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Збірник методичних матеріалів за 2016/2017 н. р. містить методичні напрацювання 

педагогічних працівників ДНЗ «Ставропігійське вище професійне училище м. Львова» за 
поточний навчальний рік. Методичні напрацювання педагогічних працівників стосуються 
проведення уроків суспільно-гуманітарної, природничо-математичної, професійно-теоре-
тичної та професійно-практичної підготовки, а також пропонують методики щодо організації 
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та професійно-технічної освіти під час підготовки до уроків чи виховних заходів.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м Львова» 



 - 3 - 

 
ЗЗММІІССТТ  

 
ВСТУП ...................................................................................................................................................................................... 4
Василишин Д. В., Савич К. С.  
Мандрівка Львовом з Іваном Франком ................................................................................................................. 21
Винарчик О. Ф.  
Самореалізація особистості в умовах гуманізації ......................................................................................... 27
Винарчик О. Ф., Журавська З. Ф.  
«Весна, в Чорнобилі, весна!» (сценарій виховного заходу) .................................................................... 32
Войтехівська К. Б., Цяпута Л. М.  
Технологія приготування холодних супів .......................................................................................................... 35
Гриценко Л. М.  
Майстри українського художнього перекладу творів зарубіжних класиків ................................. 49
Донченко О. В.  
Завдання для ККЗ — ТР Microsoft Office Excel  
(створення таблиць і розрахунки в них) .............................................................................................................. 63
Журавська З. Ф.  
Принципи навчання інформатики ............................................................................................................................ 69
Журавська З. Ф.  
Методи організації самовиховання учнів ........................................................................................................... 78
Здобиляк Ю. Б.  
Створення мультимедійних презентацій засобами Power Point ........................................................... 87
Колеснікова Т. А.  
Методика проведення позакласних навчальних заходів  
на прикладі інтелектуального шоу «Марафон ерудитів» ......................................................................... 94
Лефменко М. В., Парахоняк В. М., Савич К. С.  
Майстер-клас з виготовлення різдвяного павука ........................................................................................... 100
Филипович І. І.  
Ставропігійські традиції — від давнини до сучасності ............................................................................. 105
Цяска Н. М.  
Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках історії ....................................................................... 111
Чичкевич С. Д.  
Завдання для створення таблиць і роботи з ними у програмі Microsoft Access ......................... 127
 



 - 4 - 

 
ВВССТТУУПП  

 
Національна доктрина розвитку професійної освіти в Україні визначає, що 

суспільство потребує високоосвічених, ініціативних, енергійних, ділових та винахідливих 
молодих людей, здібних творчо працювати в умовах формування ринкових відносин. Тому 
випускники училища повинні бути конкурентноспроможними, соціально захищеними і 
загартованими, морально стійкими, готовими до зустрічі з труднощами життя. Одночасно, 
випускники мають бути здатними до саморозвитку і безупинного самовдосконалення своєї 
особистості.  

Виходячи з вищенаведеного, трудовий колектив впродовж 2016/2017 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 2016/2017 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. Друкар офсетного плоского друкування. Палітурник. Оператор комп’ютерного 

набору.  
7. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.  
8. Кухар. Офіціант.  
9. Перукар.  

10. Агент з організації туризму. Адміністратор. Оператор комп’ютерного набору.  
Навчально-методична та виховна 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. Звіт з професійно-практичної підготовки; 
3. Друковані роботи педагогічних працівників; 
4. Курси підвищення кваліфікації; 
5. Участь у ЗНО; 
6. Результати атестації педагогічних працівників; 
7. Позаурочна та гурткова робота в навчальному закладі; 
8. Звіт роботи соціально-психологічної служби.  

Для зручності звіт подано у вигляді таблиць відповідно до розділів.  
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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 «Україні 
– 25 років»  
(м. Львів) 
 вересень, 2016 

Савич К. С.  
Цяска Н. М.  
 

учні І курсу локальний 

2 Доповідь на обласному семінарі 
викладачів української мови та 
літератури.  
 (м. Львів) 
 вересень, 2016 

Гриценко Л. М.  
Савич К. С.  

Гриценко Л. М., 
Савич К. С.  
викладачі ПТНЗ 
Львівщини 

обласний 

3 Зустріч з бронзовим призером 
Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро 
Тарасом Міщуком 
(м. Львів) 
 вересень, 2016 

Дідух Р. А.  
Лютий А. В.  

учнівський 
і педагогічний 
колектив 

локальний 

4 Проведення перевірних контрольних 
робіт із загальноосвітніх предметів 
серед учнів І курсу 
(м. Львів) 
 жовтень-листопад, 2016 

Викладачі -
предметники 

учні І курсу локальний 

5 Організація і проведення ІІІ 
Всеукраїнської учнівської науково-
практичної конференції «Іван Франко: 
людина – митець – громадянин (до 
160-річчя від дня народження)» 
(м. Львів) 
 жовтень, 2016 

НМЦ ПТО 
(Тимоць М. В. ) 
Березінська М. Б.  
Гриценко Л. М.  
Савич К. С.  

навчальні 
заклади 
м. Харків, 
Дніпро, Херсон, 
Мелітополь, 
Львів 
 

всеукраїн-
ський 

6 Проведення предметного тижня історії 
і права: 
- урочиста лінійка до Дня гідності 
і свободи; 
- конкурси на кращу стіннівку, 
реферати, кросворди на історичну 
тематику; 
- вечір-реквієм пам’яті жертв 
Голодомору 
- участь в обласному конкурсі 
«Кращий правознавець» 
 (м. Львів) 
 листопад, 2016 

Цяска Н. М.  
Дорош М. С.  
 
 
 
 
 
Дмитро 
Самолюк, 
Михайло Сало, 
Маркіян Хаврона 

учні навчальних 
груп 1 і 2 курсів 

локальний 

7 Тиждень української мови: 
- ХVІ Всеукраїнський радіодиктант 
єдності; 
- організація й проведення конкурсів 
імені Петра Яцика та Тараса 
Шевченка; 
- екскурсія на батьківщину Івана 
Франка (с. Нагуєвичі Дрогобицький 
район) 
(м. Львів), листопад, 2016 

Гриценко Л. М.  
Савич К. С.  

учні навчальних 
груп 

локальний, 
обласний 
(конкурси) 
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8 Тиждень безпеки дорожнього руху 
(м. Львів) 
листопад, 2016 

Бурак А. Г.  
Рогова Л. Я.  

учні навчальних 
груп 

локальний 

9 Організація і проведення обласного 
семінару викладачів ПТНЗ географії й 
економіки.  
Проведення відкритого заходу 
«Марафон ерудитів» 
(м. Львів) 
грудень, 2016 

Березінська М. Б.  
Сердюк Г. Є.  
 
Колеснікова Т. А.  

методоб’єднанн
я викладачів 
ПТНЗ, 
учні І курсу 

обласний 

10 Участь у роботі журі обласного етапу 
міжнародного мовно-літературного 
конкурсу імені Тараса Шевченка 
(м. Львів) 
грудень, 2016 

Савич К. С.   обласний 

11 Майстер-клас з виготовлення 
різдвяного павука 
(м. Львів)  
грудень, 2016 

Лефменко М. В.  
Парахоняк В. М.  
Савич К. С.  

учні навчальних 
груп 

локальний 

12 Організація та проведення 
радіомарафону «Стояла я і слухала 
весну» (до річниці від дня народження 
Лесі Українки) 
(м. Львів) 
лютий, 2017 

Березінська М. Б.  
Гриценко Л. М.  
Савич К. С.  
Зарума Р. С.  
Лефменко М. В.  
Колеснікова Т. А.  
Филипович І. І.  

учнівський та 
педагогічний 
колектив 

локальний 

13 Організація та проведення 
Шевченкових днів 
(м. Львів) 
березень, 2017 

Гриценко Л. М.  учнівський та 
педагогічний 
колектив 

локальний 

14 Організація та проведення Ярмарку 
професій – 2017 
(м. Львів) 
березень, 2017 

Адміністрація, 
педагогічні 
працівники 

учнівський та 
педагогічний 
колектив 

міський 

15 Організація і проведення низки 
майстер-класів з писанкарства 
(м. Львів) 
березень, 2017 

Цибух О. М., 
педагогічні 
працівники 

учнівський та 
педагогічний 
колектив 

локальний 

16 Організація і проведення змагань з 
армспорту 
(м. Львів) 
березень, 2017 

Лютий А. В.  
Дідух Р. А.  

учнівський 
колектив; 
В. Андрієвська – 
ІІ місце,  
Анна Диянич – 
ІІІ місце  

локальний, 
 
обласний 

17 Участь в конкурсі екскурсоводів 
навчальних закладів 
(м. Київ) 
березень, 2017 

ЛОЦКЕТУМ 
(Бенькалович Л. М. ), 
Василишин Д. В., 
Зарума Р. С.  
Зарума Л. В.  
Савич К. С.  

Гарбіт Ірина всеукраїнс
ький 

18 Організація і проведення змагань  
з футболу 
(м. Львів)  
квітень, 2017 

Лютий А. В.  
Дідух Р. А.  

команда 
навчального 
закладу –  
ІІ місце  

обласний 
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19 Організація та проведення тижня 
охорони праці 
- огляд кабінетів, майстерень, 
спортзалу, гуртожитку; 
- виховна година з охорони праці 
- виставка технічної літератури; 
- відкритий навчально-виховний захід 
«Тривожні дзвони Чорнобиля»; 
- доповідь «Техногенні катастрофи» 
(м. Львів) 
квітень, 2017 

Филипович Г. І.  
Рогова Л. Я.  
Журавська З. Ф.  
Винарчик О. Ф.  

учнівський та 
педагогічний 
колектив 

локальний 

20 Організація і проведення Перших 
поетичних читань на Маківці  
(до 80-річчя від дня народження  
Василя Стуса) 
(Високі Бескиди, Карпати) 
травень, 2017 

Березінська М. Б.  
Гриценко Л. М.  
Лефменко М. В.  
Парахоняк В. М.  
Савич К. С.  

учні груп № 21, 
102, 202 

локальний 

21 Участь в організації і проведенні 
обласного семінару викладів 
зарубіжної літератури ПТНЗ 
Львівської області 
- організація екскурсії «Зарубіжні 
письменники і Львів»; 
- доповідь «Майстри українського 
художнього перекладу творів 
зарубіжних класиків» 
(м. Львів) 
червень, 2017 

НМЦ ПТО 
(Тимоць М. В. ) 
Гриценко Л. М.  

викладачі 
зарубіжної 
літератури 
ПТНЗ 

обласний 

22 Участь у легкоатлетичному кросі 
серед ПТНЗ Львівської області 
(м. Львів) 
червень, 2017 

Дідух Р. А.  
 

Юрій Квасниця, 
Олесь Богута, 
Роман Бенедик, 
Назар Яремчук, 
Назар Гринда, 
Тарас Пехник – 
І місце 

обласний 

23 Організація і проведення навчальних, 
профорієнтаційних екскурсій 
постійно, 2016/2017 н. р.  

педагогічні 
працівники 

навчальні групи локальний, 
обласний 
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2. Звіт з професійно-практичної підготовки 
Впродовж 2016/2017 н. р. на базі навчального закладу організовано та проведено 

наступні заходи: 
 02-03. 11. 2016 р. – відбувся Всеукраїнський семінар «Впровадження сучасних 

будівельних матеріалів і технологій у навчальний процес Професійно-технічних навчальних 
закладів для підготовки кваліфікованих робітників». Підписання Меморандуму про 
співпрацю між ТзОВ «Снєжка-Україна» та Міністерством освіти і науки України.  

Учасники заходу: 
– Хобзей П. К., заступник міністра освіти і науки України; 
– Кучинський М. С., директор департаменту професійної освіти МОН України; 
– Коваленко С. П., начальник відділу взаємодії з соціальними партнерами та 

виробництвом департаменту професійної освіти МОН України; 
– Мандзій Л. С., директор департаменту освіти і науки Львівської обласної 

державної адміністрації.  
 08. 12. 2016 р. – проведено навчання груп № 34, 36, 27, 29 у Навчально-

практичному центрі «Xerox».  
 28. 11 – 02. 12. 2016 р. – Асоціація будівельників «Будіндустрія» проводила 

навчання за програмою «Консультант з енергоефективності».  
Взяли участь учні груп № 106, 108, майстер в/н Левицький С. М. та викладач 

Березінський Н. І.   
 28. 02. 2017 р. – майстрами в/н Цяпутою Л. 

М. та Войцехівською К. Б. організовано «Свято кави».  
    15. 03. 2017 р. – у навчальному закладі відбувся «Ярмарок професій».  
 16. 03. 2017 р. – проведено конкурс фахової майстерності з професії «Слюсар з 

ремонту автомобілів». Брали участь 16 учнів груп № 102, 107, 202, 302.  
 21. 03. 2017 р. – обласний семінар викладачів та майстрів в/н з професії «Агент 

з організації туризму. Адміністратор».  
  04-05. 04. 2017 р. – відбувся обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» з професії «Лицювальник-плиточник».  
Перше місце отримав учень групи № 508 Якимчук Назар.  
 06. 04. 2017 р. – конкурс фахової майстерності з професії «Оператор 

комп’ютерного набору». В конкурсі взяли участь 12 учнів з груп № 34, 36, 17, 527.  
 12. 04. 2017 р. – конкурс фахової майстерності з професії «Перукар». Участь у 

конкурсі взяли групи № 15, 11, 21.  
 16. 03. 2017 р. – засідання Асоціації поліграфістів Львівської області.  
 27. 04. 2017 р. – 4 місце у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності серед учнів ПТНЗ Львівсько області з професії «Перукар».  
Учасники заходу:  
Пасєка Ганна, учениця групи № 21; 
Єдинак Зоряна Романівна, майстер в/н.  
 25. 04. 2017 р. – конкурс фахової майстерності з професії «Маляр».  
 24. 05. 2017 р. – конкурс фахової майстерності з професії «Кухар».  
Учасники конкурсу:  
групи № 12, 22, 18, 528.  
 16-18-05. 2017 р. – ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з 

професії «Маляр». ІІ місце зайняв учень групи № 508 Ленчак Павло.  
 29. 05. -02. 06. 2017 р. – ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності з професії «Маляр»; 
01. 06. 2017 р. – відкриття другої дільниці Навчально-практичного центру «Sniezka» з 

використання лакофарбових матеріалів ТМ «VIDARON».  
 
Педагогічні працівники навчального закладу взяли участь у: 
 06-10. 10. 2016 р. – учні відвідали виставку-ярмарок «Львівський 

товаровиробник».  
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 27-28. 10. 2016 р. – участь у науковій учнівській конференції «Поліграфія — 
що це є?» на базі ДНЗ «Харківський поліграфічний центр ПТО» 

Учасники заходу: 
- Филипович Г. І. ; 
- Филипович І. І. ; 
- Кшик Наталя, учениця групи № 27; 
- Винницький Іван, учень групи № 27.  
 07 – 09. 12. 2016 р.  – відвідування виставки «Імідж краси» ученицями групи 

№ 21 Пасєкою Г. та Тимків М. у супроводі майстра в/н Єдинак З. Р.  
 21-22. 04. 2017 р. – навчальний заклад зайняв ІІ місце у XV Міжнародному 

фестивалі перукарського мистецтва, моди і дизайну «Кришталевий Янгол», що відбувся на 
базі ВНЗ «Київська академія перукарського мистецтва». Номінація: «Фантазійний стиль».  
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3. Роботи, подані до друку 
 
1. Здобиляк Ю. Б. Робота з графічними примітивами у видавничій системі РаgеМакег 
2. Василишин Д. В., Савич К. С. Мандрівка Львовом з Іваном Франком.  
3. Винарчик О. Ф. Самореалізація особистості в умовах гуманізації.  
4. Войтехівська К. Б., Цяпута Л. М. Технологія приготування холодних супів.  
5. Гриценко Л. М. Майстри українського художнього перекладу творів зарубіжних 

класиків.  
6. Гриценко Л. М. Іван Франко як поціновувач і перекладач світової літератури.  
7. Гриценко Л. М. Зв’язок Івана Франка зі Львівською Ставропігією.  
8. Донченко О. В. Завдання для ККЗ — ТР Microsoft Office Excel (створення таблиць і 

розрахунки в них).  
9. Журавська З. Ф. Принципи навчання інформатики.  
10. Журавська З. Ф. Методи організації самовиховання учнів.  
11. Винарчик О. Ф., Журавська З. Ф. «Весна, в Чорнобилі, весна!» 
12. Здобиляк Ю. Б. Створення мультимедійних презентацій засобами Power Point.  
13. Колеснікова Т. А. Методика проведення позакласних навчальних заходів на 

прикладі інтелектуального шоу «Марафон ерудитів».  
14. Савич К. С. Явище fin de siécle у творчості Івана Франка.  
15. Филипович І. І. Ставропігійські традиції – від давнини до сучасності.  
16. Цяска Н. М. Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках історії.  
17. Чичкевич С. Д. Завдання для створення таблиць і роботи з ними у програмі 

Microsoft Access.  
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4. Участь у ЗНО — 2017 
 
 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.  
 
ПРОБНЕ ЗНО – 2017 
08 квітня 2017 року (220 учасників) 
 
ОСНОВНА СЕСІЯ ТЕСТУВАННЯ: 
23 травня 2017 року – українська мова (223 учасники); 
08 червня 2017 року – біологія (217 учасників); 
12 червня 2017 – географія (218 учасників).  
 
ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗНО: 
Березінська Мирослава Богданівна; 
Борис Роман Йосипович; 
Винарчик Ольга Федорівна; 
Гриценко Людмила Михайлівна; 
Грицик Дарія Михайлівна; 
Добрій Наталія Петрівна; 
Дорош Мирон Степанович; 
Журавська Зоряна Федорівна; 
Колеснікова Тетяна Андріївна; 
Лефменко Мирослава Володимирівна; 
Парахоняк Володимир Миронович; 
Цяска Надія Миронівна.  
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5. Курси ПК – 2016/2017 н. р.  
  

Згідно з перспективним планом підвищення кваліфікації на 2016/2017 н. р. курси 
підвищення кваліфікації прошли наступні працівники за такими категоріями: 
 

№ з/п ПІБ посада місце 
проходження 

предмет 

1 ГРИЦИК 
Дарія Михайлівна 

викладач ЛОІППО християнська 
етика 

2 ГРИЦЕНКО 
Людмила Михайлівна 

викладач ЛОІППО українська мова 
і література 

3 ДОРОШ 
Мирон Степанович 

викладач ЛОІППО захист Вітчизни 

4 КОВАЛЬСЬКА 
Оксана Калістратівна 

викладач ЛОІППО біологія 

5 ЦЯСКА 
Надія Миронівна 

викладач ЛОІППО історія, 
людина і світ 

6 ДЕНИСЯК 
Анжеліка Мирославівна 

вихователь 
гуртожитку 

ЛОІППО вихователь 

7 ВАСИЛИШИН 
Дарія Василівна 

майстер в/н ЛННЦПО НПУ 
ім. Драгоманова 

майстер в/н 

8 ДЖЕРЕЛЕЙКО 
Людмила Володимирівна 

методист ЛННЦПО НПУ 
ім. Драгоманова 

1. Методист 
2. Викладач 
спецпредметів 

9 ДОБРІЙ 
Наталія Петрівна 

викладач ЛННЦПО НПУ 
ім. Драгоманова 

інформатика 

10 ПАПА 
Ольга Петрівна 

майстер в/н ЛННЦПО НПУ 
ім. Драгоманова 

майстер в/н 

11 ФИЛИПОВИЧ  
Галина Іванівна 

заступник 
директора з НВР 

ЛННЦПО НПУ 
ім. Драгоманова 

викладач 
спецпредметів 

12 ФИЛИПОВИЧ  
Іванна Іванівна 

викладач ЛННЦПО НПУ 
ім. Драгоманова 

хімія, біологія 
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6. Результати атестації педагогічних працівників у 2017 році 
 

№ 
з\п 

Прізвище, ім’я,  
по батькові 

Назва вищого навчального 
закладу, рік закінчення 

присвоєна 
кваліфікація 

Посада, 
дата 

призначення 
 

Пропозиції для розгляду 
атестаційної комісії 

1 ГРИЦЕНКО 
Людмила 
Михайлівна 

ЛДУ ім. Франка, 1988; 
філолог, викладач російської 
мови і літератури 

Викладач, 
1988 р.  

1. Відповідає займаній посаді.  
2. Підтвердити раніше 
присвоєну кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст вищої 
категорії».  
3. Підтвердити раніше 
присвоєне педагогічне звання 
«старший викладач».  

2 КОЛЕСНІКОВА  
Тетяна  
Андріївна 

Львівський сільсько- 
господарський інститут, 
1973; учений агроном-
економіст 

Викладач,  
1993 

1. Відповідає займаній посаді.  
2. Підтвердити раніше 
присвоєну кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст вищої 
категорії».  
3. Присвоїти педагогічне звання 
«старший викладач».  

3 ФИЛИПОВИЧ  
Іванна  
Іванівна 

Українська академія 
друкарства, 1997; інженер-
технолог.  
ЛНПЦ ПТО, 2015, 
проходження спеціальної 
педагогічної підготовки 

Вихователь, 
1999 
викладач, 
2008 

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

7 ЗДОБИЛЯК 
Юлія  
Богданівна 

НУ «Львівська політехніка», 
2011; бакалавр за напрямом 
«Комп’ютерна інженерія».  
НУ «ЛП», 2012; магістр  
з управління навчальним 
закладом  

Майстер 
виробничого 
навчання, 
2013 

1. Відповідає займаній посаді.  
2. Присвоїти 10 тарифний розряд 

8 ФРАНЧУК  
Оксана  
Степанівна 

Львівський педагогічний 
коледж, 2002; дошкільне 
виховання.  
Дрогобицький державний 
педагогічний університет ім. 
І. Франка, 2015; організатор 
початкової освіти. Вчитель 
початкової школи 

Вихователь, 
2001 

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

9 ДЖЕРЕЛЕЙКО 
Людмила 
Володимирівна 

ДНЗ «Придніпровська 
державна академія 
будівництва та архітектури», 
1988; інженер-будівельник 

Переведена 
на посаду 
методиста, 
2015 

1. Відповідає займаній посаді.  
2. Підтвердити раніше 
присвоєну кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст вищої 
категорії».  
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Список керівних кадрів,  
які атестувалися у 2016/2017 навчальному році  

на відповідність займаній посаді 
 

№ 
з/п П І П 

Повна 
назва 

посади 

Дата, № 
наказу про 

призначення 

Курси ПК як 
керівника 

Загальний 
стаж 

роботи 

Стаж 
роботи 

на 
посаді 

Рішення 
АК 

1 БЕРЕЗІНСЬКА 
Мирослава 
Богданівна 

Заступник 
директора 
з навчальн
о-виховної 
роботи 

№ 29 від 26. 
08. 2003 р.  

НАПН України  
ЛНПЦ ІПТО, 
відділ 
післядипломної 
освіти за 
категорією: 
керівник,  
№ 12СПВ 
141257  
від 17. 03. 2015 

30 14 Відповіда
є займаній 
посаді 
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7. Позаурочна та гурткова робота в навчальному закладі 
 

У навчальному закладі в 2016/2017 н. р. діяли такі гуртки: 
1. Фольклорно-етнографічний клуб «Берегиня» (керівник Зарума Р. С. ).  
2. Гурток «Вокально-естрадні композиції» (керівник Зарума Р. С. ).  
3. Гурток «Ансамбль народної пісні» (керівник Зарума Л. В. ).  
4. Гурток «Художнє слово» (керівник Зарума Л. В. ).  
5. Гурток «Образотворче мистецтво» (керівник Сірін Ю. Г. ).  
6. Гурток «Твоє зображення» (керівник Здобиляк Ю. Б. ).  
7. Гурток «Художнє оформлення» (керівник Цибух О. М. ).  

 
Поточні заходи виховного спрямування 

№ 
з/п Назва заходу Рівень 

заходу Учасники 

1 Ознайомча екскурсія «Діяльність Львівського 
Ставропігійського братства» 
(м. Львів), 
вересень, 2016 

локальний учні І курсу 

2 Організація і проведення Дня вчителя 
(м. Львів), 
вересень, 2016 

локальний Зарума Р. С.  
Зарума Л. В.  
Папа О. П.  

3 Організація екскурсії до Гарнізонного храму 
«Двері милосердя»  
(м. Львів), 
вересень, 2016 

міський Грицик Д. М., 
учнівський та 
педагогічний колектив 

4 Сходження на г. Гимба (пол. Боржава, 
Закарпатська обл. ) на честь захисників України 
(м. Львів), 
жовтень, 2016 

 педагогічний колектив 

5 Участь у майстер-класі з витинанки з Наталкою 
Откович  
(м. Львів), 
жовтень, 2016 

міський НМЛ ім. Шептицького 
(Співак Л. В. ) 
Березінська М. Б.  
Савич К. С.  

6 Тренінг на тему «Торгівля людьми» 
(м. Львів), 
жовтень, 2016 

локальний Франчук О. С., 
учні, що мешкають у 
гуртожитку 

7 Перегляд художнього фільму «Прибуття» 
(кінопалац) 
(м. Львів), 
листопад, 2016 

міський Франчук О. С., 
учні, що мешкають у 
гуртожитку 

8 Страви української кухні. Кулінарне шоу 
«Майстер - шеф» 
(м. Львів), 
листопад, 2016 

локальний Франчук О. С., 
учні, що мешкають у 
гуртожитку 

9 Організація і проведення відкритого виховного 
заходу «Завжди була ти, Україно!» 
(м. Львів), 
грудень, 2016 

локальний Винарчик О. Ф.  
Журавська З. Ф.  
Зарума Р. С.  
Зхарума Л. В.  
учнівський колектив 
 

10 Участь в благодійній акції до дня св. Миколая у 
Львівському дитячому будинку № 1 для дітей-
сиріт 
(м. Львів), 

міський Добрій Н. П.  
Долішна М. Г.  
учні групи №11 
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грудень, 2016 
11 Участь в обласному семінарі керівників гуртків 

(м. Львів), 
грудень, 2016 

обласний Цибух О. М.  

12 Участь у благодійній акції «Від серця до серця» 
(допомога воїнам АТО) 
(м. Львів), 
грудень, 2016 

міський Березінська М. Б.  
Цяпута Л. М.  

13 Благодійна акція «Милосердя для незрячих 
дітей» 
(м. Львів), 
грудень, 2016 

міський Франчук О. С.  

14 Свято Миколая 
(м. Львів), 
грудень, 2016 

локальний Зарума Р. С.  
Зарума Л. В.  
Грицик Д. М.  

15 Участь у ХІ фестивалі «Спалах різдвяної звізди 
– 2017» 
(м. Львів), 
січень, 2017 

міський Березінська М. Б.  
Березінський Н. І.  

16 Загальні батьківські збори 
(м. Львів), 
вересень, 2016 
січень, 2017 

локальний Зарума Р. С.  
Зарума Л. С.  
Савич К. С.  
адміністрація, 
класні керівники 

17 Участь у фестивалі різдвяних композицій «Над 
вертепом зірка ясна засіяла» 
(м. Львів), 
січень, 2017 

обласний Цибух О. М.  
Грицай В. В.  
Ковальчук І. М.  
Березінська М. Б.  

18 Виставка творчих робіт гуртків в рамках 
обласного конкурсу-огляду технічної та 
художньо-прикладної творчості серед ПТНЗ 
Львівської області 
(м. Львів), 
лютий, 2017 

обласний Гошівська В. М., 
Сірін Ю. Г., 
Здобиляк Ю. Б., 
Чугуєвець О. М.  
Цибух О. М.  

19 Участь в семінарі (з елементами тренінгу) для 
голів учнівського самоврядування  
(м. Львів), 
лютий, 2016 

локальний Бурак А. Г.  
Ковальова І. Ю.  

20 Захід присвячений вшануванню пам’яті Героїв 
Небесної сотні «Герої не вмирають». Перегляд 
фільму «Небесна сотня в небо полетіла» 
(м. Львів), 
лютий, 2017 

локальний Цяска Н. М.  

21 День професійного самовизначення 
(м. Львів), 
березень, 2017 

міський Адміністрація 
педагогічний колектив 

22 Участь у фестивалі писанкарства «Диво 
Великодня» 
(м. Львів), квітень, 2017 

обласний Цибух О. М.  
учні - гуртківці 

23 Захід «Писанка - диво Великодня » 
(м. Львів), 
квітень, 2017 

локальний Цибух О. М.  
Грицик Д. М.  
учнівський та 
педагогічний колектив 

24 Участь огляді – конкурсі художньої та обласний згідно з наказом 
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технічної творчості «Великодні дзвони» 
(м. Львів), 
квітень, 2017 

25 Проведення місячника озеленення, прибирання 
та благоустрою і Дня довкілля 
(м. Львів), 
квітень, 2017 

локальний класні керівники 

26 Захід «Тривожні дзвони Чорнобиля» 
(м. Львів), 
квітень, 2017 

локальний Винарчик О. Ф.  
Журавська З. Ф.  

27 Зустріч з представником Львівського осередку 
організації «Асоціація молодих донорів 
України» 
(м. Львів), 
квітень, 2017 

міський Березінська М. Б.  
Мікицька Наталя 

28 Участь в огляді – конкурсі «Свято героїв» 
(м. Львів), 
травень, 2017 

обласний Зарума Р. С., Дорош М. 
С., 
Лютий А. В.  
Біг на дистанцію 100 м 
(юнаки) – ІІІ місце 
Згинання – розгинання 
рук в упорі (юнки) – ІІІ 
місце  

29 Участь у патріотично-пісенному конкурсі «Караоке 
– 2017» 
(м. Львів), 
травень, 2017 

міський Зарума Р. С.  
Пархоменко Р.  
Олійник М.  
Матвіїв Ю.  
Диянич А. –  
І місце 

30 Участь у святкуванні Дня вишиванки 
(м. Львів), 
травень, 2017 

локальний Цибух О. М., класні 
керівники 

31 Благодійна акція у НРЦ «Мрія» 
 (підстригання вихованців) 
(м. Львів), 
травень, 2017 

місцевий Єдинак З. Р.  
учні груп № 15, 21 

32 Свято останнього дзвоника 
(м. Львів), 
червень, 2017 

локальний Зарума Р. С.  
Зарума Л. В.  

 
Список переможців огляду – конкурсу художньої самодіяльності  

серед ПТНЗ Львівщини 
 

Конкурс вокального мистецтва та музичного виконавства 
«Оксамитові барви – 2017» 

1. Номінація «Вокальні ансамблі» 
І місце – вокальний ансабль, керівник Зарума Л. В.  
2. Номінація «Виконання народної пісні» 
І місце – Кшик Наталія, керівник Зарума Р. С.  
ІІІ місце – Тараненко Віталій, керівник Зарума Р. С.  
3. Номінація «Авторська пісня» 
І місце – Диянич Анна, керівник Зарума Р. С.  
 

Конкурс художнього читання, авторської прози та поезії  
«Золоте крило – 2017» 
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4. Номінація «Художнє читання прози та поезії сучасних українських авторів» 
ІІ місце – Гринько Ірина, керівник Зарума Л. В.  
5. Номінація «Авторська поезія» 
ІІ місце – Пархоменко Роман, керівник Зарума Л. В.  
 

Фестиваль-конкурс мистецтва хореографії  
«Танцювальне подвір’я – 2017» 

6. Номінація «Танець модерн» 
ІІ місце – танцювальний гурток, керівник Андрейко Ю. І.  
 

Огляд-конкурс театрального (малі форми)  
та циркового мистецтва «Арт і шок – 2017» 

7. Номінація «Інсценізація творів сучасних авторів» 
ІІ місце – гурток «Художнє слово», керівник Зарума Л. В.  
 

Фестиваль-конкурс  
«Гумор і сміх об’єднують всіх» 

8. Номінація «Художнє читання гумористичних прозових творів» 
ІІІ місце – Волинець Роман, керівник Зарума Л. В.  
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8. Звіт роботи соціально-психологічної служби 
 

У навчальному закладі здійснюється верстка і видрук газети учнівського 
самоврядування «Ставропігієць». Протягом навчального року було підготовлено і 
видруковано 6 чисел.  

 
Тематика звернень до фахівців психологічної служби 

 
Кількість звернень  № 

з/п Тематика звернень до практичних 
психологів 

до соціальних 
педагогів 

З боку батьків: 
1.  Стосунки дитини з однолітками 2 1 
2.  Готовність дітей до навчання та труднощі у навчанні 4 2 
3.  Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми 

самооцінки дитини 
2 1 

4.  Допомога дітям та сім’ям у складних життєвих ситуаціях 1 1 
5 Адаптація дитини до нового колективу 3 2 
6.  Профілактика шкідливих звичок, залежностей та 

формування навичок здорового способу життя 
5 4 

7.  Інше, а саме:   
8.     
 Всього 17 11 

З боку педагогів: 
1.  Асоціальні прояви у поведінці учнів 4 2 
2.  Готовність до навчання та труднощі у навчанні 6 3 
3.  Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми 

самооцінки дитини 
 2 

4.  Допомога дітям та сім’ям у складних життєвих ситуаціях 1 1 
5.  Психологічний клімат педагогічного колективу 3 2 
6.  Інше, а саме:   
7.     
 Всього 14 10 

З боку дітей: 
1.  Самовдосконалення, розвиток власних здібностей і 

компетенцій 
14 9 

2.  Професійне самовизначення 8 6 
3.  Стосунки з однолітками 15 12 
4.  Допомога дітям та сім’ям у складних життєвих ситуаціях 1 1 
5.  Інше, а саме:   
6.     
 Всього 38 28 

 
№ Назва I семестр II семестр Примітка 
1 Засідання ради профілактики 9 11 засідань 
2 Індивідуальні бесіди 74 69 учнів 
3 Групові бесіди: 

на тему 
«Вірність слову» 
«Конфлікт та способи подолання» 
«Як стати щасливим» 
«Мова серця» 
«Уміння не заздрити» 
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«Виявлення та профілактика 
жорстокої поведінки» 
«Хто гідний поваги» 
«Прикраси скромності» 
«Безкорислива дружба» 
«Голос мрії» 
«Для чого потрібна сила» 
«Спілкування це так легко» 
«Бути відповідальним» 
«Як запобігти стресу» 
Профорієнтаційне заняття «Я та мій 
вибір» 

4 Психодіагностична робота Діагностика 
психічних станів 
(Г. Айзенка) 
 
Діагностика 
обізнаності 
проблеми 
«ВІЛ/СНІДу» 
 

  

5 Зв’язки з громадськістю 
Правоохоронні органи, 
Відділ ювенальної превенції 
Шевченківського району національної 
поліції м. Львова, 
Громадські організації, 
Соціальні служби м. Львова та 
Львівської обл..  

   

6 Участь у судових засіданнях 2 3  
 
Діти – сироти та діти позбавленні батьківського піклування  
станом на 01. 09. 2016 – 31 
станом на 01. 01. 2017 – 31 
станом на 01. 07. 2017 – 18 
Інваліди –  
станом на 01. 09. 2016 – 12 
станом на 01. 07. 2017 – 8 
Малозабезпечені 
станом на 01. 09. 2016 - 18 
станом на 01. 07. 2017 - 9 
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Дарія Василишин 
Катерина Савич 

 
ММААННДДРРІІВВККАА  ЛЛЬЬВВООВВООММ  ЗЗ  ІІВВААННООММ  ФФРРААННККООММ  

 
Львів – місто Івана Франка, 

де він прожив 40 років з 
відпущених йому Богом 60-ти.  

Це місто він любив, 
проклинав, тужив за ним, коли був 
у розлуці, називав рідним. Вже 
инші назвуть це місто 
кафедральним містом Івана 
Франка. Він був першим 
професійним українським 
письменником, який відважився 
жити з праці пера. Не мав 
державної роботи, не мав жодних 
нагород, не мав кафедри в 

університеті. Мав замість того Львів і слова для нього: «І підеш ти в мандрівку століть з мого 
духа печаттю». Підемо за ним.  

Перший зв'язок Івана Франка зі Львовом утворився навесні 1874 року, коли юний 
поет надіслав свої вірші до журналу «Друг», де вони були надруковані у травні 1874 року. 
Через рік Іван Франко вступає до Львова.  

З 1851 р. університет містився у будинку на 
вул. Миколая (нині вул. Грушевського). Вулиця 
Грушевського, 4 – у 1871 р. носила назву Св. 
Миколая. За цією адресою починається 
студентське життя Івана Франка. Тут він слухає 
лекції з української та класичної філології. Раніше 
приміщення університету належало Колегії єзуїтів. 
Іван Франко писав своїй нареченій Ользі 
Рошкевич: «Мені підвищили стипендіум. У нас в 
кружку тепер великий рух. Мають давати 
аматорське представлення за моєю драмою «Три 
князі на один престол». Загалом вчитись Франку в 

університеті не подобалося. Львівський університет не був для нього світильником у царстві 
духа, був мертвим крамом. Студіювання ради хліба, а не науки...  

У 1891 р. за проектом архітектора Ю. Браунсойна на вул. Длугоша (нині вул. Св. 
Кирила і Мефодія) було зведено окремий корпус для хімічного, геолого-мінералогічного і 
фармакологічного інститутів. У 1894 р. завершилось будівництво корпусу для 
новоутвореного медичного факультету (вул. Пекарська), а у 1897 р. – корпусу для фізичного 
інституту. У 1905 р. було споруджено приміщення для університетської бібліотеки.  

У 1895 році Франко виступив перед студентами з габілітаційною лекцією, але не 
судилося стати йому професором рідного університету. Ян Каспровіч – приятель та кум І. 
Франка, знаючи нужденне становище поета, позичив йому для габілітаційного відчиту свій 
фрак. 22 березня зійшлося на лекцію 50 студентів. Тепер та зала поділена на аудиторії № 112 
та 114. До зали вело двоє дверей – професорські та студентські. Лекція справила на 
присутніх глибоке враження, студентська громада по закінченні відчиту провела І. Франка 
повз Цитадель до Політехніки під самий його дім на вул. Глибокій. Поруч з ним була його 
дружина, яка не втручалась у розмову і мовчала дорогою. Коли дізнались про відмову 
прийняти Франка на університетську кафедру, він при нагоді насмілився запитати у 
губернатора Галичини Бадені про причину такого рішення, у відповідь почув: «Франко – 
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атеїст». Друзі поета неодноразово підкреслювали, що, якби не заборона губернатора Бадені 
та кардинала УГКЦ Сильвестра Сембратовича, І. Франко неодмінно був би доцентом.  

Левко Чикаленко пише, що Іван Франко був чудовим лектором, а ось із лекціями 
Грушевського було тяжко справлятися – зарозумілі та нудні.  

Поруч знаходиться проспект Тараса 
Шевченка, колишня вулиця Академічна. Колись 
Академічною вулицею текла річка. Біля місця, де 
зараз стоїть пам'ятник Михайлові Грушевському, 
потоки Сорока (витікав з-під Вулецьких горбів) та 
Пасіка (починався на схилах Погулянки) зливались 
із Полтвою. Близькість річки приваблювала сюди 
чинбарів-кожум'яків, яких у Львові називали 
грабарями. На честь них вулиця носила назву 
Грабарської. Після 1848 р. до колишньої єзуїтської 

колегії на вул. Миколая (тепер вул. Грушевського) перенесли Львівський університет цісаря 
Франца І. Тож вулиця почала набирати оновленого вигляду. Однак остаточно вона набрала 
елегантності, коли у 1885–1886 р. засклепили Полтву і на вулиці почали з'являтися стильні 
будівлі, що замінювали стандартні орендні кам'яниці.  

До І Світової війни посеред Академічної ще не росли дерева. Хоча вже було розбито 
кілька клумб і посаджено кущі, можна було в кількох місцях проїхати з парного на непарний 
бік Академічної. Поміж клумб було встановлено пам'ятник Корнелю Уєйському.  

Після Першої світової проїзди на алеї ліквідували, а її засадили італійськими 
тополями. Поміж деревами ще ріс дикий виноград. Згодом тополі розрослись, і щорічні 
обрізання вже не допомагали. Тож на початку 1990-х тополі позрізали і на їх місці посадили 
молоді деревця.  

У 1997 р. просп. Шевченка був реконструйований. Знято 
шари асфальту, закатані за радянських часів, відновлено бруківку, 
підфарбували будинки. Алею засадили кленами.  

До 1990-х парний бік вулиці Академічною був "корзом" – 
улюбленим місцем прогулянок львів'ян.  

На цій же вулиці розташовується готель «Нобіліс». Під час 
громадських слухань цього проекту в лютому 2008 року головний 
архітектор проекту Геннадій Шульга розповів, що під час 
досліджень земельної ділянки під майбутнім готельним комплексом 
виявили, що колись тут розташовувалися маєтки польського 
драматурга Олександра Фредра. Тоді навіть планували біля 
головного входу у майбутній готель (з вулиці Фредра) встановити 
погруддя Фредра.  

Поруч, після зруйнування садиби Олександра 
Фредра, постала каварня «Шкоцька».  

Недалеко від старої будівлі головного корпусу 
Львівського університету, який розміщувався у 
австрійський та австро-угорський період 1851-1920 
років на проспекті Шевченка, містилася «Шотландська 
кав'ярня», або «Kawiarnia Szkockа» (Шкоцька).  

Кав'ярня була відомим місцем зустрічей богеми 
тодішнього Львова: тут часто проводили вечори 
професори університету, студенти, музиканти, 
письменники 

Львівські математики також часто зустрічалися в Шкоцькій кав'ярні, обговорювали 
свої теореми, а записи робили на столах та серветках, а згодом у товстому зошиті, тепер 
відомому як «Шотландська книга». Дана книга зберігалася у дружини одного із авторів 
книги, відомого математика Стефана Банаха, а сьогодні є власністю Інституту математики 
Польської академії наук і зберігається в Центрі Банаха.  
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Позитивна енергетика каварні ще багато років після Франка була центром наукової 
творчости львівської професури.  

Вулиця Академічна також пов'язана з каварнею 
«Центральною», в якій часто бував Франко, і хоч він не 
пив і не палив, однак весело гаяв час у товаристві 
львівської «сметанки», читаючи віденську пресу, що 
йому завжди було до вподоби.  

Вул. Стежкова (частина сучасної вул. 
Саксаганського) – 
кінець 80-х – початок 
90-х років. Недалеко 
від Університетської 

споруди, на початку сучасної вулиці Саксаганського, 
колись була вул. Стежкова, посеред якої біг струмок, що 
починався у парку Залізна Вода. Саме у тому помешканні 
наприкінці 80-х – на початку 90-х років XIX ст. Франко 
написав збірку «В поті чола», поему «Смерть Каїна», 
повість «Лель і Полель», а для своїх дітей – «Лиса 
Микиту».  

Франко працює журналістом у польському щоденнику «Kurier Lwowski». Щодень 
йшов на службу йшов вулицею Стежковою, уздовж Полтви. На початку Академічної був 
міст зі скульптурою Св. Яна з Дуклі.  

Поруч, на Академічній, була каварня Шнайдера. І. Франко при чорній каві сперечався 
з кумом Яном Каспровічем та Болєславом Вислоухом – редактором «Kurierа». Василь 
Щурат, який разом з Яном Каспровічем полювали на книжковий антикваріат, часто 
згадували про період життя І. Франка – журналіста польського журналу.  

Василь Щурат побував разом з І. Франком у Відні. Часто удвох бували у львівській 
каварні «Центральна». При Василеві І. Франко задля грошей, слідами голосного 
кримінального процесу у Львові (1892) написав 
повість «Для домашнього вогнища».  

На вул. Баторія (тепер Князя Романа) був 
ряд антикварних магазинів, які відвідував І. Франко 
у супроводі Василя Стефаника та Леся Мартовича. 
У пошуках своїх персонажів, вивчаючи обличчя 
людей, Франко не раз навідувався у їхньому 
супроводі на львівські базари.  

На початку ХХ століття на вулиці Баторія 
збиралися львівські антиквари. Серед них 
хрещений батько сина Франка Андрія – Ян 
Каспровіч. Непересічна людина, польський поет, працював разом з Франком в редакції 
«Kuriera Lwowskiego». Хоч Франко і не міг собі дозволити придбати раритетний дріб'язок, 
але охоче слугував Янекові, з яким їх об'єднувала ще одна пристрасть – любов до 
рибальства. Рибалили друзі не тільки на річках Карпат, але і на чисельних львівських 
ставках, серед яких Стриховалець, від якого не залишилось і сліду. А коли бракувало часу, 
вирушали на Високий Замок, де дискутували, зокрема, і про Конрада Валленрода, якого 
Франко називав зрадником і за що у 1897 р. Франка вигнали з «Kuriera».  

Традиція вирішувати справи за кавою була використана Франком під час подорожі до 
Відня. Саме тут у гомінкій цукерні він зустрівся з засновником сіонізму – Теодором 
Герцелем. Можливо, у розмові зродилася ідея Франкового «Моїсея».  
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Донька близького товариша Івана Франка Софія Олеськів згадувала: «Франко був 
справжнім генієм, творив або в присутності веселих дітей або в гаморі каварні».  

Вул. С. Баторія, 5 (тепер вул. Князя Романа) – приміщення суду і в'язниці, в якій 
перебував І. Франко. Суд над Франком відбувався у головній 
залі нового тоді судового будинку по вул. Баторія, поруч з 
в'язницею. Судове засідання тривало кілька днів. «Франко, 
Павлик, Остап Терлецький, Іван Мандичевський судились за 
приналежність до таємного товариства, якого насправді не 
було», – вважала більшість друзів І. Франка. Засідання 
провадив голова Трибуналу Жмінковскі, усе закінчилось 
вироком – кілька місяців в'язниці. На судові засідання ходила 
молодь, студенти. І. Франко вирізнявся серед усіх. Він дуже 
сміливо виступав у суді. Франка звинувачували у поширенні 
соціалістичних ідей, підриві Австро-Угорської імперії. У 
в'язниці І. Франко написав нищівну сатиру «Сморгонська 
академія» та вірш «Товаришам з тюрми». Іван Франко 
відбував ув'язнення упродовж 9 місяців від часу арешту на 
Бенедиктинській площі. Холод у камері був такий, що 

волосся примерзало до стіни. У 1889 році старий будинок суду і в'язниці знесли.  
Пл. Галицька, 7 (будинок не зберігся) – 

початок 1876 року. Галицька площа. Бойківська 
кам'яниця – перше помешкання Івана Франка. Тут, на 
першому поверсі будинку студент І. Франко мешкав зі 
студентами Михайлом Павликом та Ярославом 
Рошкевичем. З цього будинку І. Франко мандрував за 
місто вудити рибу та ловити раки. У 1880 році до 
приїзду Франца Йосифа бойківська кам'яниця була 
знесена. У підвалах будинку синьовидські бойки 
зберігали яблука та груші. Саме тут І. Франко написав 
драму «Три князі на один престол». У 1911 році за проєктом чеського архітектора Боубліка 
на цьому місці було споруджено модерновий будинок.  

Вул. Ліндего, 3 (вул. Ф. Ліста) – 1883 р., квартира майбутнього архітектора Є. 
Нагірного. Коли архітектор одружився, І. Франко став одноосібним господарем. У нього 
буває багато молоді і серед них майбутній лідер Польської 
Партії соціалістичної Ігнацій Дашиньскі. У той час поет їздить 
на риболовлю у м. Городок. Перебуваючи на цій квартирі, Іван 
Якович уже не голодував, працював в газеті «Діло». Михайлина 
Рошкевич згадує, що після повернення Франка з ув'язнення 
сестра її Ольга порушувала заборону батька, таємно 
зустрічалась з Іваном. У цих пригодах Михайлина її 
супроводжувала: «Сестра зупинялась у вуйка і туди на зустріч 
приходив Франко». Коли І. Франко дізнався про одруження 
Ольги, він захворів. Згодом написав листа: «Моя доля – вітер в 
полі, не можу я тебе собою в'язати».  

Неподалік від вулиці Ліста – споруда давнього 
монастиря Кармелітів Черевичкових. З 1817 р. тут 
розміщена бібліотека – науковий заклад Оссолінських, 
нині наукова бібліотека імені В. Стефаника. Важко 
підрахувати, скільки разів побував тут Франко. Однак, 
найбільше запам'ятались роки немічности поета, коли 
його спочатку супроводжував син Андрій, а потім 
студент університету Іван Лизанівський. Студент 
говорить, що творчість І. Франка була заборонена для 
читання, і тому з творчістю поета він був не знайомий. 
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В останні роки життя І. Франко працював над літописом Нестора. Хотів довести, що це не 
історичний твір, а народний епос.  

Парк ім. І. Франка. 28 грудня 1879 р. 
молодий письменник був учасником 
загальноміських зборів робітників у парку, який 
тепер носить його ім'я. Поруч знаходиться будинок 
Галицького сейму, нині головний корпус 
університету імені  

І. Франка.  
Пл. Міцкевича, 1 – готель «Жорж». У 

старій споруді готелю була зала «Фронзін», що 
не збереглася. Її часто орендувала українська 
театральна трупа, що не мала власного 
приміщення. 21 березня 1876 року тут було 
поставлено п'єсу «Три князі на один престол», 

одну з ролей виконував сам Іван Франко. У 1893 р. здійснена постановка п'єси «Украдене 
щастя». У день вистави зібралась найдобірніша публіка, яка захоплено вітала постановку. І. 
Франко навіть знітився, коли приймав вінок у публіки. Згодом за свій твір Франко у 1892 р. 

отримав премію. Актор Северин Паньковський згадує, що 
Франко був у дружніх стосунках з драматургом Юрком 
Тобілевичем.  

На місці кам'яниці Шпрехера (Будинок книги) 
знаходилася кам'яниця з кав'ярнею «Монополь», в який 
письменник в обідній час за кавою знайомився з львівської 
пресою.  

Вул. Театральна. 
У Народному Домі 

(архітектор Шмідт) знаходилася редакція «Друга», а також 
бібліотека та архів Євгена Петрушевича. У 1875 р. до 
львівської Академічної гімназії, що розташувалася у 
Народному Домі, приїхав вчитись Ярослав Рошкевич. Тут 
же згодом вчилися і сини письменника – Петро та Андрій. 
Навесні 1876 року до Львова приїхала сестра Я. Рошкевича 
Ольга, з якою І. Франко познайомився на балу, 
влаштованому студентським товариством «Академічний гурток». Саме Ользі Франко 
присвятив свою першу збірку «Баляди і розкази». У 1876 році Франко просить руки Ольги, 
але до офіційних заручень не дійшло.  

Пл. Ринок, 1. У Ратуші 14 грудня 1890 року 
на зборах виборців Львова Франко виголосив 
промову про загальне виборче право; 26 квітня 1891 
року прочитав лекцію на тему «Сила землі в 
сучасному романі». Неподалік від Театральної на 
вул. Боїмів (тепер вул. Шевська) містився ресторан 
Нафтули Тепфера, в якому побував І. Франко зі 
своїм молодим другом з Наддніпрянщини С. 
Єфремовим. «Нафтула має добрий мід, ось 

попробуєм – веселіш буде розмова» – сказав І. Франко. Єфремов 
розповів йому, що у своїй статті він поєднав творчість Ф. 
Достоєвського та І. Франка – «Певец борьбы и контрастов». Коли 
прийшов час йти додому, Єфремов не міг вистояти на ногах. «А то 
мід!... » – сказав Франко.  

Вул. Краківська, 14 – Товариства «Руська бесіда» та 
«Просвіта» займали тут дві кімнати. Тут у 1877 році Іван Франко 
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бував як представник «Академічного гуртка» та «Дружнього лихваря». Від редакції «Діла» 
через Гетьманські Вали, Ставропігійською, біля Домініканського собору до НТШ – це майже 
щоденні проходи І. Франка центральною частиною Львова.  

Губернаторські вали. Будинок НТШ. 
Бібліотекою довгий час завідує М. Павлик. До 1907 р. 
Іван Франко працював у редакції «Вісника НТШ». 
Згідно зі своїм заповітом Іван Франко передасть 
бібліотеці НТШ найдорожче – власну бібліотеку. С. 
Єфремов згадує: «Знав я найкраще з усього Львова, що 
там є вул. Чарнецького, де міститься НТШ. Фіакр привіз 
його. І на порозі НТШ разом з І. Трушем, який став моїм 
гідом, зустрів І. Франка. Франко – маленький чоловічок 
у довгому, до п'ят пальті, такий ординарний з вигляду... 

»  
У читальному залі будинку НТШ Франко сидів при столі і писав, не завжди 

відповідаючи на привітання. На думку деяких дослідників, очевидців, він зовсім не дбав про 
товариські форми спілкування, найголовніше для нього була праця. Він писав, не звертаючи 
жодної уваги на те, що діється довкола. Франко не любив бувати у так званому «товаристві», 
не ходив на забави, вечорниці, бали, концерти. Зрідка знайомився з новими людьми. 
Натомість близьких йому людей радо приймав у своїй хаті, щиро гостив чаєм і питним 
медом.  

У 1913 році громадськість святкувала 40-річний ювілей творчої діяльності Фвана 
Франка. Це свято організували у новозбудованому 
Великому міському театрі Львова (нині Оперний 
театр, проспект Свободи, 28).  

Франка шанували не тільки деякі 
священики, його приятелі та ті, що високо цінили 
його літературні твори. Шанував Франка і Великий 
Митрополит Андрей Шептицький, який „не тільки 
прийшов особисто віддати поклін Франкові на 
його ювілей в 1913 році у Великому театрі у 
Львові, але він під оплески присутніх впровадив 
його під руку на почесне місце".  
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Ольга Винарчик 
 

ССААММООРРЕЕААЛЛІІЗЗААЦЦІІЯЯ  ООССООББИИССТТООССТТІІ    
ВВ  УУММООВВААХХ  ГГУУММААННІІЗЗААЦЦІІЇЇ  

 
Дослідження основних умов і механізмів самореалізації особистості 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.  

Research of the basic conditions and mechanisms of self-realisation of the person occurs 
today within the limits of philosophical concepts of the person, its attraction in society ability to 
live. The education system is one of the major factors who influence self-realisation of the person.  

Keywords: self, self-education, self-realization of the person, innovative personality, society 
of education.  

На початку XXI століття дедалі очевиднішими стають 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 діяльності 
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, виходячи 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 стійкого 
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 особистість 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 розмаїтості пізнаного. Вирішення даного протиріччя в 
рамках особистісних характеристик людини відбувається як процес її неперервної освіти й 
виховання, що забезпечує постійне зростання різноманітності знань, потреб, культури 
особистості. Для системи освіти дане фундаментальне протиріччя здобуває наступну 
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 створює особливі умови для 
реалізації творчого потенціалу людини, її самореалізації, свободи вибору й навіть права на 
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помилку. Водночас новітні інформаційні технології зобов'язують людину з підвищеною 
відповідальністю підходити до результатів своєї діяльності.  

Самореалізація виступає як спосіб життя особистості, формує систему цінностей 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 
представити як соціально- індивідуальний процес свідомого цілепокладання сутнісних сил на 
основі життєдіяльності 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 безперервності і модальності, фундаментальності й універсальності, антропологізму і 
демократизму. Вона повинна мати механізми динамічного саморозвитку, тобто володіти 
такою якістю, 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 діяльності 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 суспільства 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 наявних у літературі уявленнях про 
"сучасну" особистість, "творчу" особистість і різних підходів до з'ясування "інноваційної" 
особистості. Модель сучасної особистості відображає риси, які необхідні сучасним 
тенденціям розвитку суспільства, тоді як творчість є атрибутивною якістю сучасної 
особистості і інновації одночасно, а інноваційність 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 відкритість 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; упевненість і здатність 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 особистості повторюються у 
працях як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників. У них підкреслюється, що 
інтегральною якістю сучасної особистості є здатність не адаптивної самозміни, коли 
особистість вимушена пристосовуватися до динамізму соціального життя, а здатність до 
таких змін, які спрямовані як на зміну умов соціального життя, так і на самозміну [5]. Ця 
типова особливість творчості визначає як сукупність особових рис, так і загальні 
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характеристики творчого мислення - атрибутивної ознаки інноваційного типу особистості. 
Поєднання цих здібностей з відповідними особовими особливостями становить суть такої 
інтеграційної якості, як креативність, що є необхідним компонентом інноваційності.  

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

Дослідження основних умов і механізмів самореалізації особистості 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 особистістю своїх можливостей, досягнення намічених цілей у вирішенні 
особисто значимих проблем, що дозволяє максимально повно реалізувати людині свій 
творчий потенціал. Таким чином, поняття "самореалізація 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 діяльності 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 взаємин людей, що характеризується 
зростаючою бездуховністю й конформізмом. В освітньому просторі важливо створити такі 
умови, які забезпечували б адекватність 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 суспільства, 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].  
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Необхідні умови особистісного самотворення й актуалізації внутрішніх ресурсів 
людини - відкритість і свобода міжособистісних відносин. Ці відносини найчастіше 
відрізняють доброзичливість, емпатія, усвідомлена спонтанність 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.  

Освіта — це насамперед розвиток особистості, а не вивчення певної кількості 
предметів. На першому місті завжди стоїть особистість, суб’єкт, його інтереси, а навчальні 
предмети на другому; предмети — тільки засоби, мета освіти — особистість, її розвиток.  

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

Становлення — освіта в аспекті нового гуманістичного 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 професійних навичок, а як 
розвиненості різноманітних здатностей системного характеру й високого ступеня їхньої 
продуктивності. Отож, освіта є багаторівневим простором, де створюються умови для 
саморозвитку й самореалізації особистості, у якому навчання вже не може займати провідне 
місце.  

Отже, в освітньому процесі, що здійснюється у діалектиці "особистісне - суспільне", 
де школа є посередником між особистістю 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 особистість у 
своєму розвитку відчуває себе як об'єкт впливу з боку школи (суспільства). При такому 
об’єктно-суб'єктному відношенні відсутня можливість 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-історичне 
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 цінністю, 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. Якщо зрозуміти основи становлення 
людини, то стати людиною, виявити людське Я — означає об’єднати основи саморозвитку й 
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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 самодіяльності 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 підставою 
формування й саморозвитку особистості.  
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Ольга Винарчик 
Зоряна Журавська 

 
««ВВЕЕССННАА  ВВ  ЧЧООРРННООББИИЛЛІІ,,  ВВЕЕССННАА!!»»  

((ссццееннаарріійй  ввииххооввннооггоо  ззааххооддуу))  
 

Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні годинник життя відраховує 31 рік 
Чорнобильської катастрофи. Чорною плямою стала на нашій блакитній планеті трагедія 
Чорнобиля.  

Україна! В паростках надій 
Із широкою, як степ, душею.  
Вдумі і сивійволімолодій 
Переймаюсь долею твоєю.  
Труд найтяжчий – у струнких руїнах.  
Мрій не маю без вишневих мрій, 
Весь світ мій – ти, ненькоУкраїно! 
Україно… Золота, чарівна сторона. Земля, рястом уквітчана, золотом закосичена, 

чудова, багата, мальовнича земля. Хіба є на світі щось краще за миле серцю довкілля, хіба є 
на світі щось дорожче за Вітчизну? 

Берег Прип’яті… Мирна весняна українська ніч 26 квітня 1986 року. Ця дата 
назавжди залишиться в пам’ятілюдства.  

Весна 1986 року в Україні буяла первоцвітом садів. Оспівана у веснянках нашими 
предками, вона проходила по нашій рідній землі, як завжди, квітуча й ошатна. Це пора року, 
коли сонце пригріває особливо ласкаво, а в повітрі пливуть терпкі пахощі, настояні на 
білому мареві квітучих садів. Пора надій і чекань, пора юності і любові.  

Ту мирну весняну українську ніч на берегах Прип’яті люди ніколи не забудуть. Вона 
була, якраз усім здається, найтихішою і найтемнішою. І не сповіщала про біду. Навпаки, всім 
жителям містечка атомників ще звечора під вихідні природа приготувала гарну погоду.  

Проте в ту саму ніч, з 25 на 26 квітня, відлік часу став уже далеко не мирним, а 
бойовим і аварійним. Відлік пішов на години, хвилини, секунди. О 1 годині 23 хвилини 40 
секунд, коли всі спали безтурботним сном, над четвертим реактором Чорнобильської атомної 
електростанції несподівано велетенське полум’я розірвало нічну темряву. Трапилося це за 
103 км на північ від Києва.  

Чорнобиль походить від назви  різновидності гірського полину — чорнобипки. 
Спочатку так і називалося давнє населення, потім місто, а згодом — сучасна електростанція.  

І сьогодні дзвін скорботи, що став символом чорнобильського лиха, уже 31 рік б’є на 
сполох, на тривогу, разом з Тим закликаючи нас до розуму.  

Пам’ять — це не тільки Данина  минулого. Пам’ять — це основа майбутнього. Вона 
не дає нам забути сторінки  нашоїі сторії.  

Того квітневого дня весна одягала барвисту, шовком шиту сорочку. Весна між 
Десною і Прип’яттю і не думала навіть про смерть. Атом ще спав покірно в реакторах. І в 
долонях  ще не чули його загрози поліські бори і вода. І лиш земля відчувала, як б’ється 
жилка на скронях, як вишумовує травмами весна співуча й молода.  

І раптом  вибух, як спалах, і полум’я  смертоносне, і вмить здригнулася планета на 
всіх полюсах землі. Відчула трава і дерево, що  вже не вмиються росами, як перед смертю  
постали батьки і діти малі.  

Раною  злочинною  непростимою  ятриться  Чорнобиль України. Це слово кожен 
сприймає з острахом та упередженням.  

Чорнобиль – це  відірваний від України і замордований край Батьківщини. Це зона 
національної  трагедії.  

Тож на всіх під’їздах до Чорнобиля повинні бути не лише написи про «зону 
особливого режиму», а мовою держави повинно бути написано: «Зупинися і схили голову! 
Перед тобою зона національної трагедії. Тут загинуло Українське полісся. Вшануй його 
святу пам’ять і страждання цього народу».  
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ФІЛЬМ 
Біда розчинилась в духмяному повітрі, у білорожевому цвітінні яблунь, у воді 

сільських криниць, у всій красі. Та хіба тільки в ній? Вона розчинилася в людях. Ця трагедія 
увійшла в історію.  

 
Розколовся чорний грім,  
відкотилась чорна битва.  
На калині соловей  
Цілу ніч читав молитву.  
Вмерли зорі, місяць вмер —  
Ані кого й ані чого...  
На калині соловей  
Цілу ніч молився Богу.  
Мла чорнобильська сліпа,  
Наче так у світі треба...  
 На калині соловей 
 Цілу ніч ридав до неба.  
Облітають літо і літа  
Золотом чорнобильського плоду,  
Стронцієвим смутком обліта 
 Дерево вкраїнського народу.  
 
Чорнобиль... мертва зона... Сьогодні ці слова гірким болем відлунюються в наших 

серцях. Заростають деревами, кущами, травою опромінені села. Вони порожні, мертві. 
Поступово, тихо руйнуються хати. Разом з ними руйнуються, зникають неповторні цінності 
поліської давнини. Повернувшись у безлюдну зону, журавлі дивуються, чому не чути 
веселих дитячих голосів, чому тут немає життя...  

Як страшно це — води не скуштувати.  
У тім краю, де Прип'ять, де Дніпро, 
 І хто посмів знічев'я відірвати,  
Від губ народу цілого відро?  
Дивлюсь на землю, на річкові води  
І думаю, аж чорна від журби! 
 Нам говорили: «Ви царі природи»...  
 А ми ж насправді — атома раби.  
 
Чорнобиль... Тепер це слово знає весь світ. Чорнобиль — це мука і трагедія, це подвиг 

і безсилля, це пам'ять, це наш нестримний біль. Біль відгукнувся болем у серцях мільйонів 
людей. Наша країна вперше відчула на собі таку грізну силу, як ядерна енергія, що вийшла з-
під контролю.  

Проходять роки після аварії на Чорнобильській АЕС, але біль не вщухає, тривога не 
полишає людей, пов'язаних скорботним часом ядерного апокаліпсису.  

Впала з неба до долу потривожена Ангелом зірка.  
Покотилась до обрію, збурила зоряну синь.  
На душі стало сумно, на вустах стало солоно-гірко, 
Бо чорнобиль-трава — то полин.  
 
Чом же ти, Україно, вербова колиска, 
Знов така мовчазна, мов обпалена груша стоїш? 
І течуть твої сльози. І болять твої рани так близько.  
Чом не просиш у Бога здоров'я для діток своїх?  
 
Ти завжди була з Богом,  
Не нужденна ні хлібом, ні сіллю.  
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Як допустила, щоб скалічили душу свою.  
Впала з неба зоря, покотилась Чорнобильська зірка...  
 
 Сіра осінь прийде, готуватись до вічності треба,  
І петля радіації стягує шию твою.  
Встань, моя Україно, простягни свої руки до неба,  
Знай, що Бог ще чекає молитву твою.  
 
Наш земний уклін, довічна вдячність усім тим, хто, ризикуючи свої здоров'ям і 

життям, брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, відроджував і 
продовжує відроджувати до нового життя обпалену радіацією землю.  

Священна пам'ять про всенародний подвиг ніколи не зітреться з історії людської, не 
згасне у віках.  

Славних героїв Чорнобиля, цвіту нашого народу, що в розквіті духовних фізичних сил 
віддали молодість і найдорожче, що є в кожного з нас – життя – згадаємо хвилиною 
мовчання.  

Вічна їм пам'ять і людська шана. Схилім свої голови, і в мовчанні пом’янім і 
возвеличимо їх. (хвилина мовчання) 
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Катерина Войтехівська 
Людмила Цяпута 

 
ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЯЯ  ППРРИИГГООТТУУВВААННННЯЯ  ХХООЛЛООДДННИИХХ  ССУУППІІВВ  

((ммее ттооддииччннаа  ррооззррооббккаа  ууррооккуу  ввииррооббннииччооггоо  ннааввччаанннняя))  
  

Тема програми: Технологія приготування супів.  
Тема уроку: Технологія приготування холодних супів.  
Мета уроку: 

Навчальна: ознайомити з асортиментом, технологією приготування, вимогами до 
якості та правилами подачі холодних супів.  

Розвиваюча: розвивати логічне мислення, інтерес до приготування та подачі перших 
страв, творче ставлення до виконання завдань, зацікавленість у кінцевому результаті, уміння 
обґрунтовувати свої дії, робити висновки.  

Виховна: виховувати в учнів зацікавленість до предмета та обраної професії, 
відповідальність при приготуванні перших страв, удосконалення професійної майстерності.  
 

Тип уроку: комбінований.  
Форма організації навчальної роботи: робота в групах, індивідуальна, робота з 

картками.  
Наочні засоби: опорний конспект, технологічні схеми, підручники, плакати, відео 

ролики.  
Міжпредметні зв’язки: устаткування підприємств харчування, фізіологія 

харчування, основи санітарії та гігієни, організація обслуговування, виробниче навчання.  
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Хід уроку: 
 

1. Організаційна частина  
- привітання з учнями; 
- перевірка присутності; 
- перевірка готовності до уроку; 

Мотивація навчання: Ми продовжуємо вивчати тему « Приготування супів ». І 
сьогодні ми ознайомимось з супами, які користуються великим попитом у літній період, це – 
холодні супи. Кислі заливки холодних супів в поєднанні із сіллю відновлюють водний 
баланс зневодненого організму, втамовують не лише почуття голоду, але й не дають 
розтрачувати запас води, а також насичують організм корисними елементами та вітамінами.  
Отже, тема нашого сьогоднішнього заняття «Приготування холодних супів». Але для 
початку перевіримо домашнє завдання.  

2. Перевірка домашнього завдання ( робота з картками. Додаток 1) 
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Перше завдання виконують всі, друге – по варіантах.  
Додаток 1. Картка 1.  
Завдання 1. Складіть таблицю.  
 
1. Чим заправляють супи – пюре? 
2. Продукти, з яких готують супи – пюре.  
3. Які супи – пюре не заправляють борошняною пасеровкою.  
4. Що використовують для покращення смаку і підвищення харчової цінності? 
5. Температура подачі кулешиків.  
6. Скільки не подрібненого гарніру можна додати до деяких кулешиків? 
7. Що подають до кулешиків? 
 
Завдання 2 
 
1 Варіант. Технологія приготування супу-пюре з овочів.  
2 Варіант. Технологія приготування супу-пюре з круп.  
3 Варіант. Технологія приготування супу-пюре з птиці.  
4 Варіант. Технологія приготування супу-пюре з печінки.  
 
Приклад відповідей (Завдання 1) 
 

Чим заправляють супи – пюре? Маслом 
Продукти, з яких готують супи – 
пюре.  

Горох, картопля, гриби, овочі, м’ясо, 
птиця, печінка тощо 

Які супи – пюре не заправляють 
борошняною пасеровкою 

З крупою 

Що використовують для покращення 
смаку і підвищення харчової 
цінності? 

Льє зон з жовтків і молока 

Температура подачі кулешиків 55 С 
Скільки не подрібненого гарніру 
можна додати до деяких кулешиків? 

5 – 20 г на порцію 

Що подають до кулешиків? Сухі грінки або пиріжки 
 
3. Вивчення нового матеріалу.  
План уроку: 
 1. Холодні супи в кухнях народів світу. ( Доповідь учня. Додаток 2 ) 
 2. Загальні відомості про холодні супи, їх види, технологія приготування.  
 ( Учні вивчають новий матеріал за плакатами, підручником, технологічними картками. 
Додатки 3-6) 
 3. Вимоги до якості, правила подачі.  
 ( Викладач розказує про правила подачі) 
 Викладач: Перше питання опрацьовував учень ____________. В ході доповіді прошу 
законспектувати основні моменти.  
  ( Після доповіді викладач запитує в учнів, що вони дізналися нового, - учні дають 
відповідь ) 
  Викладач: Щойно ми дізнались, які холодні супи готують в кухнях різних народів світу. А 
зараз я вам розповім про їх особливості приготування. (Лекція – слово викладачу) 
  Кулінарний словник: гаспачо, окрошка, холодник.  
Закріплення вивченого матеріалу: 
 1. Які види холодних супів ви знаєте? 
 2. Яку рідку основу використовують для їх приготування? 
 3. В якому цеху готують ? Який інвентар використовують? 
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 4. Як зберігають холодні супи і яка температура їх подачі? 
 5. Чим відрізняються холодні борщі від холодників? 
 6. Який іспанський холодний суп користується попитом на даний час? Технологія його 
приготування.  
 7. Як приготувати хлібний квас? 
 8. Як приготувати окрошку? 
 9. Як приготувати щі зелені? 

Викладач: Ми розглянули усі заплановані на сьогодні питання. Чи є запитання які 
стосуються даної теми? Яким чином ви зможете використати знання, отримані сьогодні на 
уроці? 

4. Підсумки уроку.  
 Викладач разом з учнями підсумовує результати усних відповідей, а також результати 
завдань на картках. Оголошує оцінки, обґрунтовуючи поставлений бал.  

5. Домашнє завдання 
 Тема наступного заняття – «Приготування солодких супів» - підготувати повідомлення про 
історію виникнення солодких супів.  
 Опрацювати конспект та підручник – В. С. Доцяк «Українська кухня», - с. 222 – 224 

Опорний конспект.  
Додаток 2 (повідомлення учня) 
Холодні супи в кухнях народів світу 
Холодні супи відомі з давніх-давен, вони є в меню багатьох народів.  
Холодні супи в різних місцевостях інколи зовсім різні страви. Об'єднує їх лише одна 

властивість: це завжди дрібно нарізані інгредієнти, залиті якимось холодним, освіжаючим 
напоєм. У східних слов'ян для заливки зазвичай використовується квас. У тюркських народів 
і у південно-західних слов'ян — кисломолочні продукти, зокрема мацоні, кумис, айран.  

В різних місцевостях всі ці різноманітні холодні супи мають свої назви і рецепти 
приготування. В Болгарії, наприклад, серед холодних супів популярний «таратор».  

 
Готується на збитому кисляку з товченим часником, горіхами та огірками.  
Варіант холодного супу на буряковому відварі — холодник.  

 
Це традиційна українська та білоруська страва, яке робиться з буряка, огірків, кропу, 

води, яєць (переважно жовтків), солі і сметани. На додаток до холодника подається 
смажена картопля з грибами.  
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У польський холодник додають багато сметани і ракові шийки.  
Холодний литовський суп називається шалтібарщай (холодний борщ). Він подається з 
гарячою відвареною картоплею або жирними котлетами.  

У Франції існує багато різновідів холодного супу вішісуаз.  
Все більшої популярності в Україні набуває іспанський холодний суп — гаспачо.  

 
Готується він з помідорів, огірків, цибулі, червоного перцю і хлібної м’якоті, з 

додаванням оливкової олії. Вважається, що назва супу походить від арабського слова, яке 
означає «замочений хліб». Гаспачо дуже корисний у спекотну погоду. Вся справа в тому, що 
з'єднання солі з часником і оцтом не дає організму швидко розтрачувати свій запас води, 
а хліб і оливкове масло насичують його калоріями. Існують цілі книги рецептів гаспачо, 
присвячені виключно приготуванню цього холодного супу.  

У спекотній Каліфорнії великою популярністю користується холодний суп з авокадо. 
М'якоть авокадо змішують з гострим овочевим соком, винним оцтом, болгарським перцем, 
сіллю і зеленню.  
Корейська холодна зупа ненкук може готуватися з самих різних продуктів: морської 
капусти, водоростей, огірків, цибулі, баклажанів, паростків сої і т. д. Зазвичай який-небудь 
один з цих продуктів приправляють і розбавляють водою з додаванням оцту і соєвого соусу.  

У Туреччині готують річний холодний суп під назвою джаджик (сасик), що нагадує 
окрошку і подається до страв з рису, готується з йогурту і свіжих огірків з додаванням 
приправ. Таджицький варіант цього супу називається чалоб. Узбецький і таджицький 
холодний суп типу окрошки чалоп виготовляється на суміші катику (кисляк з пряженого 
молока) з водою.  

В Азербайджані суп з кислого молока з додаванням зернових називається довга, а 
юшка, яка за складом нагадує окрошку, але готується на мацоні, називається дограмач. 
Також на мацоні готується грузинській овдух, щедро присмачений кіндзою.  

У Вірменії з мацуна — кислого молока, свіжих овочів і зелені готують мацнабрдош. 
Мацоні розводять холодною кип'яченою водою. Дрібно нарізають огірки, петрушку, 
кинзу, кріп, кладуть в посуд з розведеним мацоні, солять і добре перемішують.  

В Ізраїлі готують калте буречкес — холодний суп з буряка з додаванням 
огірків, редису та зелені.  

В Росії королевою холодної зупи називають ботвінью.  
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Як випливає з назви, тут головним інгредієнтом є бадилля (рос.  ботва), тобто 

верхня наземна частина рослин, тож готують її з листя різних рослин — буряка, молодої 
кропиви, додають туди різні овочі. В Росії до такої ботвіньї колись додавали також 
благородну рибу — осетрину, севрюгу, судак, подавали із скибочками балика, раками і 
крабами, кропом і хроном.  

В Україні найпопулярнішими холодними супами є окрошка та холодник.  
2. Загальні відомості про холодні супи, їх види, технологія приготування.  

Холодні супи — супи, які готують без теплової обробки з овочів та інших продуктів на 
хлібному квасі, овочевих відварах, кисло-молочних продуктах. Всі супи, які подаються при 
температурі нижче 14 °, відносяться до холодних. Як правило, в холодних супах продукти не 
проходять теплову обробку, відповідно, у них зберігається більше вітамінів і корисних 
речовин.  

Холодні супи готують на хлібному квасі, овочевих відварах, сироватці, кислому молоці. 
Це борщі холодні і холодники. Вони користуються великим попитом влітку, особливо в 
районах з жарким кліматом. Зберігають їх на холоді і подають охолодженими до 
температури 8-14 °С. У тарілку можна покласти шматочок харчового льоду або подати 
його окремо на розетці. Холодні супи мають приємний смак і аромат, збуджують апетит.  
Готують їх у холодному цеху, використовуючи промаркований посуд та інвентар (обробні 
дошки, ножі кухарської трійки, черпаки та ін. ). Теплову обробку продуктів здійснюють у 
гарячому цеху.  
Всі холодні супи діляться на два види залежно від консистенції — протерті, як гаспачо, і 
непротерті, як свекольник. Холодних супів існує безліч: ботвиння і окрошка, борщ холодний і 
чалоб, холодник і таратор, щі зелені і гаспачо, овочеві і 
фруктові холодні супи. Їх готують на хлібному квасі, буряковому відварі, відварі з овочів, на 
кефірі, йогурті, кисляку, кумисі, мацоні, томатному соку тощо.  
Хлібний квас для холодних супів готують, використовуючи житні сухарі або концентрат, 
який випускає харчова промисловість.  

Хлібний квас з житніх сухарів. Житній хліб нарізують скибочками, підсушують у 
жаровій шафі до утворення рум'яної кірочки. Підсмажені сухарі заливають перевареною 
охолодженою до температури 80 °С водою і настоюють 1-1,5 год. у теплому місці, 
періодично помішуючи. Сусло зливають, проціджують, а сухарі знову заливають водою і 
повторно настоюють 1-1,5 год. У проціджене сусло (температура 23-25 °С) додають 
цукор, м'яту, дріжджі, розведені в невеликій кількості сусла, ставлять у тепле місце для 
бродіння на 8-12 год. У процесі бродіння можна додати родзинки і кмин. Готовий квас 
проціджують, охолоджують у холодильній камері.  

Сухарі житні – 40, цукор – 30, дріжджі (пресовані) – 1,5, м'ята – 1,5, вода – 1200. 
Вихід – 1000.  
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Борщ холодний український. Борщ готують звичайним способом на воді з 
додаванням бурякового квасу або лимонної кислоти. Ріпчасту цибулю й моркву пасерують 
на олії. Заправляють борщ розтертим із сіллю часником.  
Борщ можна приготувати з рибними консервами у томатному соусі з розрахунку 25-30 г на 
порцію, які додають за 5 хв. до закінчення варіння, а також із щавлем. Такий борщ 
відпускають з часточкою круто звареного яйця.  
Буряки – 138/110, капуста білоголова свіжа – 200/160 або щавель – 263/ 200, морква – 50/40, 
петрушка (корінь) – 20/15, цибуля ріпчаста – 48/40 або зелена – 63/50, томатне пюре – 50, 
олія – 25, борошно пшеничне – 5, цукор – 5, часник – 1, квас буряковий – 200, вода – 600 або 
кислота лимонна – 1 та вода – 800. Вихід – 1000.  
 

Борщ холодний криворізький. У киплячу воду кладуть нарізану соломкою капусту, 
доводять до кипіння, додають нарізану часточками картоплю і варять 10-15 хв. Потім у 
борщ кладуть варену квасолю з відваром, нарізаний соломкою солодкий перець, тушковані з 
томатним пюре, оцтом і олією буряки, нарізані соломкою, пасеровані на олії нарізані 
соломкою моркву, петрушку, цибулю з борошном, розведені невеликою кількістю води, і 
варять 7-10 хв. Борщ заправляють сіллю, перцем, цукром, доводять до кипіння, 
охолоджують. Подають із сметаною і дрібно нарізаною зеленню.  
Буряки – 113/90, картопля – 133/100, капуста білоголова свіжа – 125/100, квасоля – 40,4/40, 
перець солодкий – 27/20, морква – 50/40, петрушка (корінь) – 20/15, цибуля ріпчаста – 48/40, 
томатне пюре – 50, олія – 25, борошно пшеничне – 5, цукор – 5, кислота лимонна – 1, вода – 
750. Вихід – 1000.  

Борщ холодний з квасолею. Буряки миють і варять з оцтом, обчищають і 
нарізують соломкою, картоплю варять, обчищають і нарізують. Свіжу капусту нарізують 
соломкою і припускають у невеликій кількості води. Квасолю варять окремо. Підготовлені 
овочі й квасолю кладуть у готовий хлібний квас, додають дрібно нарізані білки яєць, зелену 
цибулю й кріп, заправляють вареними жовтками, розтертими з цукром, сіллю, сметаною, й 
охолоджують.  
Буряки – 115/90, картопля – 124/90, капуста білоголова свіжа – 113/90, квасоля – 35,4/35, 
цибуля зелена – 63/50, яйця – 1 шт. /40, цукор – 5, квас хлібний – 600, оцет 9 % – 5, сметана 
– 40. Вихід – 1000.  

Борщ холодний селянський. Спечені або варені буряки обчищають, нарізують 
соломкою. Картоплю варять у шкірочці, обчищають, нарізують скибочками. Чорнослив 
варять з цукром, охолоджують.  
Охолоджений буряковий відвар змішують з кип'яченою водою, додають печені або варені 
нашатковані буряки, нарізані скибочками, варену картоплю і свіжі огірки, посічені білки 
яєць, лимонну кислоту, дрібно нарізані зелену цибулю та кріп. Борщ заправляють сметаною, 
розтертими з частиною цукру, вареними жовтками, додають охолоджений варений 
чорнослив з відваром, сіль, перемішують і зберігають у холодному місці.  
Буряки – 131, маса варених обчищених буряків – 100, картопля – 137, маса вареної обчищеної 
картоплі – 100, чорнослив – 40, маса вареного чорносливу – 60, огірки свіжі – 75/60, цибуля 
зелена – 63/50, яйця 25, цукор – 15, сметана – 40, кислота лимонна – 1, буряковий відвар – 
340, вода - 340. Вихід – 1000.  

Холодник наддніпрянський. У холодний хлібний квас кладуть припущені й протерті 
щавель, шпинат, свіжі обчищені огірки й відварене м'ясо, нарізані дрібними кубиками, січені 
білки яєць, дрібно нарізані зелену цибулю, зелень петрушки, кропу. Страву заправляють 
сметаною, вареними жовтками, розтертими з цукром, солять і зберігають на холоді.  
Огірки свіжі – 150/120, щавель – 50/38, шпинат – 51/38, цукор – 10, яйця – 24, сметана – 40, 
цибуля зелена – 43/38, квас хлібний – 675, зелень 11/8, яловичина (лопаткова, підлопаткова 
частини, грудинка, крайка) – 152/112, маса готового м'яса – 70. Вихід – 1000/70  

Вимоги до якості холодних супів.  
Нарізані овочі мають відповідну форму. Форма нарізування овочів зберігається. Круто 
зварені яйця посічені або нарізані на часточки. Смак у міру солоний, кисло-солодкий, з 
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ароматом свіжої зелені (кропу, петрушки) і присмаком буряків. Колір темно-червоний у 
борщів, після розмішування сметани біло-рожевий. Консистенція буряків м'яка.  
Зберігання. Готові супи зберігаються в холодильнику.  
Подача. У тарілку перед вживанням можна покласти кубики льоду або продати його окремо. 
Холодні супи мають освіжаючий приємний смак та аромат.  

Додаток 3. Асортимент холодних супів 
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Додаток 4. Інструкційна картка «Приготування холодних супів» 
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Додаток 5. Технологія холодних супів 
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Додаток 6. Технологічна картка «Яблучна зупа з литими клюсками» 
 
Яблучна зупа з литими клюсками 
 

 

Інгредієнти: 
Зупа: 
яблука - 2 шт.  
крохмаль картопляний - 15 г.  
цукор 
сіль 
сметана 
Яблучний відвар: 
яблука - 3 шт.  
вода - 0,5 л 
Литі клюски: 
борошно житнє - 40 г.  
яйця курячі - 1 шт.  
Розраховано на 4 порції 

 

 
Спосіб приготування: 
Для того, щоб приготувати яблучну зупу з 
литими клюсками нам буде потрібно кисло-
солодкі яблука, крохмаль, яйце, цукор, сметана, 
житнє борошно.  

 

 

 
Яблука для яблучного відвару помити, вирізати 
серцевину.  

 

 

 
Зварити фруктовий відвар з яблук, 
прокип*ятивши яблука у воді 3-4 хвилини. 
Настояти відвар до повного охолодження. 
Відцідити яблука.  

 

 

 
 
 
 
 
 
Поки відвар настоюється, приготувати литі 
клюски. Сполучити житнє борошно і яйце.  
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Розмішати до утворення однорідної маси. Маса 
має стікати з ложки. Масу слід добре вибити 
виделкою чи ложкою, щоб вона наситилась 
повітрям.  

 

 

 
Вливати порціями масу в окріп. Це можна 
робити за допомогою ложки чи кондитерського 
шприца.  

 

 

 
Частину відвару сполучити з крохмалем. 
Додати крохмальну масу у відвар з яблук. 
Довести до кипіння. Додати дрібку солі, а 
також цукор — до смаку. Яблука для зупи 
помити і почистити. Натерти на грубій тертці і 
докласти до зупи.  

 

 

 
Подавати зупу разом з клюсками і сметаною.  

Додаток 7. Технологічна картка «Окрошка класична» 
 

Окрошка класична 
 

 

Інгредієнти: 
 
м'ясо (яловичина або свинина) - 900 гр.  
картопля - 3 шт.  
яйця - 4 шт.  
свіжий огірок - 200 гр.  
редис - 200 гр.  
сметана - 1/2 склянки 
квас - 2 л.  
лавровий лист - 2-3 шт.  
сіль 
перець 
зелена цибуля 
кріп 
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Приготування: 
 
Спочатку підготуємо продукти, які вимагають 
термічної обробки: м'ясо, яйця, картопля. М'ясо, 
краще пісну свинину чи яловичину, відварюємо 
до готовності в підсоленій воді. Яйця варимо 
круто (десять хвилин після закипання). Картопля 
варимо в мундирі.  

 

Поки наше м'ясо, яйця і картопля варяться, 
підготуємо інші продукти. Відразу обмовимося, 
що компоненти повинні бути досить дрібно 
нарізаними - від цього багато в чому залежить 
смак готового блюда. Тому обов'язково 
використовуйте гострий ніж або кухонний 
комбайн. Нарізаємо огірок, редис і зелень і 
відправляємо їх в глибоку миску. Слідом 
нарізаємо м'ясо, яйця і картопля.  

 

Ретельно перемішуємо всі компоненти, солимо, 
перчимо. За бажанням додаємо лавровий лист.  

 

 

 
Заправляємо окрошку світлим квасом. Даємо 
трохи настоятися і подаємо до столу, де вже 
кожен на свій розсуд додаємо в свою тарілку 
ложечку домашньої сметани.  
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Додаток 8. Технологічна картка «Холодник» 
 
 Холодник 
 

 

Інгредієнти: 
 
Картопля відварна - 4 шт.  
Морква варена - 2 шт.  
Огірок свіжий - 4 шт.  
Яйце варене - 4 шт.  
Ковбаса докторська - 300-350 г 
Зелень (кріп, петрушка, цибуля тощо) - за 
смаком 
Буряк маринований - 1 банка (500 г) 
Сметана - для заправки супу 
Квас - за смаком 
Сіль за смаком 
Перець - за смаком 

 

Для початку потрібно відварити картоплю, 
моркву і яйця. Остуджують і очищають. Помити 
ретельно огірки і зелень, обсушити.  

 

Потім нарізати картоплю, моркву, яйця і 
частину огірків.  
Один огірок натерти на тертці, так борщ більше 
пахне свіжими огірками.  

 

Нарізати ковбасу і всі компоненти перемішати. 
Перемішувати краще частіше (продукти 
"звикають" один до одного).  
Настала черга зелені, її треба дрібненько посікти 
і додати в наш ще не борщ. Знову ретельно все 
перемішати.  
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Нарешті прийшла черга маринованого буряка. 
Відкрити баночку, злити маринад (якщо його 
багато). Маринад можна розбавити кип'яченою 
водою і використовувати замість квасу.  
Посолити і відставила в сторону на 10-15 
хвилин. Нехай продукти "познайомляться" один 
з одним.  

 

Додала в борщ сметану і квас.  
Борщ готовий.  
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Людмила Гриценко 
 

ММААЙЙССТТРРИИ    УУККРРААЇЇННССЬЬККООГГОО    ХХУУДДООЖЖННЬЬООГГОО    ППЕЕРРЕЕККЛЛААДДУУ  
ТТВВООРРІІВВ    ЗЗААРРУУББІІЖЖННИИХХ    ККЛЛААССИИККІІВВ  

 
Творчість — це найчастіше здатність захоплюватися 

і вміння своє захоплення передати іншим.  
О. Гончар 

 
Гарний перекладач… не ремісник, не копіїст, а художник.  

Він не фотографує першоджерело, а відновлює його творчо.  
К. Чуковський 

 
Переклад художньої літератури — це майстерність та хист, з ним треба народитися, 

він цілком природній, невимушений, але разом з тим, працювати над перекладом будь-якого 
художнього тексту — це тяжка, сумлінна, наполеглива праця, це надзвичайна чутливість до 
слова, до його внутрішньої структури та мелодики, це навіть своєрідне милування словами, 
які потім складаються у гарні рядки перекладених віршів або прози. Переклад як форма 
міжлітературних контактів все більше постає об’єктом численних наукових пошуків, в яких 
висвітлюються різноманітні аспекти вивчення зазначеного феномена. Він є одною з форм 
вираження взаємозв’язків між літературами, різновидом міжмовної комунікації і важливим 
засобом зближення мов і культур. Перекладацькі традиції, що мають давню історію, дедалі 
більше взаємодіють одна з одною, забезпечуючи міжнародну співпрацю в різних царинах 
політики й економіки, науки й техніки, мистецтва й літератури.  

Вивчення зарубіжної літератури у загальноосвітньому закладі — процес особливий, 
адже в основному вона вивчається як перекладна. Постає питання: як інтерпретується 
постать перекладача у цьому процесі? На жаль, поки що найчастіше на це питання відповідь 
однозначна: ніяк. При тому, що останнім часом вражає розмаїття джерел щодо історії та 
теорії перекладної літератури, не кожний вчитель під час вивчення іншомовних творів 
вважає за потрібне хоча б назвати прізвище людини, яка є посередником між автором і 
читачем.  

Трактувати той чи інший перекладний твір як оригінал, без врахування творчої 
особистості перекладача, який, як відомо, прагнучи зберегти самобутність оригінального 
тексту, водночас виявляє і власний творчий почерк, художній стиль, щонайменше – 
неграмотно.  

Вкраплення в урок літератури інформації з історії та теорії художнього перекладу, 
ознайомлення з особистістю перекладача не тільки дозволить учням зрозуміти справжню 
роль зарубіжної літератури у націєтворчому і культуротворчому процесі, але й усвідомити 
важливість у ньому постаті самого перекладача.  

Д. Білоус писав: «Які муки творчості сильніші: при творенні власних поезій чи 
перекладних? Перекладати набагато важче, ніж писати своє. У власному вірші можна 
змінити хід думки, сюжетний поворот, розмір. А в перекладі існує певна заданість, яка 
тримає інтерпретатора в жорстких рамках. Це не означає, що своє — легке».  

 
Та між страшних прогалин, зяянь, 
коли ведеш ти власний спів, 
ти — автор, сам ти тут хазяїн 
думок, і образів, і слів.  
  
В перекладі — не менше палу: 
і думаєш, і твориш ти ж, 
ти в автора оригіналу, 
немов на прив’язі сидиш...  
Та в тебе ж гідність є. І гонор.  
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Ти в щирості не знаєш меж.  
По краплі кров свою, як донор, 
перекладові віддаєш...  
 
Українська перекладацька школа формувалася за складних умов, адже сама 

українська мова зазнавала постійного утиску (у цій розвідці ми розглянемо переважно 
історію нового українського перекладу живою народною мовою, не зупиняючись докладно 
на багатющій перекладній спадщині попереднього часу. Кращі зразки цього раннього 
перекладу церковнослов’янською та книжною українською мовами зібрано, зокрема, в 
упорядкованій М. Москаленком антології «Тисячоліття» (поетичний переклад України-Русі. 
К. : Дніпро, 1995. — 693 с. ).  

Український переклад літературною мовою почав розвиватися від початку ХІХ ст. 
разом з новою українською літературою народною мовою в умовах колоніального статусу 
України та адміністративних заборон на вживання української мови. Він істотно різнився від 
перекладів російською та польською мовами, що мали численні верстви освічених читачів. 
Тож український переклад ХІХ й ХХ століть справді був зорієнтований на інтелігентні 
верстви, які були переважно двомовними (багатомовними). Отже, він виконував не тільки 
інформаційну функцію (потенційні читачі могли ознайомитися з певним твором у 
перекладах мовами метрополій — російською, польською або безпосередньо в оригіналі), а 
передусім — функцію націєтворчу. Перекладовець Р. Зорівчак стверджує: «Наша історія 
склалася так трагічно, що українська мова й література — головні чинники формування 
нашої нації в часи бездержавності — ніколи не мали сприятливих умов для функціонування. 
Саме тому художній переклад постає як своєрідна компенсація трагічно руйнованої у своєму 
історичному розвиткові оригінальної української літератури. Перекладацтво набуло 
несподівано політичного значення, опинилося на передньому краї боротьби за українську 
культуру».  

Переклад уможливлював пряме, без посередників, спілкування української культури з 
іншими культурами й допомагав утверджувати ідею можливості прямих культурних зв’язків 
між українцями й іноземцями, а відтак й ідею культурної та політичної рівності українців з 
іншими, зокрема європейськими народами. Поява українською мовою окремих знакових 
творів світового письменства мала підкреслити повноцінність цієї мови. Але слід пам’ятати, 
що культурна прогалина (особливо за доби становлення нової української літератури) була 
величезна, все перекласти було неможливо, а відтак кожен перекладач керувався власними 
пріоритетами. Тому, як слушно зауважила Соломія Павличко, «…вибір текстів для 
перекладу в українських письменників ніколи не був випадковим. Він завжди 
відштовхувався від певної мистецької й навіть політичної концепції». Водночас саме через 
переклад формувалася українська лексика в царині, де вона не могла сформуватися іншим 
чином, а також і загально нормативна на сьогодні лексика. У передмові до збірки «Поеми» 
(1899) І. Франко наголошував, що «…передача чужомовної поезії, поезії різних віків і 
народів рідною мовою збагачує душу цілої нації, присвоюючи їй такі форми і вирази чуття, 
яких вона не мала досі, будуючи золотий міст зрозуміння та спочування між нами і далекими 
людьми, давніми поколіннями…».  

Український переклад неможливо уявити без по-справжньому подвижницької і 
майстерної перекладацької праці таких літераторів як: 

Боровиковський Левко Іванович (1806–1889) — український поет-романтик.  
Навчався у Харківському університеті, працював педагогом. Друкуватися почав з 

1828 року. Найвідоміша балада Боровиковського — «Маруся» (1829) — вільна переробка 
твору В. Жуковського «Світлана». За життя автора вийшла єдина книжка — «Байки й 
прибаютки» (1852), яка принесла йому славу байкаря. Уклав словник української мови. 
Відомий як фольклорист і етнограф.  

Боровиковський — один з перших перекладачів О. Пушкіна і А. Міцкевича.  
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Гребінка Євген Павлович (1812–1848) — український і російський письменник.  
Закінчив Ніжинську гімназію вищих наук (1831). Викладав російську мову і 

літературу в Петербурзьких військових закладах. Створив гурток, який об’єднав українську 
мистецьку і літературну інтелігенцію. У 1836 році познайомився з Т. Шевченком, сприяв 
його викупу з кріпацтва, допоміг видати «Кобзар» (1840). Підготував і видав один із перших 
українських альманахів «Ластівка» (1841). Друкуватися почав 1831 року в російських 
журналах і альманахах. Автор ліричних віршів, поем. Йому належить перший повний 
переклад українською мовою поеми О. Пушкіна «Полтава».  

Куліш Пантелеймон Олександрович (1819–1897) — український письменник, 
історик, фольклорист, етнограф, перекладач.  

Навчався у Київському університеті як вільний слухач. Літературну діяльність 
розпочав оповіданнями російською мовою. З 1840 року вчителював у Луцьку, Києві, 
Рівному, викладав у Петербурзькому університеті. За участь у Кирило-Мефодіївському 
товаристві у 1847 році був заарештований і засланий до Вологди. Працював на державній 
службі у Варшаві. Останні роки життя провів в Україні. Він був одним із перших, хто 
збагнув значення перекладу найкращих творів світової літератури як могутнього джерела 
духовного збагачення української культури.  

Пантелеймон Куліш здійснив перший повний переклад Біблії українською мовою. 
Переклав майже всього Шекспіра, Гете, Джорджа Байрона, зокрема поеми «Паломництво 
Чайльд Гарольда», «Дон-Жуан», балади А. Міцкевича «Русалка», «Химери», «Чумацькі 
діти».  

Старицький Михайло Петрович (1840–1904) — український письменник, 
театральний і культурно-громадський діяч.  

Навчався у Харківському та Київському університетах (1858–1866). З 1867 року жив у 
Києві, займався літературною працею, громадсько-видавничою і театральною діяльністю. 
Автор історичних драм, водевілів, романів, повістей, оповідань, нарисів. Майстер 
українського театру.  

В його перекладі вийшли «Казки Г. Андерсена» (1873), «Байки Крилова» (1874), 
«Пісня про купця Калашникова» М. Лермонтова (1875), «Сербські народні пісні» (1876). 
Переклав вірші О. Пушкіна, М. Некрасова, А. Міцкевича, Дж. Байрона, Г. Гейне. Писав 
твори за мотивами творів М. Гоголя, інсценував твори Е. Ожешко, Ю. Крашевського.  

Франко Іван Якович (1856–1916) — український письменник, учений, громадський діяч.  
Навчався у Львівському університеті на філософському факультеті. Був засновником 

та працював редактором періодичних видань. Пережив кілька арештів, частину життя 
перебував під наглядом поліції. Виступав як майстер політичної лірики, прозаїк (понад 
100 творів малої форми та 9 повістей і романів), літературний критик, публіцист, 
фольклорист, драматург, етнограф. Створено музеї І. Франка, споруджено пам’ятники в 
Україні, Канаді. У 1979 році встановлено премію Академії наук УРСР ім. І. Франка за 
видатні праці в галузі філології, етнографії та мистецтвознавства.  

Іван Якович був не тільки геніальним письменником, а й перекладачем. У його 
творчому доробку важливе місце посідають переклади з античних літератур. На думку 
письменника, антична поезія є скарбницею світової літератури, тому він намагався збагатити 
нею українську культуру. Також перекладав з російської, польської, чеської, сербської, 
хорватської, німецької, англійської, французької, старогрецької, арабської, ассіро-
вавілонської, римської та індійської літератур, зокрема: Гомерові гімни, переклад трагедії 
Софокла «Цар Едіп», «Сапфо і Алкей», «Піндар і Менандр», збірка «Старе золото», римські 
поети Горацій і Вергілій — цим далеко не вичерпується cписок античних перекладів Франка. 
Переклади Івана Яковича з грецької в більшості своїй точно передають як зміст, так і 
поетичні особливості оригіналу. Але винятковою працею Франка є переклад «Фауста» Гете з 
ґрунтовними коментарями. Також він переклав золотий спадок нашої давнини — «Слово о 
полку Ігоревім».  

Грінченко Борис Дмитрович (1863–1910) — український письменник, вчений, 
громадський діяч.  
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Навчався у реальному училищі в Харкові. З 1881 року вчителював, працював у 
Чернігівському земстві. Видавав популярні книжки для народу. У 1906–1909 р. р. був 
головою Київського товариства «Просвіта». З художніми творами виступив у 80-х роках.  

Перекладав твори О. Пушкіна, Г. Гейне, Ф. Шіллера, В. Гюго та ін. Йому належать 
цінні етнографічні дослідження і збірки народної творчості. Впорядкував і видав «Словарь 
української мови» (1907–1909). Автор першої книги для читання в школі українською 
мовою.  

Грабовський Павло Арсенович (1864–1902) — український поет, публіцист, 
послідовник Т. Шевченка і М. Чернишевського.  

Навчався в Охтирському духовному училищі, Харківській духовній семінарії. 
Пережив кілька арештів за революційну діяльність, заслання. Ідейно-політична 
спрямованість творчості і громадської діяльності Грінченка єднали його з І. Франком, Лесею 
Українкою, іншими передовими представниками української літератури.  

Переклав українською мовою поетичні твори з російської, грузинської, вірменської, 
болгарської, польської, англійської, італійської, французької та інших мов світу. Був 
видатним критиком і публіцистом. Залишив цінну епістолярну спадщину.  

Коцюбинський Михайло Михайлович (1864–1913) — український письменник, 
громадський діяч.  

Закінчив Шаргородське духовне училище (1880). За зв’язок з народовольцями був 
заарештований, перебував під таємним наглядом поліції. Друкуватися почав у Львові в 1890 
році. Вчителював, працював у редакції газети. У Чернігові, перебуваючи на посаді діловода, 
статиста, написав свої найкращі твори. Побував за кордоном — в Австрії, Німеччині, 
Швейцарії, Італії. Видатний майстер соціально-психологічної новели. Твори Коцюбинського 
перекладено російською та іншими мовами світу.  

Перекладав українською мовою твори Г. Гейне, А. Міцкевича, Е. Ожешко, Ф. 
Достоєвського та ін. Твори Коцюбинського перекладено російською та багатьма 
європейськими мовами світу.  

Кримський Агатангел Юхимович (1871–1942) — український вчений, 
сходознавець, славіст, письменник, академік Академії наук УРСР, заслужений діяч науки 
УРСР.  

Закінчив Колегію Павла Галагана в Києві, Лазаревський інститут східних мов у 
Москві, Московський університет. Викладав арабську, перську і турецьку мови та літератури 
в Лазаревському університеті (з 1900 — професор). Чимало праць Кримського зі 
сходознавства перекладено багатьма мовами світу. Значну увагу приділяв і вивченню східно-
слов’янських мов — російській, українській, білоруській. Йому належать дослідження з 
української граматики, лексикології, лексикографії, діалектології, правопису, українського 
літературознавства, фольклористики і етнографії. Підтримував дружні стосунки з І. 
Франком, М. Коцюбинським, Лесею Українкою. Був одним із організаторів АН УРСР, до 
1928 року — її незмінним секретарем. Працював директором Інституту української наукової 
мови (нині – Інститут мовознавства ім. Потебні), одночасно — професор Київського 
інституту. Написав численні праці зі сходознавства, української мови і літератури, 
етнографії, брав участь у підготовці словників, українського правопису.  

Визначне місце в творчості Кримського посідають мотиви і переспіви східних авторів. 
Зробив багато художніх перекладів з арабської, перської, турецької, англійської, 
французької, німецької та інших мов. Ввів в українське читацьке коло таких авторів, як 
Рудаві, Фірдоусі, Авіценна, О. Хайям, Сааді Ширазький, Гафіз.  

Вороний Микола Кіндратович (1871–1942) — український поет, театрознавець, 
перекладач.  

Навчався у Віденському та Львівському університетах. Працював журналістом, 
режисером. Друкуватися почав 1893 року. У 1901 році виступив із маніфестом українських 
письменників-модерністів. У 1920–1925 роках перебував в еміграції. Після повернення на 
батьківщину вів педагогічну і театрознавчу діяльність.  

Переклав українською мовою «Інтернаціонал», «Марсельєзу», «Варшав’янку», низку 
творів О. Пушкіна, західноєвропейських класиків.  
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Леся Українка (Косач-Квітка Лариса Петрівна) (1871–1913) — українська поетеса, 
громадський діяч.  

Знала близько 7 мов. У 19 років написала для молодших сестер «Стародавню історію 
східних народів». Була здібною піаністкою, займалася живописом, глибоко знала світову 
літературу, історію філософії. Друкуватися почала 1884 року у Львові в журналі «Зоря». 
Плідно працювала як поет, драматург, прозаїк, перекладач, публіцист, літературний критик, 
фольклорист. Відкрито літературно-меморіальні музеї Лесі Українки у Колодяжному, Ялті та 
у Києві, встановлено пам’ятники (Київ, Грузія, Канада). У 1972 році встановлено 
республіканську премію імені Лесі Українки, яка присуджується за кращі твори для дітей.  

З 13 років працювала в галузі перекладу. Перекладала твори М. Гоголя, І. Тургенєва, 
Г. Гейне, Г. Гауптмана, В. Гюго, Дж. Байрона, А. Міцкевича, М. Конопницької, С. Надсона, 
А. Негрі, М. Метерлінка, Гомера, індійський епос та ін.  

Карманський Петро Сильвестрович (літ. псевдонім – Петро Гіркий, Лесь 
Могильницький) (1878–1956) — український поет, перекладач.  

Навчався у Львівському університеті, потім — у колегіумі Ватикану в Римі. 
Друкуватися почав 1899 року. Належав до модерністської групи «Молода муза». Виступав як 
поет та публіцист.  

Перекладав із західно-європейських літератур (Данте, Гете, де Амічіс).  
Драй-Хмара Михайло Панасович (1889–1939) — український поет, 

літературознавець.  
Належав до літературної групи «неокласиків». Автор монографії «Леся Українка» 

(1926). Перекладав українською мовою твори О. Пушкіна, М. Лермонтова, «Вінок» М. 
Богдановича, карело-фінський епос «Калевала», твори А. Міцкевича, П. Верлена, Ш. Бодлера 
та ін.  

Зеров Микола Костянтинович (1890–1941) — український літературознавець, поет, 
перекладач, теоретик і дидактик перекладу.  

Закінчив Київський університет (1912). Літературну діяльність розпочав 1912 року. 
Належав до літературної групи «неокласиків». За редакції Зерова вийшли «Нова українська 
поезія», «Байка в українській літературі», твори Свидницького, Ю. Федьковича, М. 
Черемшини, І. Франка, Я. Щоголева та ін.  

Микола Зеров перекладав багато і з різних мов, але головними стали його праці із 
античної літератури, що увійшли до «Вибраних творів» — Овідій, Катулл, Марціал, Горацій, 
Вергілій, твори французьких «парнасців» Леконта де Ліля, Ередіа й таких різних 
представників літератур романо-германського світу як Ронсара, дю Белле, Беранже, Бодлера, 
Верхарна, Байрона, Петрарку та ін. Також переклав латинські вірші Стефана Яворського та 
Григорія Сковороди.  

Тичина Павло Григорович (1891–1967) — український поет, державний і 
громадський діяч, академік АН УРСР (з 1929 р. ), Герой соціалістичної праці (1967), член-
кореспондент Болгарської АН (з 1947 р. ).  

Вчився у Чернігівській духовній семінарії, у Київському комерційному інституті. 
Належав до літературної організації «Гарт», згодом — до Вапліте. Учасник міжнародного 
конгресу на захист культури (Париж, 1935).  

Почав друкуватися 1912 року. Виступав як публіцист, дитячий поет. Тичині 
присуджено Державну премію УРСР ім. Т. Шевченка (1962). Він очолював інститут 
української літератури ім. Т. Шевченка, був призначений міністром освіти УРСР. 
Нагороджений орденами та медалями. У Києві відкрито музей П. Тичини, встановлено 
пам’ятники.  

Тичині належать численні поетичні переклади з російської, білоруської, вірменської, 
польської, болгарської, китайської, турецької та інших мов. Значним внеском у філологічну 
науку є праці про творчість Т. Шевченка, О. Пушкіна, Я. Купали, М. Гафурі, К. Хетагурова, 
Х. Ботева.  

Филипович Павло Петрович (1891–1937) — український поет, перекладач.  
Навчався у Колегії Павла Галагана, на історико-філологічному факультеті Київського 

університету. Педагогічну діяльність розпочав у Київському університеті як приват-доцент, 
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пізніше продовжив як професор (до 1935). Працював в Академії наук. З-під його пера 
виходить багато літературознавчих і критичних робіт. Поетичну діяльність розпочав ще в 
Колегії — писав вірші російською мовою. Після революції 1917 року перейшов на 
українську мову і до російської більше не повертався. Перші українські поезії виходять 1919 
року, перша збірка — 1922.  

Перекладав українською мовою французьких і російських поетів: Бодлера, Пушкіна, 
Брюсова.  

Клен Юрій (Бурггардт Освальд Фрідріхович) (1891–1947) — український поет, 
прозаїк, перекладач.  

Виростав у багатомовному середовищі, що забезпечило знання різних мов — 
німецької (рідної), української, польської, російської, єврейської. Навчався у Київському 
університеті, вивчав германістику, романістику, славістику. Перша наукова праця вийшла в 
1915 році. 1931 року залишив Україну. У 1933 році у журналі Д. Донцова «Вісник» було 
надруковано диптих «Кортес» за підписом Юрій Клен. Під цим іменем О. Бурггардт і 
залишився назавжди в українській літературі.  

Викладав німецьку і французьку мови. Упорядкував антологію німецької поезії у 
власних перекладах «Залізні сонети» (1925). Під власним ім’ям опублікував низку наукових 
праць і перекладів.  

Рильський Максим Тадейович (1895–1964) — український поет, громадський діяч, 
академік АН УРСР (з 1943 р. ) та АН СРСР (з 1958 р. ).  

Навчався у Київському університеті (1915–1918). Вчителював, потім перейшов на 
літературну роботу. Перший вірш надруковано 1907 року, перша збірка поезій — 1910. У 20-
ті роки належав до літературної групи «неокласиків». Нагороджений орденами, медалями, 
лауреат Ленінської премії. Відкрито музей Рильського, його ім’ям названо інститут 
мовознавства, фольклору та етнографії АН УРСР.  

Серед наукових праць Рильського розвідки про Т. Шевченка, О. Пушкіна, А. 
Міцкевича, Ю. Словацького, українську поезію, теорію художнього перекладу, актуальні 
проблеми вивчення народної творчості, про театр, музику.  

Рильський — видатний майстер художнього перекладу: серед його праць — 
переклади творів О. Пушкіна («Євгеній Онєгін», «Мідний вершник», лірика), О. Грибоєдова, 
М. Лермонтова, М. Некрасова, М. Гоголя, О. Блока, «Пан Тадеуш» та лірика Міцкевича, 
«Орлеанська діва» Вольтера та «Мистецтво поетичне» Буало. Максим Рильський перекладав 
Шекспіра «Король Лір» та «Дванадцята ніч», Мольєра «Мізантроп», Гете та Гейне, Неруду 
та Расіна, Корнеля та Гюго, а також радянських поетів — російських, білоруських, 
вірменських, грузинських, єврейських. Спільно з П. Карманським переклав «Божественну 
комедію» («Пекло») Данте.  

Тен Борис (Хомичевський Микола Васильович) (1897–1983) — український 
радянський поет, перекладач.  

Закінчив Житомирський інститут народної освіти (1922) та Московський музично-
педагогічний інститут. Учителював, викладав латинську мову. Літературну діяльність 
розпочав 1923 року. Грунтовно знав російську, латинську, грецьку, французьку, німецьку, 
англійську, польську, чеську мови.  

Високими художніми якостями відзначаються його переклади з давньогрецької та 
латинської мов (твори Есхіла, Гомера, Аристофана, Аристотеля), а також переклади творів 
У. Шекспіра, Ф. Шіллера, А. Міцкевича, О. Пушкіна, Л. Толстого тощо. Б. Тен підрахував, 
що за перекладацькою роботою провів понад 30 років.  

Дроб’язко Євген Антонович (1898–1963) — український письменник, перекладач.  
Закінчив Київський університет (1920), Київський музично-драматичний інститут ім. 

Лисенка (1923). Друкуватися почав з 1931 року.  
Перекладав українською мовою визначні твори зарубіжної літератури, серед них — 

«Орлеанська діва» Ф. Шіллера, вірменський епос «Давид Сасунський», «Клемб’є» Б. Дадьє, 
«Божественна комедія» Данте, окремі твори О. Бальзака, П. -Ж. Беранже, Г. Гейне, О. 
Пушкіна, О. Герцена, Й. -В. Гете, А. Міцкевича, К. Крапиви, В. Маяковського, Ю. 
Словацького та ін.  
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Підмогильний Валер’ян Петрович (1901–1937) — український письменник, 
перекладач.  

Навчався у Київському університеті (з 1919). З 1921 року вчителював, працював у 
видавництві «Книгоспілка». Друкуватися почав з 1919 року. Належав до літературної групи 
«Ланка», пізніше — «Марс». Виступав і як літературний критик. За життя створив три збірки 
оповідань, цикл новел, повісті, романи. Засуджений у справі вбивства Кірова. Розстріляний 
на Соловках.  

Підмогильному належать переклади творів Д. Дідро, О. Бальзака, Г. де Мопассана, А. 
Франса, Вольтера, В. Гюго, А. Доде, П. Меріме та ін.  

Орест Михайло (Зеров Михайло Костянтинович) (1901–1963) — український поет, 
перекладач.  

Закінчив філологічний факультет Київського інституту Народної освіти. 
Захоплювався індійськими релігійно філософськими системами, через що його поезії не 
друкувалися. Чотири роки провів у таборах НКВД; учасник Великої Вітчизняної війни. 
Перші вірші вийшли друком у 1941 році. За життя видав чотири поетичні збірки, п’ята 
вийшла завдяки І. Качуровському уже після смерті поета.  

Творчий доробок Ореста суттєво доповнили книги поетичних та прозових перекладів, 
які вийшли за кордоном: «Вибрані поезії» С. Георге (1952), Р. М. Рільке, Г. фон Гофмана; 
«Антологія німецької поезії» (1954); «Антологія французької поезії» (1954); «Море і мушля. 
Антологія європейської поезії»; «Сім німецьких новел» (1962). В Україні видано єдину 
збірку оригінальних та перекладних поезій М. Ореста «Держава слова».  

Бажан Микола Платонович (1904–1983 ) — український поет, державний і 
громадський діяч, академік АН УРСР (з 1951 р. ), Герой соціалістичної праці (1974), 
заслужений діяч мистецтв Грузинської РСР, народний поет Узбецької РСР.  

Розпочав друкуватися з 1923 року. Працював редактором газети, учасник Великої 
Вітчизняної війни. Був головним редактором Української Радянської Енциклопедії, обраний 
секретарем правління Спілки письменників СРСР (з 1959). Нагороджений орденами і 
медалями. Лауреат Державної премії СРСР (1946, 1949), Державної премії УРСР імені Т. 
Шевченка (1965).  

Бажану належать переклади поем Ш. Руставелі «Витязь у тигровій шкурі», А. Навої 
«Фархад і Ширін» і Д. Гурамішвілі «Давитіані», віршів О. Пушкіна, В. Маяковського, С. 
Чиковані, Ю. Словацького, Ц. Норвіда, Я. Івашкевича, Р. -М. Рільке та ін.  

Мисик Василь Олександрович (1907–1983 ) — український поет.  
Закінчив Харківський технікум сходознавства (1933). Друкуватися почав 1922 року. 

Був членом літературної організації «Плуг». Отримав літературну премію ім. М. Рильського.  
Багато працював у галузі художнього перекладу: твори Мільтона, Байрона, Шеллі, 

Уїтмена, Скаррона, Гете, Лонгфелло, Шекспіра, Сааді, Нізамі та ін. Окремими виданнями 
вийшли його переклади з Р. Бернса («Пісні та поеми», 1932), Рудаві («Вибране», 1962), О. 
Хайяма («Рубаї», 1965), Дж. Кітса («Вибрані поезії», 1971), Фірдоусі («З Шах-Наме», 1975) 
та ін.  

Кочур Григорій Порфирович (1908–1994) — український поет, перекладач, 
літературознавець.  

Перші переклади були опубліковані 1938 року у хрестоматії з античної літератури та у 
періодичних виданнях. 1991 року видав книгу перекладів «Друге відлуння», нагороджений 
Національною премією ім. Т. Шевченка посмертно (1995). 2000 року вийшло друком «Третє 
відлуння» (за участю сина перекладача Андрія Кочура). Тут прозвучали, порівняно з 
попередніми виданнями, нові імена, а саме: австрійця Р. М. Рільке, білоруса Я. Коласа, 
італійця Е. Монтале, поляків Є. Гординського, А. Каменської, Т. Ружевича, В. Шимборської; 
росіянина І. Анненського, словаків Л. Новомеського, В. Мигаліка, М. Валека; французів Ш. 
Орманського, Ш. Арена; чехів Ф. Браніслава, О. Лисогорського та ін. — близько 40 поетів та 
понад 150 їхніх віршів. Загалом «Третє відлуння» містить твори 170 авторів із 30 літератур 
світу — понад 600 поезій. Переклади відзначаються глибоким знанням тексту оригіналу, 
самобутністю мови перекладу, який спирається як на українські народні традиції, так і на 
новітні здобутки в галузі поезії.  
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За книгу «Відлуння» (1969) та переклади поезій П. Верлена, «Гамлета» В. Шекспіра та 
ін. удостоєний премії імені М. Рильського.  

Створено музей-бібліотеку Кочура в Ірпені. У Львівському університеті ім. І. Франка 
кафедрі перекладознавства і контрактивної лінгвістики присвоєно ім’я Г. Кочура.  

Барка Василь (Очерет Василь Костянтинович ) (1908–2003) — український поет, 
прозаїк, літературний критик, літературознавець, драматург, перекладач.  

Перші кроки зробив у поетичному жанрі: 1930 року вийшла друком збірка «Шляхи». 
Має велику і багатожанрову спадщину. Найбільш відомі у світі — збірка «Лірник», 
драматична поема «Кавказ», роман у віршах «Свідок для сонця шестикрилих», тритомник 
поетичних творів «Океан», збірник філософських есеїв «Вершники», романи «Рай», «Жовтий 
князь», «Душі едемітів», «Спокусник і ключі землі».  

В. Барці належать переклади українською мовою «Короля Ліра» В. Шекспіра (1969), 
фрагментів «Божественної комедії» Данте (1978), «Апокаліпсиса» (1963) для видання Біблії в 
Римі.  

Лукаш Микола Олексійович (1919–1988) — український поет і лінгвіст, перекладач, 
член Спілки письменників України.  

Навчався у Київському державному університеті, Харківському педагогічному 
інституті іноземних мов. Викладав мови у вищих навчальних закладах Харкова, завідував 
відділом поезії журналу «Всесвіт».  

1953 рік був роком перекладацького дебюту Лукаша — вийшов друком українською 
мовою роман А. Стіля «Перший удар», у 1955 — «Фауст» Гете. Згодом — низка шедеврів 
світової літератури у його перекладі: «Пані Боварі» Флобера, «Декамерон» Бокаччо, «Овеча 
криниця» та «Собака на сіні» Лопе де Веги. Окремими книгами вийшли поезії Ф. Шиллера, 
Ф. Г. Лорки, Г. Аполлінера. Переклав вірші П. Верлена, У. Лисогорського (Чехія), Р. Бернса, 
роман Сервантеса «Дон Кіхот». Поет знав 24 мови, перекладав з 18, подарував читачеві 
понад 1000 видатних творів світової літератури від 100 авторів. Одна з найбільш повних 
збірок перекладів Лукаша – «Від Бокаччо до Аполлінера» (1990). Переклади відзначаються 
вільним, органічним звучанням, відсутністю будь-якої штучності, соковитою мовою. 
Перекладач творчо збагачував наявні синонімічні ряди, використовуючи, крім власне 
синонімів, ще й контекстуальні, авторські новотвори, численні розмовно-просторічні форми. 
Він свідомо вводив у перекладені тексти маловживані українські слова, був відмінним 
знавцем різних діалектів.  

Перепадя Анатоль Олексійович (1935–2008) — український письменник, 
перекладач, член Спілки письменників СРСР.  

Навчався у Київському державному університеті імені Шевченка (1952–1957). 
Отримав диплом журналіста. Працював редактором періодичних видань. Вірші писав з 
дитинства.  

Як перекладач дебютував 1963 року з повістю Мішеля Дюїно «Шукачі фараонів». 
Перекладав з французької, італійської, португальської, іспанської літератур. У творчому 
доробку перекладача твори О. Бальзака, Н. Буало, М. Вентурі, Р. Олів’є, Роні-старшого, А. 
Жаррі, А. Камю, Ф. де С. Кастро, Н. Макіавеллі, М. Монтеня, Ф. Моріака, П. Марселя, Л. 
Піранделло, М. Пруста, Ф. Рабле, Ж. Руо, А. де Сент-Екзюпері, Ж. Сіменона, Б. Челліні, Ф. 
Петрарки, І. Кальвіно, М. де Сервантеса. За переклад семитомної епопеї М. Пруста одержав 
французький орден «Академічні пальми», а також висувався на Державну премію ім. Т. 
Шевченка. Другу французьку премію отримав за переклад роману Ф. Рабле «Гаргантюа і 
Пантагрюель», а італійський орден — за інтерпретацію «Канцоньєре» Ф. Петрарки.  

Стус Василь Семенович (1938–1985) — український поет, перекладач.  
Навчався на філологічному факультеті Донецького педінституту, далі — в аспірантурі 

при Інституті літератури імені Т. Шевченка АН України. Працював науковим 
співробітником, учителем; пережив арешти, заслання. Перші вірші побачили світ 1959 року. 
В 1991 році за збірку «Дорога болю» Стуса посмертно відзначено Державною премією 
України ім. Т. Шевченка.  

Поетичні переклади з багатьох мов світу: з німецької — К. Вайде, Б. Брехта,  
П. Целана, Е. Кестнера та ін., з англійської — Д. Р. Кіплінга, з французької — Г. де 
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Мопассана, А. Рембо; з італійської — Д. Унгаретті; з іспанської — Ф. Г. Лорку; з польської 
— Т. Ружевича, Т. Куб’яка; з російської — І. Буніна, В. Брюсова, М. Заболоцького, М. 
Цвєтаєвої. Особливо любив працювати з творами Гете, Рільке, Свідзинського, Толстого, 
Хемінгуея, Пруста, Камю, Фолкнера. Близькою йому була поезія Р. М. Рільке: подарував 
українським читачам переклади найскладніших філософських текстів Рільке — «Сонетів до 
Орфея», «Дуїнських елегій».  

 
*** 

Звісно, переліченими вище іменами перекладацька панорама аж ніяк не обмежується. 
Тут уже згадувався Дмитро Білоус, який залишив по собі двотомну «Антологію болгарської 
поезії» (1974), де він виступив у ролі упорядника, редактора та перекладача більшості 
текстів. Дмитро Паламарчук (учень Г. Кочура) переклав корпус сонетів Шекспіра та 
Ередіа, поезій Прешерна та Байрона. Добротні переклади з Війона, Петефі, Гайне, Пушкіна, з 
фольклору багатьох народів світу залишив Леонід Первомайський.  

Величезний перекладацький діапазон Дмитра Павличка, особливо зацікавленість 
його польською, російською та англійською поезіями. Йому належить перша в історії 
української літератури антологія «Світовий сонет», яка охоплює всю історію жанру — від 
ХІІІ ст. й до наших днів та повний корпус Шекспірових сонетів, що вийшов 1998 року. Дві 
антології поезії слов’янських народів підготував і видав Роман Лубківський.  

Визнаними майстрами прозового перекладу утвердили себе Ростислав Доценко (його 
перу належать блискучі інтерпретації творів Вайльда, Фолкнера, По, Купера) та Юрій 
Лісняк (переклади творів Діккенса, Мелвілла, Белля, Франса, Бальзака). Автором блискучих 
перекладів повістей Гофмана та роману Гессе «Гра в бісер» став Євген Попович (вірші для 
цього роману переклала Ліна Костенко). Не менш яскрава й індивідуальна творча манера 
Анатоля Перепаді (переклади з французьких «класиків» — Рабле, Монтеня, Пруста, Сент-
Екзюпері, Камю, Клоделя, Моріака). Продовжують перелік перекладачів Володимир 
Житник, Сидір Сакидона, Феофан Скляр, Петро Тимочко, Дмитро Чередниченко, 
Ольга Сенюк, Віктор Шовкун, Іван Дзюба, Олекса Логвиненко, Анатолій Онишко 
тощо. Вже у 1980–1990-ті заявили про себе Марія Гоблевич, Оксана Пахльовська, Олег 
Жупанський, Євгенія Кононенко. Набули розвитку й перекладознавчі дослідження 
Степана Ковганюка, Віктора Коптілова, Роксолани Зорівчак, Марини Новикової, 
Віталія Радчука та ін.  

У ІІ пол. ХХ ст. влада добре усвідомлювала небезпеку художнього перекладу. 
Українській літературі, майже як за часів царату, було дозволено вільно існувати переважно 
в «сільському секторі», — адже така література не мала шансів змінити ситуацію у великих 
русифікованих містах. Але попри всі проблеми, український переклад існував і розвивався. 
Більше того, аж до кінця 1980-х років він залишався однією з найпрезентабельніших ділянок 
національної культури. Звичайно, націєтворчий ефект перекладу за тодішніх умов був 
обмежений, тож не можна не погодитися з Іваном Дзюбою: «Українська література показала 
подиву гідну енергію виживання та самоствердження, одним із напрямків якого і став 
розквіт перекладацької творчості. Треба було знову надолужувати той відрив від світової 
літератури, який став наслідком десятиліть перебування за «залізною завісою».  

Проголошення незалежності України супроводжувалося величезними надіями, 
зокрема й на небачений розквіт національної літератури, звільненої, нарешті, від цензурних 
пут й ідеологічного диктату. Але реально українське суспільство одержало страшну 
інфляцію початку 1990-х, яка практично вбила українське книговидання, а відтак і сферу 
побутування україномовної книги. Тому масовий український ринок уже в середині 1990-х 
виявився цілком окупований дешевою російськомовною книгою, надрукованою в Росії й 
Білорусії. Ще 1991 року загинули всі перекладні серії видавництва «Дніпро» («Вершини 
світового письменства», «Перлини світової лірики», «Зарубіжна новела»…) включно з 
серією «Майстри перекладу», де на межі 1990-х встигли вийти лише 3 книги віршованої 
перекладної спадщини Миколи Лукаша, Василя Мисика і Григорія Кочура.  

Сьогодні найбільш пристосованими до ринкових умов є недержавні видавництва 
зокрема, плідно працює видавництво «Основи», чимало перекладів друкують харківське 
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«Фоліо», київські «Факт», «Дух і літера», «Критика», львівські «Класика» й «Літопис» тощо. 
Пережив кризу й журнал «Всесвіт», який досі друкує добру світову літературу в якісних 
українських перекладах.  

Окремої згадки вартий і бурхливий розвиток перекладознавчих досліджень — 
практично в усіх головних університетських та академічних центрах держави. Надзвичайно 
збільшилося й число університетів, у яких готують перекладачів. Так при Національному 
університеті «Києво-Могилянська академія» регулярно діє упродовж багатьох років 
«Лабораторія наукового перекладу». Також плідною щодо якісної підготовки молодого 
покоління викладачів є робота кафедри перекладознавства і контрактивної лінгвістики ім. 
Григорія Кочура Львівського національного університету ім. Івана Франка, яку очолює 
професор Роксолана Зорівчак.  

В наш час за найвищі досягнення в галузі перекладу українською мовою творів 
світової літератури, які збагачують скарбницю національної культури, сприяють її 
активнішому інтегруванню в загальнолюдський духовний процес присуджується щорічна 
літературна премія імені Максима Рильського, яка була заснована Постановою Ради 
Міністрів УРСР від 17 березня 1972 року і може бути присуджена як за високомистецькі 
переклади окремих художніх творів різних жанрів, так і за творчий доробок перекладача в 
цілому. Організатор премії — Національна спілка письменників України.  

Лауреатами останнього десятиліття стали: 
2010 — Наталя Трохим — за переклад з англійської роману «Опівнічні діти» 

Салмана Рушді.  
2011 — Юрій Попсуєнко — за переклад роману Януша Леона Вишневського «Бікіні» 

та інші численні переклади.  
2012 — Петро Таращук — за переклад із французької книжок Антуана де Сент-

Екзюпері «Записники» і «Цитадель».  
2013 — Чердаклі Анатолій Миколайович — за переклад книжки Ришарда 

Капущинського «Подорожі за Геродотом».  
2013 — Чистяк Дмитро Олександрович — за переклад книжки Марґеріт Юрсенар 

«Твори».  
2014 — Гамада Роман Романович — за книги перекладів з перської мови 

«Захоплюючі розповіді Алі Сафі та Бахтіяр-наме».  
2015 — Стріха Максим Віталійович — за переклад з італійської поеми Данте 

Аліг'єрі «Божественна комедія. Пекло».  
Сьогодні чільне місце в міжнародних літературних стосунках відводиться 

проведенню книжкового Форуму видавців у Львові (1994) — найголовнішого в Україні 
книжкового, літературного та культурного фестивалю, який з 2006 року отримав статус 
міжнародного.  

Мета Форуму — привернути увагу громадськості до найактуальніших проблем 
сучасного українського книговидання, підтримати традицію фахових дискусій та семінарів. 
Протягом останніх років у рамках літературного фестивалю проводиться дедалі більше 
суміжних акцій, розрахованих на масову аудиторію та покликаних популяризувати читання 
серед дітей та молоді.  

Програма Форуму містить: 
літературні акції і конкурси; 
презентації видавництв і авторів; 
авторські зустрічі; 
літературні читання; 
автограф-сесії; 
дискусії; 
круглі столи.  
2013 — в межах 20 –го Міжнародного Форуму видавців у Львові запроваджується 

статус «Країна — Почесний гість»: Польща (Зигмунт Бауман, філософ і культуролог).  
Спеціальні гості літературного фестивалю: 
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Джерем Стронґ (Велика Британія), Наталя Бабіна (Білорусь), Енрік Казасес 
(Каталонія), Адам Міхнік (Польща), Ришард Криніцький (Польща), Данута Валенса 
(Польща), Кшиштоф Зануссі (Польща), Ліна Екдаль (Швеція), Емма Андієвська 
(Україна/Німеччина), Юрій Андрухович (Україна), Сергій Жадан (Україна).  

Країни-учасники: гості з 23 країн. Було представлено 10 000 нових видань.  
Найкращих 19 книг Форуму видавців: 
Мічіо Кайку «Фізика майбутнього». (Літопис).  
Жан-Клод Маркаде «Малевич». (Родовід).  
Грицько Чубай «П’ятикнижжя». (Видавництво Старого Лева).  
Наталія Хобзей, Тетяна Ястремська, Оксана Сімович, Ганна Дидик-Меуш «Гуцульські 

світи: Лексикон». (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України).  
Наталя Яковенко «Дзеркала ідентичності». (Laurus).  
Мар'ян Бесага, Іван Остафійчук «Джерела творчості» Альбом-монографія. (Р. К. 

Майстер-Принт).  
Серія газети «День» «Підривна література». // За загальною редакцією Лариси 

Івшиної. (Українська прес-група) 
Віталій Андрєєв, Віктор Петров «Нариси інтелектуальної біографії вченого: 

Монографія. В. Петров. Скіфи. Мова і етнос». (Герда).  
Ів Аньєс «Підручник із журналістики». (Видавничий дім «Києво-Могилянська 

академія»).  
Леонід Кисельов «Над київськими зошитами». (Ярославів Вал).  
Тарас Шевченко «Гайдамаки: Факсимільне видання. Історія книжки. Інтерпретація». 

(Критика).  
Худаш Михайло «Походження імен та релігійно-міфологічні функції давньоруських і 

спільнослов’янських язичницьких божеств». (Інститут народознавства НАН України).  
Європейський словник філософій. У 3-х т. (Дух і Літера).  
Сіддгартха Мукерджі «Імператор усіх хвороб. Біографія раку». (Видавництво 

Жупанського).  
Богдан Горинь «Любов і творчість Софії Караффи-Корбут». (Апріорі).  
Павло Жолтовський «Umbra vitae». (Видавець Олександр Савчук).  
Олена Гусейнова «Відкритий райдер». (Ярославів Вал).  
Переможець «Книга року 2013» — Ярослав Мельник «Далекий простір» і Мар'яна 

і Тарас Прохаськи «Хто зробить сніг». (Дитяча книга року).  
Переможець Гран-прі — Мічіо Кайку «Фізика майбутнього».  
 
2014 — «Країна — Почесний гість»: Країни Дунайського регіону.  
Спеціальні гості 21 Форуму видавців: Мілєнко Єргович (Хорватія), Мартін Поллак 

Австрія), Тімоті Снайдер (США), Петер Енґлунд (Швеція), Софі Оксанен (Фінляндія), 
Лявон Барщевський (Білорусь), Паскаль Брюкнер (Франція), Януш Ґловацький 
(Польща), Людмила Улицька (Росія).  

Країни-учасники: Австралія, Австрія, Білорусь, Німеччина, Угорщина, Словаччина, 
Румунія, Болгарія, Сербія, Хорватія, Швейцарія, Італія, Чехія, Польща, Словенія, Боснія і 
Герцеговина, Чорногорія, Македонія, Албанія, Росія, Швеція, Норвегія, США, Канада, Нова 
Зеландія, Грузія.  

Російська продукція: 18 липня 2014 офіційно повідомлено, що на ярмарку не буде 
російських видавців, а українські книготорговельні компанії будуть попереджені про 
недоречність продажу книжок російського походження в сьогоднішніх умовах.  

Традиційно у заходах Форуму беруть участь найвідоміші українські письменники: 
Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Віктор Неборак, Ірен Роздобудько, Світлана 
Поваляєва, Тарас Прохасько, Таня Малярчук, Лариса Денисенко, Юрій Покальчук, 
Наталка Сняданко, Сергій Жадан, Ірена Карпа та ін.  

Переможці «Книги року 2014»: Софія Андрухович «Фелікс Австрія» і Катя 
Штанко «Дракони, вперед!» (Дитяча книга року 2014).  
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2015 — «Країна — Почесний гість»: Томас Венцлова, письменник, перекладач, 
літературознавець, дисидент, один із засновників Литовської Гельсінської групи. Професор 
слов’янських мов і літератур в Єльському університеті. (США).  

Спеціальні гості 22 Форуму видавців: Еліот Акерман (США), Юрій Андрухович 
(Україна), Франсуаза Барб Гааль (Франція), Ганс Боланд (Нідерланди), Марек Бьєнчек 
(Польща), Сергій Жадан (Україна), Оксана Забужко (Україна), Крістіне Кошель 
(Німеччина), Бей Лінг (Китай), Генрі Марш (Велика Британія), Маріуш Машкевич 
(Польща), Адам Міхнік (Польща), Катя Петровська (Німеччина), Пітер Померанцев 
(Велика Британія).  

Країни-учасники (350 авторів з 22 країн світу): Білорусь, Велика Британія, Вірменія, 
Грузія, Естонія, Китай, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Росія, 
Сербія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція. 
Країною-гостем фестивалю стала Франція.  

В конкурсі взяло участь 463 книги 87 видавництв. Їх оцінювало 87 членів журі.  
20 найкращих книг форуму: 
Шептицький від А до Я (Видавництво Старого Лева).  
Юрій Лоза. Історичний атлас України. (Мапа).  
Історія європейської цивілізації / за редакцією Умберто Еко (Фоліо).  
Джеймс Джойс. Улісс. (Видавництво Жупанського).  
Олена Галета. Від антології до онтології : антологія як спосіб репрезентації 

української літератури кінця ХІХ – початку ХХІ століття (Смолоскип).  
Українська людина в європейському світі : виміри ідентичності (Університет 

банківської справи НБУ).  
Франсуаза Барб-Ґалль. Як розмовляти з дітьми про мистецтво. (Видавництво Старого 

Лева).  
Іван Котляревський. Енеїда. (Видавничий дім «Школа»).  
Блажен той муж... : Життєвий шлях митрополита Андрея Шептицького : фотоальбом 

(Манускрипт-Львів).  
Софія Яблонська. Чар Марока. З країни рижу та опію. Далекі обрії: Подорожні 

нариси. (Літературна Агенція «Піраміда»).  
Микола Стороженко. Мій Шевченко : есе, мистецькі твори. (Майстер книг).  
Мар’яна Князевич. Шустрик. (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА).  
Пітер Померанцев. Нічого правдивого й усе можливе. (Видавництво Українського 

католицького університету).  
Оксана Пасіцька. Львів і львів’яни: український соціум та промисел (20–30-ті рр. ХХ 

ст. ). (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України).  
Митрополит Андрей Шептицький. Пастирські послання. У 4-х т. (Артос).  
Зеновія Тканко. Мода в Україні ХХ століття. (Артос).  
Ірина Котлобулатова. Львів на фотографії-3. (Центр Европи).  
Дмитро Тищенко. Їдиш-український словник. (Арт Економі).  
Спеціальні відзнаки від президента Форуму видавців Олександри Коваль: два 

видання авторства Олега Лишеги — поетична збірка «Поцілунок Елли Фіцджеральд» та 
збірка есеїв «Старе золото».  

Персональну відзнаку від членів журі конкурсу отримала збірка оповідей 
українського режисера Олега Сенцова «Рассказы».  

 
2016 р — «Країна — Почесний гість»: Фредерік Беґбеде, письменник, публіцист, 

літературний критик, редактор, автор книг «99 франків», «Уна і Селінджер», «Кохання 
триває три роки», «Бесіди нащадка епохи». (Франція).  

Ювілеї у межах Форуму видавців: 
* 400-а річниця смерті Вільяма Шекспіра; 
* 180 років з дня народження Леопольда фон Захера-Мазоха; 
* 100-і роковини смерті Івана Франка. Проект «Франко без порохів».  
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Спеціальні гості Форуму видавців: письменник, літературознавець, дисидент, один із 
засновників Литовської Гельсінської групи Томас Венцлова (Литва), відомий австрійський 
письменник у жанрі художнього репортажу, есеїст, редактор Карл-Маркус Ґаус (Австрія), 
поет, номінант на Нобелівську премію з літератури Ілля Камінський (США), письменник і 
журналіст Зємовіт Щерек (Польща), один із найвідоміших письменників молодшої генерації 
сучасної сербської літератури Срджан Срдич (Сербія), письменниця та перекладачка Естер 
Кінскі (Німеччина), поетеса Зукісва Воннер (ПАР), вперше за 50 років відбувся спільний 
виступ Нью-Йоркської Групи Поетів в Україні (Юрій Тарнавський, Женя Васильківська, 
Олег Коверко, Марія Ревакович, Василь Махно, Джордж Грабович, США), 
американський публіцист та журналіст, експерт з питань Росії та Радянського Союзу Девід 
Саттер (США), відомий репортер та письменник Вітольд Шабловський (Польща), 
представник сербського літературного андеґраунду Звонко Каранович (Сербія), 
письменниця та журналістка Сюзанна Шоль (Австрія), письменник та перформер Славомір 
Схути (Польща), поет, репер, перформер, а окрім цього, принц Уганди у вигнанні Аль Аґамі 
(Уганда-Данія).  

Всього журі назвало 23 найкращі книжки: 
Франко від А до Я. (Видавництво Старого Лева).  
Павло Ґранкін, Христина Харчук. Комплект з 2-х книг з картами «Каналізація міста 

Львова від початку XV ст. до 1939 р. » та «Водогін міста Львова від початку XV ст. до 1939 
р. ». (Аверс).  

Ярина Винницька. «Скриня. Речі сили» Видавництво Старого Лева. Арт-бук 
«Скриня».  

Ренс Бод. «Забуті науки». (Видавництво Жупанського).  
Луцій Анней Сенека. «Діалоги» у перекладі Андрія Содомори. (Апріорі).  
Франсуаза Барб-Ґалль. «Як розмовляти з дітьми про мистецтво ХХ століття». 

(Видавництво Старого Лева).  
Грицько Чубай. «Марія». (Коло).  
Олександра та Даніель Мізелінські. «Під землею. Під водою». (Видавництво Старого 

Лева).  
Оксана Гудзяк (автор ідеї). «Переслідувані за правду». (Видавництво УКУ).  
Дарон Аджемоґлу, Джеймс Робінсон. «Чому нації занепадають». (Наш Формат).  
Тетяна Філевська. «Казимир Малевич. Київський період 1928-1930». (Родовід).  
«Антологія української поезії ХХ століття». (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА).  
Тарас Лютий. «Ніцше. Самоперевершення». (Темпора).  
Джозеф Гілл. «Флорентійський собор». (Видавництво УКУ).  
Тарас Прокопишин, Володимир Бєглов. «theUKRAINIANS II: історії успіху». 

(Видавництво Старого Лева).  
Кен Робінсон. «Школа майбутнього. Революція у вашій школі, що назавжди змінить 

освіту». (Літопис).  
Григорій Фалькович. «Шалахмонеси. Вірші для дітей». (Дух і літера).  
Богдан Волошин. «Політ золотої мушки». (Видавництво Старого Лева).  
Іван Франко «Коли ще звірі говорили». (Видавництва Старого Лева).  
«Алла Горська. Душа українського шістдесятництва». (Смолоскип).  
Андрій Дахній. «Нариси історії західної філософії ХІХ–ХХ ст. ». (Видавничий центр 

ЛНУ).  
Ірина Іванкович, «Сидячи на санях... », «Патріярх Йосиф Сліпий і красне 

письменство». (Артос).  
Гран-прі не дали нікому, тому що журі не змогло визначитися з лідером.  
Під час акції «Книжка від зірки», яка відбувалась в межах Львівського міжнародного 

дитячого фестивалю, уривки зі своїх улюблених книжок дітям читали Святослав Вакарчук, 
Сашко Положинський, Руслана, Фома, Василь Вірастюк, Вова зі Львова, Тарас Чубай та 
інші.  

Тож, Форум видавців крокує в ногу зі змінами в країні і хотілось би, щоб він 
перетворився в дійсно міжнародний, щоб він, як магніт, все більше приманював найкращих 
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майстрів пера з усього світу, тому що живе спілкування із велетнями літератури надихає і 
спонукає пізнавати через літери у книгах все нові і нові світи.  

Підводячи підсумок вищесказаному, можемо стверджувати, що письменники 
перекладали українською мовою безліч світових шедеврів, аби вітчизняний читач розширив 
свої літературні горизонти. Незважаючи на цькування та критику, вони продовжували свою 
нелегку, але таку потрібну справу і дали змогу українцям насолодитися світовими скарбами 
літератури. Сьогодні зростає загальний інтерес літературної громадськості до питань 
перекладу, узагальнюється досвід праці, і все це дає підстави сподіватися, що найближчим 
часом ми зможемо зробити перекладацтво справжнім чинником спілкування різних культур, 
чинником розвитку нашої літературної мови і літератури.  
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Оксана Донченко 
  

ЗЗААВВДДААННННЯЯ    ДДЛЛЯЯ    ККККЗЗ  ——  ТТРР  MMIICCRROOSSOOFFTT    OOFFFFIICCEE    EEXXCCEELL  
((ССТТВВООРРЕЕННННЯЯ    ТТААББЛЛИИЦЦЬЬ    ІІ    РРООЗЗРРААХХУУННККИИ  ВВ  ННИИХХ))  

 
Комплексні кваліфікаційні контрольні завдання з предмета виробниче навчання є 

підсумковою формою контролю засвоєного матеріалу та виявлення рівня професійної 
компетенції учнів ПТНЗ з професії «Оператор комп’ютерного набору».  

Мета комплексних кваліфікаційних контрольних завдань — визначити рівень якості 
засвоєння учнями знань і практичних навичок. Контрольні завдання складено згідно із 
вимогами кваліфікаційної характеристики до знань і навичок учнів, передбачених 
навчальною програмою предметів «Виробниче навчанні» та «Виробнича практика», з 
урахуванням необхідного обсягу опанування ними навчального матеріалу за І 
кваліфікаційною категорією.  

Практичні завдання для створення таблиць та роботи з ними у програмі Microsoft 
Office Excel складаються з 25 різних варіантів і містять опис виконання роботи та зразки 
таблиць. Структурно комплексна контрольна робота складається з тьох завдань:  

— створення таблиці;  
— розрахунки в таблиці; 
— форматування таблиці та створення діаграми.  
Завдання можуть бути використаня при проведенні підсумкових уроків виробничого 

навчання, кваліфікаційних пробних робіт у професійно-технічних навчальних закладах.  
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ЗАВДАННЯ EXCEL (№ 1) 
1. (1 бал). Зберегти файл у створеній папці, параметри сторінки: А4, альбомна, поля (верхнє — 2см, інші по 1,5), на верхньому колонтитулі вказати своє 
прізвище (в центрі), набрати таблицю. Формат комірок: «№» і «Стаж» — загальний; «Прізвище, ініціали» — текстовий, «Ставка» «За вислугу років», «Разом», 
«Прибутковий податок», «Військовий збір», «Профспілкові внески», «Утримано», «На руки» — числовий; заголовочна частина — текстовий, «переносити 
слова», вирівнювання за центром (і вертикальне, і горизонтальне), тематичний заголовок таблиці — вирівнювання з центруванням.  

 A B C D E F G H I J K 

1 НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  

2 
№ Прізвище, ініціали Ставка Стаж За вислугу 

років 
Разом Прибутковий 

податок 
Військовий 

збір 
Профспілкові 

внески 
Утримано На руки 

3 1 Дмитришак П. О.  3392,00 5        
4 2 Николин Г. А.  3392,00 5        
5 3 Салабай В. В.  3392,00 7        
6 4 Юзва В. М.  5260,80 20        
7 5 Квятковський О. С.  3768,00 15        
8 6 Юрін А. М.  4768,00 7        
9 7 Войтко Н. М.  3768,00 8        
10 8 Лучко А. Ф.  5912,00 12        
11 9 Білова З. С.  7683,00 18        
12 10 Котова К. Г.  3912,00 23        
13 11 Левина Ї. Ю.  3152,00 10        
14 12 Паращишин І. М.  3768,00 1        
15 13 Жила С. К.  3768,00 2        
16 14 Томиліна О. П.  3392,00 3        
17 15 Манучарова М. Я.  3152,00 5        
18 16 Винар О. І.  3392,00 2        
19 17 Пизюр Л. Г.  4552,00 14        
20 18 Омелічкіна К. Ф.  3392,00 24        
21 19 Гребенюк В. П.  3912,00 7        
22 20 Процевят О. В.  3768,00 8        
23   Всього           

2. (1 бал). Виконати розрахунки:  
а) «За вислугу років» — скористатися формулою =ЕСЛИ(D3>=20;C3*0,3;ЕСЛИ(И(20>D3;D3>=10);C3*0,2; 0)), 
б) «Разом» = «Ставка» + «За вислугу років» (=C3+E3), 
в) «Прибутковий податок» — 18 відсотків від «Разом» (=F3*0,18),  
г) «Військовий збір» — 1,5 відсотка від «Разом» (=F3*0,015), 
д) «Профспілкові внески» — 1 відсоток від «Разом» (=F3*0,01), 
е) «Утримано» = «Прибутковий податок» + «Військовий збір» + «Профспілкові внески», 
є) «На руки» = «Разом» – «Утримано», 
ж) підрахувати «Всього» по стовпцях.  

3. (1 бал). Відформатувати таблицю згідно оригіналу — гарнітура «Arial», кегль 10 пт, створити діаграму (гістограму) сплати прибуткового податку 
працівниками (стовпці «Прізвище, ініціали» та «Прибутковий податок»), проводити проміжне зберігання результатів роботи.  
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ЗАВДАННЯ EXCEL (№ 2) 
1. (1 бал). Зберегти файл у створеній папці, параметри сторінки: А4, альбомна, поля (верхнє — 2см, інші по 1,5), на верхньому колонтитулі вказати своє 
прізвище (в центрі), набрати таблицю. Формат комірок: «№» і «Стаж» — загальний; «Прізвище, ініціали» — текстовий, «Ставка» «За вислугу років», «Разом», 
«Прибутковий податок», «Військовий збір», «Профспілкові внески», «Утримано», «На руки» — числовий; заголовочна частина — текстовий, «переносити 
слова», вирівнювання за центром (і вертикальне, і горизонтальне), тематичний заголовок таблиці — вирівнювання з центруванням.  

 A B C D E F G H I J K 

1 НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  

2 
№ Прізвище, ініціали Ставка Стаж За вислугу 

років 
Разом Прибутковий 

податок 
Військовий 

збір 
Профспілкові 

внески 
Утримано На руки 

3 1 Михалевський В. Ф.  4596,00 2        
4 2 Цибульников В. І.  3658,00 6        
5 3 Боднар Т. О.  3596,00 9        
6 4 Дзюба Л. Я.  5478,00 5        
7 5 Мельник Ї. П.  8745,00 3        
8 6 Сирант І. І.  5698,00 8        
9 7 Вульчин М. О.  3569,00 12        
10 8 Вакуленко Н. А.  4568,00 25        
11 9 Китайгородський В. І.  3569,00 14        
12 10 Рогов М. М.  3214,00 2        
13 11 Личак В. Ф.  3254,00 5        
14 12 Филипів Ю. І.  3258,00 7        
15 13 Щербовських Р. К.  3265,00 8        
16 14 Миклуш Г. Р.  3547,00 14        
17 15 Кригуль Г. І.  3589,00 6        
18 16 Овсяннікова Г. О.  8245,00 21        
19 17 Корчагова Н. Д.  9356,00 20        
20 18 Улитин М. Д.  3590,00 8        
21 19 Гронська А. С.  6054,00 6        
22 20 Лелик В. Р.  5014,00 3        
23   Всього           

2. (1 бал). Виконати розрахунки:  
а) «За вислугу років» — скористатися формулою =ЕСЛИ(D3>=20;C3*0,3;ЕСЛИ(И(20>D3;D3>=10);C3*0,2; 0)), 
б) «Разом» = «Ставка» + «За вислугу років» (=C3+E3), 
в) «Прибутковий податок» — 18 відсотків від «Разом» (=F3*0,18),  
г) «Військовий збір» — 1,5 відсотка від «Разом» (=F3*0,015), 
д) «Профспілкові внески» — 1 відсоток від «Разом» (=F3*0,01), 
е) «Утримано» = «Прибутковий податок» + «Військовий збір» + «Профспілкові внески», 
є) «На руки» = «Разом» – «Утримано», 
ж) підрахувати «Всього» по стовпцях.  

3. (1 бал). Відформатувати таблицю згідно оригіналу — гарнітура «Arial», кегль 10 пт, створити кругову діаграму сплати прибуткового податку працівниками 
(стовпці «Прізвище, ініціали» та «Прибутковий податок»), проводити проміжне зберігання результатів роботи.  
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ЗАВДАННЯ EXCEL (№ 3) 
1. (1 бал). Зберегти файл у створеній папці, параметри сторінки: А4, альбомна, поля (верхнє — 2см, інші по 1,5), на верхньому колонтитулі вказати своє 
прізвище (в центрі), набрати таблицю. Формат комірок: «№» і «Стаж» — загальний; «Прізвище, ініціали» — текстовий, «Ставка» «За вислугу років», «Разом», 
«Прибутковий податок», «Військовий збір», «Профспілкові внески», «Утримано», «На руки» — числовий; заголовочна частина — текстовий, «переносити 
слова», вирівнювання за центром (і вертикальне, і горизонтальне), тематичний заголовок таблиці — вирівнювання з центруванням.  

 A B C D E F G H I J K 

1 НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  

2 
№ Прізвище, ініціали Ставка Стаж За вислугу 

років 
Разом Прибутковий 

податок 
Військовий 

збір 
Профспілкові 

внески 
Утримано На руки 

3 1 Ващенко Ї. В.  3560,00 9        
4 2 Замико А. Б.  3580,00 10        
5 3 Мельнікова Н. Г.  3598,00 23        
6 4 Ханас С. І.  4050,00 2        
7 5 Олеськів В. М.  6050,00 6        
8 6 Чайка Н. А.  3201,00 1        
9 7 Варий М. Й.  3650,00 6        
10 8 Нуріїв Б. Ф.  3860,00 9        
11 9 Крисарчук П. В.  6040,00 21        
12 10 Осипов А. А.  8045,00 23        
13 11 Погорлецький В. М.  9356,00 6        
14 12 Дячина А. П.  8035,00 7        
15 13 Макаров П. Г.  7035,00 5        
16 14 Лаховський В. М.  4050,00 15        
17 15 Сметана Л. А.  6030,00 12        
18 16 Крив'як Б. М.  8090,00 1        
19 17 Третьяк Ю. М.  7025,00 1        
20 18 Доценко В. Т.  6020,00 6        
21 19 Дячок І. А.  3235,00 14        
22 20 Любицька Я. Г.  6058,00 2        
23   Всього           

2. (1 бал). Виконати розрахунки:  
а) «За вислугу років» — скористатися формулою =ЕСЛИ(D3>=20;C3*0,3;ЕСЛИ(И(20>D3;D3>=10);C3*0,2; 0)), 
б) «Разом» = «Ставка» + «За вислугу років» (=C3+E3), 
в) «Прибутковий податок» — 18 відсотків від «Разом» (=F3*0,18),  
г) «Військовий збір» — 1,5 відсотка від «Разом» (=F3*0,015), 
д) «Профспілкові внески» — 1 відсоток від «Разом» (=F3*0,01), 
е) «Утримано» = «Прибутковий податок» + «Військовий збір» + «Профспілкові внески», 
є) «На руки» = «Разом» – «Утримано», 
ж) підрахувати «Всього» по стовпцях.  

3. (1 бал). Відформатувати таблицю згідно оригіналу — гарнітура «Arial», кегль 10 пт, створити діаграму (лінійчату) сплати прибуткового податку 
працівниками (стовпці «Прізвище, ініціали» та «Прибутковий податок»), проводити проміжне зберігання результатів роботи.  
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ЗАВДАННЯ EXCEL (№ 4) 
1. (1 бал). Зберегти файл у створеній папці, параметри сторінки: А4, альбомна, поля (верхнє — 2см, інші по 1,5), на верхньому колонтитулі вказати своє 
прізвище (в центрі), набрати таблицю. Формат комірок: «№» і «Стаж» — загальний; «Прізвище, ініціали» — текстовий, «Ставка» «За вислугу років», «Разом», 
«Прибутковий податок», «Військовий збір», «Профспілкові внески», «Утримано», «На руки» — числовий; заголовочна частина — текстовий, «переносити 
слова», вирівнювання за центром (і вертикальне, і горизонтальне), тематичний заголовок таблиці — вирівнювання з центруванням.  

 A B C D E F G H I J K 

1 НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  

2 
№ Прізвище, ініціали Ставка Стаж За вислугу 

років 
Разом Прибутковий 

податок 
Військовий 

збір 
Профспілкові 

внески 
Утримано На руки 

3 1 Андрейків Я. С.  3200,00 8        
4 2 Яцків М. О.  9050,00 6        
5 3 Жаріков В. Д.  3589,00 5        
6 4 Бочарська А. О.  3650,00 1        
7 5 Малих Н. І.  3254,00 4        
8 6 Сендецька Т. І.  6589,00 2        
9 7 Донченко В. А.  5060,00 2        
10 8 Кобильник Г. М.  8090,00 3        
11 9 Карпиш Р. Н.  7020,00 5        
12 10 Дубницька О. Ї.  5030,00 7        
13 11 Нець А. Ф.  3269,00 20        
14 12 Бардило П. І.  8062,00 3        
15 13 Мороз Я. Н.  4589,00 6        
16 14 Кравців О. М.  4568,00 15        
17 15 Черноусова І. А.  7850,00 18        
18 16 Плешаков З. І.  4506,00 19        
19 17 Старкіна Н. П.  4590,00 5        
20 18 Ткачова Г. Б.  4010,00 6        
21 19 Рейтор В. К.  5010,00 2        
22 20 Венгловська Р. В.  6020,00 6        
23   Всього           

2. (1 бал). Виконати розрахунки:  
а) «За вислугу років» — скористатися формулою =ЕСЛИ(D3>=20;C3*0,3;ЕСЛИ(И(20>D3;D3>=10);C3*0,2; 0)), 
б) «Разом» = «Ставка» + «За вислугу років» (=C3+E3), 
в) «Прибутковий податок» — 18 відсотків від «Разом» (=F3*0,18),  
г) «Військовий збір» — 1,5 відсотка від «Разом» (=F3*0,015), 
д) «Профспілкові внески» — 1 відсоток від «Разом» (=F3*0,01), 
е) «Утримано» = «Прибутковий податок» + «Військовий збір» + «Профспілкові внески», 
є) «На руки» = «Разом» – «Утримано», 
ж) підрахувати «Всього» по стовпцях.  

3. (1 бал). Відформатувати таблицю згідно оригіналу — гарнітура «Arial», кегль 10 пт, створити діаграму (графік) сплати прибуткового податку працівниками 
(стовпці «Прізвище, ініціали» та «Прибутковий податок»), проводити проміжне зберігання результатів роботи.  
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ЗАВДАННЯ EXCEL (№ 5) 
1. (1 бал). Зберегти файл у створеній папці, параметри сторінки: А4, альбомна, поля (верхнє — 2см, інші по 1,5), на верхньому колонтитулі вказати своє 
прізвище (в центрі), набрати таблицю. Формат комірок: «№» і «Стаж» — загальний; «Прізвище, ініціали» — текстовий, «Ставка» «За вислугу років», «Разом», 
«Прибутковий податок», «Військовий збір», «Профспілкові внески», «Утримано», «На руки» — числовий; заголовочна частина — текстовий, «переносити 
слова», вирівнювання за центром (і вертикальне, і горизонтальне), тематичний заголовок таблиці — вирівнювання з центруванням.  

 A B C D E F G H I J K 

1 НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  

2 
№ Прізвище, ініціали Ставка Стаж За вислугу 

років 
Разом Прибутковий 

податок 
Військовий 

збір 
Профспілкові 

внески 
Утримано На руки 

3 1 Пацюк Ф. І.  3209,00 5        
4 2 Спяк П. К.  6598,00 9        
5 3 Рошет Г. В.  4587,00 25        
6 4 Качмар П. С.  3658,00 6        
7 5 Пасемко Ю. Д.  7452,00 6        
8 6 Пилипський П. Б.  4521,00 5        
9 7 Сойка М. Г.  4561,00 3        
10 8 Ходзякевич М. К.  7514,00 5        
11 9 Батич М. І.  8541,00 3        
12 10 Бучко С. М.  3581,00 9        
13 11 Турчак В. А.  8596,00 6        
14 12 Маслова Л. Г.  3560,00 2        
15 13 Горобець Г. Г.  5010,00 6        
16 14 Сухорольський М. А.  6845,00 3        
17 15 Смолинець П. В.  5215,00 3        
18 16 Кошик О. І.  4512,00 6        
19 17 Клок Е. П.  4815,00 6        
20 18 Возничка З. А.  7812,00 23        
21 19 Николенко А. Т.  5612,00 3        
22 20 Вовк В. Г.  6012,00 3        
23   Всього           

2. (1 бал). Виконати розрахунки:  
а) «За вислугу років» — скористатися формулою =ЕСЛИ(D3>=20;C3*0,3;ЕСЛИ(И(20>D3;D3>=10);C3*0,2; 0)), 
б) «Разом» = «Ставка» + «За вислугу років» (=C3+E3), 
в) «Прибутковий податок» — 18 відсотків від «Разом» (=F3*0,18),  
г) «Військовий збір» — 1,5 відсотка від «Разом» (=F3*0,015), 
д) «Профспілкові внески» — 1 відсоток від «Разом» (=F3*0,01), 
е) «Утримано» = «Прибутковий податок» + «Військовий збір» + «Профспілкові внески», 
є) «На руки» = «Разом» – «Утримано», 
ж) підрахувати «Всього» по стовпцях.  

3. (1 бал). Відформатувати таблицю згідно оригіналу — гарнітура «Arial», кегль 10 пт, створити діаграму (кільцеву) сплати прибуткового податку 
працівниками (стовпці «Прізвище, ініціали» та «Прибутковий податок»), проводити проміжне зберігання результатів роботи.  



 

 

Зоряна Журавська 
 

ППРРИИННЦЦИИППИИ  ННААВВЧЧААННННЯЯ  ІІННФФ ООРРММААТТИИККИИ  
 
Принципи навчання дають відповідь на запитання «Як організувати навчальний 

процес?» 
Принципи навчання — це керівні ідеї, нормативні вимоги до організації  

і здійснення освітнього процесу. Принципи, як правило, приводяться до системи положень, 
на основі яких здійснюється навчання.  

Дидактами (М. П. Скаткін, М. А. Данилов, І. Н. Лернер, Ю. К. Бабанський, М. І. 
Махмутов) доведено, що для ефективності навчання необхідно керуватися загально 
дидактичними принципами і правилами навчання. Дидактичні принципи виражають 
закономірності (процес) навчання і дотримання їх є необхідною умовою успіху педагогічної 
діяльності вчителя. Виходячи з цього, необхідно зробити висновки, що методика навчання 
інформатики повинна спиратися на закономірності процесів формування в учнів знань, 
умінь і навичок і одночасно відповідати загально дидактичним принципам навчання. 
Зупинимося на питаннях реалізації деяких дидактичних принципів, які мають найважливіше 
значення в зв'язку з особливостями навчальної діяльності учнів на уроках інформатики.  

Принцип науковості і посильної складності 
За принципом науковості у змісті освіти повинні знайти відображення новітні 

досягнення відповідної галузі знань з адаптацією на пізнавальні можливості учнів. Це 
завдання загалом спрощується, оскільки в інформатиці на сьогодні ще немає чіткого 
розподілу на вищу і нижчу, будь-яке поняття з «великої» інформатики знаходить свої 
аналоги в шкільному курсі інформатики.  

Принципом науковості і посильної складності в навчанні передбачається також 
ретельний відбір істотного змісту науки. При навчанні інформатики будь-які відомості, що не 
знаходяться в руслі основних понять та ідей, перешкоджають їх засвоєнню. Загострюється 
проблема відбору мінімально необхідного матеріалу, особливо для перших уроків. Для її 
розв'язання важливим є виділення мети і завдань уроку, головного і другорядного, чітке 
формулювання для учнів вимог до знань і вмінь, які необхідно сформувати і виробити під 
час вивчення кожної нової теми. Саме мета і завдання уроку, сформульовані лаконічно і в 
доступній для учнів формі, дають перші уявлення учням про ту інформацію, на яку вони 
повинні спрямувати свою увагу і пізнавальні можливості на уроці.  

Слід зазначити, що при вивченні інформатики учні частіше, ніж завжди, 
зустрічаються з новими поняттями, технічними і науковими термінами Так, під час вивчення 
теми «Інформація та інформаційні процеси» учням пропонується ознайомитися з 14 новими 
поняттями Урок «Інформаційна система» містить 18 нових понять Причому при їх введенні 
вчитель не має можливості спиратися на життєвий досвід всіх і кожного учня як це буває 
під час вивчення інших основ наук (геометрії, фізики, хімії та ін. ). Тому на кожному уроці в 
окремий і обов'язковий етап необхідно виділяти роботу з оволодіння учнями спеціальною 
термінологією, уникати будь-яких догматичних тверджень і обмежувати до мінімуму 
введення наукових визначень і понять, що не мають достатньої фактичної опори в досвід і і 
попередніх етапах навчання.  

Наукове подання матеріалу передбачає коректне визначення або опис понять 
інформатики, правильне тлумачення їх сутності. Необхідно, щоб учні могли ознайомитися з 
чіткими означеннями понять (якщо вони означувані), що мають однозначне тлумачення, і з 
їхніми істотними ознаками, якщо поняття вводяться на описовому рівні. В іншому випадку 
учні не набувають чітких уявлень, що призводить до помилок, нерозуміння матеріалу, який 
вивчається Принцип науковості змісту навчання передбачає, що способи засвоєння 
навчального матеріалу повинні бути адекватні сучасним науковим способам пізнання.  

Системний підхід до подання навчального матеріалу, його структурування і виділення 
основних понять і зв'язків між ними якраз і є як основою для розробки та добору змісту 
шкільного курсу інформатики, так і одним з методів сучасного наукового пізнання.  

Для реалізації принципу науковості доцільно: 



 

 

1. Використовувати в навчанні новітні досягнення науки інформатики. Привчати 
учнів, які цікавляться, читати науково-популярні журнали, знаходити інформацію на 
спеціалізованих сайтах в мережі Інтернет, брати участь в предметних олімпіадах і 
наукових конференціях.  

2. Використовувати логіку науки інформатики, методи наукового пізнання як 
адаптований варіант наукової діяльності учнів. За допомогою власного досвіду учні краще 
зрозуміють і засвоять зміст наукових знань, що вивчаються.  

3. Вивчення законів науки інформатики починати не з готових формулювань, а 
пропонувати учням самостійно виконувати дослідження, надати їм можливість 
конструювати свої теоретичні моделі, пояснювати одержані факти.  

4. Дозволити учням пережити радість власною відкриття при будь-яких видах 
діяльності.  

5. Ознайомлювати учнів з яскравими фактами біографії науковців та вчених, 
розкривати моральні і професійні якості діячів науки.  

Принцип науковості доцільно розглядати в єдності з принципом доступності та 
посильної складності. Навіть найскладніший і необхідний для подальшого навчання 
матеріал повинен викладатися в межах можливостей засвоєння його всіма учнями на рівні 
розуміння. За принципом доступності навчання повинно проводитися так, щоб матеріал, 
що вивчається, за змістом і обсягом був посильним для всіх учнів. Тобто передбачається 
врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів. При цьому необхідно спиратися на 
навчально-пізнавальні можливості учнів, їх когнітивні стилі. Дидактами доведено, що 
розширення пізнавальних можливостей учнів відбувається в процесі послідовного 
ускладнення навчальних і практичних задач, що спричинює напруження їхніх розумових і 
фізичних сил.  

Для реалізації вчителем принципу доступності навчання необхідно: 
1. Виділяти основне, істотне в емпіричному компоненті змісту (властивості, 

ознаки, функції тощо).  
2. Добирати достатню кількість факт ів, прикладів для формування ядра знань — 

теорій, ідей законів та ін.  
3. Обсяг знань і темп навчання обирати з урахуванням реальних вікових та 

індивідуальних здібностей учнів. Враховувати відмінності у швидкості сприйняття, 
темпі роботи, домінуючих видах діяльності, інтересах, життєвому досвіді, особливостях 
розвитку учнів.  

4. Здійснювати диференційовану допомогу. Використовувати різні способи 
диференціації учнів у групах, які створюються за видами діяльності, типами завдань, 
методам розв'язків, особистісними відмінностями дітей.  

5. Забезпечувати відповідність прийнятим нормам обсягу домашнього завдання.  
6. Забезпечувати послідовне ускладнення навчальних і прак-тичних задач.  
7. Під час вивчення матеріалу використовувати послідовний перехід від простого 

до складного, від часткового до загального, від уявлень до понять, від невідомого до 
відомого. Доступність не означає легкість, слід пропонувати учням завдання на межі 
їхніх можливостей.  

8. Плануючи урок, продумувати ситуації неоднаковою часу, який потребують 
учні для виконання завдань; готувати індивідуальні додаткові завдання або пропонувати 
лідерам взаємодіяти з тими, хто не встигає.  

Принцип доступності при навчанні інформатики переходить від принципу загальної 
доступності для певної вікової групи учнів чи для деякого усередненого віку учнів до 
принципу індивідуальної доступності і розглядається як можливість досягнення мети навчання 
кожним учнем. Принцип посильної складності у навчанні інформатики передбачає ретельний 
відбір навчального матеріалу та видів завдань і вправ з урахуванням рівнів підготовки учнів. 
Завдання, що ставляться перед учнями, повинні бути їм зрозумілими. Необхідно враховувати 
рівень сформованості інформаційної культури учнів, рівень володіння комп'ютером, а також 
рівень сформованості спеціальних навчальних умінь, щоб поставлене завдання було 
успішно виконане учнями. На посильність виконання завдань з інформатики можуть впливати 



 

 

обсяг матеріалу, теми виконання завдань, відповідність рівня реальних умінь учнів тим, які 
необхідні для виконання завдань. Посильність означає відповідність рівня готовності учнів 
виконати завдання ступеню складності цього завдання.  

Принцип послідовності і систематичності навчання 
Ще А. П. Єршовим при навчанні інформатики була запропонована реалізація принципу 

послідовності в формі циклічності. Це означає, що поняття повторюється, збагачуючись, у 
нових контекстах. Якщо при навчанні інших дисциплін це бажаний шлях, то при навчанні 
інформатики — необхідність.  

Головним у цьому принципі є логічна побудова змісту освіти, а також обґрунтована 
послідовність етапів освітнього процесу.  

Принцип послідовності і систематичності пов'язаний як з організацією навчального 
матеріалу, так і з системою дій учнів щодо його засвоєння.  

Для реалізації цього принципу на уроках інформатики доцільно: 
1. Поділяти навчальний матеріал на логічно зв'язані розділи і блоки. 

Використовувати схеми, плани, таблиці, опорні конспекти, модулі й інші форми логічного 
подання навчального матеріалу.  

2. При ознайомленні з новим матеріалом практичного характеру корисно дати 
орієнтовну основу дій, сформулювати мету навчання.  

3. Не перевантажувати заняття другорядними фактами; навчати учнів 
користуватися довідниками, словниками, енциклопедіями.  

4. На кожному уроці встановлювати його змістовий центр. При цьому він може 
буде розкритим на початку, в середині або під час підсумкового узагальнення.  

Принцип наочності змісту і діяльності 
Особливе значення при навчанні інформатики набуває принцип наочності. За рахунок 

продуманого застосування засобів наочності можна посилити емоційний вплив на учнів, 
підвищити рівень доступності матеріалу, що вивчається, прискорити активізацію розумової 
діяльності учнів.  

На уроках інформатики доцільно використовувати натуральну (природну) і символічну 
наочність. Застосування природної наочності дозволяє досягнути компактності у поданні 
нового матеріалу при вивченні теми «Вступ» і теми «Інформаційна система». Знання в цьому 
випадку засвоюються швидше і є міцнішими. Засоби натуральної наочності особливо 
ефективні під час формування політехнічних понять курсу.  

Практичне використання комп'ютерної техніки в навчальному процесі, робота 
кожного учня з комп'ютером є реалізацією принципу наочності, важливою умовою 
досягнення загальноосвітніх цілей навчання інформатики. При цьому істотно, щоб робота 
учнів з комп'ютером була систематичною і регулярною формою навчальної роботи протягом 
усього курсу, а не лише її фіналом.  

Наочність — невід'ємна риса навчання інформатики внаслідок гнучкості змісту самого 
поняття «інформація», способів і засобів її подання: одну і ту саму інформацію можна 
подати у вигляді багатьох графічних образів.  

Учень може працювати з наочно-моделюючим графічним образом, цілеспрямовано 
перетворювати об'єкт, що вивчається. Наочною може бути і демонстрація вчителем зразка 
діяльності за комп'ютером при роботі з готовою програмою, наприклад текстовим чи 
графічним редактором.  

Якщо в традиційному розумінні під наочністю розуміється насамперед ілюстративна 
компонента, забезпечення потреби учня побачити в будь-якій формі предмет або явище, 
виконати з ним деякі мінімальні дії, то при використанні комп'ютера наочність дозволяє 
побачити і те, що не завжди можливо в реальному житті навіть за допомогою чутливіших 
і точних приладів.  

Більш того, з представленими у формі комп'ютерних моделей об'єктами можна 
здійснити різні дії, вивчити не лише їх статичне зображення, а й динаміку розвитку в різних 
умовах. При цьому використання комп'ютера дозволяє як вичленити основні властивості чи 
закономірності предмета або явища, що вивчається, так і розглянути його в деталях. Різні 
форми представлення об'єкта можуть змінювати одна одну і за бажанням учня, і за 



 

 

програмою, чергуючи або використовуючи одночасно образне, аналітичне, мовне подання. Це 
дозволяє, відповідно до завдань навчання, як ущільнити подання інформації про об'єкт, що 
вивчається, так і розширити його. Процеси, які моделюються за допомогою комп'ютера, 
можуть бути різними за формою і за змістом, належати до фізичних, соціальних, історичних, 
екологічних та інших типів.  

Принцип активності і самостійності 
Активність учня реалізується через його діяльність. Знання — це не річ, не предмет, 

який можна якось передати учням. Це якісна зміна особистості, яка відбувається лише 
внаслідок власної цілеспрямованої активності того, хто навчається.  

Принцип активності в навчанні інформатики передбачає розумову активність учнів у 
процесі оволодіння діяльністю. Цей принцип має велике значення для правильної 
організації процесу навчання В методиці навчання інформатики розрізняють інтелектуальну, 
емоційну активність Інтелектуальна активність забезпечується постановкою проблемних 
завдань, які стимулюють пізнавальні процеси Емоційна активність пов'язана з питанням 
цікаво чи не цікаво учням вивчати ті чи інші питання Позитивне емоційне ставлення до 
предмета відіграє велику роль у досягненні успіхів. Негативні емоції блокують активність 
учня.  

Форми прояву активності можуть бути різними, наприклад самоконтроль через 
рефлексію власної діяльності, контроль за роботою товариша, модифікація готових і 
розробка власних алгоритмів та програм, участь в проектній діяльності. Активність 
природно виходить з інтересу до навчання, але при цьому вчителеві важливо чітко 
сформулювати, які результати навчання контролюються.  

Навчання ефективне, коли учень розуміє необхідність свого навчання, ставить чи 
приймає цілі заняття, бере участь у плануванні й організації своєї діяльності, в її розумінні, 
самоконтролі і самооцінці.  

Для реалізації принципу активності вчителю доцільно: 
1. Учити дітей ставити запитання. Запитання важливіше за відповідь, оскільки 

відкриває, а не закриває пізнання.  
2. У навчанні завжди використовувати альтернативні підходи, позиції і точки зору 

до будь-якого суттєвого питання.  
3. Відшукувати з учнями причини того, що вивчається Спонукати гіпотези учнів, 

працювати з їхніми версіями як з особистісним змістом освіти.  
4. У процесі навчання робити зупинки і пропонувати учням проаналізувати їхню 

діяльність. Рефлексивна позиція потребує часу, але збільшує результативність засвоєння 
курсу інформатики.  

Самостійність учня також є метою і умовою успішного вивчення інформатики Вона 
слідує за активністю: учень може активно сприймати лекцію проблемного типу, а це ще не 
самостійність. Можливі етапи зростання самостійності від повного управління вчителем 
через оперативну допомогу до самоуправління пізнавальною діяльністю за допомогою 
комп'ютера. При переході до творчої діяльності самостійність реалізується повністю. 
Звертання учня за допомогою є вже проявом активності, але це ще не самостійність.  

Внаслідок зростання самостійності зростають і продуктивність навчання, вміння 
самостійно знаходити виходи зі скрутних ситуацій, користуватися літературою і 
комп'ютерними засобами допомоги (теоретична допомога при виконанні деяких операцій, 
пошук помилки, при незрозумілій реакції програми). Ознакою високою рівня самостійності 
окрім інших, є також пошукова діяльність за комп’ютером, у комп’ютерній мережі за 
допомогою звернення до пошукових машин.  

Принцип свідомості 
Принцип свідомості в навчанні можна вважати одним із головних принципів навчання 

інформатики За цим принципом передбачається цілеспрямований добір навчального 
матеріалу, який забезпечує розвиток пізнавальних здібностей учнів. Принцип свідомості 
реалізується також через усю організацію навчання, протягом якого відбувається перехід від 
усвідомлення правил виконання дії до її автоматизованого виконання, виформування 
окремих елементів діяльності до їх об'єднання.  



 

 

Усвідомлення явища, яке має бути вивченим, забезпечується: 
а) шляхом моделювання ситуацій, під час яких учні завдяки певній розумовій роботі 

краще розуміють сутність цього явища та особливості його проявів; 
б) шляхом повідомлення учням правил- інструкцій, які полегшують засвоєння понять 

та їх сутності, місце і роль в оточуючому світі; 
в) шляхом виділення характерних ознак явища для формування орієнтувальної 

основи дій з метою виконання з ним відповідних дій; 
г) шляхом звертання до підказок та навчальних допомог, які можуть мати різні форми.  
Принципом свідомості також передбачається, що учні свідомо застосовують навички 

та вміння інтелектуальної праці. Свідоме володіння діяльністю стосовно пошуку, зберігання, 
опрацювання, подання, передавання інформації за допомогою різнотипного програмного 
забезпечення забезпечує сталість набутих навичок і вмінь, дає можливість учням 
здійснювати самоконтроль і самокорекцію.  

В узагальненому вигляді цей принцип означає, що навчання проходить успішніше, 
якщо учень добре розуміє смисл усіх компонентів, що входять до діяльності стосовно того, 
що він робить, а не виконує механічно певний набір операцій.  

Принцип свідомості забезпечується методикою організуючої стратеги, якій віддається 
перевага в сучасних інформаційних технологіях навчання. Ця методика спрямована на 
виховання стратега, який розглядає предмети і явища в їх взаємозв'язку, самостійно вивчає 
матеріал, доповнюючи набуті в навчальному закладі знання. Для реалізації принципу 
свідомості учням повідомляються цілі і завдання навчання, відомості про предметну 
діяльність і основні етапи її здійснення.  

Принцип міцності і системності знань 
Принцип міцності знань набуває особливого значення в навчанні інформатики, 

оскільки опанування комп'ютером та програмними засобами опрацювання інформації 
пов’язане з накопиченням засвоєного матеріалу. Для опанування програмними засобами та 
основами алгоритмізації і програмування в пам'яті учня повинна утримуватися певна 
кількість зразків понять, правил команд тощо.  

Міцність засвоєння навчального матеріалу з інформатики може бути забезпечена в 
навчальному процесі шляхом підвищення змістовності навчального матеріалу, підвищення 
внутрішньої мотивації вивчення матеріалу, здійснення яскравого першого ознайомлення з 
новим матеріалом для створення реальних ситуацій, пошуку конкретних асоціацій, які 
виконують роль «гачка» в пам'яті, мобілізації мислення і почуттів, що сприяють 
запам'ятовуванню, виконання численних тренувальних вправ, систематичного повторення 
того, що зберігається в пам'яті, виконання великої кількості творчих завдань, систематичного 
контролю знань матеріалу і вмінь володіння ним.  

Засвоєння курсу інформатики і розвиток особистих якостей учня залежать як від 
зовнішніх факторів (структурування навчального матеріалу, форми і методи навчання), так і 
від суб'єктивного ставлення учня до матеріалу, вчителя, процесу навчання.  

Для реалізації принципу міцності і системності знань учителю доцільно: 
1. Зробити початковим і основним завданням роботи з учнями,забезпечення їх 

позитивного ставлення до предмета та його окремих тем.  
2. Навчати дітей виділяти в матеріалі головне.  
3. Вивчати матеріал з різних боків і за допомогою різних видів діяльності.  
4. Повертатися до вивченого матеріалу тоді, коли це стає необхідним в контексті 

вивчення нового. Кількість і періодичність вправ зіставляти щодо індивідуальних здібностей 
і темпу роботи окремих учнів.  

5. Організовувати систематичний контроль (самоконтроль, взаємо-контроль) і 
оцінювання (самооцінку, взаємооцінку) результатів навчання.  

Міцність знань тісно пов'язана з їх системністю, заснованою на пошукові та побудові 
внутрі- і міжпредметних зв'язків та асоціацій.  

 
Принцип індивідуалізації і колективності навчання 

Індивідуалізація і колективність навчання доповнюють одне одного, особливо при 



 

 

навчанні інформатики. Тільки організувавши колективну або групову роботу, можна знайти 
час для занять з сильнішими і слабшими учнями.  

Індивідуалізація визначається як організація навчального процесу, під час якого при 
доборі способів, прийомів, темпу навчання враховуються індивідуальні особливості учнів, 
рівень розвитку їхніх здібностей до навчання.  

Індивідуалізацію можна розглядати з точки зору процесу навчання, змісту навчання і 
будови системи. Перша з цих точок зору передбачає вибір форм, методів і прийомів навчання, 
друга — створення навчальних планів, програм, навчальної літератури і складання завдань 
для учнів, третя — формування різних типів навчальних закладів і класів.  

Індивідуалізація можлива під час роботи учнів з програмними засобами, що 
вивчаються, зі своїм індивідуальним темпом, своїми шляхами подолання труднощів та за 
допомогою гнучкого налагодження навчальної програми. Причому передбачається 
налагодження на тип мислення учня (образний або мовний) шляхом звільнення часу вчителя 
для індивідуальної роботи з учнями при автоматизації рутинної частини педагогічної праці.  

Принцип індивідуалізації реалізується у навчанні інформатики шляхом урахування 
індивідуально-психологічних особливостей учнів, які значно впливають на успішність 
оволодіння основами інформаційної культури. Забезпечення індивідуалізації навчання 
можливе тільки за умови обізнаності вчителя з такими особливостями своїх учнів та 
способами індивідуалізованого навчання.  

Принцип зв'язку теорії з практикою 
З точки зору матеріалістичної філософії практика — критерій істини, джерело пізнання і 

зона прикладання теоретичних результатів. Однією з причин актуальності принципу зв'язку 
теорії з практикою для навчання є існуюче в школах відчуження теоретичного навчання 
дітей від їх практичного життя. Навчальний підхід: спочатку теорія, потім її застосування на 
практиці не є єдино правильним для інформатики.  

Для реалізації принципу зв’язку теорії з практикою вчителю необхідно: 
1. Намагатися не допускати в навчанні розходження: це — знання, а це — життя. 

Вивчення відчужених від учнів «знань» і наступні спроби знайти їм застосування в житті — 
неефективний і шкідливий з особистісної точки зору підхід.  

2. Практика — це не зона застосування вивченої теорії, вона завжди є її продовження. В 
процесі практичної діяльності учень розширює і поглиблює свої теоретичні представлення, 
«нарощує теорію». Це можливо в тому випадку, коли джерелом теорії є сам учень, його 
особистісні знання, одержані в процесі його попередньої діяльності, а не ті, що 
«передаються» йому вчителем.  

3. Навчати дітей технології розумової д іяльності. Будь-яку виконувану учнями 
діяльн ість пропонувати їм для наступного усвідомлення і теоретичного структурування 
у вигляді моделі.  

Порівнювати різні моделі діяльності та їх ефективність. Демонструвати учням переваги 
розумової (осмисленої) практики перед бездумною роботою за теоретичним зразком.  

Принцип гармонійного розвитку особистості 
На сучасному етапі розвитку школи особливо актуальним є принцип гармонійного 

розвитку особистості. Тому при проведенні уроків з інформатики необхідно концентрувати 
увагу на їх виховних можливостях, для чого реалізовувати такі задачі: 

1. Ставити виховну мету на кожному уроці.  
2. Використовувати зміст уроку з виховною метою.  
3. Цілеспрямовано формувати узагальнені прийоми розумової діяльності учнів.  
4. Формувати загально навчальні навички раціональної організації навчальної 

праці.  
5. Формувати інтерес до предмета.  
6. Формувати уміння користуватися набутими знаннями і розширювати їх під час 

самостійного вивчення.  
7. Розвивати самостійність і пізнавальні здібності учнів, готувати їх до творчої 

діяльності.  
8. Формувати критичне та творче мислення.  



 

 

9. Прищеплювати любов до праці, почуття відповідальності за результати власної 
діяльності і поведінки, організованість і дисципліну, навички якісною виконання робіт, 
ефективного використання навчального часу, цілеспря-мованість у досягненні поставленої 
мети 

10. Виховувати культуру усної і писемної мови.  
11. Формувати вміння виділяти основне при вивченні навчального матеріалу.  
12. Формувати вміння працювати з книжкою, інформаційним і програмним 

забезпеченням комп'ютера, пошуковими системами глобальної мережі Інтернет.  
Інтерес до навчання — це один з важливих чинників, які забезпечують спрямованість 

інтересу учнів до найбільш активних творчих видів діяльності і інтенсивно впливають на 
формування інших духовних інтересів школярів. Досвід свідчить, що навчання 
інформатики містить у собі достатні можливості активно впливати на формування 
пізнавальних інтересів учнів, які повною мірою виявляються при вивченні інформатики 
лише на базі реальної комп'ютерної техніки. Відсутність будь-якої техніки при навчанні 
інформатики ставить під сумнів розвиток пізнавального інтересу учнів. Безмашинний варіант 
вивчення інформатики нерідко формує негативне ставлення до предмета через неповноту 
змісту навчання і незначну практичну значущість, нерозуміння, небачення потреб вивчення 
алгоритмів, алгоритмічної мови, мови програмування та інших понять інформатики.  

По-друге, безмашинний варіант зводиться до побудови різних алгоритмів найчастіше з 
курсів математики, фізики, хімії, тобто предметів, з яких у частини учнів є серйозні 
прогалини в знаннях, ліквідувати які на уроках інформатики відразу неможливо.  

По-третє, відбувається розчарування дітей, які з газет чи телебачення, розповідей 
педагогів та інших дорослих чують багато про інформатику, а в клас приходить той самий 
вчитель з ганчіркою і крейдою в руках і примушує вирішувати завдання, часто незрозумілі і 
далекі від життєвих професійних інтересів учнів.  

Тому для формування в учнів інтересу до вивчення предмета необхідно: 
1. Систематичне використання сучасної комп'ютерної техніки, причому з перших же 

уроків інформатики.  
2. Чергування занять щодо вивчення теоретичних основ інформатики з 

лабораторно-практичними роботами, причому час, що витрачається на практичні 
роботи, повинен бути більшим, ніж час, що витрачається на вивчення теоретичних 
положень.  

3. Самостійна робота кожного учня на комп'ютері і самостійне розв'язування певного 
набору задач на лабораторно-практичних роботах.  

4. Добір посильних завдань з практичним змістом з урахуванням індивідуальних 
здібностей учнів.  

5. Проведення етапу мотивації при вивченні будь-якого нового поняття.  
6. Використання на уроках частково-пошукових методів навчання, проектного 

методу.  
7. Міжпредметний і практично значущий зміст теоретичного матеріалу і задач.  

Принцип виховуючого навчання 
Під розвивальним навчанням будемо розуміти тип навчання, в якому розвиток людини 

є прямою і основною метою. Особливості розвивального навчання: учень перетворюється на 
суб'єкт пізнавальної діяльності; розвивається на формуванні механізмів мислення, а не 
завантаження пам'яті; пізнавальна діяльність учня опановується в єдність емпіричного і 
теоретичного пізнання; процес навчання будується на пріоритеті дедуктивного способу 
пізнання; основа процесу навчання — навчальна діяльність учнів в процесі виконання 
навчальних завдань.  

Принцип виховуючого навчання інформатики реалізується при такій організації 
навчального процесу, яка забезпечує учням можливість проявити себе як особистість, 
гармонійно і всебічно розвинутися соціально, удосконалити здібності, сформувати 
пізнавальні мотиви як домінуючі в навчальній діяльності. Особлива увага повинна бути 
спрямована на надання учням можливості здійснювати самостійну дослідницьку діяльність 
творчого характеру та самоорганізовуватись.  



 

 

Учень виступає в навчальному процесі як рівноправний суб'єкт з іншими учнями і 
вчителем. Тому навчальний процес будується таким чином, щоб учні могли виконувати певні 
дії з організації своєї діяльності для опанування курсу інформатики. Така організація 
навчального процесу забезпечує формування в учнів позитивних рис характеру 
(доброзичливості, толерантності, колек-тивізму, активності, працьовитості тощо), вольових 
якостей.  

Щоб результативно управляти діяльністю учнів, необхідно формувати в них потрібну 
мотивацію навчання. Завдання полягає в тому, щоб, спираючись на потреби учнів, 
спровокувати їхню діяльність так, щоб вона задовольняла їхні інтереси, вселяла в учнів віру 
в можливість подолання труднощів, віру в свої здібності, радість, задоволення від праці, 
гордість за свої успіхи. Треба, щоб зміст навчання, цілі і задачі, які ставить викладач перед 
учнями, мали для них чітке, зрозуміле і особисто вагоме значення.  

Принципи розвивального навчання 
У процесі навчання інформатики доцільно спиратися на психологічні принципи 

розвивального навчання, які базуються на понятті «зони найближчого розвитку» психолога Л. 
С. Виготського.  

Дидактичні принципи розвивального навчання були висунуті в 1950-ті роки в двох науково-
практичних колективах, створених Д. Б. Ельконіним і Л. В. Занковим, за якими не будь-яке 
навчання створює максимально сприятливі умови для розвитку учнів. Потрібний ретельний добір 
змісту, методів, організаційних форм і засобів навчання, щоб забезпечити ці умови.  

Розвивальне навчання змістило освітні акценти від вивчення учнями матеріалу з різних 
предметів на їх навчальну діяльність щодо розвитку теоретичного мислення (Д. Б. Ельконін. В. В. 
Давидов), або на всебічний розвиток учня (Л. В. Занков).  

Розглянемо особливості розвивального навчання в різних концепціях його засновників.  
Дидактичні принципи концепції Л. В. Занкова 

1. Принцип провідної ролі теоретичних знань означає, що поки учні не засвоїли основні 
поняття теми, властивості об'єктів, правила, методи і способи їх дослідження, не можна 
приступати до формування умінь і навичок, аналізу об'єктів і процесів, що вивчаються в курсі 
інформатики.  

2. Принцип навчання швидкими темпами (в розумній мірі). На практиці після вивчення 
основного матеріалу швидкими темпами здійснюється контроль його засвоєння, а звільнений 
час використовується для розв’язування задач, під час роботи над якими теоретичний матеріал 
повторюється, поглиблюється і закріплюється.  

3. Принцип навчання на високому (але доступному для учнів) рівні складності. 
Подолання учнем складностей в «зоні найближчого розвитку» веде до розвитку учня і 
закріплює його віру у власні сили. Забезпечення цього принципу і привело до необхідності 
індивідуалізації та диференціації навчання.  

4. Диференціація навчання — це засіб індивідуалізації за умов класно-урочної системи, 
коли учні класу діляться на динамічні типологічні групи і після пояснення навчального 
матеріалу працюють у доступному для них темпі навчання за відповідними завданнями.  

5. Усвідомлення всіма учнями процесу навчання. Учень усвідомлює себе як суб'єкт 
навчальної діяльності: як мені краще запам’ятовується матеріал, що нового я дізнався, як 
змінилися мої уявлення про світ, як змінююсь я сам? Забезпечення цього принципу потребує 
від учителя клопіткої роботи з тими, хто не встигає, з'ясування причин цього та організації 
своєчасної педагогічної підтримки таких учнів.  

6. Систематична робота вчителя над загальним розвитком усіх учнів, у тому числі й 
найслабкіших. Не допускається поділяти дітей за здібностями. Кожний просувається в своєму 
розвитку в результаті співробітництва з різними за розвитком дітьми. У процесі навчання 
інформатики передбачається розвиток мислення, оволодіння учнями загальними розумовими 
діями і прийомами розумової діяльності.  

 
Л. В. Занковим були сформульовані психологічні принципи розвивального навчання: 
1. Систематична робота вчителя над розвитком усіх основних типів мислення: 

наочно-дійового або практичного, наочно-образного і абстрактно-теоретичного.  



 

 

2. Проблемність у навчанні. Учень лише тоді включається в пізнавальний процес і 
виявляє розумову активність, коли стикається з проблемами (питаннями і задачами), які йому 
треба розв'язати.  

Інформатика — це предмет, у якому більшість навчального часу відводиться на 
розв'язування задач, тому вчителю не слід захоплюватися створенням проблемних ситуацій 
при вивченні теоретичного матеріалу, а якщо і створювати їх, то тоді, коли він впевнений, що в 
класі є учні, які розв'яжуть проблемну ситуацію, і її розв'язання не займе надто багато часу.  

3. Індивідуалізація і диференціація навчання (рівнева та профільна). Рівнева 
диференціація навчання проводиться на основі безумовного досягнення всіма учнями 
обов'язкових результатів навчання і створення на уроках умов для випереджаючого навчання 
(навчання найвищому рівні) тих, хто має здібності та інтерес. Профільна диференціація 
навчання проводиться в старшій школі.  

4.  Систематичний розвиток прийомів розумової діяльності, як алгоритмічних, так і 
евристичних.  

5.  Алгоритмічні прийоми розумової діяльності характеризуються тим, що учень з 
кількох алгоритмів вибирає найбільш раціональні й уміє діяти відповідно до вказівок 
алгоритму. Практика свідчить, що не слід надавати учням готових алгоритмів, доцільно 
настроїти їх на колективний пошук відповідного алгоритму.  

6.  Систематичний розвиток мнемічної діяльності: розвиток пам'яті для того, щоб в 
учнів сформувався фонд дійових знань. Необхідно завжди орієнтувати учнів, який матеріал 
треба запам'ятовувати надовго, при цьому доцільно надавати їм мнемічні правила.  

Дидактичні принципи концепції В. В. Давидова, Д. Б. Ельконіна 
1. Основним компонентом змісту освіти є система наукових понять, на основі якої 

учень опановує загальний принцип розв’язування задач певного типу.  
2. Навчальна діяльність учня націлена не на емпіричне мислення, а на абстрактно-

теоретичні форми мислення. Засвоєння знань відбувається за допомогою руху від загального до 
часткового і з’ясування умов походження змісту понять.  

3. Змістом навчальної діяльності виступають теоретичні знання, опанування якими 
розвиває у дітей теоретичне мислення, а також творчо-особистісний рівень здійснення практичних 
видів діяльності.  

4. Основним методом навчання виступає спосіб проходження думки учня від 
абстрактного до конкретного: учень аналізує за допомогою вчителя зміст навчального матеріалу; 
виділяє в ньому вихідне загальне відношення; знаходить його прояви в часткових відношеннях; 
фіксує виділене вихідне загальне відношення в знаковій формі, тобто будує його змістовну 
абстракцію; продовжуючи аналіз матеріалу, розкриває закономірний зв'язок вихідного відношення 
з його різними проявами, одержуючи змістовне узагальнення потрібного предмета.  

5. Учні не створюють понять, образів, цінностей і норм суспільної моралі, а набувають 
їх в процесі навчальної діяльності.  

Обидві системи розвивального навчання в їх поєднанні знаходять застосування в 
професійних школах України і при навчанні інформатики.  

Зазначені дидактичні та психологічні принципи взаємопов’язані. Природно, реалізація 
кожного з них окремо не може не призвести до певного підвищення ефективності навчання, але 
впровадження методичної системи в цілому є значно ефективнішим. Оскільки дидактичні та 
психологічні принципи навчання є об'єктивно існуючими закономірностями, їх треба враховувати в 
процесі навчання.  



 

 

Зоряна Журавська 
 

ММЕЕТТООДДИИ  ООРРГГААННІІЗЗААЦЦІІЇЇ  ССААММООВВИИХХООВВААННННЯЯ  УУЧЧННІІВВ   
Формування в учнів позитивних особистісних якостей неможливе без їхнього бажання 

набути цих якостей — у протилежному випадку не допомагають ні примус, ні контроль, ні 
покарання. Аби уникнути неприємностей, 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 просто гасло і відірвана від реальності 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 більшості 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 діяльності 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 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 
необхідність, 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 
внести вклад у загальнолюдський прогрес. Адже суспільство покращує умови свого життя 
завдяки таланту, винахідливості і працелюбності своїх членів. Знання і вміння кожного є 
внеском у загальне багатство. 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_ професійній діяльності. Кожна людина мусить заробляти собі на 
життя, але не всі люди знаходять справжнє задоволення у професійній праці. Є люди, для яких 
праця — це тільки неприємний обов'язок. Про таких людей кажуть, що їх професійна 
самореалізація не відбулась. А професійна праця складає за часом третину дорослого життя. 
Приємніше наводити протилежні приклади — коли в праці знаходять радість.  

Реалізація себе як представника даного суспільства та певної культури. Кожна людина 
мусить рахуватися з фактом, що вона є представником 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 
відповідність (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 важливість 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 — чарівності, жіночності, співчутливості, господарності. Відсутність цих 
якостей утруднює досягнення успіху у протилежної статі. Крім того, ставлення представників 
власної статі 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, ерудованість, 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 
особистісні якості, як чуйність, товариськість, 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 доброзичливість 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 (неврівноваженістю, певною імпульсивністю, браком 
самоствердження), це породжує агресивність і негативізм, які помітно відбиваються на 
формуванні особистості. Постійна спрямованість на опір, грубуватість виразів та інтонацій є 
суттєвою ознакою підлітково-юнацької субкультури, а позитивними рисами вважається те, що 
фактично перешкоджає формуванню гуманних якостей особистості. Доброта, поступливість, 
чемність здаються другорядними і неактуальними, вони поступаються “вольовим” рисам. 
Зважаючи на це, важливим завданням пропаганди самовиховання є переконання учнів у 
необхідності 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 історії. Складність 

мотивації людських вчинків і обставин, що їх викликають, зробили питання дуже непростим. 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 жорстокість до інших. Хіба 
можна, наприклад, пояснити злочини гітлерівців їхньою природною жорстокістю? Звичайно, ні, 
але фашистська 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 матеріалістичної 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 
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 агресивністю поведінки, криються 
частково 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, тактовність.  

По-друге, треба критично ставитися до тих стереотипів 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 конфліктність і вульгарність. Треба мати неабияку мужність, аби відмовитися від 
цих принципів, оскільки ввічливість і поступливість, 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 працьовитість, 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, стриманості, 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 сімейне 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 нестриманістю, а не власною 
неорганізованістю, вихованці часто пояснюють неприємності 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 
суспільства 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 постійно 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 неприємностей залишається потяг до 
майбутніх досягнень. Навіть у пенсійному віці такі люди знаходять зміст і перспективу 
власного життя. Видатні досягнення у всіх галузях людської діяльності 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 цінність 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 суспільство, організацію, де 
вона навчається або працює, чи батьків; вона пов'язує перспективи росту із власними 
зусиллями, а не випадком. У процесі самовиховання людина зміцнює впевненість 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.  

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 належності 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 — властолюбністю, схильністю до деспотизму. 
Аристотель вважав, що дотримання “золотої середини” є найважливішою умовою гармонійного 
розвитку людини. Ця істина може бути конструктивною не стосовно розвитку здібностей — 
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 неповноцінність 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 цінність 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.  

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 недостатньо. 
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 стимулюватимуть 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 недостатньої 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 участь 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 зіпсувати 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 станами, наприклад, бадьорості, 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.  

Підведення підсумків самовдосконалення. Важливо відзначати хоча б часткові успіхи у 
самовдосконаленні, тому що це стимулює 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 схильність до психологічного захисту. 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 
настрій. 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 діяльність, 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 переконливість аргументів обох груп.  

На наступному занятті кожна група розробляє власні правила самопізнання і захищає їх. 
Інші групи за чергою грають роль опонентів та арбітрів.  

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 діяльності 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 
творчості, 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 цінності. 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, мистецтво, техніка, робота з людьми, спілкування з 

природою? Інтерес до тієї чи іншої діяльності 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 необхідність праці, радієш наслідкам праці, 

дбаєш про порядок на робочому місці; 
- 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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Юлія Здобиляк 
 

ССТТВВООРРЕЕННННЯЯ  ММУУЛЛЬЬТТИИММЕЕДДІІЙЙННИИХХ  ППРРЕЕЗЗЕЕННТТААЦЦІІЙЙ    
ЗЗААССООББААММИИ  PPOOWWEERR  PPOOIINNTT  

((ммее ттооддииччннаа  ррооззррооббккаа  ввііддккррииттооггоо  ууррооккуу    
ввииррооббннииччооггоо  ннааввччаанннняя))   

 
Тема за програмою: Технології комп’ютерної обробки інформації.  
Тема уроку: Створення мультимедійних презентацій засобами Power Point.  
Мета уроку: ознайомитись з можливостями програми для створення комп’ютерних 

презентацій MS Power Point, створювати та оформляти слайди застосовуючи переходи, 
додаючи музику до презентації, зберігати та відкривати презентації.  

Виховна мета: виховування в учнів культури мовлення, почуття відповідальності, 
самооцінки при виконанні практичних завдань, сприяння формування особистості, а також 
виховання в учнів інтересу до обраної професії.  

Розвиваюча мета: розвивання в учнів логічного, творчого, образного мислення, пам'яті, 
уяви, фантазії, естетичного смаку, відчуття прекрасного та вміння працювати в групах.  

Форма уроку: виробниче навчання.  
Тип уроку: засвоєння нових знань.  
 

Матеріально-технічне забезпечення уроку 
I. Наочність та технічні засоби навчання: наочно-роздатковий матеріал (типи 

розміток слайдів, інструкційні картки), набір фотографій, музики.  
II. Інструменти та матеріали: комп’ютери, колонки, проектор, програмне 

забезпечення PowerPoint, матеріал для створення презентацій, демонстраційні презентації, 
картки з завданнями.  

 
Хід уроку 

I. Організаційний момент: 
1. Перевірка наявності учнів.  
Доброго дня всім! Прошу старосту назвати відсутніх і назначити чергових учнів. На 

сьогоднішнє заняття ви повинні були принести з собою на електронних носіях інформацію, 
малюнки, фото, відео, картинки, музику. Скажіть, чи всі готові сьогодні до заняття?  

 
2. Перевірка зовнішнього вигляду учнів.  
II. Аналіз робіт минулого року: 
1. Конкретний розгляд робіт по кожному учневі.  
2. Оцінка за виконану роботу.  

 
Вступний інструктаж 

Перш ніж приступити до роботи нам потрібно повторити правила ТБ при роботі з 
комп’ютерами. Поки ми повторюємо правила ТБ я даю вам журнал обліку інструктажів, в 
якому ви повинні розписатися. (Учням пропонується 6-8 запитань, вони відповідають і 
розписуються в журналі).  

1. Яка відстань має бути між монітором і очима користувача?(50-60 см. ) 
2. Які вимоги безпеки перед початком роботи? (заборонено бути в класі в верхньому 

одязі; на робочому місці має бути лиш ручка, зошит, флешка; починати роботу можна лише за 
вказівкою майстра в/н;) 

3. Які вимоги безпеки під час роботи за ПК? (не дозволяється ходити по класі; голосно 
розмовляти на клавіші потрібно натискати плавно; заборонено запускати ігрові програми; 
заборонено відчиняти шафи живлення і комп’ютери як тоді коли вони працюють так і тоді коли 
вони вимкнені; забороняється самостійно переміщувати апаратуру).  

 



 

 

I. Повторення матеріалу минулого уроку 
II. Груповий інструктаж 
 
Повертаємось до теми нашого уроку: «Створення мультимедійних презентацій 

засобами Power Point». На уроках теоритичного навчання цю тему Ви вже проходили тому 
давайте собі нагадаємо, що таке комп’ютерна презентація.  

1. Комп’ютерна презентація- це…..  
  (набір слайдів до певної теми) 
2. Яке призначення презентації? 
  (ілюстрації доповіді, реклами, демонстрації проектів…) 
3. Яка програма призначена для створення комп’ютерних презентацій? 
  (PowerPoint) 
4. Які способи запуску програми ви знаєте? 
  (пуск, з ярлику на робочому столі, документ PowerPoint) 
5. Слайд – це… 
  (зображення екранної сторінки) 
6. Презентації можуть містити….  
  (текст, фото, діаграми, малюнки, авто фігури, звук, відео) 
7. Мультимедіа – це….  
(поєднання різних форм інформації: текстової, графічної, звукової, відео…) 
Отже ми з Вами вияснили, що презентація — це публічне представлення певної 

інформації. Комп'ютерні презентації є одним з видів мультимедійних проектів. Комп'ютерні 
презентації часто застосовуються в рекламі, при виступах на конференціях і нарадах, вони 
можуть також використовуватися на уроках в процесі пояснення матеріалу вчителем або 
доповідей учнів.  

Мультимедіа — одночасне використання різних форм представлення інформації: 
тексту, графіки, відеофрагментів, анімації та звуку.  

Поняття про слайдові та потокові презентації.  
В основі будь-якої презентації лежить набір слайдів, на яких розміщуються текст, 

графіки, малюнки. Процес створення презентації в Microsoft PowerPoint складається з таких дій, 
як вибір загального оформлення, додавання нових слайдів і їх вмісту, вибір розмітки слайдів, 
зміна при необхідності оформлення слайдів, зміна колірної схеми, застосування різних 
шаблонів оформлення і створення таких ефектів, як ефекти анімації при демонстрації слайдів.  

Відразу після запуску PowerPoint з'являється вікно презентації з першим титульним 
слайдом.  

 



 

 

Елементи інтерфейсу вікна PowerPoint: 
1. Рядок заголовка (містить кнопку меню, назву програми та документі і кнопки 

керування вікном)  
2. Головне меню (містить групи команд Файл, Прпавка, Вигляд, Вставка, Формат, 

Сервіс, Показ слайдів, Вікно, Довідка)  
3. Панелі інструментів (містять кнопки для швидкого доступу до популярних 

команд)  
4. Область задач (містить команди, що можна виконати)  
5. Рядок стану (містить інформацію про номер поточного слайду та їх загальну 

кількість; про використану тему оформлення та про мову поточного фрагменту тексту)  
6. Слайд  
7. Область структури слайдів (має дві вкладки (8): Слайди — призначена для 

відображення ескізів всіх слайдів презентації та Структура — призначена для планування 
структури презентації)  

8. Вкладки Слайди і Структура  
9. Кнопки перемикання режимів перегляду (Звичайний режим, Сортувальник 

слайдів, Показ слайдів)  
10.  Поле Нотатки до слайда (потрібне для введення підказок доповідачу під час 

демонстрації презентації, а також для введення поміток щодо редагування чи форматування 
слайду)  

 
Презентація — це набір слайдів, де є текст, графічні об'єкти, рисунки, кнопки тощо. 

Презентація може містити звук, відео та анімацію — три основні компоненти мультимедіа. Її 
демонструють на екрані монітора комп'ютера чи на великому екрані у залі за допомогою 
проекційної панелі і проектора. Створюють презентації для того, щоб ілюструвати доповіді, 
рекламні повідомлення, демонструвати проекти тощо.  

Для створення і демонстрації презентацій призначена програма PowerPoint, яка дає 
змогу, зокрема, використати в презентації мультимедійні ефекти. Презентацію можна створити 
трьома способами:  

1) вручну як нову презентацію:  
Файл=> Створити=> Загальні=> Нова презентація;  
2) за допомогою зразків типових презентацій, вибираючи потрібну тему з колекції 

програми:  
Файл=> Створити=> Презентації=> Вибрати назву презентації;  
3) за допомогою майстра автозмісту:  
Файл=> Створити=> ВибратизакладкуПрезентації=> Майстер автозмісту. Після того як 

майстер закінчить роботу, структуру презентації можна редагувати, застосовувати 
форматування та анімаційні ефекти.  

Можна переглянути демонстрацію і зберегти її у файлі з розширенням ppt.  
Під час першого запуску програми отримаємо вікно, де описані дії можна виконати 

простіше. Є багато зразків оформлення слайдів (шаблонів), що даються на закладці Дизайни 
презентацій (Шаблони в Office-2000) команди Створити тощо. На закладці Презентації зразки 
готових презентацій на теми: особиста сторінка, інформація відділу кадрів, стандартна 
доповідь, оголошення, реклама, опис проекту, погані новини, структура компанії, майстер 
автозмісту тощо. Нескладну презентацію зручно готувати в режимі слайда чи структури слайда. 
Потрібний режим задають натисканням на одну з кнопок, які є в лівому нижньому куті екрана. 
Режимів (і кнопок) є п'ять, а саме:  

1) слайдів (звичайний); 
2) структури;  
3) впорядкування; 
4) приміток; 
5) показу (перегляду, демонстрації).  
У режимі слайдів, який використовують найчастіше, можна редагувати слайд 

традиційними засобами: вводити (вилучати, змінювати) текст, вставляти (переміщати, 



 

 

збільшувати, зменшувати) об'єкти, надавати їм певні властивості. У режимі створення слайдів 
перейти від слайда до слайда можна за допомогою вертикального бігунця у смузі 
прокручування. Ознайомимося зі структурою слайда.  

Слайд може містити заголовок і основний текст у вигляді маркованих списків, де 
висвітлюються пункти чи план доповіді, запитання, основні ідеї, назви й адреси фірм тощо. У 
слайді можуть бути різні об'єкти: рисунки, діаграми, фотографії з файлів, таблиці з Excel, 
ефекти зі словами з WordArt, заготовка таблиці Word (усе це ввставляють командою Вставити), 
а також елементи мультимедіа: анімаційні (рухомі) ефекти, відеокліпи, звук з файлу чи 
дикторський текст. Звук, зокрема, вставляють командами Вставити=> КІНО (звук) => Звук з 
файлу чи Записати звук.   

Оскільки одним з основних елементів слайда є маркований список, то особливу увагу 
треба звернути на кнопки ПІДВИЩИТИ та ПОНИЗИТИ рівень елемента списку, які 
забезпечують відступи. Рівнів (відступів) може бути до п'яти.  Відступи поліпшують 
сприйняття тексту. Щоб привернути увагу слухачів, у слайдах застосовують анімаційні ефекти 
до заголовка, тексту чи інших об'єктів на слайді за допомогою відповідних кнопок на панелі 
інструментів Ефекти анімації. Найцікавішими є ефекти в'їзду, польоту, випалювання, 
вкидування. Щоб задати ефект, вибирають об'єкт на слайді і натискають на потрібну кнопку на 
панелі.  

Командою Показ слайдів=> Налаштовування анімації можна міняти порядок активізації 
анімованих об'єктів на слайді, застосовувати звукові ефекти під час анімації, задавати ефекти 
після анімації тощо. Проекспериментуйте з різними ефектами під час виконання практичної 
роботи. Ефекти для заголовків і текстів зручно назначати в режимі впорядкування слайдів. Для 
цього на панелі ефектів анімації спочатку потрібно натиснути на кнопки Анімація заголовок чи 
Анімація тексту, а пізніше — на кнопку конкретного ефекту.  

У цьому ж режимі можна міняти послідовність слайдів методом їх перетягування. 
Важливим елементом слайда є його фон.  Фон можна вибрати серед заготовок дизайнів 
(шаблонів) або створити самостійно командою Формат/фон. Режим структури слайда зручний 
для роботи з текстами, внесення змін, оскільки на одному екрані є змісти усіх слайдів без 
оздоблювальних ефектів. У режимі сторінок приміток у слайд вставляють службову 
інформацію (коментарі, пояснення), яка під час демонстрації не показується. Розглянемо 
способи демонстрації слайдів. Перед демонстрацією треба за допомогою контекстного меню 
слайда чи командою Показ слайдів=> Перехід слайдів задати ефекти демонстрації окремого 
слайда чи усіх слайдів: Демонстрацію виконують командою Вигляд=> Показ слайдів або 
шляхом переходу в режим перегляду слайдів. Стежте, щоб перед переглядом активним був 
перший слайд.  

У режимі демонстрації слайди з'являються внаслідок клацання кнопкою миші або 
автоматично. Керувати процесом демонстрації можна також за допомогою меню стандартної 
кнопки керування, яка є у лівому нижньому кутку слайда. Користувач має змогу за допомогою 
меню Показ слайдів створити свої кнопки керування, якщо його не задовольняють можливості 
стандартної, а також відрегулювати час демонстрації кожного слайду.  

Застосування розмітки слайда.  
• У меню Формат виберіть команду Розмітка слайда.  
• У звичайному режимі в області Слайди виберіть слайди, до яких потрібно застосувати 

розмітку.  
• В області завдань Розмітка слайда виберіть потрібний макет.  
Застосування шаблону слайда.  
• У меню Формат виберіть команду Оформлення слайду.  
• Для застосування шаблону оформлення до всіх слайдів (і зразку слайдів) виберіть 

потрібний шаблон.  
• Для застосування шаблону до окремого слайда виберіть ескіз цього слайда в області 

Слайди. В області завдань виберіть шаблон і клацніть значок зі стрілкою, а потім виберіть 
команду Застосувати до виділених слайдів.  

• Для застосування шаблону одночасно до декількох вибраних слайдів виберіть їх ескізи 
в області Слайди і в області завдань виберіть потрібний шаблон.  



 

 

У презентацію можуть бути додані музика і звукові ефекти. На слайді, в який додана 
музика або звукові ефекти, з'являється значок, відповідний звуковому файлу. Ви можете як 
запускатиметься музика і який час вона повинна звучати.  

Отже приступимо до створення мультимедійної презентації: 
1. Пуск/Всі програми/Miсrosoft Power Point 2003 р.  
2. Файл создать/у вікно області завдань у правій стороні вікна/фотоальбом.  
3. У вікні «Фотоальбом» вибираємо «файл или диск» та вибрати з вказаної папки 

підготовлені фотографії. Пройтись по фотографіям переглянути їх розташування по 
горизонтальні чи вертикалі. В розмітці альбома вибрати 1 рис. з заголовком/скруглений 
прямокутник/створити.  

4.  Меню формат/оформлення слайда у вікні з права область задач обераємо 
необхідний дизайн для нашої презентації.  

5. Зберегти презентацію Файл/сохранить.  
6. Меню Формат/Оформлення слайда. В області задач вибираємо дизайн 

слайда/цветовая схема де обираємо колір шаблона застосувати до… 
7. Назва 1 слайда «Життя групи №17 у ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова».  
8. Перейтись по слайдах написати заголовки та підправити фотографії за допомогою 

панелі налаштування зображень.  
9. Меню Вставка/фильми и звук/фильм из файла на передостанньому слайді, 

вибрати автоматичний показ.  
10.  Меню Показ слайдів/настройка анимациї/налаштування до кожного об’єкта 

(початок/с преведущим).  
11.  Вставка/звук из файла/автоматично.  
12.  Натичкаємо на значок звуку ПКМ Изменить звуковой обьєкт непреривное 

восприизв, скрить значок звук. Показ слайда/настр. анимациї звуку/параметри ефекта запистить 
с преведущим/закончити/после…. Слайда.  

13.  Після вставки музики розраховуємо час на кожен слайд.  
14.  Заходимо Показ слайда/смена слайда вибираємо ефект до кожного слайда, зміна 

слайду автоматично після … сек.  
15. Применить ко всем, знімаємо галочку по щолчку.  
16.  Зберегти.  
 
III.  Закріплення викладеного матеріалу: 
Вправа «Продовжити речення».  
1. PowerPoint – це програма для створення… (презентацій).  
2. Усі об’єкти презентації розміщують на… (слайдах).  
3. На слайдах можна помістити… (текст, зображення, діаграми, фігури).  
4. Додавання на слайд різних об’єктів виконують за допомогою пункту меню… 

(Вставка) 
5. Щоб вибрати оформлення слайда використовують пункт меню… (Дизайн).  
6. Щоб встановити ефекти зміни слайдів використовують пункт меню… (Анімація).  
7. З початку, з поточного слайду, довільний показ – це режими… (показу слайдів).  
8. Запустити презентацію на показ можна використовуючи пункт меню… (Показ 

слайдів) або клавішу… (F5).  
 

Практична робота (за інструкційною карткою).  
 Учні створюють комп’ютерну презентацію за темою «Моя професія найкраща» за 

вимогами інструкційної картки (матеріал для створення презентації, учні підготували 
заздалегідь і зберегли в папці на робочому столі) (Додаток А, Б). Демонстрація створеної 
презентації.  

Потоковий інструктаж 
І. Самостійна робота учнів (див. додаток А).  
ІІ. Завдання учнів. Створити мультимедійну презентацію 
ІІІ. Обхід робочих місць з метою: 



 

 

Перший обхід. Перевірка правильності організації робочих місць учнів та додержання 
ними правил техніки безпеки.  

Другий обхід. Перевірка правильності виконання учнями нових прийомів.  
Третій обхід. Перевірити правильність виконання завдання учнями.  
Четвертий обхід. Перевірка якості роботи учнів та виконання ними норм часу.  

Заключний інструктаж 
1. Зробити аналіз роботи за день.  
2. Відмітити недоліки, розібрати допущені помилки, вказавши причини.  
3. Оголосити оцінку.  
Завдання додому. Створення мультимедійної презентації.  
 
Майстер в/н  Здобиляк Ю. Б.  

(Додаток А) 
Інструкційна карта 

З предмета «Виробниче навчання» 
Тема: Створити мультимедійну презентацію засобами PowerPoint.   
Мета: Уміти створити презентацію з додаванням мультимедії.   
План:  
1. Створення презентації.  
2. Додовання у презентацію мультимедії.  

3. Застосування переходів та анімаційних ефектів до презентації.  
3. Показ презентації.  

ХІД РОБОТИ: 
1. Запустіть програму Power Point. Створіть нову презентацію на тему: «Моя 

професія найкраща», збережіть її у папку з своїм іменем на локальному диску D.  
2. У меню Формат виберіть Розмітку слайда — титульний слайд.  
Уведіть заголовок та підзаголовок першого слайда.  
* Уведіть заголовок першого слайда з темою своєї презентації.  

Заголовок оформити за допомогою об’єктів WordArt.  
* Уведіть підзалоговок у такому вигляді: 
Доповідач: Прізвище І. П.  
3. Створіть (вставте) другий слайд. Всього створити 10-15 слайдів.  

Вставка=> Створити слайд.  
4. Застосуйте оформлення (шаблон, стиль) до кожного слайда  

із кольоровими схемами та ефектами анімації.  
Формат=> Оформлення слайда=> Вибрати потрібний шаблон=> Застосувати.  
5. На 2 слайді виберіть макет Розмітку слайда — заголовок та 2 об’єкта. Вставте 

фотографії навчальних корпусів та адресами.  
6. На 3 слайді слайді дайте коротку інформацію про нашу професію «Оператор 

ком’ютерного набору» та фотографії.  
Вставте потрібні елементи (фотографії та залоговок).  
7. З 4 слайда оформити презентацію у довільній формі застосовуючи картинки, 

фотографії, коротку інформацію.  
8. На останній слайд вставте відео ролик з рекламою нашого навчального закладу.  
Меню Вставка=> Фильми и звук=> Фильм из файла, вибрати автоматичний показ.  
9. Застосуйте ефекти переходу до всіх слайдів презентації.  
Меню Показ слайда=> Смена слайдов 
10. До кожного об’єкта у слайді додайте ефекти анімації за власним смаком.  
Меню Показ слайдів=> Настройка анимациї=> Налаштування до кожного об’єкта 

(початок/с преведущим).  
До заголовку у 1 слайді додати ефект «Вход/Проявление с увеличением», змінити 

швидкість на середню.  
11. Вставити музику для всієї презентації та налаштувати параметри звуку.  
Меню Вставка=> Фильми и звук=> Звук из файла=> Автоматично.  



 

 

Натискаємо на значок звуку ПКМ Изменить звуковой обьєкт непреривное 
воспризведение, скрить значок звук. В Меню Показ слайда/настройка анимации. По ефекту 
звука натискаємо Параметри ефекта=> Ефект=> Закончить после …. слайда.  

12. Збереження та демонстрація презентації.  
 

(Додаток Б) 
ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ: 

• Кожен слайд має відображати одну думку.  
• Логічність послідовності слайдів.  
• Текст має складатися з коротких слів та простих речень.  
• Рядок має містити 6-8 слів.  
• Всього на слайді має бути 6-8 рядків.  
• Загальна кількість слів не повинна перевищувати 50.  
• Дієслова мають бути в одній часовій формі.  
• Заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основні положення 

слайду.  
• У заголовках мають бути і великі, і малі літери.  
• Слайди мають бути не надто яскравими — зайві прикраси лише створюють бар'єр на 

шляху ефективної передачі інформації.  
• Кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних на одному 

слайді має бути не більше чотирьох.  
• Підписи до ілюстрації розміщуються під нею, а не над нею.  
• Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі.  



 

 

Тетяна Колеснікова 
 

ММЕЕТТООДДИИККАА  ППРРООВВЕЕДДЕЕННННЯЯ    
ППООЗЗААККЛЛААССННИИХХ  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННИИХХ  ЗЗААХХООДДІІВВ    

ННАА  ППРРИИККЛЛААДДІІ  ІІННТТЕЕЛЛЕЕККТТУУААЛЛЬЬННООГГОО  ШШООУУ    
««ММААРРААФФООНН  ЕЕРРУУДДИИТТІІВВ»»  

 
Мета: 
Навчальна: допомогти поглибити і систематизувати знання учнів з географії і 

підтримати інтерес до предмета.  
Розвивальна: розвивати творчі та організаторські навички учнів, пізнавальний інтерес.  
Виховна: прищепити любов до Землі, до збереження її природних ресурсів з метою 

запобігання від глобальних катастроф планети.  
Обладнання: комп’ютер, презентація, слайд-шоу, чисті аркуші паперу, ручки.  
 

Хід роботи 
Читець: 
ГЕОГРАФІЯ 
Географія складна, 
Бо країна не одна.  
З-поміж всіх наук відомих, 
Вчить планету лиш вона.  
Чи у Африці ти будеш, 
Чи в Америку підеш, 
Та на кожнім континенті ти географа знайдеш.  
Він розскаже все про гори, 
Про моря і про ґрунти.  
Розповість про всі народи, 
Про нові й старі світи.  
І про плавання цікаві, 
Чорне море й океан.  
Про населення країн 
Й про економічний стан.  
Говорити можна довго, 
Та не вистачить і слів 
Розповісти все докладно 
Про науку всіх світів.  
 
Ведучий: 
Географія — одна з найдавніших наук. Майже 5 тисяч років вона займається описом 

країн, морів, океанів. Більшість з вас пам’ятає географа Жака-Марія-Франсуа Паганеля — героя 
Жуля Верна «Діти капітана Гранта». Ще тоді, понад 100 років тому, коли розгорталися описані 
в творі події, він висловив щире занепокоєння майбутнім географії, побоюючись, що незабаром 
на Землі вже нічого буде відкривати.  

 
Ведуча: 
А й справді, чи не втратила зараз наука про Землю свого призначення, чи не вичерпала 

вона всіх можливостей? Лише на перший погляд може здатися, що географія вже виконала 
свою історичну місію і не має перспектив розвитку, що вона вже втратила притаманну їй 
колись романтику пошуків і відкриттів. Насправді ж розвиток науки такий безмежний, як і 
безмежні можливості пізнання природи.  

 
 



 

 

Читець: 
ОДА ГЕОГРАФІЇ 
Лунає хай географам хвала.  
В училищі від них нам користь немала.  
Що ж, географія — наука не проста.  
Ти маєш знати села і міста, 
Рівнини, гори, ріки та моря...  
Багато ще — вас запевняю я: 
І як природу треба берегти; 
Де водяться, чим живляться кити; 
Де добувають золото, графіт; 
Як відрізнити мармур та граніт; 
І з чого сталь отримав сталевар; 
Скільки зерна молотять на гектар; 
Які народи в Африці живуть; 
Чому багато німці пива п'ють...  
Ще сто разів "Чому?", "Коли?" і "Де?" 
На всі географ відповідь знайде.  
 
Ведучий: 
Теперішня географія — це вже не колишня описова наука, де основним завданням 

дослідження були невідомі тоді землі й країни. Часи відкриттів великих незвіданих земель вже 
давно минули: люди обійшли суходолом і водою майже всю планету й до того ж постійно 
розглядають її з космосу. Отже, так званих «білих плям» на її поверхні залишилося небагато.  

 
Ведуча: 
Перед географією стоїть тепер нове завдання: вивчити, як все влаштовано на нашій 

планеті й пізнати взаємодію між поверхнею, ґрунтами, водою, кліматом, рослинним та 
тваринним світом і діяльністю людини. Сучасна географія перетворилася на науку, котра 
вивчає природу Землі з метою її збереження в ході господарського використання, що особливо 
важливо.  

 
Ведучий: 
Якщо раніше географи відкривали для людей Землю, на якій ми з вами живемо, то зараз 

перед ними завданням номер один є врятувати нашу планету від нерозумного розтринькування 
її багатств за умов незнаних масштабів зростаючого навантаження на природу. Отже, географи 
сьогодні не так романтики, мандрівники, як інженери-лікарі Землі.  

 
Читець: 
МИНУЛИ ВІЩІ СНИ 
Минули віщі сни Колумба й Мегелана, 

З’явились чіткі обриси заморських берегів, 
Де сонце зустрічають хвилі океану 
Простягся горизонт шести материків.  

О, як цікаво поринати в дивосвіт Землі, 
Тремтіти поміж хмарами у вихорі грози, 
Хвилююче вслухатися у гнів вулкан-гори, 
Як водоспад, із річкою летіти з висоти, 

Як в морі оглядатися, де сонця захід-схід, 
Так в лісі між деревами шукати моху слід, 
Блукати разом з друзями в пустелі і тайзі, 
Сягнути з Белінгаузеном півдня мерзлоти.  

Географи, щодня ви робите нам відкриття, 
Маленької і невідомої землі буття, 



 

 

Де потім виростають гори, бурхотять річки, 
Природа нам дарує ці чари неземні.  

Життя вирує так, що цей шматок землі 
Палає силою любові і краси.  
І так із року в рік, впродовж старих віків, 
О вчителі-географи, даруєте нам світ! 

 
 
До слова запрошуємо викладача географії Колеснікову Тетяну Андріївну.  
 
Слово викладача: 
Сьогодні ми проводимо інтелектуальну гру «Марафон ерудитів». Чому марафон? Як 

відомо назва «Марафонський біг» пов’язана з легендою про давногрецького воїна, який пробіг 
42 км 195 м із поселення Марафон в Афіни, щоб принести звістку про перемогу греків над 
персами, це сталося у 490 р. до н. е. Таким чином воїн увічнив пам’ять про перемогу грецьких 
військ Мільтіада, а в легкій атлетиці з’явився такий вид змагань, як біг по шосе на найдовшій 
дистанції — 42 км 195 м (марафонський біг).  

Тому всім учасникам гри – кмітливим ерудитам – пропонується випробувати власну 
витривалість, ерудованість і логічне мислення.  

— А тепер ми познайомимось з командами і проведемо жеребкування, щоб визначити 
порядок, хто перший розпочне гру.  

— Команди займіть свої місця.  
А судити на нашому заході буде шановне журі в складі: 
 

Привітання команд (не оцінюється) 
 

Викладач:                  
І тур « Бліц» 

Питання для І команди 
1. У якому місті знаходиться Колізей? (Рим, Італія) 
2. Як називається злиття декількох міст? (Агломерація) 
3. Як називається верхній родючий шар землі? (Грунт) 
4. Найбільший порт України? (Одеса) 
5. Країна, що охоплює весь материк? (Австралія) 
6. Яку погоду приносять циклони? (Дощову) 
7. Чого найбільше на Землі? (Води) 
8. Синонім до слова мандрівник? (Турист) 
9. У якому морі не можна потонути? (Мертвому) 
10.  Яка країна є Батьківщиною Наполеона? (Франція) 

 
Викладач: 

Питання для ІІ команди 
1. Як називається об’ємна модель Землі? (Глобус) 
2. Як називається плаваюча льодяна гора? (Айсберг) 
3. Як називаються найвищі гори на Землі? (Гімалаї) 
4. Ввіз товарів в Україну? (Імпорт) 
5. У якій країні проводяться бої биків? (Іспанія) 
6. У якій країні часто стоїть туман та падає дощ? (Велика Британія) 
7. Який океан найменший? (Північний Льодовитий) 
8. Птах, який не вміє літати, але відмінно плаває? (Пінгвін) 
9. В якій країні розташований центр Європи? (Україні) 
10. Куди впадає Дністер? (Чорне море) 
Викладач: 

Питання для ІІІ команди 



 

 

1. Як називається найбільший острів на Землі? (Гренландія) 
2. Цю країну влітку «носять на голові»? (Панама) 
3. Скільки на Земній кулі материків? (Шість) 
4. Вивіз товарів за межі країни? (Експорт) 
5. Де в Україні роблять автомобілі КРАЗ? (Кременчук) 
6. Материк, який розташований за полярним кругом? (Антарктида) 
7. Який обласний центр носить ім’я поета? (Івано-Франківськ) 
8. Яка річка є у кожного з нас у роті? (Десна) 
9. У якому місті знаходиться Біг Бен? (Лондон) 
10. Як називається найдовша річка світу? (Ніл) 
 
Викладач: 

Питання для ІV команди 
1. В якій країні вирощують тюльпани? (Нідерланди) 
2. Велетенські хвилі викликані землетрусом? (Цунамі) 
3. Де в Україні роблять літаки? (Київ, Харків) 
4. Яке озеро найглибше? (Байкал) 
5. Штат США, який Катерина ІІ продала Америці за борги? (Аляска) 
6. Який материк найхолодніший? (Антарктида) 
7. У якому місті є Ейфелева вежа? (Париж) 
8. Люди, що приїхали до країни на постійне місце проживання? (Імігранти) 
9. Перший заповідник України? (Асканія-Нова) 
10. Як називається найповноводніша річка світу? (Амазонка) 
 
 
 

ІІ тур називається «Галопом по Європі» 
Викладач: 
Напевно, ви не один раз дивились ТВ-передачі про різні міста світу. Зараз ми вам 

пропонуємо опис двох міст. За три спроби ви повинні відгадати кожне з них. Відповіді ви 
записуєте після кожного сюжету на аркуш паперу. Перший сюжет оцінюється в 3 бали, другий 
— 2 бали, третій — 1 бал. На роздуми — 10 секунд. Отже, перше місто. Слухаємо.  

Викладач: 
І місто 

(І сюжет) 
Це місто було столицею величезної імперії, створеної не стільки шляхом завоювань, 

скільки вдалими династичними шлюбами.  
На початку ХХ ст. чехів у цьому місті жило так багато, що його називали другим (після 

Праги) за величиною чеським містом.  
На берегах великої ріки, на якій розташоване це столичне місто, знаходяться столиці ще 

трьох європейських держав.  
 
 
Викладач: 
ІІ сюжет 
Однією з найбільш популярних пам’яток цього міста стає Будинок Музики. Тут 

відвідувачі можуть «подиригувати» філармонічним оркестром (за допомогою електронної 
диригентської палички та інтерактивного відео екрану), записати свій власний СD 
експериментальної музики, а також багато чого довідатися про великих композиторів, чиї імена 
пов’язані з цим містом (серед них Моцарт, Бетховен і Шуберт) 

 
Викладач: 
ІІІ сюжет 



 

 

У водопровід цього міста подається найкраща вода в Європі, тут досі п’ють воду з-під 
крана.  

Далекоглядні політики оберігають це місто, бо з кожним роком більшає кількість 
бажаючих платити за перебування тут.  

А візитними картками національної кухні країни, де розташоване це місто, є бісквітно-
шоколадний торт «Захер», яблучний струдель в гарячому ванільному соусі і крендель (брецель).  

Назва цього міста нерозривно пов’язана з такими поняттями як вальс, ліс, стілець, 
шніцель.  

(Відень) 
 
Ведучий: 
Цікавий факт 
А чи знаєте ви, що широке поширення кави як популярного в Європі напою почалось у 

Відні з 1683 року і пов’язане з ім’ям українського шляхтича та козака Юрія-Франца 
Кульчицького. Під час облоги турками Відня у 1683 році він, перевдягнувшись у турецький 
одяг, приніс листа про допомогу місту, за що був щиро нагороджений віденцями, у тому числі 
300 мішками кави з турецького обозу. Перебуваючи в Туреччині, Юрій ознайомився із 
технологією приготування напою, яку вміло пристосував до смаків європейців – почав додавати 
до кави цукор. Так з’явилася знаменита кава по-віденськи. Згодом Юрій Кульчицький відкрив у 
подарованому йому будинку кав’ярню, де продавав порцію кави по крейцеру за філіжанку. За 
деякий час напій набув великої популярності серед віденців. Згодом, за сприяння 
підприємливого українця, в багатьох куточках міста почали діяти схожі заклади, а Ю. 
Кульчицький очолив цех продавців кави.  

 
Викладач: 
ІІ місто 
І сюжет 
Люди на цій «землі» оселилися в VI столітті в силу необхідності. Вони ховалися в цих 

місцях від гонінь з боку своїх ворогів-ломбардійців. ворог не став переслідувати втікачів, 
визнавши цей хід дуже небезпечним і невигідним для себе. А вимушені переселенці почали 
облаштовуватися в цій місцевості, що складається з води і суші.  

Безліч колишніх островів, на яких стоїть сьогодні місто, раніше були саме острівками, 
повністю оточеними водою. На кожному з них стояла церква, яку оточували будинки особливо 
щедрих парафіян. Далі, ближче до води, тіснилися хати бідняків. Наслідком такого устрою, 
після об’єднання кістяків в більш-менш цілісний масив, виявилося цікаве явище — нове місто 
не мало поділу на бідні і багаті квартали. Все було перемішано.  

 
Викладач: 
ІІ сюжет 
Якщо ви прихильник яскравого туризму, то вам не оминути своєю увагою одне з 

найяскравіших дійств Італії — карнавал.  
Захід проводиться з 1904 року, триває рівно 10 днів і влаштовується в лютому-березні, 

перед Великим Постом.  
Довгий час карнавальні костюми представляли собою лише кілька варіацій простих 

чорних плащів і довгоносих масок, але завдяки Джакомо Казанові з ХVIII століття гама 
костюмів значно розширилася.  

Карнавал відкриває старовинне видовище – Festa delle Marie, свято, приурочене 
звільненню місцевих дівчат, викрадених піратами з Істрії. На площі Сан Марко проходять 
вистави «Комедії дель Арте» за участю всесвітньо відомих персонажів: Арлекіна, П’єро, 
Панталоне і Коломбіни. Далі на публіку падають тонни конфеті. Тільки після цього 
починається карнавальний хід. Міські вулиці та площі перетворюються в концертні 
майданчики, повсюдно влаштовуються феєрверки, в старовинних палаццо проходять бал-
маскаради.  

 



 

 

Викладач: 
ІІІ сюжет 
Якщо раптом ви заблукали в плутанині мостів і каналів – не поспішайте шукати очима 

поліцейського або приставати до перехожих з благаннями – вказати дорогу до вашого готелю. 
Краще озирніться і сприймайте те, що трапилося як дивовижну можливість зануритися в 
чарівну пригоду. І не забувайте, що пішохідні прогулянки або прогулянки водою, в гондолі або 
на катері подарують вам два абсолютно несхожих один на одного види цього міста. І щоб мати 
про місто повне уявлення, обов’язково треба використовувати обидва способи. Насолоджуйтесь 
красою Палацу Дожів, мандрівкою на гондолі, відвідайте Морський історичний музей, школу 
мережива, музей скла.  

(Венеція) 
 
Ведучий: 
Це цікаво. Гондола — традиційний венеційський гребний човен. Є одним з символів 

Венеції, яка розташована на 118 островах, через які перекинуто близько 400 мостів. Тому 
гондола історично була головним засобом пересування каналами міста, в даний час вони 
служать для розваги численних туристів.  

За оцінкою істориків в ХVIII столітті у Венеції налічувалося декілька тисяч гондол. 
Кількість ліцензій на роботу гондольєром у Венеції жорстко обмежена — 425. Ліцензії можуть 
передаватися у спадок від батька до сина, тому потрапити до числа гондольєрів сторонній 
людині не просто. Один човник коштує до 90 тисяч доларів. Кандидат повинен пройти 
дев’ятимісячне навчання, здати 3 іспити й отримати ліцензію. Розміри і конструкція човна 
встановлені законом, починаючи з ХVIII століття. Довжина човна складає 11,05 метрів, ширина 
140 сантиметрів. При виготовленні гондоли застосовується дев’ять сортів дерева. Після 
виготовлення корпус човна покривають в декілька шарів спеціальним чорним лаком. 
Максимальна кількість пасажирів, що перевозяться на гондолі, складає шість чоловік. 
Допускається наявність маленької пасажирської каюти для приховування пасажирів від сонця і 
дощу. Через конструкцію човна, веслуючи гондольєр докладає одне і теж зусилля як для 
порожньої так і повністю завантаженої гондоли.  

 
Викладач: 

ІІІ тур «Майбутній оратор» 
Людина повинна вміти відстоювати свою думку, життєву позицію. Саме такі люди 

потрібні Україні, які в майбутньому можуть стати розумними політиками. вмілими стратегами і 
тактиками. Цьому і присвячений ІІІ тур — «Майбутній оратор». Ми завчасно попросили 
команди висловити свою думку з питання: «Чому Україна зробила свій європейський вибір?». 
Враховується чіткість мови, логічність, переконливість доказів.  

Найвищий бал — 5.  
Ми — європейці настільки, наскільки ми — українці; і лише відчувши себе справжнім 

українцем, можна збудувати свій український дім за європейськими стандартами.  
 
Викладач: 

IV тур «Мандруємо світом» 
На слайдах демонструється фото країн світу. Завдання учасників впізнати країну.  
 



 

 

Мирослава Лефменко 
Володимир Парахоняк 

Катерина Савич 
 

ММААЙЙССТТЕЕРР  ––  ККЛЛААСС  ЗЗ  ВВИИГГООТТООВВЛЛЕЕННННЯЯ    
РРІІЗЗДДВВЯЯННООГГОО  ППААВВУУККАА  

  

МАЙСТЕР-КЛАС
З ВИГОТОВЛЕННЯ РІЗДВЯНОГО ПАВУКА

19.12.2016
  

  

Люди колядують, а павуки працюють.
Народне прислів’я

Різдвяний павук — традиційна прикраса оселі в Україні на різдвяні
й новорічні свята, виготовлена з соломи. 
Таких павучків вважають оберегом та символом Всесвіту. 

  
  



 

 

Люди колядують, а павуки працюють.
Народне прислів’я

Павуками прикрашали оселі до Різдва, замість нинішньої ялинки.
Напередодні Різдва павуків підвішували до центрального сволока. 
Вони трималися на довгих волосинах із конячого хвоста і постійно крутилися, 
повертаючись в різні сторони. 

  

Люди колядують, а павуки працюють.
Народне прислів’я

Існує безліч варіантів форм, 
конструкцій та способів
декоративного оздоблення
павуків. 
Традиційні павуки здебільшого
пірамідальні та ромбічні. 
Ці конструкції складаються з
окремих об'ємних елементів
ромбічної форми. 
В геометрії така фігура
називається октаедр. 

  



 

 

Люди колядують, а павуки працюють.
Народне прислів’я

Щоб скласти ромб, нарізають 12 однакових завдовжки і завтовшки соломин і голкою
нанизують на нитки. Чотири крайні з них зв'язують у квадрат ниткою, на якій вони
нанизані. 

  
  

Люди колядують, а павуки працюють.
Народне прислів’я

Дві подальші соломини розміщують з одного боку так, щоб утворився трикутник. 
Його вершину треба перекинути через основу в напрямку до центру квадрата. 

  



 

 

Люди колядують, а павуки працюють.
Народне прислів’я

Далі так само послідовно перекручують три пари соломин, які залишились на нитці. При
цьому кожного разу необхідно змінювати напрям перекидання: якщо перша пара — до
центру, то друга — від центру, третя — до центру, четверта — від центру. Коли
перекручено четверту пару, кінець нитки зав'язують на вузол, тоді утвориться пласка
фігура з квадратом у центрі. 

  

Люди колядують,  а павуки працюють.
Народне прислів’я

Щоб отримати об'ємну фігуру ромбічної форми, треба підняти вгору 2-й та 4-й трикутники і
зв'язати докупи їх вершини; 1-й та 3-й трикутники відвести в протилежний бік і теж
зв'язати.

  



 

 

Конструктивну основу «павука» можна цікаво прикрасити. На оздоблення в народних
майстрів ідуть різноманітні матеріали: кольоровий гофрований папір, кольорові нитки, 
насіння гороху, квасолі, горіхи, сухі квіти. Найбільш оригінально вписуються в
конструкцію «павуків» підфарбовані декоративні елементи із соломи: «сонечка», 
помпони, ланцюжки, плетені ромбики тощо. До «павука» підвішують невеличких
плетених з соломи пташок, ляльок. Такі декоративні деталі розміщують і в середині
ромбів і підвішують до їх вершин. Варіантів оздоблення «павуків» можна
придумати безліч. 

Люди колядують, а павуки працюють.
Народне прислів’я

  

  
 

  
 



 

 

Іванна Филипович 
 

ССТТААВВРРООППІІГГІІЙЙССЬЬККІІ  ТТРРААДДИИЦЦІІЇЇ  ––    

ВВІІДД  ДДААВВННИИННИИ  ДДОО  ССУУЧЧААССННООССТТІІ  
Поліграфіє! 

Сій свое насіння.  
Хай рясно сходять правди семена.  

Єднаючи епоху й покоління, 
Братаючи народи й племена! 

Микола Старовойт 
 
На фронтоні старовинної будівлі № 9 на вулиці Івана Федорова напис 

старослов’янською в’яззю «Ставропігійський інститут». Тут колись перейняли естафету 
першодрукаря, успадкували його досвід. Львівські міщани у 1586 р. з великими труднощами 
викупили за 1500 золотих обладнання друкарні, яка належала Іванові Федоровичу, і впродовж 
1586–1589 рр. провели підготовчі роботи до випуску кириличних видань. «Друкували 
невозбранно священния книги церковниє прилежно і з великим опатренєм, не токмо часослови, 
псалтирі, апостоли, мінеї і тріоді, требники, синаксарі, євангеліє, метафрасти, торжники, 
хроніки сиріч літописци і прочая книги богословов церкви нашої Христови, но і училищу 
потребниє і нужниє, сиріч граматику, піїтику, риторику і філософію».  

Львівська братська друкарня у 1591 р. видала збірник віршованих декламацій 
Просфонима та грецько-церковнослов’янську граматику Адельфотес. За перші 25 років 
діяльності (1591–1616) видано багато книжок з яких до нашого часу дійшло тільки 16 видань 
(чотири церковнослужбових, Часослови та Псалтирі), а решта — світського характеру. За 
період 1630–1644 рр. братська друкарня виготовила 18 видань, серед них 14 
церковнослужбових книг великого обсягу: 3 видання Октоїха, 3 — Анфологіону, 2 — 
Євангелія, а також Служебник, Часослов та ін.  

Перші книги друкарні с братства оздоблювали досить скромно і друкували кириличними 
та грецькими шрифтами, створеними Іваном Федоровичом і його учнем Гринем Івановичем.  

На початку ХVII ст. майстри друкарні Львівського Ставропігійського братства взялися 
за поліпшення книжкового оформлення. В Часослові (1609) вперше серед львівських 
кириличних видань з’явилися гравюри на дереві, а в книзі віршів Памва Беринди «На 
Рождество Христово…» (1616) використано декоративні обрамлення тексту, побудовані з 
виливних прикрашальних елементів.  

Тільки у 30–40-х роках XVII ст. друкарня Ставропігійського братства змогла видати 
декілька багато ілюстрованих видань. Зокрема, в Євангелії 1636 р. вміщено понад 50 
дереворитів. Спеціально відлито шрифт із збільшеним вічком літер (5 мм) — так званий 
євангельський, — використана система верстання шпальт, яка нагадувала сторінки рукопису, а 
також застосовані великі поля. У виданні добре оформлений титул, композиція якого включає 
традиційну арку для заголовка. Титульна рамка являє собою орнаментальне плетиво 
виноградної лози, серед якого в овальних медальйонах розміщені зображення апостолів і 
пророків, сцени «Моління» (вгорі) й «Успіння» (в основі). Рамку титулу вирізьбив львівський 
гравер Георгій Ієродиякон. Йому належать і деякі ілюстрації (зокрема, монументальна гравюра 
«Розп’яття» з його підписом), які відзначаються характерним трактуванням об’єму людських 
фігур, а також технікою різьблення з чітким штрихом і використанням перехресних ліній.  

Фронтиспіси із зображенням чотирьох євангелістів відбиті з дощок, виконання яких 
приписується Памву Беринді.  

Високим рівнем оформлення та ілюстрування відзначаються й інші друки, виготовлені 
братською друкарнею в 30-40-х рр. XVII ст.: Анфологіон (1632), Служебник (1637), Часослов 
півуставний (1642). В цей час у друкарні постійно були задіяні два друкарських верстати. Їх 
обслуговували два майстри, чотири підмайстри та чотири учні. При друкарні працювала і 
словолитна майстерня.  



 

 

Книги, виготовлені друкарнею Львівського Ставропігійського братства поширювалися 
не тільки в Галичині, а й на Лівобережжі, Буковині, Закарпатті. Братчики налагодили тісні 
зв’язки з багатьма вітчизняними друкарнями, а також з друкарнями Білорусії, Польщі та 
Молдови.  

У 1651 р. польська адміністрація припинила діяльність друкарні і лише через рік, після 
неодноразових звернень братчиків до впливових світських діячів і після великих матеріальних 
витрат друкарню повернули Львівському братству. З того часу (друга половина XVII — перша 
половина XVIII ст. ) діяльність майстрів Львівської братської друкарні почала обмежуватися 
виданням малоформатних навчальних книжок (Букварів і Часословів) та іноді перевиданням 
попередніх церковнослужбових друків, ілюстрації до яких гравіювали в різні часи такі львівські 
майстри, як Василь Ушакевич, Іван Глинський, Євстахій Завадовський, Никодим Зубрицький і 
Діонісій Сінкевич. До таких видань можна віднести Тріодь цвітну та Тріодь пісну (1663, 1664), 
Требник (1668, 1682), Октоїх (1686), Євангеліє (1690), Анфологіон (1694), Апостол (1696) та ін.  

Найпомітнішим майстром книжкової графіки був Никодим Зубрицький (1668–1724), що 
добре оволодів техніками виконання як ксилографій, так і мідьоритів. У його творчості відчутні 
впливи народної естетики, смаків широких мас, де цінувалась не вишуканість, а виразність, 
щирість. Граверська манера цього майстра якнайкраще відповідає ідейно-образному задумі, 
змісту й призначенню гравюри, виявленню форми зображень. Гармонійний, вивірений розподіл 
чорного і білого, різноманітність штриха надають його гравюрам декоративної краси.  

Всього Н. Зубрицький вирізьбив понад 360 гравюр на різні сюжети.  
З великими перервами діяла друкарня Ставропігійського братства і в першій половині 

XVIII ст., переважно передруковуючи церковнослужбову й навчальну літературу та 
використовуючи старі записи шрифтів і гравюр на дереві. Лише у 1745 р. було видано твір 
префекта Києво-Могилянської академії Михайла Колачинського «Філософія Аристотелева» з 
чудовими гравюрами на міді львівського майстра Івана Филиповича та відомого київського 
художника Григорія Левицького, а у 1760 р. — книгу «Іфіка ієрополитика» («Філософія 
повчальна») з численними мідьоритами І. Филиповича. Композиції цих ілюстрацій виконані 
художником за мотивами офортів Н. Зубрицького.  

У другій половині XVIII ст. видання братської друкарні випускалися також нерегулярно, 
оздоблювалися дуже скромно. Використовувались, як правило, старі дошки, — навіть заставки 
та кінцівки Івана Федоровича («Наставленіє», 1790).  

З 1591 по 1722 роки було видруковано книг 140-ка найменувань тиражем у 160 тисяч 
примірників. Друкарня Львівської Ставропігії — головний центр кириличного 
книгодрукування в Галичині. «Найдавніша на цілій земній кулі слов’янська друкарня» (Д. 
Зубрицький).  

СторінкиСторінки ТребникаТребника ––
ЛьвівЛьвів, , друкарнядрукарня
СтавропігійськогоСтавропігійського
УспенськогоУспенського братствабратства, , 
1695 1695 рр. . 

СторінкиСторінки ПолууставуПолууставу ––
ЛьвівЛьвів друкарнядрукарня
СтавропігійськогоСтавропігійського
УспенськогоУспенського братствабратства, , 
1740 1740 рр..

        

ОктоїхОктоїх сирічсиріч
осмогласнікосмогласнік. . –– ЛьвівЛьвів, , 
друкарнядрукарня
СтавропігійськогоСтавропігійського
УспенськогоУспенського братствабратства, , 
1715 1715 рр. . 

СторінкиСторінки ПсалтиряПсалтиря. . ––
ЛьвівЛьвів, , друкарнядрукарня
СтавропігійськогоСтавропігійського
УспенськогоУспенського братствабратства , , 
1708 1708 рр. . 

 
Цісарським патентом Йосипа II від 7 вересня 1788 р. правонаступником 

Ставропігійського братства став Ставропігійський інститут. Ринкові відносини XIX ст., які 
толерувала австрійська влада поставили друкарню Ставропігійського інституту в непрості 
умови конкуренції з іншими друкарськими підприємствами Львова та Галичини. Ситуація для 
неї додатково ускладнювалась фінансовими проблемами та слабкою технічною базою. 
Внаслідок цього, впродовж 1796–1806 рр. друкарня не видала жодного друку. У 1807 р. тут 
було надруковано лише «Букварь языка славенскаго», а 1808 рік з-під її пресу вийшло два 
видання — «Літургія св. Іоанна Златоуста» і «Псалтир». Маючи у своєму спорядженні 



 

 

зношений кириличний шрифт якість видань друкарні була невисокою: шрифтові знаки або 
надто залиті фарбою, або ж «сухі», оформлення видань бідне, елементи декору нагадують 
подекуди більше плями, ніж оздоблення, у «Літургії св. Іоанна Златоуста», на звороті титулу — 
єдина ілюстрація.  

Оновлення шрифтового та оздоблювального матеріалу друкарні розпочато у 1816 р., 
коли Ставропігійський інститут запросив фахівця «гісера» для переливу старих літер, і ця 
робота тривала до 1820 р. У 20-ті роки XIX ст. друкарню було переоснащено та залучено до 
роботи вправних спеціалістів. Однак, справжнє реформування діяльності друкарні припадає на 
1830 рр. і пов’язане з іменем видатного історика, певний час префекта друкарні, Дениса 
Зубрицького. Завдяки його старанням друкарня інституту поступово набирає характеру 
комерційного підприємства: укладено угоду про друк релігійних книг для православних церков 
на Буковині, підвищено ціни на церковні видання, що дало можливість отримати додаткові 
кошти для розширення видавничого асортименту та збільшення платні працівникам друкарні.  

ДенисДенис ІвановичІванович ЗубрицькийЗубрицький——
українськийукраїнський історикісторик, , етнографетнограф, , архівістархівіст

НародивсяНародився вв родиніродині шляхтичашляхтича. 1795 . 1795 рр. . 
закінчивзакінчив ЛьвівськуЛьвівську гімназіюгімназію. . СлуживСлужив
дрібнимдрібним урядовцемурядовцем магістратумагістрату містаміста
БерезівБерезів..

1809 1809 рр. . —— ставстав секретаремсекретарем
ПеремишльськогоПеремишльського повітовогоповітового управлінняуправління
адміністраціїадміністрації ВаршавськогоВаршавського князівствакнязівства. . 

1829 1829 ––1847 1847 рррр. . —— співпрацівникспівпрацівник
СтавропігійськогоСтавропігійського інститутуінституту уу ЛьвовіЛьвові. . 
18381838––1839 1839 рррр. . —— нана проханняпрохання ЛьвівськогоЛьвівського
магістратумагістрату упорядкувавупорядкував міськийміський архівархів. . 
1848 1848 рр. . —— висунутийвисунутий нана посадупосаду редактораредактора
першогопершого літературнолітературно--науковогонаукового часописучасопису
““ГалицькаГалицька бджолабджола””. . ЗгодомЗгодом повністюповністю
присвятивприсвятив себесебе науковійнауковій роботіроботі. . ДрукувавДрукував
вв часописахчасописах ВідняВідня, , ЛейпцигаЛейпцига, , КраковаКракова, , 
ВаршавиВаршави, , ЛьвоваЛьвова. . ПисавПисав ““язичіємязичієм””, , 
російськоюросійською, , польськоюпольською тата німецькоюнімецькою
мовамимовами. . БувБув членомчленом КиївськоїКиївської
археографічноїархеографічної комісіїкомісії, , підтримувавпідтримував
звзв’’язкиязки зз ОдеськимОдеським товариствомтовариством історіїісторії
старожитностейстарожитностей. . ПохованийПохований нана
ЛичаківськомуЛичаківському цвинтаріцвинтарі ЛьвоваЛьвова.    .    

 
У 40–50-ті рр. XIX ст. триває оновлення друкарні, налагоджуються зв’язки з 

машинобудівними заводами та торговельними фірмами Австрії та Німеччини. У 1847 р. 
укладено контракт з машинобудівним підприємством Лезера і Мілерра на постачання 
німецького і польського шрифтів, а на початку 1850-х рр. Ставропігійський інститут звернувся 
щодо виготовлення кириличного шрифту до дирекції друкарні державної скарбниці у Відні та 
берлінської друкарні Е. Генеля. Тоді ж було придбано першу скородрукарську машину та 
обладнання для літографічної майстерні. Всі ці зусилля стали грунтом для покращення якості 
видань.  

У 1849 р. виданий каталог зразків та оздоблення форматом 33,5 х 21 см. обсяг — 24 
аркуші одностороннього друку. Дві треті його змісту займають шрифтові взірці, а ще третину 
— зразки оздоблення. Згідно з каталогом у спорядженні друкарні були різного кегля шрифти: 
кириличний, «гражданський», німецький та польський. Для кращої візуалізації переваг того чи 
іншого шрифту використано реальні тексти. Оздоблювальний арсенал друкарні складали 
лінійки, дужки, нескладні фігурні кінцівки, прості орнаменти геометричного і рослинного 
характеру, а також комплект віньєток та політипажів (різноманітні візерунчасті рамки, 
зображення релігійного та світського характеру). Наявні у каталозі матеріали свідчать про 
доволі високий для свого часу художньо-технічний потенціал друкарні.  

У першій половині XIX ст. її книговидавничий доробок становлять переважно 
архіпастирські послання, провідні «слова»). біблійні історії, релігійно-моральні повчання, 



 

 

катехизми, молитовники та ієрейські молитвослови, канони. Тут друкуються основні церковно-
богослужбові книги: «Літургія», «Псалтир», «Ірмологіон», «Осмогласник», «Євангеліє», 
«Трифологіон», а також вірші-панегірики «стихи») з приводу радісних і сумних подій. Поруч з 
літературою релігійного змісту, видаються букварі, граматики, словник церковнослов’янських 
слів, окремі літературні твори (ода Г. Державіна «Бог», вірші Р. Моха, повість М. Гоголя «Тарас 
Бульба»), з’являються перші каталоги видань друкарні.  

Заходи щодо покращення якості видань друкарні знайшли своє відображення вже в 
позитивних відгуках преси 50-х років XIX ст. «Изданіе чистое, дhлает честь Ставропігійськой 
книгопечатиh. Письмена новыя гражданския», — так прихильно висловлювався автор замітки 
про видання повісті М. Гоголя «Тарас Бульба» (1850) у «Галичо-рускому вhстнику».  

1848 рік «весна народів» став відправною точкою для суттєвого розширення репертуару 
української книги друкарні.  

Ставропігійська друкарня друкує твори Д. Зубрицького, Я. Головацького, Б. Дідицького, 
І. Гушалевича, буквар І. Гуркевича, читанку М. Шашкевича.  

Окрім того зміцнюється технічне оснащення друкарні: були закуплені нові 
скородрукарські машини, регулярно оновлювався шрифтовий та оздоблювальний реманент. У 
друкарні працюють фахівці, які мають відповідні знання і практичні навики та щиро вболівають 
за її реноме. У цей час друкарня випускає справді розкішні видання.  

ПершіПерші скородрукарськіскородрукарські машинимашини

       

СтародрукиСтародруки СтавропігійськогоСтавропігійського інститутуінституту
 ««ЗоряЗоря ГалицькаГалицька»» —— першаперша

українськаукраїнська газетагазета видаваласьвидавалась
СтавропігійськимСтавропігійським інститутомінститутом
зз 18 48 1848 рр..

 ЛьвівЛьвів. . Вид авництвоВидавництво ІІ. . ММ. . ПелехаПелеха. . 
ДрукарняДрукарня Ставропігійсько гоСтавропігійського
інститутуінституту, 1896 , 1896 рр ..

 ВіддрукованоВіддруковано вв друкарнідрукарні

СтавропігійськогоСтавропігійського інститутуінституту. . 
ЛьвівЛьвів, 1896 , 1896 рр ..

 Пропам’ятна книга видана
в друкарні
Ставропігійського інституту. 
Львів, 1924 р.

 
1886 р. виходить перший том «Юбилейного изданія в пам’ять 300-летнего 

существования Львовского Ставропигийского Братства». У відгуку, вміщеного в журналі 
«Киевская старина», поруч із змістовністю самого видання, де було подано короткий 
історичний огляд діяльності братства та величезна кількість архівних документів, відзначено 
чудове його поліграфічне виконання: «При тому многочисленные рисунки, планы, снимки 
подписей и печатей дополняют и украшают изданіе и значительно возвышают его значеніе… 
Вообще сочиненіе издано прекрасно и дhлает честь братской типографіи».  

Резонансним науковим виданням друкарні Ставропігійського інституту стала 
фундаментальна праця І. О. Левицького «Галицько-руская бібліографія XIX-го столhтія», що 
виходила окремими зошитами впродовж 1887–1895 рр. На шпальтах газети «Kurjer Lwowski» І. 
Франко дає високу оцінку відмінному друкарському виконанню праці.  

На початку 90-х років XIX ст. Ставропігійська друкарня перетворюється у потужне 
поліграфічне підприємство. Вона мала багатий вибір церковнослов’янського, «гражданського», 
латинського, німецького, грецького шрифту. У 1890 р. парк обладнання налічував вже шість 
машин, у тому числі п’ять скородрукарських. Відповідно до технічних потреб.  

Технічний розвиток Ставропігійської друкарні у другій половині XIX ст. сприяв 
реалізації нею книговидавничої програми широко спектру: церковні книги, збірники набожних 
пісень і колядок, букварі, граматики, арифметики, перші книжечки «Просвіти», видання спілки 
ім.. М. Качковського, книжкові серії «Бібліотека Русских писателей», а також багато видань, що 
з’явилися накладом редакції «Пролома», «Нового Галичанина», «Червоної Руси», «Бесіди», 
«Галицкой Руси» та іншіх видавництв.  

У роки Другої світової війни Львів був окупований військами СРСР (1939–1941), а в 
1941–1944 р. — армією III Рейху. Згідно архівної довідки від  
3 жовтня 1944 р. приміщення будівлі по вул. Івана Федорова, 9 передані виконкомом Львівської 
ради депутатів трудящих новоствореному ремісничому училищі поліграфічної промисловості, 



 

 

як такі, що належали йому до червня 1941 р. Таким чином продовжено друкарську діяльність у 
стінах видатної історичної будівлі. За цей час створено нові цехи, обладнано понад 130 робочих 
місць, підготовлено понад 10 тисяч кваліфікованих спеціалістів. Зміцнилась виробнича база, 
завдяки чому друкується багатотиражна чорно-біла і кольорова продукція, випускається 
періодична газета «Ставропігієць», «Методичний вісник», журнали теоретичного і виробничого 
навчання для профтехосвіти України, друкуються брошури, буклети, проспекти, афіші, 
запрошення, виготовляються альбоми, блокноти, записні книжки, папки, різні художньо-
палітурні вироби для послуг населенню, здійснюється ремонт та реставрація книг. Серед 
замовників поліграфічної продукції нашого виробництва: Львівський Центр професійно-
технічної освіти державної служби зайнятості, Народний музей Т. Шевченка, музей історії 
Тустані, Львівський історичний музей, професійна спілка працівників культури, професійно-
технічні навчальні заклади м. Львова та Львівської області, Управління професійно-технічної 
освіти, Навчально методичний центр професійно-технічної освіти Львівської області, 
Львівський навчально-науковий центр професійної освіти Національного педагогічного 
університету ім. М. П. Драгоманова.  

Особливою гордістю колективу училища є майстри та викладачі, чий творчий доробок 
складають — посібники, методичні розробки, статті: 

Копак П. І. — навчальний посібник «Технологія ручного складання тексту», Жидецький 
Ю. Ц. — підручник «Поліграфічне матеріалознавство»; Василишин Д. В.  — 
навчальнийпосібник «Технологія набору та верстки», статті у журнали «Професійно-технічна 
освіта», «Мир музея», «Музейний простір», у збірник «Наукові записки», бібліографічний 
покажчик, видавничі роботи — «Перефирійні пристрої комп’ютера» та тлумачний словник 
поліграфічних і комп’ютерних термінів; Грицик Д. М. — навчально-методичний посібник 
«Технологія офсетного друкування», конспект лекцій «Копіювально-розмножувальна техніка».  

У 2003 р. професійно-технічне училище № 58 м. Львова реорганізовано  
у Ставропігійський професійний ліцей, а в 2013 р. освітній заклад набув статусу вищого 
професійного училища. Вшановуючи кращі традиції історичних попередників, у цих стінах 
2014 р. відкрито Музей історії освітньої та друкарської діяльності ДНЗ «Ставропігійське вище 
професійне училище м. Львова». Усі експонати музею розміщуються у чотирьох виставкових 
залах загальною площею 106,6 м2. Музей структурований в окремі експозиції, побудовані за 
тематично-хронологічним принципом, що мають історико-пізнавальне та освітньо-естетичне 
спрямування. Основа музейних фондів —музейні предмети і науково-допоміжні матеріали. 
Саме через музейні предмети музей виконує свою основу соціальну функцію — 
документування.  

Загалом у фондах музею 939 одиниць зберігання. Кожен зал відбиває певний історичний 
період. Експонати в першому залі розповідають про «Період історії від 1572 до 1939 року», 
другий зал презентує «Відновлення освітньо-друкарської діяльності в радянський період». 
Експозиція в третьому залі називається «Технологія поліграфічного виробництва в радянський 
період», вона найбагатша, адже більшість експонатів збереглася завдяки працівниками 
навчального закладу. ЇЇ логічно продовжує експозиція в четвертій залі «Початок комп’ютерних 
технологій у поліграфії». У ще одній невеликій кімнаті (вхід до музею) можна ознайомитися з 
історією заснування Львова і Ставропігійського братства, оглянути глиняні тарілки, зокрема з 
портретом Івана Федорова. Окремі експонати музею представлено і на офіційній сторінці 
Ставропігійського училища в розділі «Музей».  

    
 



 

 

12 травня 2016 р. у Державному навчальному 
закладі «Ставропігійське вище професійне училище м. 
Львова» з метою забезпечення сучасних освітніх 
технологій для підготовки фахівців у галузі поліграфії 
відбулося відкриття Навчально-практичного центру 
поліграфічного виробництва з використання 
обладнання ТзОВ «Xerox (Україна) ЛТД». Центр 
працюватиме на постійній основі, що розширить 
можливості слухачів та учнів щодо вивчення сучасного 
технологічного процесу поліграфічного виробництва, 
застосування популярних крос-медійних 
маркетингових комунікацій, зокрема — це цифровий 
друк високої якості, керування документами, 

оцифрування, створення електронних бібліотек, архівів для зберігання рідкісних книг, 
управління офісними інфраструктурами друку.  

Продовжуючи започатковані ставропігійські освітні та друкарські традиції, колектив 
відзначив 430-річчя діяльності. Духовні зерна, розсіяні Іваном Федоровичем на Галицькій 
землі, і сьогодні проростають добрим врожаєм на сучасній освітянській ниві.  
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РРООЗЗВВИИТТООКК  ППІІЗЗННААВВААЛЛЬЬННООЇЇ  ААККТТИИВВННООССТТІІ  УУЧЧННІІВВ    
ННАА  УУРРООККААХХ  ІІССТТООРРІІЇЇ  

 
В освітньому середовищі сучасної школи здійснюються спроби впровадження різних 

педагогічних інновацій,що пов’язані з інформаційно-комунікативними технологіями. Важливе 
місце сьогодні у навчально-виховному процесі належить розвитку предметних компетенцій 
учнів.  

Актуальність теми полягає у тому,що у зв’язку з орієнтацією сучасної освіти на 
компетентнісно орієнтовану модель навчання значна увага має бути приділена виробленню в 
учнів уміння отримувати знання під час навчально-виховного процесу. Важливу роль на уроках 
відіграє використання методів активізації пізнавальної діяльності як засобу учнівських 
компетенцій,які складатимуть основу успішності навчання. Сьогодення ставить вимогу не 
простого планування і проведення уроку,а технологічного підходу,тобто 
чіткої,системної,логічної,науково обґрунтованої діяльності.  

Теоретичний аспект поданих матеріалів опирається на сучасні погляди науковців та 
істориків О. Пометун, Л. Пироженко, К. Баханова, Г. Селевка, О. Хуторського, І. Мішиної, Л. 
Жарової, О. Фідрі та інших. Узагальнення матеріалів даних авторів дало змогу чітко висвітлити 
сутність методів пізнавальної діяльності в системі компетентнісної моделі навчання історії.  

Динамічний розвиток сучасної світової цивілізації наприкінці ХХ-початку ХХІ ст., 
стрімкі зміни в техніці й технологіях,інтелектуалізація праці,зростання соціальної мобільності, 
піднесення ролі особистості в суспільному житті свідчать про формування нового типу 
суспільства, яке постійно змінюється,оновлюється та є відкритим для різноманітних 
нововведень. Кардинальні соціально-економічні реформи впливають на освітню політику,що 
передбачає модернізацію змісту освіти,зокрема пререорієнтацію з предметно-орієнтованої на 
особисто-орієнтовану. Одним із головних завдань сучасної системи освіти є створення умов для 
розвитку й самовиявлення кожної особистості,формування покоління, здатного до активної 
творчої діяльності та розвитку цінностей суспільства.  

Важливе місце в змісті сучасної шкільної освіти посідає історична освіта. Вивчення 
історії у школі дозволяє учням познайомитись із соціальним досвідом у всіх сферах людського 
життя і сформувати уявлення про розвиток людства в соціальній, економічній, політичній, 
релігійній сферах тощо.  

Вивчення історії є основою культурного вдосконалення учня,його громадянського 
становлення,формування соціальної активності особистості та розуміння учнями власного 
місця в суспільстві [30 С. 6].  

Знання й компетентність стали найбільш цінними товарами,серед яких важливе місце 
займають історичні знання. Вони стали невід’ємною складовою освіти громадянина, 
необхідною умовою розбудови економічно міцної та вільної держави. Історія як предмет є 
унікальною, бо впливає на формування системи мислення,надає можливість людині вільно 
пересуватися в історичному просторі, озброює її знанням історичного досвіду,що в результаті 
дозволяє правильно оцінювати сучасні політичні й соціальні процеси. До того ж,історичні 
знання сприяють формуванню власної точки зору особи і,разом з тим, вчать цінувати й 
поважати думки інших.  

Історичні дисципліни виховують та розвивають широту мислення,творчу 
уяву,толерантність,громадську активність особистості [16 С. 2].  

Отже,історична освіта покликана готувати молодь до самостійного життя у сповненому 
суперечностей сучасному світі,створити умови для взаєморозуміння між людьми, що 
представляють різні культурні, релігійні та етнічні традиції, допомогти людині усвідомити себе 
не лише представником певної країни і регіону, але й громадянином Європи та світу.  

Сьогодні у світовій освітній практиці провідною стає нова парадигма освіти, що поєднує 
знаннєву, діяльнісну й ціннісно-орієнтаційну складові змісту навчання й формується «від 



 

 

результату». ЇЇ напрямами в українській теорії та філософії освіти можна вважати 
діяльнісний,особистісно орієнтований та компетентнісний підходи [23 С. 2-3].  

Одним з основних напрямків модернізації освіти вважається її якість, адже якість освіти 
розуміється нами як відповідність освітнього результату вимогам особистості,суспільства й 
держави. У ситуації динамічного соціально-економічного розвитку країни аналіз запитів 
суспільства дозволяє виявити потребу в нових результатах освіти. У наш час 
конкурентоспроможність людини на ринку праці багато в чому залежить від її здатності 
опанувати нові технології,адаптуватися до умов праці, що змінюються. Однією з відповідей 
системи освіти на запит роботодавців і суспільства загалом є ідея компетентнісно орієтованої 
освіти.  

Поняття компетентності є запозиченням із західної педагогічної лексики й останнім 
часом є предметом дослідження багатьох міжнародних організацій, які виробляють свої 
рекомендації щодо формування компетентності. Здебільшого компетентність визначається як 
«спроможність особистості сприймати та відповідати на індивідуальні та соціальні 
потреби,кваліфіковано здійснювати у певному напрямі,виконувати завдання або роботу» [21 С. 
5]. Якщо в рамках знаннєвої моделі навчання історії найважливішим завданням було 
сформувати в учня цілісну картину життя в часово-просторовому вимірі,то в рамках 
компетентнісної моделі це лише бажане навчальне завдання. За наявності інших важливих 
складових його реалізація може забезпечити високий рівень компетентності в галузі. Цими 
іншими складовими, попри знання, є відповідні вміння, навички і досвід використання 
історичної інформації.  

Сьогодні завдання навчальних закладів-представити підростаючим поколінням наявні в 
людства ресурси для компетентної діяльності й надати їм достатні можливості випробувати 
різні способи їх використання, різні стратегії поведінки в реальних та змодельованих з 
навчальною метою ситуаціях. Під ресурсом для тієї чи іншої діяльності розуміються необхідні 
для цього знання,вміння,навички та досвід,а здатність поповнювати і використовувати їх 
називають компетенціями [20 С. 3].  

У сучасних словниках слово «компетенція» розкривається із вказівкою на його 
латинське походження (competentia-погодженість частин і compete-підходжу, домагаюся, 
відповідаю). Відповідно, поняття «компетенція» може мати два різних значення: по-перше, це 
коло повноважень певної установи або особи; по-друге, це коло питань, в яких дана особа має 
досвід.  

Сучасна дослідницька та методична література тлумачить різні підходи до розкриття 
сутності поняття «компетентність». Наприклад, відома вчена-методист О. Пометун вказує, що 
компетентнісний підхід в освіті-це спрямованість освітнього процесу на формування та 
розвиток основних базових і предметних компетентностей особистості. Результатом такого 
процесу повинно бути формування загальної компетентності людини,що є сукупністю 
ключових компетентностей особистості [21 С. 5]. Тому під комптенцією слід розуміти здатність 
людини кваліфіковано здійснювати ту чи іншу діяльність,успішно розв’язувати 
завдання,поставлені перед нею життям,продуктивно виконувати якусь роботу.  

Щодо історії, про навчання якої йде мова, дослідники виділяють предметні та загальні 
стосовно цього предмета компетенції, узявши за основу структурування історичної свідомості 
німецького дидакта К. Бергмана: 

1) свідомості часу(раніше-сьогодні-завтра); 
2) свідомості дійсності(дійсно-вигадано); 
3) свідомості історичності(статичне-мінливе); 
4) свідомості ідентичності(ми-вони-інші); 
5) політичної свідомості(верхи-низи); 
6) соціально-економічної свідомості(багаті-бідні); 
7)моральної свідомості(добре-погано); 
8) статевої свідомості(чоловіче-жіноче).  
К. Баханов виділяє ряд предметних ( історичного часу, простору, історичності, дійсності 

та джерел інформації, ідентичності, цінностей) та загальних щодо історії (комунікативна, 



 

 

інтелектуально-комунікативна та інші) компетенцій. Цей підхід дозволяє визначити навчальні 
досягнення учнів, а на їх основі – рівень їх компетентності [6 С. 114].  

Предметні компетенції формуються лише в рамках відповідних навчальних предметів і 
мають конкретну будову. Наприклад, структурними елементами хронологічних компетенцій є 
вміння виділяти точку відліку часу, етапи історичних подій за часом, їх тривалість; визначати 
наступність подій у часі; відносити дати та події до відповідних істричних періодів та епох; 
тлумачити хронологічні поняття; виявляти ієрархічність подій і тривалість процесів [12 С. 2-6].  

Процес навчання предметних компетенцій на уроках історії вимагає спрямування 
навчання на розвиток творчих якостей особистості. За цих умов учень стає суб’єктом навчання, 
а процес навчання набуває для нього особистої значущості. На думку О. Фідрі, схема навчання 
має такий вигляд: 

1) Підготовчий етап. Охоплює кілька уроків,під час яких учитель має встановити рівень 
готовності учня до засвоєння нової компетенції, у разі необхідності провести певну корекцію 
і,якщо в учня відсутні знання і досвід, пов’язані з цією компетенцією, сформувати їх.  

2) Етап введеня компетенції.  
3) Етап використання набутої компетенції під контролем учителя для вирішення 

конкретних навчальних завдань із поступовим збільшенням самостійності учня.  
4) Етап самостійного використання компетенції для розв’язання конкретних навчальних 

та життєвих проблем[33 С. 8].  
Для того щоб подібна структура мала більш широке та ефективне застосування на 

уроках історії, потрібно мати не лише бажання вчителя й учня, але й розробку певної 
нормативної бази для впровадження компетентнісного підходу в широку шкільну практику.  

Таким чином, зміни у змісті історичної освіти, пов’язані з переосмисленням ролі знань 
та зосередженням уваги на вміннях їх здобувати та застосовувати, є нагальною потребою, яка 
закріплена низкою документів. Розробка нових програм є логічним продовженням реалізації 
комптентнісного підходу, започаткованого в критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів 
і Державному стандарті базової та повної освіти,тому визначення учнівських компетенцій є 
невід’ємною складовою нової навчальної програми з історії. Визначення основних учнівських 
компетенцій має враховувати структуру історичної свідомості та логіку процесу 
пізнання,прив’язуватися до окремої навчальної теми та подаватися у вигляді конкретних дій. 
Побудована таким чином програма дозволяє індивідуалізувати й технологізувати процес 
навчання, створює умови для самоосвіти,дозволяє більш активно залучати батьків до навчання 
власної дитини.  

Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. трансформувалася сама парадигма освіти. Головний її 
напрямок – навчити дітей вчитися. Зміни освітньої парадигми в цілому та підходів до 
формування змісту освіти зокрема не могли позначитись на шкільних навчальних програмах, 
оскільки саме цей документ визначає основний зміст навчання з певного предмета, конкретизує 
його в змісті розділів, тем, поділяє за роками навчання.  

Тому, знайомлячи учнів з історичним минулим українського народу і всього людства, 
необхідно залучати їх до загальнолюдських і національних цінностей, прищеплювати ідеали 
гуманізму, патріотизму та демократії. Водночас ці завдання є інструментарієм для досягнення 
головної мети – формування особистості молодої людини. Згідно з новими підходами, історичні 
наукові знання – це знання, що утворилися під час обміркування і тлумачення історичних 
фактів істориками, тому історія має справу не з історичними істинами, а з історичними 
доказами. Тому необхідною умовою навчання історії в школі є не запам’ятовування інформації, 
а виведення учнів на рівень її наукового розуміння і застосування знань [37 C. 6].  

Компетентнісний підхід передбачає окреслення чіткого кола компетенцій, тобто 
необхідного комплексу знань, навичок, ставлень, що дає змогу ефективно виконувати 
діяльність або певну функцію. Щодо історії як навчального предмета,такою комплексною 
здатністю ідеально відтворювати минулу і сучасну соціальну дійсність є історична свідомість. 
Для того щоб з’ясувати, комплекс яких компетентностей учнів у своїй сукупності характеризує 
їх історичну свідомість, візьмемо як приклад поурочне планування учнівських компетенцій. 
Планування розвитку учнівських компетенцій, які випливають зі структури історичної 



 

 

свідомості, можна розглянути на прикладі теми з історії України в 9 класі за темою: 
«Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії в ІІ половині ХІХстоліття».  

Тема уроку:«Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії в ІІ половині ХІХ 
століття. Соціально-економічне становище та формування ринкових відносин».  

Засоби формування учнівських компетенцій.  
І. Образні компетенції: 
1)розповідь вчителя; 
2)читання підручника; 
3)показ відеоматеріалів; 
4)демонстрація на карті,плакаті; 
5)опис ілюстрацій підручника; 
ІІ. Логічні компетенції: 
1) виділення головного – називати характерні риси(пошук в тексті основних 

фактів,подій,явищ); 
2) аналізувати – називати складові частини(парна робота над текстом та складання 

питань за текстом); 
3) порівнювати – виділяти спільні та відмінні риси(індивідуальна робота зі складання 

таблиці); 
4) визначення причинно-наслідкових зв’язків(створення алгоритму «факт-

причина,привід-супутні події»); 
5) наводити приклади(методи активізації пізнавальної діяльності «Мікрофон», 

«Мозковий штурм», рольова гра); 
6) висловлювати судження(метод «Прес»,диспути).  
Таблиця надає можливість виявити основні дії,внаслідок яких досягається конкретна 

усвідомлена мета. Розроблена в таблиці система учнівських компетенцій конкретизується в 
контексті навчальної теми залежно від характеру матеріалу,що вивчається в її межах,і через 
означені дії виступає вимогами до навчальних досягнень учнів. Слід зазначити,що 
запровадження компетентнісного підходу у навчальну програму робить її більш мобільною.  

Таблиця 1 
Питання Учень 

Реформи в Австрійській імперії і 
зміни адміністративно-політичного 
устрою західноукраїнських земель 

Називає час проведення 
реформ в імперії,дату початку 
трудової еміграції,зародження 
кооперативного руху 

Особливості економічного життя 
Галичини,Буковини,Закарпаття 

Показує на карті 
західноукраїнські землі у складі 
Австрійської імперії,місцевості 
розселення західноукраїнських 
емігрантів на Заході 

Розвиток сільського господарства 
та формування ринкових відносин 

Називає основні дати та події 
реформ адміністративного 
устрою,особливості економічного 
життя Західної України,діячів 
кооперативного руху 

Трудова еміграція Тлумачить поняття:трудова 
еміграція,унітарна 
держава,кооперація 

Зародження кооперативного руху Називає характерні ознаки 
економічної політики Австро-
Угорщини в Західній 
Україні,розвитку сільського 



 

 

господарства та кооперативного руху 

Порівнює економічну політику 
Росії та Австро-Угорщини,життя 
українського селянства того часу 

Наводить приклади імперської 
політики,позитивних та негативних її 
ознак,прояви ринкових відносин 

Виділяє природно-географічні 
умови різних регіонів,складові ознаки 
кооперативного руху 

Описує діяльність 
кооперативів,життя українського 
селянства за документом 

Визначає причини та наслідки 
економічного розвитку 
західноукраїнських земель,мотиви 
появи кооперативного руху 

Висловлює судження щодо 
впливу реформ в Австро-Угорщині на 
соціальне та економічне життя 
Західної України 

Під час оцінювання навчальних досягнень учнів учителю треба чітко усвідомити,що 
кінцевою метою навчальної діяльності є не просто засвоєння певного обсягу знань,умінь та 
навичок,а формування учнівських компетентностей – соціальних,комунікативних, 
інформаційних,самоосвітніх, креативних та інших [37 С. 18].  

Отже,сучасний компетентнісний підхід до навчання,орієнтація освіти на результат 
потребує зміни певних стереотипів як у плануванні уроку,організації пізнавальної 
діяльності,так і в оцінюванні навчальних досягнень учнів. Все це потребує і нової практики 
навчання,і ґрунтовних теоретичних напрацювань. Основою цих змін стало впровадження 
компетентнісного підходу,який є невід’ємною складовою навчальної програми з історії,що є не 
менш важливим для кінцевого результату освітнього процесу.  

Сучасні вимоги до шкільного навчального процесу полягають не тільки в тому,щоб учні 
отримали систему наукових фактів,готових істин і штампів поведінки. Навчання в системі 
компетентнісного підходу повинно формувати в учнів здатність творчо мислити, вміння 
зіставляти та аналізувати факти,аргументовано захищати власну точку зору, критично 
ставитися до джерел інформації,вчитися розуміти інших і співпрацювати з ними. Сучасному 
суспільстві потрібна інформована та компетентна особистість,яка спроможна приймати 
самостійні рішення і нести відповідальність за свої вчинки. У цій ситуації на допомогу 
вчителям прийдуть активні та інтерактивні методи (або методи активізації пізнавальної 
діяльності), що сьогодні успішно застосовуються в багатьох країнах світу.  

Методи активізації пізнавальної діяльності дозволяють вирішити комплекс навчальних 
проблем,які досить часто постають перед учителем: 

- усі учні класу включаються в роботу; 
- опрацьовується,узагальнюється й повторюється велика кількість навчального 

матеріалу; 
- кожен учень має можливість висловити власну думку; 
- учні навчаються грамотно аргументувати свою точку зору й знаходити альтернативні 

рішення; 
- формуються доброзичливі стосунки в учнівському колективі.  



 

 

Педагогічна теорія та практика наполягає на тому, що в основу сучасного уроку, перш за 
все слід покласти принцип діяльності, тобто організувати навчально-пізнавальний процес таким 
чином, щоб забезпечити максимально можливу активність учнів при постійно діючому 
зворотному зв’язку [9 С. 4]. Розвиток предметних компетенцій в учнів залежить від 
застосування тих чи інших педагогічних методів,технологій та прийомів. Запропоновані нижче 
методи впорядковані за принципом складності. Спочатку розглядаються прості щодо 
організації методи,які доступні для будь-якого учнівського колективу. Після цього описуються 
складні методи,що передбачають наявність певного рівня підготовки учнів,а також відповідної 
професійної майстерності вчителя. Звичайно,усі методи певним чином поєднані між собою і 
можуть використовуватися окремо або комплексно[19 C. 5]. Учитель сам обирає частоту їх 
застосування:від окремого елемента – до технології навчання. Структура поданого матеріалу 
однакова для всіх розділів і містить наступні теоретичні та практичні позиції: 

- узагальнююча характеристика групи методів; 
- опис організації,проведення окремих кожної групи й рекомендації щодо їх 

застосування учнями та вчителями; 
- орієнтовний перелік тем (проблемних завдань) з історії України,що можуть вивчатися 

на уроках з використанням активних та інтерактивних методів.  
Важливу роль в активізації пізнавальної діяльності учнів та розвитку їх компетенцій 

відіграє група простих щодо організації методів,які передбачають спільну роботу всього класу. 
Їх основною метою є збирання найбільшої кількості думок щодо поставленої проблеми. подібні 
методи використовуються на різних етапах уроку і мають наступний загальний алгоритм 
підготовки та проведення: 

1. Постановка й короткий аналіз проблеми.  
2. Проведення інструктажу.  
3. Робота з класом: 
а) висловлюється тільки один учень; 
б) відповіді не не коментуються та не оцінюються; 
в) виступи не перериваються розмовами та вигуками.  
4. Загальне обговорення та підбиття підсумків.  
Метод «Обговорення проблеми в загальному колі». Учні розташовуються колом. Весь 

клас обговорює різні аспекти запропонованої проблеми. Обговорення триває до тих пір, поки є 
бажання висловитись. Потім вчитель узагальнює висловлені думки учнів.  

Орієнтовні проблеми для обговорення: 
-Які запитання ви поставили б учасникам зустрічі ветеранів ОУН-УПА та радянської 

армії? 
Метод «Незакінчені речення». Визначивши тему для обговорення, учитель формулює 

початок речення і пропонує учням закінчити його. Кожен наступний учасник діалогу має 
починати із запропонованого місця.  

Орієнтовні «незакінчені речення»: 
- Сьогодні урок був цікавим тому,що… 
- Вторгнення монгольської навали на руські землі було неминучим,бо… 
- Поразка Директорії була неминучою,бо… 
Метод «Мозкова атака» (брейнстормінг). Учитель чітко формулює питання, записує його 

на дошці і пропонує учням висловити ідеї, коментарі, навести фрази чи слова, що 
розкриватимуть поставлену проблему. Усі пропозиції записуються на дошці у порядку їх 
надходження. Після створення достатнього банку ідей вчитель здійснює рефлексію діяльності і 
переходить до обговорення поданих ідей з метою пошуку того, що є корисним, що є в кожній 
пропозиції. Потім проводиться обробка результатів і відбір найбільш вдалих рішень.  

Орієнтовні проблеми для обговорення: 
- Чому гетьман І. Мазепа уклав угоду з королем Швеції Карлом ХІІ? 
- Що означає поняття «розстріляне відродження»? 
Метод «Асоціативний зв'язок». Цей метод може бути використаний на першому етапі 

роботи над темою, щоб з’ясувати, наскільки учні з нею обізнані, що саме вони засвоїли. 
Вчитель пропонує учням ключове слово, пов’язане з проблемою, яка вивчається. Потім учням 



 

 

пропонується записати інші слова, які асоціюються з названим. Загальну оцінку роботи в класі 
дає вчитель.  

Орієнтовна проблема для обговорення: 
- Київська держава за часів правління Ярославичів.  
Метод «Навчаючи вчуся» (Броунівський рух). Учитель готує картки з фактами щодо 

визначеної теми і роздає по одній кожному учневі. Упродовж кількох хвилин діти вивчають 
отриману інформацію. Переміщуючись по класу, вони обмінюються між собою знаннями. 
Протягом визначеного часу кожен має поспілкуватися з максимальною кількістю товаришів. По 
завершенні вправи учні відтворюють отриману інформацію під час колективного обговорення.  

Орієнтовна тема для вивчення 
Тоталітаризм 
Очікувані результати 
Після цього уроку учні зможуть: 
• називати основні ознаки та різновиди тоталітаризму; 
• характеризувати особливості тоталітарних режимів; 
• хронологічно співвідносити події та явища теми.  
Основні поняття і терміни: «більшовизм», «фашизм», «тоталітаризм».  
Хід уроку 
І. Організаційна частина уроку 
ІІ Мотивація навчальної діяльності 
У ч и т е л ь. Як свідчить історичний досвід, реальна політична влада в країні може 

відрізнятися від проголошеної в конституції форми правління. Наприклад, у США й 
колишньому СРСР форма правління була однаковою — республіканською, але реальна 
політична влада — різною. Щоб мати точне уявлення про політичне життя тієї або іншої 
країни, недостатньо знати тільки про проголошену в ній форму правління, необхідно ще 
з’ясувати, який політичний режим у ній панує. У результаті може трапитися так, що країна з 
монархічною формою правління виявляється більш демократичною, ніж інша республіка.  

Тоталітарний режим характеризується абсолютним контролем держави над усіма 
областями людського життя, повним підпорядкуванням людини політичній владі та панівній 
ідеології.  

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 
Передумови виникнення тоталітаризму 
У ч и т е л ь. Попри розмаїття передумов та умов появи тоталітарних політичних 

режимів, слід зазначити, що їх виникненню сприяли об’єктивні історичні процеси, що 
позначилися наприкінці XIX — початку XX ст.  

Вступ суспільства в індустріальну стадію розвитку стрімко змінив умови праці і життя 
людини. Розвиток науки і техніки, удосконалення виробничого процесу і технологій дозволили 
створити принципово нові зразки засобів зв’язку і сполучень. На цьому тлі різко зросли 
можливості засобів масової інформації. У цей час став технічно можливий ідеологічний і 
політичний контроль за особистістю.  

Індустріальна стадія розвитку сприяла появі світоглядної передумови тоталітаризму, 
зокрема формуванню колективістського світогляду, свідомості, що ґрунтується на переважанні 
колективного над індивідуальним.  

Зростаючий розподіл праці та її спеціалізація, масовий характер виробництва зруйнували 
традиційні форми життя конкретної людини і зробили її практично беззахисною перед стихією 
ринкової економіки і конкуренції.  

Війни і політичні катаклізми наочно знецінили вартість власне людського життя. 
Економічні кризи, що стали помітно частішими, загострення соціальних суперечностей і 
конфліктів ставили людину фактично на межу фізичного виживання. У суспільстві стрімко 
зростало соціальне розшарування людей, інтереси яких найчастіше були протилежними чи 
просто не збігалися.  

Усі погляди і сподівання в цей час були спрямовані на державу та її органи на місцях як 
універсального регулятора взаємин індивідів. Люди були згодні підтримати будь-яку владу, яка 
дасть їм роботу і гарантований заробіток, забезпечить житлом, подбає про дітей і літніх людей.  



 

 

Важливу роль у появі тоталітаризму відіграли політичні умови, до яких належали нові 
масові партії, різке посилення ролі держави, розвиток різного роду тоталітарних рухів.  

Історичний досвід засвідчує, що тоталітарні режими виникають, як правило, за 
надзвичайних умов, до яких можна віднести: 

• згубні наслідки війни; 
• зростання нестабільності в суспільстві, масові заворушення; 
• кризу влади, неспроможність узяти ситуацію під контроль звичайними засобами; 
• параліч усієї політичної системи країни; 
• економічну кризу та її руйнівні наслідки; 
• різке загострення національних і расових суперечностей; 
• необхідність розв’язання для країни винятково важливого стратегічного завдання, що 

вимагає консолідації всієї нації.  
Основне поняття уроку 
Тоталітаризм (totalitas, лат. — повнота) — державний лад, що здійснює абсолютний 

контроль над усіма сферами суспільного життя.  
Цей термін було запроваджено ідеологом італійського фашизму Дж. Джитіле на початку 

ХХ ст. У 1925 р. він вперше пролунав в італійському парламенті. Лідер італійського фашизму 
Б. Муссоліні увів його у свій політичний лексикон.  

Із цього моменту починається становлення тоталітарного ладу в Італії, потім у СРСР за 
часів сталінізму та гітлерівській Німеччині.  

Робота з підручником 
Учні опрацьовують відповідний матеріал підручника і виписують до зошита основні 

ознаки тоталітарної держави.  
Орієнтовний варіант записів 
1. Висока концентрація влади, гіпертрофія апарату влади, її проникнення в усі сфери 

життя суспільства. У тоталітарній свідомості проблеми «влада й суспільство» не існує: вони 
мисляться як єдине нероздільне ціле. Актуальними стають зовсім інші проблеми, а саме: влада і 
народ у боротьбі проти внутрішніх ворогів, влада і народ проти ворожого зовнішнього 
оточення. За умов тоталітаризму народ, реально усунутий від влади, вірить, що влада виражає 
інтереси глибше й повніше, ніж він зміг би це зробити.  

2. Тоталітарним режимам притаманна однопартійність. Існує єдина правляча партія, на 
чолі якої стоїть харизматичний лідер. Мережа партійних гнізд пронизує всі виробничо-
організаційні структури суспільства, спрямовуючи їх діяльність і здійснюючи контроль.  

3. Ідеологія всього життя суспільства. В основі тоталітарної ідеології — розгляд історії 
як закономірного руху до певної мети (світове панування, побудова комунізму і т. ін. ), яка 
виправдовує всі засоби. Дана ідеологія включає серію міфів (про керівну роль робітничого 
класу, про перевагу арійської раси і т. ін. ), які відбивають силу магічних символів. Тоталітарне 
суспільство докладає значних зусиль для ідеологічної обробки населення.  

4. Тоталітаризм характеризується монополією влади на інформацію, повним контролем 
над засобами масової інформації. Уся інформація має однобічну спрямованість — уславлення 
існуючого ладу, його досягнень. За допомогою засобів масової інформації вирішується 
завдання піднесення ентузіазму мас для досягнення цілей, поставлених тоталітарним режимом.  

5. Монополія держави на використання всіх засобів ведення збройної боротьби. Армія, 
поліція, усі інші силові структури перебувають у винятковому підпорядкуванні центру 
політичної влади.  

6. Існування відпрацьованої системи загального контролю над поведінкою людей, 
системи насильства. З цією метою створюються трудові й концентраційні табори, гетто, де 
застосовуються важка праця, людей катують, придушують їх волю до опору, відбуваються 
масові вбивства ні в чому неповинних осіб. Так, у СРСР була створена ціла мережа таборів — 
ГУЛАГ. До 1941 р. до нього входило 53 концентраційних табори, 425 виправно-трудових 
колоній і 50 таборів для неповнолітніх. За роки існування цих таборів у них загинуло понад 40 
млн чоловік. У тоталітарному суспільстві діє ретельно розроблений репресивний апарат. З його 
допомогою насаджуються страх за особисте життя і життя членів родини, підозрілість і доноси, 
заохочуються анонімки. Робиться це для того, щоб у країні не виникало інакомислення й 



 

 

опозиції. За допомогою силових і каральних органів держава контролює життя й поведінку 
населення.  

7. Загальним для тоталітарних режимів є те, що вони функціонують відповідно до 
принципу — «заборонено все, окрім того, що наказано владою». Керуючись цим принципом, 
суспільство здійснює виховання людини. Тоталітаризму потрібна скромна особистість: у 
бажаннях, в одязі, у поведінці. Культивується прагнення не виділятися, бути як усі. 
Пригнічується прояв індивідуальності, оригінальності в судженнях; поширюються виказування, 
догідництво, лицемірство.  

У ч и т е л ь. Разом можна виділити в даній групі кілька різновидів тоталітаризму — це 
комуністичний тоталітаризм, фашизм і націонал-соціалізм.  

Робота в групах 
Учні об’єднуються в три групи, які працюють із сучасними дослідженнями за даною 

темою. Кожна група отримує матеріали з описом особливостей кожного різновиду 
тоталітаризму та дають відповіді на запитання.  

Італійський фашизм 
1-а група 
Раніше за інших фашизм утвердився в Італії. Виникнення й зростання італійського 

фашизму було визначено й зумовлено специфічними економічними, соціальними й 
політичними проблемами, що виникли уже в ХІХ ст. і загострилися ще більше після Першої 
світової війни. Хоча Італія зазнала в Першій світовій війні ряд тяжких поразок, вона була в 
числі країн-переможців. Італія одержала Південний Тіроль та Істрію з Трієстом, але їй довелося 
відмовитися на користь Югославії від Далматинського узбережжя, на яке вона також 
претендувала, тоді як Фіуме (Ріска) був оголошений вільним містом.  

…Італійські війська під проводом поета Габріеле Д’Аннунціо не виконали наказу про 
відхід і 12 вересня 1919 р. самочинно окупували місто Фіуме. Упродовж 16 місяців Д’Аннунціо, 
що привласнив собі титул «начальника», порядкував у місті, застосовуючи уже тоді елементи 
політичного стилю фашистської Італії. Достатньо пригадати масові ходи й паради його 
прихильників у чорних сорочках під прапорами із зображенням мертвої голови, войовничі 
пісні, вітання на давньоримський зразок й емоційні діалоги натовпу з його вождем.  

23 березня 1919 р. у Мілані Муссоліні створив організацію «Бойові загони», яка 
перебрала за зразок політичний стиль Д’Аннунціо.  

Уряд і поліція не тільки не заважали фашистам, але навіть заохочували їх. Фашизм 
отримує могутніх заступників в особі Загальної конфедерації промисловців і поміщицьких 
союзів.  

28 жовтня 1921 р. Муссоліні став головою уряду. 2 жовтня 1925 р. були засновані 
фашистські корпорації, що об’єднували роботодавців і працівників. У країні створювалися 22 
корпорації (за галузями промисловості), у складі кожної з них перебував представник 
фашистських профспілок, підприємницьких союзів, фашистської партії. Головою кожної з 22 
корпорацій став «сам» Муссоліні; він же очолив міністерство корпорацій. Закон наддав 
корпораціям право визначення умов праці (робочий час, заробітна плата) і розв’язання 
трудових суперечок (страйки заборонялися й пригнічувалися).  

Установлення корпоративного ладу дозволило Муссоліні покінчити з парламентом, 
зокрема з тим, що від нього залишилося. Замість нього була створена «палата фашистських 
організацій і корпорацій». Члени її призначалися Муссоліні.  

За цим на початку листопада 1925 р. пішли «вищі фашистські закони», що розширили 
владу глави уряду за рахунок парламенту, який був відтепер повністю підпорядкований 
виконавчій владі.  

Подальшими законами були розпущені міські збори депутатів, скасована 
свобода зібрань та об’єднань, друку, були звільнені політично неблагонадійні службовці. 

«Надзвичайні закони» випливали один за іншим: 
– було заборонено професійні союзи (за винятком державних фашистських) і політичні 

партії (за винятком однієї — фашистської); 
– відновлено смертну кару за «політичні злочини»; 
– запроваджено надзвичайну юстицію (трибунали) та адміністративну висилку; 



 

 

– комуністична партія була оголошена поза законом; 
– органі місцевого самоврядування скасовувалися: замість них порядкували призначені 

урядом чиновники (подеста)… 
Завдання 
• Визначте основні ознаки італійського фашизму.  
Орієнтовна відповідь 
1. Тенденція «вождізму», єдиної диктатури.  
2. Фашистська партія стала складовою частиною державного апарату. Партійні з’їзди 

були скасовані, так само як і всякі форми партійного «самоврядування».  
3. Терор. Фашистський режим не може інакше триматися, крім як засобами масового 

придушення, кривавими розправами.  
Німецький фашизм. Націонал-соціалізм (нацизм) 
2-а група 
Зазнавши поразки у Першій світовій війні, Німеччина переживала глибоку економічну, 

політичну, моральну кризу. Після Версальського договору, який глибоко принизив німців, 
економіка країни опинилася у надзвичайно скрутному становищі. На цьому ґрунті почали 
розвиватися реваншистські ідеї, виникати націоналістичні рухи.  

Однією з таких організацій стала Німецька робітнича партія (ДАП), утворена в січні 
1919 р. в Мюнхені. Її організатор А. Дрекслер  

того ж року запросив до лав партії Адольфа Гітлера.  
Емблемою партії було обрано свастику — хреста із загнутими під прямим кутом 

кінцями. Цей знак відомий ще з глибокої давнини і символізує безперервний рух сонця. У 
націоналістичному русі Німеччини цей символ уперше з’явився на прапорах оккультного 
товариства Туле, з яким були тісно пов’язані керівники НСДАП.  

Гітлер обрав емблемою партії чорну свастику, вписану в біле коло на червоному тлі. Для 
нього червоний колір символізував соціальні ідеали партії, білий — націоналістичні, а свастика 
вказувала на перемогу німецького духу.  

Для партійного вітання теж обрали старовинний символічний жест — підняття вгору 
витягнутої руки. Це створило своєрідний імідж партії; вона швидко стала численною, а Гітлер 
— популярним оратором.  

Ідеологія партії спиралася на чотири підвалини — націоналізм, расизм, антисемітизм, 
антикомунізм. На відміну від фашистів, нацисти наголошували не на державі, а на нації. Вони 
трактували поняття «нація-народ» як окрему культурно-біологічну та ірраціонально-містичну 
спільноту, що завжди перебуває у ворожих антагоністичних відносинах з іншими спільностями. 
Спираючись на ідейних попередників (Фіхте, Гегеля, Юнга, Ніцше, Шпенглер та інших), 
нацисти взяли на озброєння основні положення з традиційного пангерманського шовінізму 
XIX ст.: 

• панівне становище Німеччини в континентальній Європі; 
• возз'єднання всіх народів, що розмовляють німецькою мовою, в межах німецького 

рейху; 
• розширення німецьких колоніальних володінь.  
Важливою складовою ідеологічної платформи нацизму був расизм.  
Гітлер уважав нації нерівноцінними: буцімто є вищі, а є нижчі. Німці, поза сумнівом, 

найвища арійська нація, повинна встановити «новий світовий порядок». На підтвердження цієї 
тези Гітлер розробив расову теорію, що розглядала історію людства як боротьбу між расами. 
Особливий наголос у цій теорії робився на антисемітизмі. Євреїв звинуватили в усіх негараздах, 
що відбувались у світі та країні. Перша світова війна, революція, інфляція, зростання цін, 
безробіття тощо приписувались інтригам євреїв. Відповідно, будь-які можливі позитивні дії 
безпосередньо пов’язувалися з акціями проти них. Злочинним і нелюдяним було «остаточне 
вирішення» єврейського питання. Зрештою, нацисти знищили понад 6 млн євреїв із 10 млн, що 
проживали на Європейському континенті.  

Наріжним каменем ідеологічного фундаменту нацизму, безперечно, був антикомунізм. 
Ще у 1922 р. Адольф Гітлер у таємному меморандумі до осіб, що субсидують партію, стисло й 
відверто сформулював її мету — «знищити й викорінити марксистський світогляд». Згодом 



 

 

саме на основі антикомунізму створювалася вся система ідейного багажу нацизму. На відміну 
від італійських фашистів, яких підтримувала католицька церква, нацисти стояли на позиціях 
антиклерикалізму і боролися проти церкви.  

Запитання 
1. Що стало причинами зародження націонал-соціалістичних ідей у Німеччині? 
2. Якою була символіка нової партії і чому? 
3. На які підвалини спирався німецький нацизм?  
Радянський більшовизм 
3-я група 
Історично першою й класичною формою тоталітаризму став комунізм (соціалізм) 

радянського типу, початок якому поклала військово-комуністична система, що загалом 
сформувався в 1918 р.  

Комуністичний тоталітаризм більшою мірою, ніж інші різновиди, виражає основні 
ознаки цього ладу, оскільки передбачає повне усунення приватної власності, а отже, усілякої 
автономії особистості, абсолютну владу держави.  

Радянський режим виник у результаті революції, тобто насильства: більшовики захопили 
владу в листопаді 1917 р. У січні 1918 р. відбулися вибори. Вільно обрані Установчі збори були 
розігнані через кілька днів, тому що значна їх більшість булла ворожа більшовикам. Усі або 
майже всі режими в такому стані не конституційні, але найчастіше режим, встановлений 
шляхом насильства, прагне стати конституційним. Він приймає конституцію, відповідно до якої 
будуть призначатися правителі й здійснюватиметься влада.  

Радянський режим прийняв три конституції: в 1918, 1924, 1936 рр. Усі ці конституційні 
тексти є фікцією. Депутати обираються вільно, але вільно стати кандидатом не можна. Оскільки 
список кандидатів єдиний, залишається лише вибір між голосуванням «за» або неучастю в 
голосуванні. Результати виборів передбачувані. Хід засідань обох частин парламенту відомий 
заздалегідь, якщо не громадянам, то у всякому разі правителям.  

Критичні виступи розгортаються за заздалегідь відпрацьованим сценарієм.  
Тільки теоретично проголошено основні права: свобода слова, друку, зібрань. Особа 

священна, житло недоторканне, гарантується дотримання всіх вимог, усіх офіційно 
проголошених свобод.  

Запитання 
1. Чому тоталітарний комунізм вважають класичною формою? 
2. Чому навіть за наявності конституції радянську систему відносять до тоталітарних? 
Складання таблиці 
Упродовж виступу кожної групи учні заповнюють за допомогою вчителя порівняльну 

таблицю.  
 Італійський 

Фашизм 
Націонал- 
соціалізм 

Радянський 
більшовизм 

Головні ідеї    
Соціальна база    
Основні 

символи 
   

Ставлення до 
церкви 

   

Робота з документами, плакатами, карикатурами 
Учні працюють в групах з різними джерелами інформації, порівнюючи різні форми 

тоталітарних режимів.  
Пропаганда. ЗМІ 
Документ 1. Перелік заголовків статей у газеті «Радянська думка» (орган 

Шевченківського окружного комітету КП(б)У Черкаської області) 
«Увагу на Далекий Схід»; «Китай готується до радянсько-китайської конференції»; 

«Радянсько-турецькі взаємини розвиваються нормально»; «Без роботи п’ята частина людності 
Німеччини»; «Демонстрації безробітних у Мадриді»; «Дерево Леніна (лист із Гавани)»; 
«Товаришу Сталіну — орден Трудового Червоного Прапора»; «Спільно з партією — у партії 



 

 

Леніна»; «Успіхи соціалістичного будівництва посилили потяг робітників, колгоспників до 
партії»; «Командири промисловості, кращі представники техніки просять прийняти їх до лав 
партії»; «Кращих наймитів, колгоспників — до ВКП(б)»; «Нові десятки тисяч робітників у 
партії»; «Інженери ідуть до лав партії».  

Запитання 
1. Про що писали радянські газети (на прикладі «Радянської думки»)? 
2. Чому, на вашу думку, була обрана саме така інформація? 
3. Яку мету переслідувала держава, використовуючи ЗМІ? 
Документ 2 
Геббельс прекрасно знав силу друкованого слова. І хоча здавалося, що неможливо взяти 

під контроль засоби масової інформації, але нацисти 
зробили це. Кількість газет і журналів скоротилася вдвічі, а їхній наклад — у понад 3 

рази. На щоденній імперській прес-конференції 
Геббельс давав жорсткі офіційні формулювання, що забезпечували «єдність волі» у 

пресі, доводячи політичну регламентацію до межі. Державна монополія на пропаганду 
гарантувала контроль над радіо, без якого, на думку Геббельса, владу неможливо зміцнити. 
Половина країни слухала радіо щодня, а це дало можливість для найширшого контролю над 
розумом.  

У газеті хоч щось можна було прочитати між рядками. Диктор радіо читав 
тільки офіційну інформацію. Три тисячі кінотеатрів, які щодня відвідував 1 млн німців, 

пропонували перед кожним фільмом (поставленому в «арійському 
дусі») випуск новин, кіножурнал із «просіяними» Міністерством пропаганди фактами.  
Запитання 
1. Як нацисти використовували ЗМІ? 
2. Чому, на думку Геббельса, було дуже важливо встановити контроль саме над радіо? 
3. Що, на вашу думку, було спільного в діяльності ЗМІ СРСР та Німеччини? 
Олюднення 
Документ 3. Фюрер, який вдень і вночі думає про народ та його щастя 
Всю ніч не гасне світло у вікні… 
А ми спимо спокійно, без турбот.  
І в роздумах за нас, за весь народ 
Знайдеш ти рішення — вінець важкій роботі.  
Запитання 
1. Як ці інформації розкривають поняття «олюднення»? 
2. Для чого потрібно було «олюднювати» вождів СРСР та Німеччини? 
Творення нової людини 
Документ 4. З висловлювань А. Гітлера 
«У кого в руках молодь, у того в руках і майбутнє.  
Я розпочинаю з молоді. Ми, ті, хто старі, — відпрацьований матеріал. Ми прогнили до 

самих кісток. Але моя чудова молодь! Чи є де-небудь у світі ще така прекрасна молодь? 
Погляньте на цих юнаків і підлітків! Який матеріал! 

З ними я зможу створити новий світ! 
Це — героїчне покоління молоді, з якої вийде творець, людина-бог… Усяка освіта в 

національній державі має бути спрямована передусім не на те, щоб набивати учня нікчемними 
знаннями, а на створення здорового тіла… Мозок молоді не повинен заповнюватися науковими 
знаннями… Нова молодь, подібно до тієї, що булла у Давній Спарті, має бути мужньою та 
сильною.  

Ідеальна держава повинна базуватися на двох основних освітніх ідеях. По-перше, треба 
запалити вогонь у серці молоді і впровадити в її розум поняття раси. По-друге, німецька молодь 
має бути готовою до війни, навченою або перемогти, або вмерти. Кінцева мета освіти — 
сформувати громадян, які усвідомлюватимуть славу країни й будуть фанатично віддані 
національній ідеї».  

Документ 5. Нові завдання перед суспільствознавчими науками 
1) Дати молоді знання і вміння виробити у себе комуністичні погляди; 



 

 

2) формувати вміння правильно осмислювати основні явища сучасного життя, класової 
боротьби, міжнародного революційного руху; 

3) з’ясувати, у чому полягає правильний шлях будівника соціалізму в СРСР, у чому 
значення диктатури пролетаріату; 

4) виховувати інтернаціоналіста, дати пролетарське розуміння національного питання, 
озброїти учня на вирішальну боротьбу з націоналізмом; 

5) виховувати войовничих атеїстів; 
6) дати розуміння генеральної лінії партії і необхідності боротьби з ухилами; 
7) виховувати уміння і класову свідомість до праці.  
Запитання до документів 4 і 5 
1. Якою бачив тоталітарний режим «нову людину»? 
2. Які якості мають бути притаманні «новій людині»? 
3. Що не бажано було мати людині нового зразка? 
Суспільна атмосфера 
Документ 6 
Іноземні спостерігачі, які побували в Німеччині до 1939 р., дивувалися з того, що німці 

взагалі не усвідомлювали себе «жертвою залякувань та утисків з боку аморальної й жорстокої 
диктатури».  

Навпаки, вони зі щирим ентузіазмом підтримували її. Переважна більшість населення 
нічого не мала проти того, що її позбавили особистої волі, знищили безліч культурних 
цінностей, запропонувавши натомість «безглузде варварство», що життя і роботу піддали такій 
регламентації, якої німці, котрих за багато поколінь привчили до суворого порядку, досі не 
знали. Дивно, але багато іноземців поверталися з Німеччини з переконанням: у країні 
відбуваються позитивні зрушення.  

Якщо ці люди не ставали прихильниками нацизму, то в усякому разі ставилися 
толерантно до «нової Німеччини».  

Документ 7. Зі спогадів учителя М. В. Попеля 
На свою біду, засумнівався у непогрішимості органів ніжинський учитель Попель 

Микола Васильович. Навідавшись за місцем народження до райцентру Ситківців Вінницької 
області, сказав начальникові райвідділу НКВС Савченку: «Даремно мого брата Володю 
засудили на 10 років. Адже він теж учитель, лейтенант запасу».  

Начальник вирішив йому ті недоречні сумніви з голови вибити. Запроторив до тюрми й 
знущався два тижні. Опинившись на волі, пригнічений своєю безмежною беззахисністю перед 
непередбачуваними сюрпризами долі вчитель написав у ЦК: «Наді мною знущалися морально і 
фізично. Я втратив спокій і впевненість у завтрашньому дні. Мені се здається, що будь-якої 
миті я можу бути заарештованим всупереч усім правам, дарованих мені Сталінською 

Конституцією, за примхою того чи іншого представника влади, без оглядки 
на те, що я ніколи ні словом, ні ділом, ні помислом не грішив проти мого народу».  
Документ 8. Про ставлення радянської молоді до труднощів 
«Незважаючи на матеріальну скруту, як, наприклад нестача продовольства, надто гостра 

в ті часи, ні я, ні молодь, що мене оточувала, не відчували ніяких антирадянських почуттів. Ми 
просто знаходили виправдання всім труднощам і тому героїчному напруженню, якого вимагало 
будівництво нового світу… Атмосфера самовідданої боротьби за загальну справу — пуск 
заводу — захоплювала нашу уяву, пробуджувала в нас ентузіазм і ніби ставила нас на передову, 
де про труднощі забували чи не звертали на них уваги».  

Завдання до документів 6, 7 і 8 
• Прочитайте подані джерела інформації та дайте характеристику моральної атмосфери 

суспільств Радянського Союзу та нацистської Німеччини.  
ІV. Узагальнення та систематизація знань 
Бесіда 
1. Дайте визначення поняття «тоталітаризм».  
2. Назвіть загальні ознаки тоталітаризму.  
3. У чому подібність та відмінності фашизму, націонал-соціалізму, комунізму? 
4. Чому всі тоталітарні режими приречені на крах? 



 

 

V. Домашнє завдання 
Опрацювати відповідний матеріал підручника.  
Таким чином, використовуючи ефективні методи і прийоми сучасних педтехнологій, 

вчителі зуміють підготувати підростаюче покоління,що зможе самостійно розв’язувати життєво 
важливі питання, буде соціально активним, критично мислячим, таким, що зуміє використати 
шкільні знання для розв’язання реальних проблем.  

У Концепції розвитку системи підвищення працівників наголошується на тому, що 
наявність висококваліфікованих кадрів є одним із найважливіших факторів підвищення 
продуктивності праці, забезпечення випуску конкурентноспроможної продукції, інтеграції 
України у світове економічне, соціокультурне, освітнє товариство. У цьому аспекті дедалі 
більшого значення набувають такі показники,я к професіоналізм, компетентність, здатність до 
отримання якісних знань упродовж життя,рівень культури тощо.  

Учителю сьогодні слід допомогти визначити шляхи до самовдосконалення, вселити в 
нього впевненість у власному творчому потенціалі, завдяки якому буде ефективно 
реалізовуватись компетентнісний підхід в освіті.  

Використання методів пізнавальної діяльності на уроках історії характеризує навчальний 
процес як постійну,активну взаємодію всіх учнів та вчителя. Р азом з тим таке використання 
покликане зробити навчальний процес живим,динамічним,цікавим і корисним для обох 
задіяних у ньому сторін – учителя та учнів. Досягненню цієї мети значною мірою сприяє 
застосування групових форм навчання. У наш час на зміну традиційним,прийшли інноваційні 
технології,спрямовані на розвиток предметних компетентностей в учнів,розвиток особистості 
та різноманітних форм мислення кожного учня. Зрозуміло, що за таких умов змінилися й 
підходи до вибору форм навчання. Щоб уможливити перехід української освіти до 
компетентнісної моделі,слід подолати наступні проблеми:незавершеність теоретичної моделі 
компетентнісного навчання,відсутність необхідної для такого навчання матеріальної бази, 
неготовність учителів історії працювати в рамках компетентнісної моделі.  

Цілком зрозуміло, що школа ХХІ століття повинна виховувати ініціативну, компетентну, 
активну, цілеспрямовану,самостійну, упевнену, відповідальну людину. У цьому контексті 
особливої актуальності набувають філософські погляди на освіту Р. Кіосакі, який писав: 
«Освіта,яка не вчить успішно жити в сучасному світі,не має ніякої цінності. кожен із нас 
приходить у життя з природною здатністю жити щасливо і успішно. А ми повинні збагатити цю 
здатність знаннями і навичками, які б допомогли нам її реалізувати якомога ефективніше».  

Сьогодні проблемі реалізації компетентнісно орієнтованого підходу в освіті й вихованні 
приділяється величезна увага, але мало розробити концептуальні засади та познайомити 
педагогічні кадри з науково-методологічним обґрунтуванням проблеми, насамперед потрібно 
озброїти вчителя системою нових інтерактивних методів й технологій, навчити його 
гармонійно варіювати ними в ході навчально-виховного процесу, пробудити бажання не 
обмежуватись отриманими знаннями, а жити в постійному пошуку. Потрібно прагнути до 
самовдосконалення і привчати до цього своїх учнів, бо, як казав Ушинський: «Особистість 
може виховати тільки особистість»,а до цього можна додати – компетентну особистість здатний 
виховати тільки компетентний учитель.  
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Софія Чичкевич 
 

ЗЗААВВДДААННННЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ССТТВВООРРЕЕННННЯЯ  ТТААББЛЛИИЦЦЬЬ    
ІІ  РРООББООТТИИ  ЗЗ  ННИИММИИ  УУ  ППРРООГГРРААММІІ  MMIICCRROOSSOOFF TT  AACCCCEESSSS   
  
Практичні завдання для створення таблиць та роботи з ними у програмі Miсrosoft Access 

складаються з 25 варіантів і містять опис виконання робіт та зразки таблиць.  
Завдання призначені для проведення уроків виробничого навчання, інформатики, основ 

роботи з персональним комп’ютером у навчальних закладах при вивченні роботи з програмою 
Miсrosoft Access; можуть бути використані для проведення контрольних робіт, тематичних 
атестацій.  

Під час виконання практичних завдань учні засвоюють порядок роботи при створенні 
таблиць Miсrosoft Access у режимі конструктора, знайомляться з різними типами даних 
програми, опановують роботу з майстром підстановки.  

Вміння працювати з базами даних є однією з важливих вимог кваліфікаційних 
характеристик оператора комп’ютерного набору. У сучасних умовах оператори комп’ютерного 
набору є однією з найбільш актуальних професій у різних сферах економічної діяльності, при 
веденні обліку, діловодства тощо.  

Вміння працювати у системах керування базами даних, володіння навичками роботи з 
програмами обробки баз даних сприятимуть підвищенню кваліфікації оператора 
комп’ютерного набору, сприяють можливості отримання стабільної та добре оплачуваної 
роботи оскільки опрацювання великих обсягів інформації, створення реляційних таблиць, 
швидке наведення довідки за допомогою запитів, вибір потрібної інформації з величезних 
масивів за певними критеріями, вміння представляти інформацію у вигляді форм та 
видруковувати її на паперові носії у вигляді звітів застосовуються практично в усіх галузях – в 
освіті, науці та управлінні, у фінансовій галузі, у статистиці, в медицині, в усіх виробничих 
галузях, у транспортній галузі тощо.  

Отже, вивчення та практичне оволодіння навичками роботи з системою керування 
базами даних Miсrosoft Access є важливою вимогою до знань та вмінь кваліфікованих 
операторів комп’ютерного набору, запорукою подальшого успішного працевлаштування.  



 

 

Варіант 1 
 

1. Відкрийте програму Microsoft Access і створіть нову базу даних під назвою Каталог 
фільмів. Збережіть її у створеній папці.  

У цій базі даних створіть таблицю під назвою Художні фільми. Перейдіть у режим 
конструктора та для поля № з/п оберіть тип даних – лічильник. Зробіть поле № з/п ключовим 
полем. Для поля Назва фільму оберіть тип даних – текстовий. Для поля Рік випуску оберіть 
тип даних – числовий. Для полів Країна виробник та Жанр оберіть тип даних – майстер 
підстановки та введіть фіксований набір значень. Збережіть макет полів таблиці у режимі 
конструктора.  

 
2. Перейдіть у режим таблиці та заповніть таблицю даними за зразком: 
 

№ 
з/п Назва фільму Країна 

виробник 
Рік 

випуску Жанр 

1 Гетьманські 
клейноди Україна 1993 історичний 

2 Макбет Австралія 2006 детектив 

3 На лінії вогню США 1993 трилер 

4 Піаніно Франція 1993 драма 

5 Політ золотої 
мушки Україна 2015 комедія 

6 Залізна сотня Україна 2004 історичний 

7 Парк Юрського 
періоду США 1993 фантастичний 

8 Карпатське 
золото Україна 1991 історичний 

9 Вогнем і мечем Польща 1999 історичний 

10 П’ята хвиля США 2016 пригодницький 
 
 
3. Виконайте сортування даних за алфавітом у полі Назва фільму.  
Створіть запит на вибірку на основі таблиці Художні фільми. Умова запиту: Країна 

виробник – Україна. Поля запиту: № з/п, Назва фільму, Країна виробник. Збережіть 
створений запит під назвою Українські фільми.  

Побудуйте запит на вибірку на основі таблиці Художні фільми з умовою: Жанр – 
історичні. Поля запиту: Назва фільму, Рік випуску, Жанр.  Збережіть створений запит під 
назвою Історичні фільми.  



 

 

Варіант 2 
 

1. Відкрийте програму Microsoft Access і створіть нову базу даних під назвою  
Каталог фільмів. Збережіть її у створеній папці.  

У цій базі даних створіть таблицю під назвою Художні фільми. Перейдіть у режим 
конструктора та для поля № з/п оберіть тип даних – лічильник. Зробіть поле № з/п ключовим 
полем. Для поля Назва фільму оберіть тип даних – текстовий. Для поля Рік випуску оберіть 
тип даних – числовий. Для полів Країна виробник та Жанр оберіть тип даних – майстер 
підстановки та введіть фіксований набір значень. Збережіть макет полів таблиці у режимі 
конструктора.  

 
2. Перейдіть у режим таблиці та заповніть таблицю даними за зразком: 
 

№ 
з/

п 

Назва 
фільму 

Країна 
виробник 

Рік 
випуску Жанр 

1 Молитва за 
гетьмана Мазепу Україна 200

1 історичний 

2 Титанік США 199
7 

фільм-
катастрофа 

3 Кур’єр Франція 201
0 

молодіжна 
комедія 

4 П’ята хвиля США 201
6 пригодницький 

5 Суботній 
воїн США 201

7 мюзикл 

6 Ультрафіоле
т Франція 200

7 детектив 

7 10 причин 
моєї ненависті США 199

9 
молодіжна 

комедія 

8 Двоє у 
всесвіті Італія 201

6 драма 

9 Протест 
молодості США 200

9 
молодіжна 

комедія 

10 Подорож на 
край Всесвіту 

Великобритані
я 

200
8 

документальни
й 

 
 
3. Виконайте сортування даних за алфавітом у полі Назва фільму.  
Створіть запит на вибірку на основі таблиці Художні фільми. Умова запиту: Країна 

виробник – США. Поля запиту: № з/п, Назва фільму, Країна виробник. Збережіть створений 
запит під назвою Фільми США.  

Побудуйте запит на вибірку на основі таблиці Художні фільми з умовою: Жанр – 
молодіжна комедія. Поля запиту: Назва фільму, Рік випуску, Жанр. Збережіть створений 
запит під назвою Молодіжні комедії.  



 

 

Варіант 3 
 

1. Відкрийте програму Microsoft Access і створіть нову базу даних під назвою  
Каталог фільмів. Збережіть її у створеній папці.  

У цій базі даних створіть таблицю під назвою Художні фільми. Перейдіть у режим 
конструктора та для поля № з/п оберіть тип даних – лічильник. Зробіть поле № з/п ключовим 
полем. Для поля Назва фільму оберіть тип даних – текстовий. Для поля Рік випуску оберіть 
тип даних – числовий. Для полів Країна виробник та Жанр оберіть тип даних – майстер 
підстановки та введіть фіксований набір значень. Збережіть макет полів таблиці у режимі 
конструктора.  

 
2. Перейдіть у режим таблиці та заповніть таблицю даними за зразком: 
 

№ 
з/п Назва фільму Країна 

виробник 
Рік 

випуску Жанр 

1 Млин та хрест США 2011 історичний 

2 Вогнем і мечем Польща 1999 історичний 

3 На носі Великобританія 2001 комедія 

4 Закоханий 
Шекспір Великобританія 1998 драма 

5 Втеча з 
Шоушенка США 1994 драма 

6 Рок-хвиля Великобританія 2009 комедія 

7 Нова земля Фінляндія 2011 історичний 

8 Як важливо 
бути серйозним Великобританія 2002 комедія 

9 Філадельфія США 1993 драма 

10 Вогняні 
колісниці Великобританія 1981 драма 

 
 
3. Виконайте сортування даних за алфавітом у полі Назва фільму.  
Створіть запит на вибірку на основі таблиці Художні фільми. Умова запиту: Країна 

виробник – Великобританія. Поля запиту: № з/п, Назва фільму, Країна виробник. Збережіть 
створений запит під назвою Фільми Великобританії.  

Побудуйте запит на вибірку на основі таблиці Художні фільми з умовою: Жанр – 
комедія. Поля запиту: Назва фільму, Рік випуску, Жанр.  Збережіть створений запит під 
назвою Комедії.  

 



 

 

Варіант 4 
 

1. Відкрийте програму Microsoft Access і створіть нову базу даних під назвою  
Каталог фільмів. Збережіть її у створеній папці.  

У цій базі даних створіть таблицю під назвою Художні фільми. Перейдіть у режим 
конструктора та для поля № з/п оберіть тип даних – лічильник. Зробіть поле № з/п ключовим 
полем. Для поля Назва фільму оберіть тип даних – текстовий. Для поля Рік випуску оберіть 
тип даних – числовий. Для полів Країна виробник та Жанр оберіть тип даних – майстер 
підстановки та введіть фіксований набір значень. Збережіть макет полів таблиці у режимі 
конструктора.  

 
2. Перейдіть у режим таблиці та заповніть таблицю даними за зразком: 
 

№ 
з/

п 

Назва 
фільму 

Країна 
виробник 

Рік 
випуску Жанр 

1 Як важливо 
бути серйозним 

Великобритані
я 

200
2 комедія 

2 Залізна леді США 201
1 драма 

3 Реальне 
кохання 

Великобритані
я 

200
3 драма 

4 Вишневі ночі Україна 199
2 драма 

5 На дорозі Франція 200
8 бойовик 

6 Титанік США 199
7 

фільм-
катастрофа 

7 Немо Франція 198
4 

пригодницьки
й 

8 Вогняні 
колісниці 

Великобритані
я 

198
1 драма 

9 Телевікторин
а США 199

4 драма 

10 Останній 
неандерталець Франція 201

0 історичний 

 
 
3. Виконайте сортування даних за алфавітом у полі Назва фільму.  
Створіть запит на вибірку на основі таблиці Художні фільми. Умова запиту: Країна 

виробник – Франція. Поля запиту: № з/п, Назва фільму, Країна виробник. Збережіть 
створений запит під назвою Французькі фільми.  

Побудуйте запит на вибірку на основі таблиці Художні фільми з умовою: Жанр – 
драма. Поля запиту: Назва фільму, Рік випуску, Жанр.  Збережіть створений запит під назвою 
Драми.  

 



 

 

Варіант 5 
 

1. Відкрийте програму Microsoft Access і створіть нову базу даних під назвою  
Каталог фільмів. Збережіть її у створеній папці.  

У цій базі даних створіть таблицю під назвою Художні фільми. Перейдіть у режим 
конструктора та для поля № з/п оберіть тип даних – лічильник. Зробіть поле № з/п ключовим 
полем. Для поля Назва фільму оберіть тип даних – текстовий. Для поля Рік випуску оберіть 
тип даних – числовий. Для полів Країна виробник та Жанр оберіть тип даних – майстер 
підстановки та введіть фіксований набір значень. Збережіть макет полів таблиці у режимі 
конструктора.  

 
2. Перейдіть у режим таблиці та заповніть таблицю даними за зразком: 
 

№ 
з/п Назва фільму Країна 

виробник 
Рік 

випуску Жанр 

1 Рок-хвиля Великобританія 2009 комедія 

2 Ілюзія обману США 2013 детектив 

3 Життя після 
життя Україна 2013 детектив 

4 Шкіра, в якій я 
живу Іспанія 2011 драма 

5 Ультрафіолет Франція 2007 детектив 

6 Як важливо 
бути серйозним Великобританія 2002 комедія 

7 Три метри над 
рівнем неба Іспанія 2010 драма 

8 Англійський 
пацієнт Великобританія 1996 драма 

9 Пейнтбол Іспанія 2009 бойовик 

10 Той, хто 
пройшов крізь вогонь Україна 2012 історичний 

 
 
3. Виконайте сортування даних за алфавітом у полі Назва фільму.  
Створіть запит на вибірку на основі таблиці Художні фільми. Умова запиту: Країна 

виробник – Іспанія. Поля запиту: № з/п, Назва фільму, Країна виробник. Збережіть 
створений запит під назвою Іспанські фільми.  

Побудуйте запит на вибірку на основі таблиці Художні фільми з умовою: Жанр – 
детектив. Поля запиту: Назва фільму, Рік випуску, Жанр.  Збережіть створений запит під 
назвою Детективи.  

 


