навіть 
користуючись вказаними матеріалами. 

При усному опитуванні необхідно користуватися наочними посібниками,  
тими що використовувалися при вивченні відповідних навчальних елементів. 

Комбінований контроль – це спроба збільшити ефективніс ть використання 
часу усного опитування введенням невеликої контрольної роботи для деякої 
частини учнів. 

Викладач готує на окремих листках варіанти таких робіт. Їх об’єм 
розраховують на час, відведений на усне опитування. Перед початком опитування 
викладач пропонує декільком (4…6) учням пересіс ти на передні столи і письмово 
виконувати роботу за врученим завданням. 

Поки вони виконують контрольну роботу, викладач за звичайним методом 
проводить усне опитування. 

В результаті за 25…30 хв., відведених на перевірку, троє учнів пройдуть усне 
опитування та 4…6 учнів виконають контрольні роботи, на перевірку яких викладач 
витратить небагато часу. Порівняно з усним опитуванням зросте частота перевірки 
знань учнів. 

Однак цей метод має свої недоліки. Вся увага викладача зосереджена на 
усному опитуванні. Учні, що виконують контрольну роботу, можуть скористатися 
допомогою інших учнів. Зайняті своїм завданням, вони не беруть учас ті в 
повторенні та закріпленні усієї інформації, засвоєння якої контролюється усним 
опитуванням. 

Фронтальне опитування відрізняється від усного опитування перш за все 
тим, що значно менше часу витрачається на кожного учня: в середньому 2 хв. 
замість 10-ти. Викладач розробляє заздалегідь запитання так, щоб не витрачати час 
на їх пояснення. Черговіс ть запитань вибирають так, щоб не було назв: в цей час 
поки викликані до дошки учні креслять необхідні схеми, готують відповідь з 
використанням плакатів або макетів, інші учні відповідають на запитання, що не 
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потребують такої підготовки. Викладач залучає почергово до роботи ще 3…4 учні, 
що сидять в різних час тинах аудиторії: вони дають короткі відповіді в усіх 
відповідях, коли потрібно виправити помилку учня біля дошки, доповнити 
відповідь, допомогти. Декілька таких відповідей дають можливість виставити 
оцінку кожному з них. 

Таким чином в учнів створюються враження фронтальності перевірки. Кожен 
уявляє собі реальність виклику для опитування в будь-який момент, а тому уважно 
стежить за відповідями колег, аналізує їх, обдумує, як би він сам відповів на 
поставлене запитання. Завдяки цьому в повторенні і закріплені знань бере участь уся 
група. 

Фронтальне (ущільнене) опитування дозволяє за 20…30 хв. проконтролювати 
10…15 учнів, що підвищує частоту перевірки. 

Недоліками цього методу є обмеження інформації про рівень засвоєння знань: 
за короткий час перевірити вміння і навички важко. Знижується і надійність 
контролю порівняно з усним опитуванням – учень може відповісти менший об’єм 
інформації. 

Однак це компенсується підвищеною частотою контролю кожного учня, а 
головне його регулярною роботою над навчальним предметом. 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ найкраще викорис товувати під час виконання 
практичних та лабораторних робіт і має на меті перевірку рівня підготовленості 
учня до виконання конкретної роботи. Поточний контроль реалізується у формі 
опитування, захис ту лабораторних робіт, виступів на практичних заняттях, експрес-
контролю, перевірки результатів виконання індивідуальних завдань, контролю 
засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання. 
Складовою поточного контролю є модульний контроль. Він передбачає такі форми 
поточного контролю: контрольна робота, тест та інші. Кількість модулів та форми їх 
проведення плануються в робочій програмі, а предметом оцінювання є лише 
програмний матеріал де враховується систематичніс ть та активніс ть роботи учня на 
уроках, лабораторних та практичних заняттях, виконання модульних контрольних 
завдань, виконання індивідуальних завдань, виконання завдань підсумкового 
контролю. Активність та систематичність оцінюються: рівнем знань 
продемонс трованим у відповідях і виступах, активністю при обговоренні питань на 
практичних заняттях, результатами виконання і захисту лабораторних робіт, 
експрес-контролю та ін.. Модульні контрольні завдання оцінюють теоретичні 
знання та практичні навички, яких набули учні після опанування певного модуля. 
Форми модульного контролю: тести, відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, виконання індивідуальних завдань. Результати поточного 
контролю узагальнюються під час підсумкового контролю. Завданням 
підсумкового контролю є перевірка розуміння учнем програмного матеріалу в 
цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатнос ті творчого 
використання накопичених знань. 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА – це широко використовуваний метод контролю: 
вся група одночасно виконує в письмовій формі завдання викладача розраховане на 
0,5 – 2 год. 

Безумовні переваги цього методу – повне охоплення всіх учнів в групі, їх 
активна робота, а значить ефективне використання часу. 
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При підготовці завдань для контрольної роботи ставляться суворіші вимоги до 
чіткості і зрозумілості формулювання запитань, ніж при усному опитуванні. 
Завдання необхідно оформляти на бланках, що видаються кожному учневі окремо, 
або заздалегідь готуються на дошці. Має бути не менше чотирьох рівноцінних за 
складністю і об’ємом роботи варіантів. 

При типових для аудиторії меблях (двохмісних столах) така кількість варіантів 
дозволяє розподілити завдання так, щоб учні, що сидять поруч, спереду і позаду не 
мали однакових варіантів. 

Суттєвий недолік цього методу – великі затрати часу викладача на підготовку 
завдань та перевірку робіт. 
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Савич К. С., 
викладач української мови і літератури 

 
ККРРИИММССЬЬККАА    ЕЕЛЛЕЕГГІІЯЯ    ЛЛЕЕССІІ     УУККРРААЇЇННКК ИИ  

((ллііттее ррааттууррнноо--ммууззииччннаа  ііммппррееззаа  ддоо  ММііжжннааррооддннооггоо  дднняя  ррііддннооїї  ммооввии    
ттаа  114455--ррііччччяя  ввіідд  дднняя  ннаарроодджжее нннняя  ЛЛее ссіі  УУккррааїїннккии))  

 
МЕТА:  провести урочистос ті до Міжнародного дня рідної мови, 

відзначити 145-ту річницю від дня народження Лесі Українки, поглибити знання 
про життя й творчість видатної української письменниці, зокрема про кримський 
період, здійснити віртуальну екскурсію містами Криму, якими Леся Українка 
надихалася на творчіс ть, привернути увагу до проблем українців та кримських татар 
під час окупації Криму Росією та війни на сході України, акцентувати увагу, що 
лише українці та кримські татари мають право на державотворення в межах 
України. 

 
ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ: літературно-музична композиція 
 
ОБЛАДНАННЯ:   проектор, презентація PowerPoint, відео-, аудіозаписи, 

збірники творів Лесі Українки. 
ХІД РОБОТИ 

* захід проводиться у конференц-залі. Приміщення святково-прибране рушниками з українським  та 
крим ськотатарським орнам ентом , книжками із творами Лесі Українки. Перед глядачами постійно знаходяться двоє ведучих, 
інші учасники заходу приєднуються до них в ідпов ідно до сценарію, встаючи із першого глядацького ряду. На екрані висв ітлюється 
афіша. 

Слово викладача:  Лютий не такий багатий на свята, як січень, проте в 
цьому місяці ми маємо дві дуже важливих для українців дати, які й стоять поряд. 21 
лютого цілий світ відзначає Міжнародний день рідної мови, а 25 лютого 
виповнюється 145 років від дня народження Лесі Українки. Нині в цьому залі саме 
Леся Українка об’єднала два великі народи, які мають право на державотворення в 
межах України – це українці та кримські татари. Сьогодні, коли Крим окупований 
Росією, коли на сході України йде війна, коли тисячі людей шукають порятунку від 
російської агресії, не можна залишатися байдужими. Ми мусимо пам’ятати, що 
лише в єдності наша сила. Звичайно, українці та кримські татари різні в 
культурному плані, мови наші також різняться, але єднає нас земля, нас єднає 
Україна! 

Звучить пісня «Україна», під час пісні 
на екрані демонструється відеоролик «Пейзажі України». 

Після пісні на сцену виходять двое ведучих. 
Ведучий 1-ий:  Знаменита поетка, драматург, перекладач уважала, що 

біографія митця нікому не цікава. Головне – його твори.  
Ведучий 2-ий:  Тому її чоловік Климентій Квітка на роковини смерті Лесі 

Українки у своїх спогадах написав, що «мабуть, її біографії не буде ніколи 
написано». Але він помилився. Про життя та творчість Лесі Українки написано 
чимало книг, монографій, статей, есе. 

Відеозамальовка «Обличчя української історії. Леся Українка». 
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Ведучий 1-ий:  Досить плідним був час, коли Леся Українка жила в Криму. 
За порадою лікарів дев’ятнадцятирічна дівчина приїхала в липні 1890 року до Сак 
удвох з матір’ю Оленою Пчілкою, і місяць Леся лікувалася грязями... 

Ведучий 2-ий:  Крим надихав її, і Леся Українка  багато пише, висловлюючи 
свої враження від подорожей. Спочатку вона відвідує сусідню із Саками Євпаторію. 
Тут створює свій перший кримський вірш «Тиша морська». 

Читець 1-ий:   
ТИША МОРСЬКА  
В час гарячий полудневий  

Виглядаю у вiконце:  
Ясне небо, ясне море,  
Яснi хмарки, ясне сонце.  

Певно, се країна свiтла  
Та злотистої блакитi,  
Певно, тут не чули зроду,  
Що бува негода в свiтi!  

Тиша в морi… ледве-ледве  
Колихає море хвилi;  
Не колишуться од вiтру  
На човнах вiтрила бiлi.  

З тихим плескотом на берег  
Рине хвилечка перлиста;  
Править хтось малим човенцем,  
В'ється стежечка злотиста.  

Править хтось малим човенцем,  
Стиха весла пiдiймає,  
I здається, що з весельця  
Щире золото спадає.  

Як би я тепер хотiла  
У мале човенце сiсти  
I далеко на схiд сонця  
Золотим шляхом поплисти!  

 Попливла б я на схiд сонця,  
А вiд сходу до заходу,  
Тим шляхом, що проложило  
Ясне сонце через воду.  

 Не страшнi для мене вiтри,  
Нi пiдводнії камiння, —  
Я про них би й не згадала  
В краю вiчного промiння.  

Ведучий 1-ий:  Лесю Українку захоплювала кримськотатарська культура. 
Вона виявляла велику цікавіс ть до етнографії, дуже тонко відчувала мусульманську 
тишу й мудрість. 

Ведучий 2-ий:  Одного разу зовсім юна Леся зустріла кримську татарочку, 
яка була одягнена у національний одяг. Ця зустріч дуже схвилювала поетку, адже й 
сама Леся захоплювалася національним одягом. Ці емоції вилились у теплі, щирі 
рядки вірша «Татарочка». 

Читці: парне читання: спочатку вірш звучить кримськотатарською 
мовою, а потім той самий вірш звучить українською мовою 
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Ведучий 1-ий:  Лесю Українку захоплювала кримськотатарська національна 

вишивка, вона навіть збирала колекцію орнаментів. Кожний візерунок зі своїм 
мовним кодом, фарбами, характерними малюнками тієї місцевості, де створений. 

Ведучий 2-ий:  У листі до Михайла Драгоманова, свого дядька, Леся писала: 
«Хотіла б я одну річ видрукувати, це, власне, орнаменти татарські, що я їх у Криму 
зібрала, їх назбиралося немало й усі вони схожі на українські». 

Ведучий 1-ий: До слова запрошуємо Леннуру Шейхаєву, керівника гуртка 
«Кримськотатарська мова і культура» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини. 

 
Доповідь Лєннури Шейхаєвої про кримськотатарські орнаменти 

 
Ведучий 1-ий:  Подорожуючи від Євпаторії до Севастополя, Леся Українка 

відвідує Бахчисарай – древню столицю кримських ханів. 
Ведучий 2-ий:  Леся Українка написала низку поезій про палац, гробницю, 

фонтан.  
Читець:   
Бахчисарай  
Мов зачарований, стоїть Бахчисарай.  
Шле місяць з неба промені злотисті,  
Блищать, мов срібні, білі стіни в місті,  
Спить ціле місто, мов заклятий край.  
Скрізь мінарети й дерева сріблисті  
Мов стережуть сей тихий сонний рай;  
У темряві та в винограднім листі  
Таємно плеще тихий водограй.  
Повітря дише чарівним спокоєм,  
Над сонним містом легкокрилим роєм  
Витають красні мрії, давні сни.  
І верховіттям тонкії тополі  
Кивають стиха, шепотять поволі,  
Про давні часи згадують вони…  
Ведучий 1-ий:  У липні 1897 року Леся Українка зупиняється в Ялті. 

Будиночок, у якому тривалий час прожила письменниця, нині є музеєм Лесі 
Українки. 

Ведучий 2-ий: Щоб підбадьорити Лесю, в різні часи її відвідували тітка 
Олена, мати Олена Пчілка, батько Петро Косач. В Ялті відбувалися зустрічі 
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письменниці з багатьма відомими акторами, які приїжджали в Крим на гастролі, 
зокрема театральні групи Садовського і Заньковецької. 

Ведучий 1-ий:  Влітку того ж таки 1897 року відбулася зустріч із братом 
Михайлом. Він захоплювався фотосправою й завдяки йому лишилось чимало 
цікавих фотодокументів. 

Читці:  Парне читання 

 
Ведучий 1-ий: В Ялті Леся Українка познайомилася із Сергієм 

Мержинським. У Лесі з Сергієм було дуже багато спільного в поглядах на життя. 
Ведучий 2-ий: З Сергієм Леся піднімалася на Ай-Петрі, де побачила 

едельвейс, що ріс немов із самої скелі. «Ломикамінь» – таку загадкову назву квітці 
придумала Лариса Петрівна Косач-Квітка. 

Ведучий 1-ий: До речі, критики ще за життя Лариси Петрівни називали 
письменницю «ломикаменем української літератури й культури». 

Читець: 
Мердвен  
Бескиди сиві, червонії скелі,  
Дикі, непевні, нависли над нами.  
Се, кажуть люди, злих духів оселі  
Стали під хмари стінами.  
 
З гір аж до моря уступи сягають,  
Люди прозвали їх Чортові сходи;  
Ходять злі духи по них та збігають  
Гучні веснянії води.  
 
Люди ж не сміють зійти по тих сходах  
Геть на верхів’я, туманом повиті, –  
Духи поклали по всіх переходах  
Скелі, від кручі відбиті;  
 
Хто тільки йтиме по сходах, – задушать,  
Кинувши скелею в нього тяжкою,  
І подоланого стогін заглушать  
Духи луною гірською.  
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Ведучий 1-ий: Останній раз Леся Українка побувала в Криму у 1907-1908 
роках. Приїздить вона сюди на цей раз вже заміжньою разом із чоловіком 
Климентом Квіткою.  

Ведучий 2-ий: У кінці 1908 року Леся Українка назавжди покидає Крим, 
але залишає йому на згадку найдорожчий подарунок письменника – свої твори, 
натхнені природою Криму та чарами моря. Лесю Українку насправді можна назвати 
найяскравішим співцем Криму, його первозданної краси, самобутньої історії, 
прекрасного народу, вічного прагнення до свободи. 

Читці: Парне читання 

 
Ведучий 1-ий: До заключного слова запрошуємо заступника директора з 

навчально-виховної роботи Березінську Мирославу Богданівну. 
 
 

          
  Музей Лесі Українки в Ялті    Леся Українка в Криму,  
  фото брата Михайла, 1897 р. 
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 Филипович Г. І.,  
викладач предметів професійно-теоретичної підготовки  

 
ДДІІЯЯЛЛЬЬННІІСС ТТЬЬ  ДДРРУУККАА РРННІІ   ССТТААВВРРОО ППІІГГІІЙЙССЬЬККООГГОО    ББРРАА ТТСС ТТВВАА  

 
Ставропігійське братство 

У середньовіччі при православних церквах в Україні, Білорус і й інших 
слов’янських землях створювалися громадські національно-релігійні та 
просвітницькі організації – братс тва. Ці братства відіграли значну роль у боротьбі 
проти насильницького ополячування українців та у розвитку самобутньої 
української культури. У Львові  братство при Успенській церкві постало близько 
1439 року як національно-релігійна громадська організація православних 
українських і грецьких міщан. Ініціаторами заснування Львівського братства були 
середньозаможні купці та ремісники Юрій та Іван Рогатинці, Іван та Дмитро 
Красовський, Стецько Мороховський та інші. Це єдине в іс торії братство, яке діяло 
при різних владах, країнах і устроях більше трьох сторіч.  

1593 1593 рікрік
БратствоБратство одержалоодержало відвід патріархапатріарха

ЦаргородськогоЦаргородського ЄреміїЄремії грамотуграмотупропро ставропігіюставропігію

 
 

 1593 року братство одержало від патріарха Царгородського Єремії грамоту на 
ставропігію, тобто на повну незалежніс ть від місцевої духовної влади. Тому 
братс тво ще називають Ставропігійським. Братство відносилося до сильної та 
впливової общини зі значними капіталами, що дозволяли вести просвітницьку 
діяльніс ть, утримувати госпіталь, школу і друкарню, побудувати Успенську церкву, 
намагалося створити у Львові міське самоврядування, незалежне від влади 
шляхетської Польщі. Ставропігійське братс тво відіграло значну роль для 
українського народу, просуваючи в життя свої передові ідеї.  

У 1788 році австрійський уряд ліквідував братство, проте на його баз і 
декретом цісаря Йосифа ІІ було створено культурно-освітню ус танову – 
Ставропігійський інститут, який успадкував братську друкарню. Проіснував 
інс титут до 1939 року. У жовтні 1944 року на місці друкарні було відкрите 
ремісниче училище, яке готувало кадри для поліграфічної промисловості.  І нині тут 
розташована навчальна друкарська майстерня професійно-технічного училища 
поліграфіс тів. Ця скромна майстерня – найс таріше в усій Східній Європі 
поліграфічне підприємс тво, що діє безперервно вже п’яте століття – з 1591 року. 
Денис Зубрицький (архіваріус Ставропігії) писав: «Це найдавніша на цілій земній 
кулі слов’янська друкарня». 
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Початок книгодрукування на українських землях 
З друкарством у Львові пов'язують зародження друкарства в  

Україні. 
Сказати точно, коли саме розпочалося друкарство у Львові 

неможливо, але за даними, які відкрилися дослідникам друкарства 
тільки в останні роки, у 1460 році львівський міщанин Степан 
Дропан подарував свою друкарню львівському Онуфріївському 
монастирю. Це перша з відомих згадок про друкарс тво у Львові і 
Україні загалом. 

Оскільки не знайдено жодних реальних львівських друків до 
1574 року, то засновником пос тійного українського друкарства вважається Іван 
Федоров (Федорович). Ним у 1572–1573 роках у Львові закладена широко відома 
«друкарня Федорова», яка тривалий час вважалася першою у міс ті. Разом з тим, 
напис на надгробку Івана Федоровича свідчить, що він відновив занедбану раніше 
справу.  

Свою видавничу діяльність в Україні І. Федоров розпочав із друкування 
богослужбової книги – Апостол, над виготовленням якої працював майже рік: з 25 
лютого 1573 р. до 15 лютого 1574 р. У тому ж 1574 році І. Федоров надрукував 
одне з найзначніших своїх видань – перший східнослов’янський Буквар. 

Заняття улюбленою справою не принесло Федорову матеріального дос татку: 
повніс тю розплатитися зі своїми кредиторами він не зміг. Друкарня була в заставі у 
львівського жида Ізраїля Якубовича з 1579 року і до смерті Федорова 15 грудня 
1583 року. А у 1585 році, з ініціативи єпископа Гедеона Балабана, міщани 
Львівського Успенського братства з великими труднощами викупили за 1500 
золотих обладнання друкарні і протягом 1585 – 1589 років провели підготовчі 
роботи до випуску кириличних видань. 

Друкарня  Ставропігійського  братства 
Купівлю друкарні від Ізраїля Якубовича вважають за початок славної потім 

Братської Ставропігійської друкарні, яка пос іла чільне місце в діяльності братс тва, 
бо керівники добре розуміли, що темрява, затурканіс ть народних мас на руку тільки 
гнобителям. 

Правда, ще аж п’ять років друкарня ще не функціонувала. Нормально 
працювати братська друкарня с тала з початком 1591 року. В цей час до Львова 
приїхав митрополит Київський Михаїл і віддав до друкарні видрукувати грамоту 
патріарха Єремії ще з 1589 р. (заборона приносити до церкви для посвячення м’ясо 
та пироги на Великдень та Різдво), разом зі своєю грамотою, які вийшли в світ 23 
січня. Крім цього професори та студенти Львівської братської школи вітали 
митрополита пишним панегіриком, який надрукували 1 лютого. Це й були найперші 
друки Львівської братської друкарні. 

В кінці 1591 року нарешті вийшла й перша друкована поважна книжка: 
підручник для братської школи «Грамматіка». Потім видано збірник віршованих 
декламацій Просфонима та грецько-церковнослов'ську граматику Адельфотес.  

Головна заслуга братського видавництва того часу – передруки традиційних 
літургічних текстів і випуск букварів великими тиражами – до 6-7 тисяч 
примірників. Важливо й те, що навіть до передруків додавалися світські за змістом 
передмови, присвяти, так звані "епіграми на герби".  
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У віршах при зображенні видавничої марки (герба 
Львівського братства) підкреслювалося, що цей знак включає 
зображення лева, яке було гербом ще давніх галицьких князів, і 
малюнок вежі – символу стійкості братс тва у боротьбі з 
труднощами. 

Братс тво дбало про забезпечення друкарні необхідним 
обладнанням. Серед нього – друкарські верстати, "касти з 
шухлядами" для шрифту, миски для намочування паперу, 

інс трумент для ремонту, матриці, пунсони. Була й ливарна майстерня для 
виготовлення шрифтів; друкарську фарбу ("чорнило", або "інкауст") також готували 
на місці з і сажі та покус ту (оліфи). На складі був широкий асортимент "письма" 
(шрифтів): схоластичне, біблійне, псалтирне, євангельське, охтайне, тріодне та інші. 
У другій половині XVII – першій половині XVIII ст. найчастіше викорис товувався 
ґданський папір, привезений водним шляхом (Віслою й Сяном) на власних суднах 
братчиків. Проте широко застосовувався й папір, виготовлений в Україні – в 
равській, зашківській, крехівській, куткірській папірнях. Так, у 1750-1751 рр. 
Львівське братство купувало для своєї друкарні папір від зашківського папірника 
Івана Тучинського, 1754 р. на придбаному від нього папері надруковано Буквар. 
1759 р. частина накладу Служебника друкувалася на крехівському папері, в 1768 р. 
"Полуставці" (Молитвослов полууставний) – теж на крехівському (326 примірників) 
і на зашківському (1000 примірників) папері. Врешті, 1769 р. 320 примірників 
Акафистів седмичних видруковано на папері куткірської папірні, 430 – на папері, 
привезеному з Вроцлава, 100 примірників на папері з Ґданська. 

Друкування кожної книжки здійснювалося на підс таві угоди з майстром, якою 
визначався наклад книжки. Братс тво цікавилося подробицями технології 
друкування, з числа своїх членів призначало наглядачів у друкарні, а також обирало 
або наймало коректорів. У 1690 р. коректором був священик Самуїл Красовський, у 
1741 р. – міщанин Яків Русянович, у 1752-1753 рр. священик Святковський, у 1754 
р. – регент хору Панькевич, а пізніше протягом ряду років – настоятель Успенської 
церкви А. Левинський та його наступник І. Горбачевський. 

У друкарні братс тва працювали досвідчені майстри: у 1662-1663 рр. Дмитро 
Кульчицький (варто відзначити, що йому в роботі допомагала дружина "друкарка 
Дмитрова"), у 1668-1672 рр. Степан Половецький (у 1663 і 1664 р. він був ще 
підмайстром), пізніше Семен Ставницький, у 1694-1730 рр. – син Семена Василь 
Ставницький, з 1729 р. Дмитро Пинявський. У 1741-1763 рр. друкарнею керував 
іван Грозевський, а в 1770-1772 рр. – Яків Паславський. Ці керівники друкарні 
("майстри друкарського мистецтва") самі були складальниками ("зицерами"). Їм 
підпорядковувалися челядники (підмайс три) — складальники, пилкарі (які 

покривали друкарську форму фарбою, на сході 
України їх називали батирщиками) і прасарі  
("прасмайстри"), що друкували тираж книги.  
Підмайстрам допомагали учні ("хлопці"). Таким 
чином, протягом XVII-XVIII ст. друкарня братс тва 
постійно готувала кваліфіковані кадри для 
українського друкарства. 

До роботи (вперше у Львова) над оформленням 
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своїх видань братство намагалося залучити талановитих граверів-дереворитників. 
Учителем братської школи і дяком-управителем хору був Василь Ушакевич, який 
виконав ряд дереворитів для видань братства в 60-ті роки XVII ст. Граверську 
роботу виконував, можливо, також дяк Успенської церкви Олександр Залозецький. 
Зроблені на підс таві проектів іншого художника гравюри Івана Глинського цікаві 
наявністю побутових подробиць у зображеннях церковних обрядів у сценках, 
включених до орнаментальних заставок Требника 1668 р. Дорофей виготовив у 1669 
році дереворитні дошки із зображенням євангелистів за малюнками якогось 
невідомого за іменем маляра. Здібним гравером був і член Онуфріївського братства 
Єфстафій Завадовський. Перша його праця з’явилася в Києві в 1660 році, а львівські 
гравюри датовані 1667-1683 рр. 

Працював для братства, як і для інших українських друкарень (Почаїв, Київ, 
Чернігів), Никодим Зубрицький – автор титульних сторінок, сюжетних ілюс трацій, 
антимінсів. Його графічна майстерня, принаймні в один час, була в монастирі при 
кафедральній церкві св. Юра. Про великий авторитет Зубрицького далеко за межами 
України свідчить те, що йому замовляли виконання дереворитних кліше для 
великоформатних краєвидів гори Сінай з монастирем св. Катерини, призначених для 
паломників. Два таких кліше дотепер збереглися у цьому монастирі, відбитки 
гравюри, датованої 1688 р., є у Національній бібліотеці в Парижі, іншої, з 1694 р., –  
у Бібліотеці університету Уппсала в Швеції. Гравюри Зубрицького служили зразком 
для інших митців, зокрема 1706 р. копію однієї з них виконав ієромонах Матіос із 
Сінаю, правдоподібно, у графічній майстерні на Кріті. Оскільки на гравюрі 1688 р. є 
кириличний підпис про виконання її дияконом Никодимом "рокоу 1688", західні і 
грецькі дослідники вирішили, що "рокоу" — родовий відмінок прізвища "Рокос". 

Друкарня могла функціонувати тільки завдяки налагодженій системі 
поширення своїх видань. Приблизно з 30-х років XVII ст. продаж книжок був 
основним джерелом прибутків братства, проте і в цей час певна частина тиражів 
роздавалася безкоштовно представникам українського та закордонного (грецького, 
південнослов’янського, молдавського) духівництва, монастирям та братствам різних 
частин України. Особливе значення мало безплатне пос тачання книг на західні 
окраїни, де небезпека втрати обряду і мови відчувалася найгостріше. Так, у 1659 р. 
подаровано різні видання Люблінському та Берестейському братствам, а наприкінці 
XVII ст. — мукачівському єпископові, монастиреві в м. Ліську Сяніцької землі, 
Люблінському церковному братс тву, а також віленському, корсунському, 
почаївському, манявському, верхратському монастирям і окремим братс твам у 
Галичині. Дарування книг було не тільки виявом філантропійної діяльнос ті, а й 
своєрідним засобом реклами братських видань. Братство, крім власних видань, 
інколи продавало книги києво-печерської друкарні.  

Видання Ставропігії поширювали й інші братства, зокрема, Богоявленське з 
львівського передмістя Підзамча. Дрібний український купець полотном і мішаними 
товарами Петро Канущак торгував книгами з друкарні Ставропігійського братства, 
зокрема "азбучками". Тим покупцям, що придбали багато книжок, видавали для 
заохочення певну кількіс ть примірників безкоштовно. Великими партіями купували 
книги окремі міщани та передміщани, особливо палітурники. Наприклад, 1732 р. на 
почаївському ярмарку продавали книжки Іван Комаринський, Яцентій Бородецький, 
палітурник Василь Корницький. Корницький за завданням братства їздив з 
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книжками також на унівський ярмарок, книгопродавець М. Горошко мав велику 
партію книжок у Бродах і т. д. 

Книги братства розходилися по всій території України, в тому числі й на 
Лівобережжі, Буковині та Закарпатті. В середині XVII ст. постійним покупцем був 
Іван Передримирський з Києва, слуга митрополита. Навіть у воєнні роки, зокрема в 
1658-1659 рр., влаштовувалися справжні експедиції для продажу книжок на 
Наддніпрянщині. Були покупці, які пос тійно займалися продажем львівських видань 
на східних українських землях. У 1684 р. купував книги від братства Матвій 
Київський, у 1688 р. "купцеві до Києва" продали 101 примірник різних книжок. У 
1698 р. книги "для продажу на Україні" (Наддніпрянській) брав Євстахій, у 1699-
1704 рр. постійним покупцем був Яків з Києва, якому інколи дарували книги як 
винагороду за працю. 

Видання Ставропігії користувалися попитом також у Росії, Молдавії,  
Волощині, Трансільванії та у південних слов’ян. Окремі їх примірники попадали і в 
країни Центральної та Західної Європи, зокрема вони трапляються в бібліотеках 
Польщі, Чехії, Угорщини, Англії, Швеції. 

За час своєї праці до 1722-го Ставропігія надрукувала 160 тис. примірників 
різних книг, у тому числі 120 тис. богослужебних, решта – граматики, букварі тощо. 
Їхні тексти складалися різними шрифтами — кириличним і грецьким, а також так 
званим гражданським шрифтом. У початкових книгах прикрас-гравюр було дуже 
мало, але «Часослов» (1609) як читанка при навчанні грамоти був прикрашений 
багатьма невеликими рослинними заставками, художніми ініціалами та кінцівками. 
Та майстри друкарні взялися за поліпшення книжкового оформлення: гравюри на 
дереві, декоративні обрамлення текс ту, прикрашальні елементи, багато ілюс трацій. 
У братській друкарні було випущено «Книгу о священстві» (1614), «Псалтир» 
(1615), «На Рождество Христове» (1616), «Октоїх» (1630, 1639, 1644), «Апостол» 
(1634, 1637, 1648), «Євангеліє» (1636, 1644), «Ключ розумінія» (1663, 1665), «Небо і 
земля» (1665), «Іфіка Ієрополітика» (1760) й інші. 

Книги потрапляли в міста і села, у руки духовних і світських людей, до старих 
і молодих — серед них зростала національна свідоміс ть. 

Незрівнянно довговічною виявилася одна з найбільших українських друкарень 
– Львівського Ставропігійного братс тва. Вона діяла з 1591 до 1788 рр., після чого 
перейшла до Ставропігійського інс титуту; її безпосереднім продовжувачем стали 
навчальні майстерні поліграфічної школи на вулиці Івана Федорова, 9, де сьогодні 
розмістився Державний навчальний заклад «Ставропігійське вище професійне 
училище м. Львова». 
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Цяпута Л. М.,  
майстер виробничого навчання  

з професії «Оператор комп’ютерного набору» 
 

ФФООРРММУУВВАА ННННЯЯ  ППРРООФФ ЕЕССІІЙЙННООЇЇ   ККООММППЕЕТТЕЕННТТННООСС ТТІІ   УУЧЧННІІВВ    
ВВ  УУММОО ВВААХХ  ППРРООФФ ЕЕССІІЙЙННОО-- ППРРАА КК ТТИИЧЧННООЇЇ   ППІІДДГГООТТООВВКК ИИ  

  
Вступ 

На початку третього тисячоліття поглиблюються та прискорюються 
загальносвітові соціально-економічні, політичні, соціокультурні процеси, які 
визначають розвиток людс тва на сучасному етапі його життєдіяльності. Глобальні 
суспільні зрушення мають систематичний, швидкий, незворотний характер. Вони 
зумовлені науково-технічним прогресом, швидкою інформатизацією та 
комп’ютеризацією, демократизацією суспільного життя у більшості країн світу. 

У сучасному світі, де знання і технології оновлюються швидше, ніж життя 
одного покоління людей, слід спрямувати навчальний процес не тільки на засвоєння 
базових знань, а й на набуття потреби, умінь і навичок самостійно засвоювати нові 
знання та інформацію протягом усього життя й ефективно використовувати їх на 
практиці. Виникає необхідність у соціально і професійно активній особистос ті, яка 
володіє високою компетентністю, професійною мобільністю, самостійністю, 
вмінням постійно удосконалювати свої професійні навички, професійно 
реалізовувати подальше творче зростання.  

Одним із провідних завдань закладів ПТО на сучасному етапі модернізації 
системи професійної освіти України є пошук форм її інтеграції з наукою і 
виробництвом, підвищення ролі та відповідальнос ті фахівця, забезпечення якості 
підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог, зокрема, подолання розриву між 
рівнем теоретичних знань студентів і практичними навичками їх застосування в 
процесі професійної діяльнос ті.  

Конкурентоспроможні фахівці мають володіти професійними вміннями і 
навичками, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях певної галузі 
виробництва та високим рівнем професійної компетентності, що ґрунтується на 
критичному мисленні та здатнос ті застосовувати теоретичні надбання на практиці.  

Формування  професійної компетентності учнів 
 в умовах професійно-практичної підготовки 

Поняття компетентнісної освіти, освітньої компетентності прийшло до нас із  
зарубіжних країн, де воно широко вживається. Під компетентністю людини 
дослідники розуміють спеціально організований комплекс знань, умінь та навичок, 
які набуваються у процес і навчання [1, 2]. Вони дають змогу людині визначити, 
тобто ідентифікувати й розв’язувати, незалежно від ситуації, проблеми, характерні 
для певної сфери діяльності. 

Найбільш відповідальною в цих умовах є роль освіти. Саме освіта має 
безпосередній та найбільший вплив на особистість і суспільство. 

Освіта є соціальним інститутом, через який проходить кожна людина,  
набуваючи при цьому рис особистості, фахівця і громадянина. Завдяки діяльності 
вчителя реалізується державна політика у створені інтелектуального, духовного 
потенціалу нації, розвитку вітчизняної науки, техніки і культури, збереженні і 
примноженні культурної спадщини й формувалися людини майбутнього, а також 
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забезпечується Конс титуційне право громадян України на здобуття повної загальної 
середньої освіти. Все це висуває проблеми підготовки вчителя, його профес ійного 
становлення і професійної компетентнос ті. Саме компетентнісний підхід 
розглядається як один із важливих концептуальних принципів, який визначає 
сучасну методологію оновлення змісту освіти. 

Посилаючись на міжнародний досвід, можна стверджувати, що поняття 
“ключові компетентності” виступає в даному контексті як “вузлове” поняття, так як 
компетентність носить інтегрований характер, а саме: об’єднує професійні знання, 
інтелектуальні навички і вміння і способи діяльнос ті. 

Поняття “компетентніс ть” (лат.competens – відповідний, здібний) означає коло 
повноважень будь-якої посадової особи чи органу; володіння знаннями, досвідом у 
певній галузі. Під професійною компетентніс тю педагога розуміють особистісні 
можливості учителя, які дозволяють йому самостійно і ефективно реалізувати цілі 
педагогічного процесу. Для цього потрібно знати педагогічну теорію, уміти 
застосовувати її в практичній діяльності. “Компетентність” визначає рівень 
професіоналізму особистос ті, а її досягнення відбуваються через здобуття нею 
необхідних компетенцій, що є метою професійної підготовки фахівців. 

Під компетенція ми розуміємо сукупніс ть взаємозалежних якостей 
особистості (знання, уміння, навички, способи діяльності), необхідних для якісної 
продуктивної діяльності. Компетентність визначаємо як володіння відповідними 
компетенціями. Аналіз визначень педагогічної компетентності дає змогу 
стверджувати, що педагогічна компетентність є системою наукових знань, 
інтелектуальних і практичних умінь і навичок, особистісних якостей і утворень, яка 
при достатній мотивації та високому рівні професійності психічних процесів 
забезпечує самореалізацію, самозбереження та самовдосконалення особистості 
педагога в процесі професійної діяльності. 

У сучасних умовах вітчизняні дослідники викорис товують поняття 
«компетентність» та «компетенція». Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури 
відносно цієї проблеми дає підс тави зауважити, що поняття «компетенція» 
традиційно вживається у значенні «коло повноважень і прав», а «компетентність» 
зазвичай пов’язується з обізнаністю, авторитетністю, кваліфікованістю, або 
«сукупністю необхідних знань і якостей особистості, що дає право професійно 
підходити до вирішення питань у певній галузі» [3].  

Розглядаючи професійну компетентність з позиції акмеології, доцільно 
виокремити такі основні її види: спеціальна компетентність, яка забезпечує 
володіння на високому рівні профес ійною діяльністю та здатніс ть проектувати свій 
подальший розвиток; суспільна компетентність, яка обумовлює володіння спільною 
(груповою) професійною діяльністю, доцільними формами спілкування, 
педагогічною взаємодією; особистісна компетентніс ть, яка забезпечує оволодіння 
прийомами особистісного самовираження та саморозвитку, які протистоять 
професійній деформації особистос ті. Наявність вищеназваних видів 
компетентностей означає зріліс ть людини у професійній діяльнос ті, спілкуванні, у 
становленні особистості професіонала, у формуванні його майстерності. В роботі [4] 
показано, що всі ці види компетентності можуть не поєднуватись в одній 
особистості. Адже особистість може бути хорошим фахівцем, але не вміти 
спілкуватися чи не вміти здійснювати завдання саморозвитку. У такому випадку 
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можна констатувати високу спеціальну компетентність й нижчу — соціальну, 
особистісну.  

Але, виділяючи компетенції атомарні по відношенню до професійної 
компетентності, слід зазначити, що професійна компетентність не є сумарним 
набором певних атомарних компетенцій, а являє собою ієрархічну систему 
взаємозалежних атомарних компетенцій, які мають властивість змінюватись у часі.  

Компетентнісний підхід орієнтується на кінцевий результат освітнього 
процесу, спрямовується на формування у майбутнього фахівця готовності 
ефективно використовувати потенційні можливості та зовнішні ресурси для 
досягнення поставленої мети.  

Поняття «формування» у педагогіці розглядається як результат розвитку 
людини, пов’язаний з цілеспрямованими змінами через виховання, освіту і 
навчання. Професійний розвиток особистості важливо вивчати в єдності його 
операційного й споживчо-мотиваційного компонентів [5]. Профес ійне становлення 
— це багаторівневий процес, що складається з чотирьох основних с тадій, які 
схематично зображені на рис. 1.  

Підготовка кваліфікованих фахівців здійснюється насамперед завдяки 
навчальному процесу закладів ПТО, який можна розглядати як сукупність 
системоутворюючих складових елементів. Залежно від основної дидактичної мети 
професійного навчання навчальний процес можна поділити на тео-ретичне та 
практичне навчання.  

Домінуюча мета теоретичного навчання — теоретичне освоєння професії, а 
практичного — формування системи професійних умінь та навичок, тобто 
практичне освоєння професійної діяльності. Процес теоретичного навчання у своїй 
основі будується відповідно до логіки засвоєння знань, а практичного – до логіки 
формування умінь та навичок. 

Майбутній фахівець має бути готовим увійти у виробничу сферу 
взаємозв’язків, впевнено почувати себе в професійному середовищі, а для цього 
необхідні сформовані професійні якості особистості і навички соціального і суто 
професійного спілкування.  

Провідним компонентом професійного навчання як навчального предмета є 
спосіб діяльнос ті. У професійній підготовці саме досвід здійснення діяльності є 
головною функцією відповідних навчальних дисциплін [6].  

Практична підготовка учнів є обов’язковим компонентом освітньо-
професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття 
ними профес ійних навичок та вмінь [7]. Метою практики є оволодіння учнями 
сучасними методами, формами, засобами майбутньої професійної діяльнос ті, її 
організації, формування професійних умінь і навичок, виховання потреби 
систематичного поновлення, а також підготовка майбутніх фахівців до професійної 
діяльнос ті. Однією з і складних сучасних педагогічних та психологічних проблем є 
обґрунтування сутності умов формування професійної готовності учнів. 
Складниками професійної готовності є когнітивний та операційний компоненти 
(рис. 2). Важливою умовою формування готовності до професійної діяльності 
майбутнього спеціаліста є відповідність суб’єктивних властивостей, особливостей 
особистості характеру професії. 
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Формування структури професійної діяльнос ті має забезпечуватись як в 
рамках навчальної, так і в позанавчальній діяльнос ті навчального закладу. Оскільки 
навчальна діяльність суттєво відрізняється від професійної за мотивами, цілями, 
засобами і результатами, то потрібно шукати шляхи та засоби трансформації 
навчальної діяльності в професійну. Одним із таких засобів можна розглядати 
виробничу практику, яка, як частина навчального процесу, може розв’язати цю 
задачу. Виробнича практика проводиться з відривом від виробництва і структурно 
пов’язана з майбутньою професією так, як показано на рис. 3. Навчальний процес в 
рамках виробничої практики має здійснюватись в ефективних умовах, відбуватись в 
підсистемі навчання, виховання та розвитку учня, яка в подальшому забезпечить 
цілісне і гармонійне формування компетентного спеціаліста.  

Практична підготовка створює умови для збагачення життєвим досвідом, 
розширення соціальних контактів учня, формування навичок самоуправління. 
Спілкуючись у колективі з фахівцями, беручи учас ть у вирішенні виробничих 
проблем, учень проявляє, розвиває та закріплює спеціальні вміння і цінні моральні 
якості. Саме в процесі проходження виробничої практики учні безпосередньо 
засвоюють визначену систему норм, правил, соціальних ролей та цінностей, які в 
подальшому допоможуть їм реалізуватись в якості компетентних спеціалістів у 
своїй сфері діяльності. Отже, процес організації професійної підготовки майбутніх 
фахівців є засобом розвитку їх профес ійної компетентності. 

Організаційно-методичне забезпечення професійно-практичної підготовки 
учнів передбачає: проведення цілеспрямованої, системної профорієнтаційної роботи 
з молоддю протягом всього терміну навчання; оптимізацію форм організації 
навчання на засадах діяльнісного підходу; орієнтування зміс ту навчального 
матеріалу від циклів дисциплін на майбутню професійну діяльність фахівця, на 
розвиток професійної мотивації; забезпечення взаємозв’язку теоретичної і 
практичної підготовки студентів; системне формування мотиваційних установок 
щодо самостійної роботи в оволодінні учнями майбутнім фахом. Також можна 
виділити основні фактори, які впливають на формування професійної 
компетентності учнів: професійно-пізнавальний інтерес та професійна 
спрямованіс ть учня, його ціннісні орієнтири; матеріально-технічна база навчального 
закладу; технологія підготовки молодих спеціалістів у вищих навчальних технічних 
закладах; професійна компетентність викладачів; пізнавальні та спеціальні здібності 
учня; зміст практичної підготовки; форми і методи практичного навчання тощо.  

В СРСР система організаційно-методичного забезпечення (СОМЗ) 
професійно-практичної підготовки учнів мала дві складові, одна з яких 
забезпечувала цей процес у закладах ПТО, а друга здійснювала його підтримку на 
підприємс твах і в установах та організаціях, які мали статус баз практики і були 
забезпечені відповідним штатом, приміщенням та правом учнів бути 
«вмотивованими» у якомусь статусі в організаційні і технологічні процеси [8]. 

Але після створення незалежної української держави і зміною її економічного 
укладу друга складова СОМЗ була зруйнована, оскільки після приватизації 
підприємс тва і організації відмовились від статусу баз практики і вивільнили 
персонал, який працював з учнями-практикантами.  

Висновки  
В роботі показано, що:  
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1) формування професійної компетентнос ті учнів є однією з головних задач 
навчального закладу, який має створити всі необхідні для цього умови;  

2) однією з найважливіших складових якісної підготовки фахівців, які 
відповідають запитам сьогодення, є практична підготовка, оскільки вона сприяє 
глибшому сприйняттю обраної  спеціальності і швидшій адаптації випускників до 
умов роботи на виробництві в ринкових умовах;  

3) система організаційно-методичного забезпечення професійно-практичної 
підготовки учнів в нинішніх економічних умовах для відродження і нарощення 
ефективності практичної підготовки учнів потребує суттєвої реорганізації. 
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РРООББОО ТТАА  ЗЗ  ГГРРААФФІІККООЮЮ    
УУ  ППРРООГГ РРАА ММІІ  MMIICCRROOSSOOFFTT  WWOORRDD  

 
Окрім засобів редагування тексту, програма Microsoft Word має потужний 

вбудований редактор малюнків та надає широкі можливості для оформлення 
документів будь-якими графічними об’єктами. 

До комплекту пос тачання Microsoft Word входить колекція малюнків  
у складі ClipArt Gallery. ClipArt Gallery міс тить велику кількіс ть професійно 
виконаних малюнків, які призначені для оформлення документів. Ці малюнки є 
надзвичайно різноманітними: зображення людей, тварин, рослин, техніки, символи, 
карикатури та інше.  

Приклади малюнків з ClipArt Gallery: 
 

 
 
Для того, щоб у документ Word вставити графічне зображення, необхідно 

вибрати команду Вс тавка — Малюнок. Відкриється підменю, в якому будуть 
міститися вісім команд, які можна поділити на дві категорії. До першої належать 
команди, які дозволяють вставляти у документи готові графічні зображення — це 
команди: Картинки, З файлу, Зі сканера або камери. До другої категорії належать 
команди, при виборі яких активуються засоби, що дозволяють с творювати 
зображення «з нуля» безпосередньо у документі. Це команди: Створити малюнок, 
Автофігури, Об’єкт WordArt, Організаційна діаграма, Діаграма. 

Для того, щоб знайти картинку в бібліотеці, а потім вставити її  
в документ Word, слід виконати такі дії: 

1. Вибрати команду Вс тавка – Малюнок – Картинки. У вікні Word відкриється 
область завдань Картинки. Коли область завдань Картинки відкривається вперше, 
Word індексує мультимедіа-вміст комп’ютера. Згодом це дасть можливість шукати 
зображення, звукові кліпи та відео кліпи за ключовим словами. Ця процедура може 
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тривати певний час. Процес можна прервати, для цього досить клацнути на кнопці, 
однак це спричинить утруднення доступу до частини мультимедійних файлів на 
комп’ютері. 

2. У поле Шукати області завдань Картинки слід ввести ключове слово, яке 
асоціюється із потрібним зображенням (наприклад, книга, квіти, комп’ютер) та 
клацнути на кнопці Почати.  

За ключове слово можна взяти як широке, так і вузьке поняття. Якщо пошук із 
використанням вузького поняття не дав результату, варто спробувати більш 
загальне поняття. 

 
3. Для того, щоб вставити знайдену картинку в документ, слід прос то 

клацнути на ній. Можна також перетягнути картинку з облас ті завдань у потрібне 
місце документа. 

Окрім бібліотек зі складу Office або на Web-вузлі Microsoft, багато картинок 
можна знайти на інших Web-вузлах у мережі Internet. Наприклад, дві Internet-адреси, 
де можна знайти картинки:  

http: //www.barrysclipart.com/ 
http: //www.clipartconnectoin.com 
Якщо точно відомо, де міститься потрібне зображення, і зрозуміло, в якій 

папці шукати цей файл, тоді використання області завдань Картинки не є доцільним. 
Слід виконати нас тупні дії: 

1. Поміс тити курсор у те місце документа, куди потрібно вставити 
зображення. 

2. Вибрати команду Вс тавка – Малюнок – З файлу. На екрані відобразиться 
діалогове вікно Додавання малюнка: 
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У цьому вікні за замовчуванням відкривається папка Мої малюнки (Мої 

зображення).  Якщо зображення, яке має бути вставлене в документ, міститься в 
іншій папці, слід перейти у потрібну папку за допомогою розкривного списку 
Папка.   

3. Далі слід клацнути на мініатюрі потрібного зображення у вікні Додавання 
малюнка. 

4. Потім необхідно клацнути на кнопці Вставити  внизу діалогового вікна. 
Обране зображення з’явиться у документі у місці знаходження курсору. 
Зображення, вставлене у документ, часто доводиться коригувати. Для обробки 

зображень використовують панель інс трументів Настройка зображення. Щоб 
викликати цю панель на екран, слід вибрати команду Вигляд – Панелі інструментів 
– Настройка зображення.  

 
Кнопки цієї панелі інструментів мають нас тупне значення: 
Перша кнопка – Додати малюнок. Ця кнопка дозволяє вставити малюнок у 

поточну позицію документа. Дія цієї кнопки еквівалентна дії команди меню 
Вставка – Малюнок – З файлу. 

Друга кнопка – Колір. Ця кнопка дозволяє змінити вигляд зображення на такі 
варіанти: Авто, Відтінки сірого, Чорно-біле або Підложка (зображення розташоване 
за текстом, фонове зображення). Кожен з варіантів (окрім варіанта Авто, що 
відтворює первісні кольори та яскравість малюнка) змінює кольорову гаму та 
яскравість і насиченість елементів зображення. 
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Приклад обробки того самого малюнка за допомогою кнопки Колір: 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
Авто             Відтінки сірого          Чорно-біле 
 
 
Якщо обрати четверту команду з тих, які викликаються зо допомогою кнопки 

Колір — Підложка, тоді зображення виявиться блідим, ледве помітним, буде 
виглядати як фон для тексту, який може бути написаний поверх зображення.  

Приклад зображення – підложки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким чином, за допомогою інструмента Колір можна встановити різні 

графічні формати для виділеного малюнка.  
Варіант Авто автоматично добирає кольори зображення, залишаючи 

оригінальні кольори малюнка. 
Варіант Відтінки сірого перетворює малюнок на чорно-білий та замінює 

кожен з кольорів малюнка на певний відтінок сірого кольору. 
Варіант Чорно-біле — перетворює виділений малюнок на чорно-біле 

зображення. Цей режим часто застосовується для виділення ліній. 
Варіант Підложка перетворює малюнок на світле, малоконтрасне зображення,  

яке може бути використане в якості фону для текста та фігур. 
Нас тупна кнопка панелі інструментів  Настройка зображення має назву 

Збільшити контрастність. Дія цієї кнопки полягає у збільшенні насиченості або 
інтенсивності кольорів для виділеного об’єкта. Чим вищою є контрас тність, тим 
меншою є у кольорі частка сірого кольору. 

Кнопка Зменшити контрастність має протилежну дію. Дія цієї кнопки 
полягає у зменшенні контрастності — зменшені насиченості або інтенсивності 
кольорів для виділеного об’єкта. Чим нижче контрастніс ть, тим більше у кольорі 
частка сірого. 
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Оригінал 

Дія кнопок Збільшити контрастність та Зменшити контрастність: 
 
 
 
 
 

Оригінал            Збільшена контрастність     Зменшена контрастність 
 
Кнопка Збільшити яскравість додає до кольорів білий колір для збільшення 

яскравості кольорів виділеного об’єкта. Більш яскраві кольори містять більше білого 
кольору. 

Кнопка Зменшити яскравість додає до елементів зображення чорний колір 
для зниження яскравості кольорів виділеного об’єкта. Менш яскраві кольори містять 
більше чорного кольору. 

Дія кнопок Збільшити яскравість та Зменшити яскравість: 

Кнопка Обрізка зображення 
ніби «відсікає» фрагменти 
зображення при переміщенні 
маркера на межі зображення.  
За допомогою цієї кнопки можна 
видалити непотрібні елементи 
зображення. 

Приклад дії кнопки Обрізка 
зображення: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Збільшена яскравість Зменшаена яскравість 

Вихідне зображення Обрізане зображення 
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Кнопка Повернути вліво виконує поворот об’єкта вліво на 90 градусів. 
Дія кнопки Повернути вліво: 

 
 
  
 
 
 
 

       Ориг інал 
 
 
 
      
        
 
 
 
 
                    Повернуте вліво зображення 
 
 
 
Кнопка Тип лінії дозволяє встановити товщину виділеної лінії.  
Приклад дії кнопки Тип лінії: 
 

 
Ориг інал          Зображення із різними зміненими типами ліній 
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Кнопка Обтікання зображення текстом дозволяє встановити різні варіанти 
взаємного розташування картинки і текс ту навколо неї. Якщо виділити потрібне 
зображення і натиснути на цю кнопку, тоді на екрані з’явиться діалогове вікно 
Формат рисунка, в якому доступними стають різні варіанти встановлення взаємного 
розташування малюнку і текс ту. 

Перший з доступних варіантів: У тексті  – коли малюнок розташований 
посеред тексту, при цьому текст ніби переривається зображенням. Малюнок 
виглядає, як одна велика літера у тексті. 

Приклад:  
Малюнок розташований у тексті, малюнок розташований у тексті, малюнок 

розташований у тексті,  малюнок розташований  
у тексті, малюнок розташований у тексті. 

 
Другий варіант взаємного розташування зображення і тексту має назву: 

Навколо рамки. При виборі цього варіанту текст ніби розсувається, утворюючи 
рамку навколо малюнку. 

Приклад: 
Текст розташовується навколо рамки стосовно малюнка. Текст 

розташовується навколо рамки стосовно 
малюнка. Текст розташовується 
навколо рамки стосовно малюнка. Текст 
розташовується навколо рамки стосовно 
малюнка. Текст розташовується 
навколо рамки стосовно малюнка. Текст розта-
шовується навколо рамки стосовно малюнка. 
Текст розташовується навколо рамки 
стосовно малюнка. Текст розташовується 
навколо рамки стосовно малюнка. Текст розташовується навколо рамки стосовно 
малюнка.  Текст розташовується навколо рамки стосовно малюнка. Текст 
розташовується навколо рамки стосовно малюнка. 

 
Третій варіант взаємного розташування текс ту і картинки має назву  

По контуру. При обранні цього варіанту текст чітко окреслює контури малюнка. 
Цей варіант буде найбільш вдалим при роботі з малюнками не прямокутної  
і не квадратної форми. 



 

 
125 

Приклад: 
Текст розташований по контуру стосовно малюнка. Текст розташований 

по контуру стосовно малюнка. Текст розташований по контуру 
стосовно малюнка. Текст розташований по контуру 
стосовно малюнка. Текст розташований по контуру 
стосовно малюнка. Текст розташований по контуру 
стосовно малюнка. Текст розташований по контуру 
стосовно малюнка. Текст розташований по контуру 
стосовно малюнка. Текст розташований по контуру 
стосовно малюнка. Текст розташований по контуру 
стосовно малюнка. Текст розташований по контуру 
стосовно малюнка. Текст розташований по контуру 
стосовно малюнка. . Текст розташований по контуру 
стосовно малюнка . Текст розташований по контуру стосовно 
малюнка. . Текст розташований по контуру стосовно малюнка. 

 
 
Четвертий варіант взаємного розташування тексту і малюнка – це  

За текстом. При цьому малюнок ніби приховується за рядками тексту і повніс тю 
ним перекривається. Часто застосовується для створення ефектів. 

Приклад: 
Малюнок розташований за текстом. Малюнок розташований  

за текстом. Малюнок розташований за текстом. Малюнок розташований  
за текстом. Малюнок розташований за текстом. Малюнок розташований  
за текстом. Малюнок розташований за текстом. Малюнок розташований  
за текстом. Малюнок розташований за текстом. Малюнок розташований  
за текстом. Малюнок розташований за текстом. Малюнок розташований  
за текстом. Малюнок розташований за текстом. Малюнок розташований  
за текстом. Малюнок розташований за текстом. Малюнок розташований  
за текстом. Малюнок розташований за текстом. Малюнок розташований  
за текстом. Малюнок розташований за текстом. Малюнок розташований  
за текстом. 

 
 
П’ятий варіант – Перед текстом – передбачає повне перекриття тексту 

графічним зображенням.  
Приклад: 
Текст повністю перекривається графічним зображенням. Текст повністю 

перекривається графічним зображенням. Текст повністю перекривається 
графічним зображенням. Текст повністю перекривається графічним зображенням. 
Текст повністю перекривається графічним зображенням. Текст повністю 
перекривається графічним зображенням. Текст повністю перекривається 
графічним зображенням. Текст повністю перекривається графічним зображенням. 
Текст повністю перекривається графічним зображенням. Текст повністю 
перекривається графічним зображенням. Текст повністю перекривається 
графічним зображенням. Текст повністю перекривається графічним зображенням. 
Текст повністю перекривається графічним зображенням. 
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При обранні будь-якого варіанту взаємного розташування графіки і тексту 
можна також вибрати варіант горизонтального вирівнювання малюнка на с торінці: 
По лівому краю, По центру, По правому краю або Інше. 
 
Вибір варіанту По лівому краю: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вибір варіанту По центру: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Вибір варіанту По правому краю: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Варіант Інше застосовується у тому випадку, коли зображення було 

переміщене користувачем вручну, тобто користувач «захопив» зображення 
і перетягнув його за допомогою миші. 
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Варіант Інше: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для того, щоб розмістити одне зображення поверх іншого, тобто картинки 

були розташовані у кілька шарів і частково перекривали одна одну, слід виконати 
наступні дії: 

По-перше, необхідно вставити у документ Word кілька малюнків і надати їм 
бажаних розмірів. Далі слід для кожного з малюнків обрати варіант обтікання За 
текстом або Перед текстом.  Після цього потрібно переміс тити зображення вручну 
так, щоб вони розташовувались одне поверх іншого. При цьому зображення не 
повинні повніс тю заступатися одне іншим, а лише частково мають перекриватися. 

Приклад розташування зображень одне поверх іншого: 
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         Якщо користувача не влаштовує послідовність розташування зображень, 
можна скористатися наступними засобами: виділити малюнки та вибрати у меню 
Малювання манелі інструментів Малювання команду Порядок та обрати один  
з пропонованих варіантів: На передній план, На задній план, Перемістити 
вперед, Перемістити назад,  Помістити перед текстом, Помістити за текстом. 

Після обрання потрібної команди розташування зображень одне стосовно 
іншого та малюнків стосовно тексту зміниться відповідно до назви обраної команди 

 
Приклад зміни взаємного розташування малюнків: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зміна малюнка на передньому плані: 
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         Отже, як бачимо, текстовий редактор Microsoft Word не лише призначений для 
введення, форматування та редагування тексту і створення таблиць, Але також 
надає корис тувачам широкі можливості для роботиз графікою. Засоби Word дають 
можливість розміщувати в документах малюнки. 

Microsoft Word обладнаний потужним вбудованим редактором малюнків  
і надає можливості для оформлення документів будь-якими графічними об’єктами. 

У комплект пос тачання Word входить колекція малюнків у складі Clip Gallery. 
Clip Gallery містить велику кількіс ть професійно виконаних малюнків, призначених 
для оформлення документів. Ці малюнки є надзвичайно різноманітними: 
зображення людей, географічні карти, карикатури тощо. 

У програмі Microsoft Word також існує можливість вставки малюнків та 
відсканованих фотографій з інших програм та файлів. Для вставки малюнка з іншої 
програми обираємо команду Рисунок в меню Вставка, а потім — команду З файлу. 
При виділенні малюнка на екрані з’являється панель інструментів Настройка 
зображення, яку можна використовувати для обрізки зображень, додавання 
границь, а також регулювання яскравості та контрас тнос ті. 

Засоби програми Microsoft Word дозволяють корис тувачам встановлювати 
різні варіанти взаємного розташування графічних зображень і текс ту, а також різні 
варіанти розташування малюнків одного стосовно іншого, які у будь-яку мить 
можна змінити. Таким чином, програма Microsoft Word має велику кількість 
зручних у викорис танні потужних засобів для роботи з малюнками, обробки 
графічних зображень. 
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