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ШАНОВНИЙ  ЧИТАЧУ ! 

До вашої уваги НМЦ ПТО пропонує 10-й номер інформаційно-методичного збірника 

«Методичний вісник ПТО Дніпропетровщини». Зміст збірника складається за основними 

напрямками діяльності професійно-технічних навчальних закладів. Матеріали статей мають  

прикладний характер і  спрямовані на допомогу педагогічним працівникам у їх навчальній та 

виховній роботі. На його сторінках ми  висвітлюємо новинки у сфері ПТО,  кращий досвід роботи 

педагогів ПТНЗ області, надаємо корисні поради, ознайомлюємо вас з новими законодавчими та 

нормативними документами. Ви теж можете надавати нам свої цікаві матеріали, які буде 

розглянуто та  розміщено в  наступному номері збірника.   

       У зв’язку з тим, що наш методичний вісник виходить напередодні новорічних свят,  обласна 

методична служба ПТО передає свої вітання всім педагогам  Дніпропетровщини. 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ ! 

 

      На порозі Новий, 2017-й рік, а на 

небосхилі ось-ось засяє Різдвяна зірка. 

Новорічно-різдвяні свята привносять в 

наше життя радісний настрій і дух 

єднання зі святом. 

     Незабаром у темряві безнадії і розпачу 

засяє вифлеємський вогонь, а над світом 

пролунає Різдвяне «Радуйся!». Тож 

давайте візьмемось за руки, об’єднаємось, 

мобілізуємо свою волю і свої знання для 

побудови кращого життя, світлого 

майбутнього. 

Здоров’я, миру, достатку, благополуччя Вам і вашим родинам. Незгасної віри і перемагаючої 

любові.  Щасливого Нового року, веселих Різдвяних свят.  З Новим Роком! 

 

Колектив НМЦ ПТО у Дніпропетровській області  
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 № з/п Тема статті, інформації 

 

Сторінки 

Офіційні документи 

1 

Наказ департаменту освіти і науки від 20.10.2016 р. № 688/0/212-16 «Про 
терміни проведення І (міського, районного) та II (обласного) етапів 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України у 2016 - 2017 навчальному році» 

6 

Нові підходи  в системі управління ПТО 
 

2 Формування та робота дорадчого комітету (ради) ПТНЗ 

 Гурська О.В., методист НМЦ ПТО у Днiпропетровськiй областi 

 

10 

3 Зміст  професійної  підготовки  визначає роботодавець 

Грищук Т.С., методист НМЦ ПТО у Днiпропетровськiй областi 

 

22 

Впроваджуємо сучасні технології 

4 

  Рекомендовані технології та інструментарій при організації  

  роботи над інноваційним проектом 

  Гришаєва О.В., методист НМЦ ПТО у Днiпропетровськiй областi 

 

 

 
 

 

26 

Загальноосвітня підготовка 

5 
Професійне спрямування уроків мови у ПТНЗ 

Кузь Т.Г.,Подчезерцева Л.І., методисти НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 
 

32 

6 

Впровадження викладачами   правознавства методичних 

новацій  у практичній діяльності                                                                                                      

Муха Н.О., методист НМЦ ПТО у Днiпропетровськiй областi 
 

41 

Виховний процес в ПТНЗ 

7 
Проект «Громадянин. Патріот. Професіонал» - важлива форма 

громадянського виховання молоді 

Керницька Т.В. методист НМЦ ПТО у Днiпропетровськiй областi 

47 

Пропагування ПТО 

8 

Робота над проектом «Дніпропетровщина кулінарна історична та сучасна» 

творчою групою Криворізького центру професійної освіти   робітничих 

кадрів торгівлі та ресторанного сервісу в дії 

Гришаєва О.В., методист НМЦ ПТО у Днiпропетровськiй областi 

 

52 

9 

Дніпропетровщина активний учасник міжнародного руху з популяризації 

робітничих професій 

Гришаєва О.В., методист НМЦ ПТО у Днiпропетровськiй областi 

 
 

 

 

 

65 
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 № з/п Тема статті, інформації 

 

Сторінки 

Методична робота 

10 

Порядок проведення та оформлення облікової документації з поетапної 

атестації в ПТНЗ 

Набоков М.Ф., методист НМЦ ПТО у Днiпропетровськiй областi 
 

75 

11 
Інформаційний сервіс бібліотеки навчального закладу 

 Олійник Л.О., методист НМЦ ПТО у Днiпропетровськiй областi 
 

80 

12 
  Готуємось до Святвечора 

Гришаєва О.В., методист НМЦ ПТО у Днiпропетровськiй областi 

 
 

85 
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З  

 

20.10 2016                                                 м. Дніпро                   № 688/0/212-16 

Про терміни проведення І (міського, районного)  

та II (обласного) етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 

наук України у 2016 - 2017 навчальному році 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 березня 2014 року № 259 

―Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

11 квітня 2014 року за № 407/25184, з метою проведення у 2016 - 2017 навчальному році І 

(міського, районного) та II (обласного) етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

НАКАЗУЮ: 

1. Директорові комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук 

учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради" Тягло Н.В. забезпечити підготовку та 

проведення II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України у 2016 - 2017 навчальному році (далі - Конкурс-захист) 

відповідно до графіку (додається). 

2. Ректорові комунального вищого навчального закладу ―Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти Романенку М.І. врахувати терміни проведення II 
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(обласного) етапу Конкурсу-захисту при планування графіку проведення обласних предметних 

олімпіад. 

3. Керівникам місцевих органів управління освітою (за згодою), професійно-технічних 

навчальних закладів, навчальних закладів обласного підпорядкування: 

3.1. Поінформувати керівників навчальних закладів, вчителів та учнів про терміни 

проведення І (міського, районного) та II (обласного) етапів Конкурсу-захисту у 2016 — 2017 

навчальному році. 

3.2. Забезпечити проведення І (міського, районного) та вжити заходів щодо участі у II 

(обласному) етапі Конкурсу-захисту відповідно до графіку. 

4. Координацію дій щодо виконання даного наказу покласти на завідувача сектору 

позашкільної освіти та виховної роботи Федорченко К.Є., контроль - на начальника управління 

дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти Середню В.Г. 

 

Директор                                                                                                    О.В. Полторацький                        
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Додаток 

до наказу департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації  

від 20.10.2016 № 688/0/212-16 
Графік 

Проведення І (міського, районного) та ІІ (обласного) етапів  
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких  

робіт учнів-членів Малої академії наук України 
у 2016-2017 навчальному році 

 
Термін та місце  Заходи  

проведення      

Виїзна осіння установча сесія, групові та індивідуальні консультації 

для слухачів наукових відділень комунального позашкільного 

навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» 

Дніпропетровської обласної ради 

Осіння установча сесія, групові та індивідуальні консультації для 

слухачів наукових відділень комунального позашкільного 

навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» 

Дніпропетровської обласної ради, для слухачів Дніпропетровського 

відділення Малої академії наук України. 

Тренувальні контрольні роботи з базових дисциплін: 

Розміщення завдань на сайті ДВ МАН: здача контрольних  

робіт (оприлюднення результатів на сайті ДВ МАН). 

Зимова сесія, групові та індивідуальні консультації для слухачів 

наукових відділень комунального позашкільного навчального 

закладу «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської 

обласної ради. 

І (міський, районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України  

 

м. Кривий Ріг    

29.10.2016 
 

15.11.2016 

01.12.2016 

м. Дніпро 

10.12.2016 

Міста та райони, ОТГ 

14-12.2016-11-01.2017 

м. Дніпро 

05.11. та 12.11.2016 
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03.02.- 05.02.2017 

10.02.- 12.02.2017 

17.02.- 19.02.2017 

24.02.-26.02.2017 

Подання пакету документів та науково-дослідницьких робіт 

учасників для участі команд міст та районів у ІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України  (згідно з додатками до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 24 березня 2014 року 

№ 259) 

 

ІІ обласний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких  

робіт учнів-членів Малої академії наук України 

 

 

Наукові відділення: історії. філософії та 

суспільствознавства, науки про землю, економіки. 

Наукові відділення: фізики і астрономії, математики, 

комп'ютерних наук, технічних наук. 

Наукові відділення: хімії та біології, екології та аграрних наук. 

Наукові відділення: мовознавства; літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства.  

Завідувач сектору позашкільної освіти  

та виховної роботи                                                                                                      К.С.Федорченко 

  

м. Дніпро 

18.01-25.01.2017 
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ФОРМУВАННЯ ТА РОБОТА ДОРАДЧОГО КОМІТЕТУ (РАДИ) ПТНЗ 

 

 Гурська О.В.,  
методист НМЦ ПТО 

 

Одним із важливих механізмів розбудови зв’язків з 

галузевими підприємствами є дорадчий комітет професійно-

технічного навчального закладу (далі ДК ПТНЗ). ДК ПТНЗ - це орган 

самоврядування, який у своїй діяльності керується Законами України 

«Про освіту» (статті 3, 16, 17, 23, 50, 61), «Про професійно-технічну 

освіту» (статті 4, 22, 29, 35, 51), «Про зайнятість населення» (статті 8, 14, 19, 24, 29, 30, 34, 35, 50)  

та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність професійно-технічних 

навчальних закладів.  

1. Дорадчий комітет професійно-технічного  

навчального закладу (ДК ПТНЗ) 

Потреба щодо створення ДК ПТНЗ. Залучення галузевих підприємств та роботодавців 

до процесу професійно-технічного навчання сприяє покращенню роботи навчального закладу та 

підвищенню якості його програм. Викладачі та майстри виробничого навчання, зазвичай, мають 

знання, уміння і навички за своєю спеціальністю щодо формування навчальної програми та 

оцінювання знань учнів. Керівники мають управлінський та адміністративний досвід роботи. А 

представники підприємств мають глибокі знання з професійних (кваліфікаційних) вимог до 

робітників та попиту і пропозицій на ринку праці.  

ДК ПТНЗ є одним із найбільш ефективних механізмів збору інформації та пропозицій від 

роботодавців. Знання роботодавців щодо потреб та тенденцій ринку праці та керівництва 

навчального закладу щодо організації та управління навчальним процесом є такими, що 

доповнюють одне одного. ДК ПТНЗ допомагає поєднати ці блоки знань та вмінь і спрямувати їх 

на розвиток професійно-технічного навчального закладу. 

 

Метою ДК ПТНЗ є побудова ефективних зв’язків з роботодавцями щодо розширення 

можливостей навчального закладу з навчання дорослого населення. 
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Завдання ДК ПТНЗ: 

• визначення тенденцій розвитку ринку праці, які впливають на якість професійного навчання; 

• формування шляхів і  засобів співпраці між навчальним закладом та роботодавцями; 

• підвищення рівня підтримки навчального закладу з боку роботодавців; 

• забезпечення оперативного реагування навчального закладу на потреби роботодавців, ринку 

праці; 

• сприяння впровадженню в навчальні програми сучасних технологій виробництва. 

Створення ДК ПТНЗ.  ДК ПТНЗ може бути створений тоді, коли керівництво навчального 

закладу професійної освіти є готовим до залучення роботодавців для покращення роботи закладу, 

а галузеві підприємства виявляють зацікавленість до роботи в дорадчому комітеті. Умовами для 

створення ДК ПТНЗ є спільне чітке розуміння мети ДК ПТНЗ як у навчальному закладі, так і в 

регіональній спільноті. ДК ПТНЗ може бути створений на будь-якому етапі роботи навчального 

закладу.  

При створенні ДК ПТНЗ необхідно: 

• визначення  мети та завдань ДК ПТНЗ і пересвідчення в тому, що вони є зрозумілими для 

представників навчального закладу і роботодавців; 

• консультування з роботодавцями та співпраця з ними; 

• виділення часу та зусиль для створення ДК ПТНЗ, забезпечення його роботи та реагування на 

його пропозиції; 

• визначення внеску членів ДК ПТНЗ в роботу навчального закладу.  

Для забезпечення виконання цих умов керівники можуть: 

• виносити питання про доцільність створення ДК ПТНЗ на педагогічну раду навчального закладу; 

• проводити наради з педагогічними працівниками ПТНЗ для пояснення необхідності створення 

ДК ПТНЗ, його мети та завдань і отримання зворотнього зв’язку від працівників; 

• залучати працівників ПТНЗ у визначенні потенційних членів ДК ПТНЗ серед представників 

галузевих підприємств; 

• проводити зустрічі з галузевими об’єднаннями, асоціаціями роботодавців тощо, щоб виявити їх 

реакцію на створення ДК ПТНЗ, дізнаватись про їх думку щодо того, як навчальний заклад може 
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допомогти роботодавцям покращити свою продуктивність та як у цьому може допомогти 

створення ДК ПТНЗ; 

• розробляти план створення та організації роботи ДК ПТНЗ із наведенням відповідних часових 

рамок його виконання; 

• запровадити програму визначення участі (внесків) членів ДК ПТНЗ. 

2. Створення ДК ПТНЗ 

Дорадчий комітет ПТНЗ створюється для залучення пропозицій роботодавців до роботи 

навчального закладу і покращення його діяльності, що означає більшу відповідність навчальних 

програм потребам ринку праці, кращу якість програм та послуг, покращання рівня компетентності 

учнів, слухачів та випускників, що дозволить їм ефективно виконувати свої професійні обов’язки. 

Сім етапів створення ДК ПТНЗ: 

1. Побудова стосунків та формування клімату: встановлення критеріїв для відбору членів ДК 

ПТНЗ, відбір членів, ознайомлення членів комітету з їх обов’язками, формування розкладу 

засідань та регламенту роботи. 

2. Оцінка потреб: визначення зовнішніх потреб та проблем на ринку праці, вивчення внутрішніх 

проблем навчального закладу, визначення спроможності впровадження позитивних змін. 

3. Визначення пріоритетів: концентрація уваги на одному або двох питаннях, визначених 

роботодавцями, визначення здатності навчального закладу відреагувати на це, розуміння ролей 

та відповідальності щодо запровадження відповідних дій. 

4. Визначення завдань: встановлення конкретних та досяжних завдань. 

5. Планування заходів: визначення хто, що і коли робить. 

6. Запровадження заходів: втілення запланованих заходів. 

7. Оцінка і моніторинг: визначення успіхів та невдач, розробка плану щодо покращання роботи 

комітету. 

На першому етапі «Побудова стосунків та формування клімату» адміністрації навчального закладу 

необхідно провести таку роботу: 

 

 Встановлення критеріїв для відбору членів ДК ПТНЗ. У ідеальному випадку, у ДК 

ПТНЗ представлені від п’яти до семи представників роботодавців, регіонального центру 
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зайнятості та двоє представників адміністрації навчального закладу (директор і заступник 

директора з навчально-виробничої роботи). Головою ДК ПТНЗ є представник вищого керівництва 

одного з галузевих підприємств або роботодавців. Директор навчального закладу є заступником 

голови комітету, а заступник директора — секретарем. 

Для визначення критеріїв щодо відбору представників галузевих підприємств та роботодавців, 

слід подумати про галузевий розподіл підприємств, для яких готуються кваліфіковані робітничі 

кадри, характер навчальних програм, які пропонує навчальний заклад, характер підприємств, на 

яких працюють випускники навчального закладу, а також нові галузі та підприємства, що виникли 

та розвиваються в регіоні, але ще не є соціальними партнерами навчального закладу.  

Після цього визначте склад комітету, що базується на вищенаведених критеріях (наприклад, один 

представник від будівельної галузі, один від машинобудівної, один від автомобільної, один від 

радіоелектронної тощо). Подбайте про те, щоб особи, залучені до роботи в комітеті, займали 

достатньо високі посади на підприємствах та мали позитивний професійний і соціальний імідж у 

громаді. 

 Відбір членів ДК ПТНЗ. Керуючись критеріями відбору, визначте конкретних 

представників роботодавців. Надішліть кожному з них лист із проханням про зустріч для 

обговорення їх участі в ДК ПТНЗ. Із представниками роботодавців бажано зустрічатись на базі їх 

підприємств та організацій. 

Під час зустрічі поясніть завдання навчального закладу, завдання ДК ПТНЗ, його склад та 

очікувану частоту засідань (наприклад, два засідання протягом навчального року, тривалістю по 

дві години кожне). Надайте представнику роботодавця можливість поставити запитання. За 

тиждень до засідання підтвердіть участь представника роботодавця в засіданні.  

До роботи голови комітету запросіть ту особу із роботодавців, яка займає найвищу посаду та 

користується найбільшою повагою. Під час зустрічі з цією людиною обговоріть функції та роль 

голови. Отримайте підтвердження готовності цієї особи до роботи головою комітету. 

Регіональний центр зайнятості може надавати пропозиції щодо членів ДК ПТНЗ із числа 

роботодавців, які активно користуються послугами служби зайнятості. Делегування представників 

центрів зайнятості до складу ДК ПТНЗ визначається наказом директора регіонального центру 
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зайнятості з визначенням повноважень та завдань своєму представнику з питань підготовки, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації безробітних. 

Після того, як отримано підтвердження від голови і членів про участь у ДК ПТНЗ та узгодження 

представників від регіонального центру зайнятості, директор ПТНЗ видає наказ про створення ДК 

ПТНЗ, його персональний склад і розподіл функціональних обов’язків між членами, а також 

визначає мету створення комітету, його завдання на перспективу. 

 Ознайомлення членів комітету з їх обов’язками. Після визначення всіх членів ДК ПТНЗ 

проведіть для них перше  засідання в навчальному закладі, метою якого є ознайомлення з 

навчальним закладом, його навчальними програмами, розгляд регламенту роботи (додаток 1), 

принципів, ролі та відповідальності кожного з членів та моделі роботи ДК ПТНЗ в цілому. 

Останнім пунктом порядку денного може бути екскурсія навчальним закладом. 

 Формування розкладу засідань. Під час ознайомлювального засідання, разом із членами 

комітету, можна визначити розклад засідань протягом навчального року.  

Успішна робота дорадчого комітету ПТНЗ 

та реагування на пропозиції 

 

Основні функції ДК ПТНЗ: 

• надавати поради щодо потреб, проблем та умов розвитку ринку праці; 

• планувати реакцію навчального закладу на потреби ринку праці (визначати пріоритети, завдання 

та заходи); 

• визначати механізми співпраці навчального закладу та роботодавців задля втілення запланованих 

заходів;  

• упроваджувати заплановані заходи; 

• здійснювати моніторинг та оцінку досягнутих результатів. 

Ролі та відповідальність ДК ПТНЗ. Ключові функції ДК ПТНЗ виконує голова комітету, який 

очолює комітет, представляє його, адмініструє роботу ДК ПТНЗ та головує на засіданнях, 

визначає порядок виступів, забезпечує виконання регламенту, надає поради членам комітету, 

заохочує активне обговорення та забезпечує виконання рекомендацій комітету.  
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Заступник голови комітету (директор навчального закладу) допомагає голові проводити засідання 

та керувати роботою ДК ПТНЗ, за відсутності голови очолює комітет та головує на засіданнях. 

Секретар комітету (заступник директора ПТНЗ) готує порядок денний спільно з головою, 

проведення засідань, веде та розповсюджує протокол. 

Члени комітету відвідують засідання та беруть активну участь в їх роботі, підтримують рішення 

комітету та виконують його доручення. 

Організація засідань, термін їх проведення. Засідання дорадчого комітету, як правило, 

проводяться двічі протягом навчального року у навчальному закладі  і триває не більш як дві 

години.  

Порядок денний. Підготовка порядку денного — обов’язок секретаря. Порядок денний готується 

спільно з головою комітету, містить дату, час та місце проведення засідання, питання порядку їх 

розгляду чи обговорення. 

Розгляд протоколу попереднього засідання додається до порядку денного. Письмова відповідь 

адміністрації навчального закладу на коментарі чи зауваження, висловлені під час попереднього 

засідання, додається до протоколу. Порядок денний складається таким чином, щоб забезпечити 

пріоритетність розгляду питань, які стосуються роботодавців та розвитку співпраці між 

роботодавцями і навчальним закладом.  

Повідомлення про проведення засідання. Про проведення засідання членів комітету повідомляє 

секретар у письмовій формі не пізніш, як за три тижні. Порядок денний надсилається членам 

комітету не пізніш, як за сім робочих днів до проведення засідання. 

Ведення засідань. Під час проведення  засідань застосовуються наведені нижче принципи, які 

оголошуються на першому засіданні: 

 взаємоповага; 

 рівні умови для участі; 

 упорядкованість та урочистість; 

 вирішення проблем,  можливі шляхи їх вирішення; 

 прийняття  рішень; 

 запис коментарів, рекомендацій та реагування на них. 

Ефективно вести засідання допоможуть такі правила: 
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• визначення регламенту роботи; 

• дотримання порядку денного; 

• оголошення проекту рішення та доповнень до нього. 

Процедура проведення засідань. З метою забезпечення ефективного проведення  засідань слід 

дотримуватись процедур, які мають бути узгоджені на першому засіданні ДК ПТНЗ: 

• рекомендації та відповіді на коментарі висловлювати в письмовій формі; 

• колективно обговорювати розглянуті питання; 

•  позитивно ставитися  до всіх думок. 

Ведення протоколу. Під час ведення протоколу секретар комітету письмово фіксує: 

• рішення дорадчого комітету ПТНЗ; 

• підсумки дискусії, яка веде до прийняття певного рішення; 

• резюме виступів чи презентацій (письмова доповідь чи презентація додається до протоколу).  

Результати роботи ДК ПТНЗ. Дорадчий комітет надає конкретні та важливі поради, які 

навчальний заклад може використовувати для узгодження своєї діяльності з вимогами 

регіонального (місцевого) ринку праці. Успішність роботи ДК ПТНЗ вимірюється за якістю 

рекомендацій, які він надає. 

4. Реагування на пропозиції та підготовка відповіді 

Формулювання відповіді. Директор та заступник директора навчального закладу повинні 

зустрітись із педагогічними працівниками і розглянути рекомендації ДК ПТНЗ, проаналізувати їх 

та підготувати відповідь, яка має: 

• вказати, чи погоджується навчальний заклад з рекомендаціями, обґрунтувати їх; 

• у разі згоди вказати, які кроки здійснюватиме навчальний заклад для того, щоб відреагувати на 

рекомендації;  

• навести перелік конкретних заходів для виконання рекомендацій, відповідальних і використані 

ресурси; 

• врахувати можливу підтримку від роботодавців для забезпечення виконання заходів.  

Етапи реагування на рекомендації 

• Директор та заступник директора навчального закладу розглядають занесені до протоколу 

рекомендації ДК ПТНЗ. 
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• Директор та /або заступник директора зустрічаються з групою педагогічних працівників, 

обговорюють рекомендації та шляхи їх реагування, окреслюють план дій (перелік заходів, 

відповідальних, час виконання) та визначають необхідні ресурси. 

• Директор та заступник розглядають підготовлений працівниками матеріал, погоджуються з ним, 

вносять необхідні зміни або надають на доопрацювання; 

• Після погодження матеріалів, він обговорює і погоджує їх з головою комітету.  Навчальний 

заклад починає виконання запланованих заходів.  

• Директор і його заступник здійснюють моніторинг і вирішують всі поточні проблеми та питання 

з відповідальними працівниками ПТНЗ. 

Звітування щодо виконання рекомендацій ДК ПТНЗ. Відповідь адміністрації навчального 

закладу на рекомендації готується директором або його заступником у письмовій формі та 

надсилається усім членам ДК ПТНЗ одночасно з повідомленням про проведення наступного 

засідання, на якому буде розглянуто звіт.  

       Звіт містить короткий підсумок рекомендацій комітету, опис заходів, впроваджених 

навчальним закладом та ступені їх впровадження або досягнутих результатів на час написання 

звіту. Якщо навчальний заклад не виконав наданих рекомендацій, адміністрація надає відповідне 

обґрунтування. 

5. Моніторинг діяльності дорадчого комітету ПТНЗ 

Оцінювання ефективності ДК ПТНЗ. ДК ПТНЗ оцінюється за якістю наданих рекомендацій. ДК 

ПТНЗ оцінює ефективність своєї роботи щодо доцільності допомоги ПТНЗ з узгодженням з 

потребами ринку праці. ДК ПТНЗ оцінює свою успішність щороку, даючи відповідь на запитання: 

• Наші досягнення. 

• Шляхи покращення роботи. 

• Конкретні заходи покращення роботи. 

Процес оцінки. Для того, щоб відповісти на вищенаведені запитання, комітет: 

• визначає час на порядку денному останнього засідання навчального року для оцінки 

ефективності; 

• голова комітету запрошує кожного з членів комітету надати коментарі щодо досягнень ДК 

ПТНЗ; 
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• кожен з членів комітету висловлює свої думки, надає коментарі; 

• голова комітету ставить запитання:  

- Які рекомендації ми надавали?  

- Що було зроблено, щоб відреагувати на ці рекомендації?  

- Яких результатів було досягнуто в результаті реалізації запропонованих заходів? 

- Чи наші рекомендації допомогли навчальному закладу краще реагувати на потреби 

регіонального (місцевого) ринку праці? Якщо ні, то чому?; 

• голова підсумовує відповіді на ці запитання та погоджує їх з членами комітету; 

• після цього голова запитує членів комітету про те, яким чином комітет може покращити свою 

роботу, підсумовує відповіді та узгоджує з комітетом; 

• ДК ПТНЗ формує короткий план вирішення визначених проблем; 

• цей план заноситься до протоколу і розглядається на першому засіданні наступного навчального 

року. 

Регламент роботи дорадчого комітету 

професійно-технічного навчального закладу 

 

1. Загальні положення 

1.1. Дорадчий комітет професійно-технічного навчального закладу (в подальшому – «Комітет») є 

дорадчим органом адміністрації навчального закладу. Метою діяльності Комітету є формування 

ефективних та продуктивних зв’язків навчального закладу з роботодавцями та працівниками 

центру зайнятості для покращання якості навчальних послуг та ефективності роботи навчального 

закладу в цілому. 

1.2. Цей регламент урегульовує питання, пов’язані з утворенням та організацією діяльності 

Комітету, визначає порядок його діяльності. 

1.3. Завданнями Комітету є: 

• визначати тенденції розвитку ринку праці, які впливають на навчання; 

• розробляти шляхи та засоби співпраці між навчальним закладом та роботодавцями, 

працівниками центру зайнятості; 
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• підвищити рівень підтримки навчального закладу з боку роботодавців та регіонального центру 

зайнятості; 

• забезпечити реагування навчального закладу на потреби роботодавців. 

2. Порядок формування персонального складу комітету 

2.1. Склад Комітету визначається вищою посадовою особою навчального закладу, яка обирає 5 - 7 

представників роботодавців та працівників центру зайнятості, за погодженням з педагогічним 

колективом навчального закладу. 

2.2. Участь представників роботодавців у роботі комітету є добровільною і здійснюється на 

безоплатній основі. 

2.3. Член Комітету вибуває з його складу за особистою заявою. 

3. Засідання Комітету 

3.1. Формою роботи Комітету є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше двох разів 

протягом навчального року. 

3.2. Позачергові засідання Комітету проводяться за ініціативи голови  або більшості його членів. 

3.3. Час та місце засідання визначає голова Комітету або його члени, які ініціювали засідання. 

3.4. Секретар Комітету зобов’язаний повідомити всіх членів про засідання не пізніше ніж за сім 

робочих днів до його проведення. 

3.5. Засідання є правомочними, якщо в них бере участь проста більшість членів Комітету.  

3.6. Засідання веде голова або його заступник. 

3.7. Засідання починаються із затвердження порядку денного. З кожного питання Комітет має 

визначити доповідача. 

3.8. Кожен член Комітету може вносити пропозиції (зміни) до порядку денного. 

3.9. Для доповіді на засіданні відводиться до 15 хвилин, на виступи в обговоренні - до 3 хвилин, на 

репліки - до 1 хвилини. Комітет може своїм рішенням збільшувати час для виступів. 

3.10. Рішення Комітету приймаються консенсусом. 

3.11. Засідання Комітету проводяться за такими принципами: 

• взаємна повага; 

• рівна участь усіх членів комітету; 

• дотримання порядку та регламенту; 
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• спрямованість на конструктивне вирішення проблем; 

• прийняття рішень консенсусом; 

• поваги до думки меншості. 

3.12. Комітет може запрошувати на своє засідання осіб, що не є членами Комітету та надавати їм 

слово. 

3.13. Рішення Комітету оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем.  

3.14. Комітет розглядатиме питання ефективності та успішності своєї діяльності щороку.  

4. Посадові особи Комітету 

4.1. Комітет обирає зі свого складу голову. 

4.2. Голова обирається серед представників роботодавців на термін не більше двох років та не 

більше двох термінів поспіль. 

4.3. Керівник навчального закладу за посадою є заступником голови. 

4.4. Заступник керівника навчального закладу за посадою є секретарем. 

4.5. Голова обирається на першому засіданні. Кандидатура голови може бути запропонована будь-

ким із членів Комітету. Кандидатури ставляться на голосування в порядку їх висунення. Будь - хто 

з кандидатів має право відвести власну кандидатуру. Обраною вважається особа, за яку подано 

голоси більшості членів. 

4.6. Голова Комітету: 

• організовує діяльність; 

• скликає засідання, керує їх підготовкою; 

• головує на засіданнях; 

• підписує документи; 

• піклується про організаційно-технічне та інформаційне забезпечення діяльності; 

• представляє Комітет, інформує громадськість про його діяльність. 

4.7. Заступник голови виконує функції голови Комітету за його відсутності чи неможливості 

виконання головою своїх обов’язків. 

4.8. До функцій секретаря Комітету входить: 

• повідомлення членів про місце і час засідань; 

• ведення протоколу; 



МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК № 10 (січень 2017) 
 

 

 
Сторінка21 

 

 

 

 

 

• виготовлення та розсилання документів; 

• ведення та зберігання документації. 

5. Подання Комітету 

5.1. Відповідно до мети та завдань своєї діяльності Комітет звертається з поданням до 

адміністрації навчального закладу. 

5.2. Адміністрація навчального закладу в особі вищої посадової особи зобов’язана виконати 

рекомендації та пропозиції, висловлені в поданні Комітету в термін, рекомендований Комітетом. 

У разі відмови від виконання рекомендацій та пропозицій, висловлених  у поданні Комітету в 

термін, рекомендований Комітетом, або неможливості виконання вищевказаних рекомендацій та 

пропозицій, адміністрація навчального закладу зобов’язана надати Комітету відповідне 

обґрунтування в письмовій формі. 

5.3. Із результатом реагування ПТНЗ на подання Комітету його члени ознайомлюються на 

найближчому засіданні після  його надходження. 

5.4. Комітет має право в будь - який час повторно розглянути подання. 

5.5. Комітет регулярно узагальнює практику своїх звернень та щороку оцінює ефективність своєї 

діяльності. 

6. Забезпечення діяльності Комітету 

6.1. Діяльність Комітету відбувається з інформуванням усіх сторін, на які впливають рішення та 

рекомендації, прийняті Комітетом. 

6.2. Інформація про діяльність Комітету надається засобам масової інформації. 

6.3. Регламент Комітету та зміни до нього приймаються рішенням Комітету. 

Погоджено та затверджено  

на засіданні ДК ПТНЗ  

Протокол №1 від _________201_р. 
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ЗМІСТ  ПРОФЕСІЙНОЇ  ПІДГОТОВКИ  ВИЗНАЧАЄ РОБОТОДАВЕЦЬ 

 

 

Грищук Т.С.,  

методист НМЦ ПТО 
 

Підвищення якості професійної підготовки  забезпечить  молоді 

конкурентоспроможність на ринку праці.  Це основне завдання, яке стоїть 

перед ПТНЗ. Для цього необхідно в рамках  реалізації  державних 

стандартів професійно-технічної освіти формувати в учнів знання, уміння 

і навички з конкретних професій, зробити професійне навчання гнучким, адаптованим до потреб 

роботодавців.  

Професійно-практична підготовка учнів завжди була найважливішим складником 

навчальних програм -  вона займає від 60 до 70% бюджету навчального часу і  передбачає:  

 виробниче навчання, яке здійснюється в навчальних майстернях ПТНЗ; 

 виробничу практику на робочих місцях на підприємствах;  

 передвипускну практику на підприємствах. 

Моніторинг діяльності ПТНЗ дає змогу виявити суперечності між: 

 традиційною системою практичної підготовки в ПТНЗ і запитами роботодавців до 

професійних компетентностей  робітника високої кваліфікації;  

 змістом організації виробничої практики в ПТНЗ і фактичними вимогами роботодавця до 

професійної готовності випускника працювати на виробництві;  

 об’єктивними потребами навчальних закладів у нових формах організації виробничої 

практики, спрямованих на активізацію навчально-виробничої діяльності учнів. 

Як відомо, професійно-практична підготовка фахівця – це сукупність практичних знань, 

умінь і навичок, складова професійно-трудового досвіду, реалізована у практичних діях, з 

конкретних професій. Практико-орієнтовані технології у професійному навчанні – це  
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орієнтація змісту і методів виробничого процесу на формування в учнів практичних навичок 

роботи за професією. 

 Основа професійної майстерності учнів закладається у  процесі виробничого навчання  в 

майстернях ПТНЗ. Спільна діяльність майстра в/н й учнів, спрямована  на формування в них таких 

практичних професійних знань, умінь і навичок, які відповідають сучасному рівню техніки і 

технології підприємств. Саме в цьому процесі закладаються професійні компетенції 

кваліфікованого робітника. 

Під час підготовки з багатьох масових професій в ПТНЗ навчально-виробничий процес 

реалізувати дуже складно, оскільки неможливо відтворити відповідні умови праці. Зокрема, для 

більшості будівельних професій у майстернях можна організувати лише опрацювання окремих 

видів робіт. Основні технологічні процеси, наприклад, монтаж будівельних конструкцій, 

вимагають створення навчального полігона чи спеціальних майданчиків для проходження 

виробничого навчання. Технологічні процеси, пов’язані зі складними роботами, потребують 

практичного вивчення та відпрацювання вмінь в умовах виробництва на території будівельних 

об’єктів. Крім того, праця робітників будівельних професій пов’язана з переміщенням на робочих 

місцях будівельного об’єкту, а також переходом з одного об’єкта на інший (житловий, 

промисловий тощо), який часто потребує кардинально інших умінь і навичок.  

Наприклад, модернізація майстерень у Криворізькому професійному будівельному ліцеї, 

де створені ситуаційні тренажери, які дозволяють опрацьовувати  роботу  машиніста крана.  

Але  сьогодні професійно-технічні заклади міста стикаються з об’єктивними труднощами 

організації виробничої практики учнів на підприємствах. Зміна форм власності промислового 

виробництва призвели, на жаль, до скорочення укладання договорів між навчальними закладами 

та соціальними партнерами – замовниками кадрів на проходження практики. 

Тому  робота з учнями під час виробничої практики має ґрунтуватися на формуванні 

інтегрованих, професійних, особистісних і соціальних компетенцій фахівця.  
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Логічним продовженням виробничого навчання у процесі становлення кваліфікованих 

робітників є виробнича практика на підприємствах. Її призначення полягає у формуванні 

готовності випускників до безпосередньої професійної (трудової) діяльності на підприємствах,  

поступової адаптації до реальних виробничих умов. Під час виробничої практики провідна роль 

належить засвоєнню складних професійних умінь і навичок, які вважаються загальнотрудовими. 

Організація виробничої практики учнів передбачає використання таких методів і засобів, які 

відповідають принципам, цілям і завданням професійного навчання та дозволяють реалізувати 

активні форми навчально-виробничої діяльності учнів (практика в навчальному цеху у складі 

бригад кваліфікованих робітників).  

 Заслуговує уваги досвід співпраці Криворізького центру підготовки та перепідготовки 

робітничих кадрів будівельної галузі з ПАТ «Криворіжіндустрбуд». Значна частина 

професійних  операцій виконується колективно – бригадами на об’єктах підприємства, що  

потребує застосування відповідних форм організації навчання.  

Одним із шляхів підвищення якості професійної підготовки є врахування 

корпоративних вимог роботодавців до професійної компетентності випускника та дієвої 

співпраці з підприємствами-замовниками кадрів. Так,  на ПАТ «АРСЕЛОР МІТТАЛ Кривий 

Ріг» упроваджуються міжнародні стандарти на виготовлення, ремонт  обладнання, атестацію 

виробничих процесів, охорону праці. Це вимагає  при підготовці робітників враховування  вимог 

технологій  та стандартів підприємства  у змісті програм професійно-практичної підготовки з 

конкретних професій, а також необхідності проходження навчання  (стажування)  педпрацівників 

в цехах виробництва. 

Одним з інструментаріїв відпрацювання програм професійної підготовки є впровадження 

дуальної підготовки з професій.  

Три гірничі ліцеї: Криворізький професійний гірничо-електромеханічний,  Криворізький  

професійний гірничо-технологічний, Криворізький професійний гірничо-металургійний - 
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здійснюють підготовку для ПАТ «Кривбасзалізрудком». Щорічно  близько 180 випускників - 

прохідників  працевлаштовуються на комбінат.  

Позитивною якістю дуального навчання є те, що учні під час виробничої практики працюють на 

робочих місцях та отримують відповідну заробітну платню. Таким чином, вирішується питання 

інтеграції навчального закладу та підприємств – замовників кадрів, оновлення змісту професійно-

практичної підготовки з професій.  А з 2016 року відпрацювання програм виробничого навчання 

учнями гірничих ліцеїв стало можливим на полігоні навчально - курсового центру ПАТ «КЗРК». 

Відпрацьовуються  теми з професій «Прохідник. Машиніст бурової установки», зокрема «Буріння  

шпурів перфораторами» , «Будова навантажувальної машини ППН – 3М», «Збирання та монтаж 

бурового верстата НКР – 100М» тощо. 

Упроваджується модель підготовки робітників для високотехнологічних виробництв 

(АТ КОРУМ «Криворізький завод гірничого обладнання») – верстатні та зварювальні професії. 

При проходженні  виробничого навчання і виробничої практики учні Криворізького центру 

професійної освіти металургії та машинобудування (КЦПОММ) проходять вхідний  та 

вихідний контроль рівня професійних досягнень на дільницях цього підприємства.   

Вважаю, що  система виробничої практики учнів ПТНЗ потребує оптимізації, яка передбачає 

науково -  обґрунтований вибір переліку завдань (змісту практики), спрямованих на реалізацію 

моделі конкурентоздатного фахівця та вдосконалення організації навчально-виробничого процесу 

на технологіях підприємств галузі.  

Таким чином, підвищення якості професійно-практичної підготовки учнів потребує 

вдосконалення й оптимізації виробничої практики на підприємствах шляхом цілеспрямованого 

впливу на професійне становлення особистості, мотивації учнів до навчально-виробничої 

діяльності, проектування нового змісту практики на основі сучасних педагогічних і виробничих 

технологій. 

Вирішити проблему якості професійно-практичної підготовки учнів і студентів професійної 

освіти можливо через:  
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- розроблення та впровадження виробничих  інноваційних технологій навчально-виробничої 

діяльності, компетентнісний підхід до розробки ДС ПТО; 

- дослідження перспективних напрямів професійно-практичної підготовки фахівців із 

врахуванням вимог роботодавців; 

- прискорення процесу адаптації молодих фахівців на різних етапах професійної освіти. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ 

НАД ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЕКТОМ 

Гришаєва О.В.,   
методист НМЦ ПТО 

 

«Безумство  - діяти по-старому  

і чекати на нові результати» 

А. Енштейн 

За своїм змістом, формами і методами освіта не є незмінним, 

закостенілим феноменом, адже вона весь час реагує на нові цивілізаційні виклики, суспільні 

реалії, враховує тенденції, перспективи розвитку людства, національного буття народу. Однак 

оновлення навчальної практики часто відставало від темпів цивілізаційного розвитку, соціальних 

вимог до неї. 

Найбільш значущою особливістю сучасної системи освіти є співіснування двох стратегій  

організації навчання — традиційної та інноваційної. Терміни «традиційне (нормативне) навчання» 

та «інноваційне навчання» запропоновані групою вчених у доповіді Римському клубу (1978), який 

звернув увагу світової наукової громадськості на неадекватність принципів традиційного навчання 

вимогам сучасного суспільства до особистості, її пізнавальних можливостей. Інноваційне 

навчання трактувалось у ній як процес і результат навчальної та освітньої діяльності, що 

стимулює новаторські зміни в культурі, соціальному середовищі. Воно орієнтоване на формування 

готовності особистості до динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку здібностей до творчості, 

різноманітних форм мислення, а також здатності до співробітництва з іншими людьми. 
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Інноваційна освітня діяльність не підлягає формалізації, оскільки потребує врахування людського 

чинника, визначення особистісних підходів, усвідомлення значущості нової ідеї для 

удосконалення освітньої практики. Сформувати такі якості особистості здатен педагог, який сам 

відповідає певним вимогам. 

Наявність інноваційного потенціалу педагога визначають такі чинники:  

-   творча здатність генерувати нові ідеї;  

- високий культурно-естетичний рівень, освіченість, інтелектуальна глибина і 

різнобічність інтересів;  

- відкритість особистості педагога новому і сприйняття різних ідей, думок, поглядів, 

концепцій, що базується на толерантності особистості, гнучкості та широті мислення. 

Новою формою групової методичної роботи, пов’язаної із попередньою розробкою та 

наступним публічним захистом інноваційних підходів до вирішення певної педагогічної проблеми 

є захист інноваційного проекту. 

Метою організації і проведення такого заходу є: 

1) розробка нових підходів до вирішення педагогічних проблем, конкретних педагогічних 

технологій, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу; 

2) підготовка методичних кадрів до інноваційної діяльності в освіті; 

3) формування банку даних про інновації, їх аналіз та експертиза. 

Проектування - науково обґрунтоване визначення системи параметрів майбутнього 

педагогічного об’єкта або якісно нового стану проекту - прототипу, прообразу передбачуваного 

або можливого об’єкта, стану чи процесу в єдності із способами його досягнення. 

Проектування передбачає системне дослідження перспектив розвитку певного 

педагогічного об’єкта чи явища і включає з’ясування як передбачуваних проблем, так і засобів їх 

розв’язання. 

Проект вважають інноваційним, якщо в ньому запропоновані нові шляхи в розв’язанні 

часткових і загальних педагогічних проблем, нові форми, методи, прийоми, система діяльності, 

раніше невідомі педагогічній науці, практиці, або передбачається суттєва модифікація вже 

відомих шляхів стосовно вирішення сучасних завдань. 

Технологія розробки та захисту інноваційного проекту може бути представлена у 
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вигляді послідовного здійснення серії таких кроків: 

1. Підготовчий етап 

1.1. Визначення тематики і рівня інноваційного проекту. 

Змістом інноваційного проекту можуть бути педагогічні процеси в конкретному 

навчальному закладі (розробка цільового проекту розвитку навчального закладу) чи актуальні 

проблеми та перспективи розвитку системи освіти на обласному рівні (розробка проекту 

регіональної освітньої політики, нових освітніх технологій, навчально-методичних комплексів, 

засобів контролю і оцінки спроектованої системи, формування управлінської і сервісної структури 

та ін.). 

За напрямами діяльності інноваційні проекти можуть бути: 

а) навчальні, спрямовані на вирішення актуальних дидактичних проблем; 

б) виховні, спрямовані на вирішення актуальних проблем виховання; 

в) розвивальні, спрямовані на розвиток певних характеристик об’єктів діяльності; 

г) організаційні, спрямовані на впровадження нових моделей організації діяльності; 

д) методичні, спрямовані на вирішення проблем методичного характеру; 

е) просвітницькі, покликані вирішувати проблеми педагогічного всеобучу; 

є) матеріально-технічні, спрямовані на створення та зміцнення матеріальної бази 

навчального закладу, обладнання й оформлення приміщень, вирішення господарських проблем.  

Тема конкретної інноваційної програми вибирається авторами (методистами чи 

педагогами) самостійно, виходячи з власного досвіду, попередніх теоретичних доробок, специфіки 

та конкретних запитів чи потреб навчального закладу або регіону. 

1.2. Створення робочої групи, розподіл обов’язків, завдань, забезпечення необхідними 

ресурсами. 

1.3. Розробка структури інноваційного проекту та календарного плану роботи над ним. 

Структура інноваційного проекту має передбачати розкриття таких питань: 

• Обґрунтування актуальності вибраної теми (проблеми).  

• Аналіз стану і тенденцій зміни педагогічної системи відповідно до прогнозу змін соціального 

замовлення. 

• Результати проблемно-орієнтованого (відповідно до тематики проекту) аналізу педагогічної 
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системи та пріоритетних проблем, що вимагають нововведень. 

• Концепція нової моделі педагогічної системи. 

• Стратегія та основні завдання переходу до нової моделі педагогічної системи.  

• Конкретизація завдань ближнього етапу розвитку педагогічної системи в інноваційному 

режимі функціонування. 

• Обґрунтування плану дій щодо реалізації інноваційного проекту. 

2. Основний етап 

 2.1. Аналіз і прогноз впливу на педагогічну систему зовнішнього середовища, соціального 

замовлення. 

2.2. Аналіз вихідного стану і тенденцій змін педагогічної системи. 

2.3. Проблемний аналіз стану педагогічної системи. 

2.4. Розробка концепції (моделі) оновленої педагогічної системи. 

2.5. Розробка стратегії і завдань переходу до нової моделі педагогічної системи. 

2.6. Конкретизація цілей першого етапу переходу до нової моделі.  

2.7.  Розробка плану реалізації інноваційного проекту. 

2.8. Загальне редагування і оформлення плану інноваційного проекту.  

3. Завершальний етап 

3.1. Експертиза та обговорення проекту в колективі. 

3.2. Зовнішня незалежна експертиза. 

Експертна оцінка інноваційного проекту здійснюється на основі таких параметрів та 

показників: 

А. Мотиваційна сторона: новизна (теоретична, практична, суб’єктивна); актуальність (для 

всієї системи освіти, частково для системи освіти, для одного чи декількох компонентів системи 

освіти); можливість реалізації (у змісті освіти, у освітніх технологіях, у формах і методах роботи). 

Б. Змістова сторона: перспективність (у найближчий час, у недалекому майбутньому, в 

далекому майбутньому); мобільність (швидко адаптується, посередньо адаптується, повільно 

адаптується); цілісність (повна модернізація системи освіти, значна модернізація , часткова 

модернізація). 

В. Операційна сторона: результативність (значно підвищує рівень розвитку учнів, 
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посередньо підвищує, незначне підвищення рівня розвитку учнів); надійність (стабільність у 

роботі членів педагогічного колективу, незначні зрушення, відсутність позитивних зрушень в 

роботі колективу); економічність (вимагає додаткового фінансування, потребує незначного 

фінансування, вимагає значного додаткового фінансування). 

3.3. Представлення проекту на захист. Офіційна експертиза. 

Зміст представленого на захист  проекту повинен включати в себе такі розділи: 

 Назва проекту. 

 Мета проекту. 

 Смислова частина: 

- Модель об'єкта діяльності (структура, принципи внутрішньої організації та особливості 

функціонування об'єкта, теоретичне обґрунтування проблеми). 

- Технологія (основні шляхи досягнення мети проекту та їх обґрунтування на основі 

досягнень сучасної науки і передового педагогічного досвіду). 

- Параметри стану об'єкта, система контролю за ним, реальний та очікуваний стан об'єкта. 

 Кадрове забезпечення інноваційного проекту. 

 Організаційне забезпечення проекту. 

 Матеріально-технічна база. 

 Фінансове забезпечення проекту. 

 Операційна частина (конкретні заходи суб'єктів: зміст, учасники, дата, відповідальні за 

виконання). 

3.4. Захист інноваційного проекту. 

До участі в захисті допускаються групи авторів інноваційних проектів, які пройшли 

попередньо організаційну експертизу. 

Жеребкуванням визначається порядок виступу команд (робочих груп), які в короткій формі 

повинні розкрити зміст розробленого проекту та стратегії його реалізації.  

Члени інших команд виступають в ролі опонентів, ставлячи запитання щодо тих чи інших 

положень запропонованого проекту. 

Для оцінки представлених на захист інноваційних проектів і визначення команд-

переможців створюються журі з числа представників органів управління освіти, методистів НМЦ 
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ПТО,  адміністрації навчальних закладів, кращих викладачів-практиків, представників 

громадськості. 

Оцінюючи інноваційний проект, члени журі мають враховувати такі його 

характеристики: 

1) актуальність, доцільність та привабливість нової моделі розвитку педагогічної системи;  

2) колективний характер підготовленого проекту; 

3) авторський характер: індивідуальність, оригінальність та новизна, глибина інноваційних 

перетворень; 

4) логічна культура, системність, наявність чіткої внутрішньої структури та зв'язків;  

5) чіткість викладу, коректність використаної термінології; 

6) повнота структури, інформаційна достатність; 

7) культура оформлення. 

Опанування інноваційного проекту може здійснюватися на основі аналізу того, наскільки 

автори: 

- чітко обґрунтували вихідні позиції; 

- охопили всі важливі фактори, які впливають на розвиток педагогічної системи: 

- урахували існуючі об'єктивні та суб'єктивні суперечності, притаманні педагогічним явищам;  

- активно використовували засвоєні науково-педагогічні знання і прогресивний педагогічний 

досвід; 

- будували інноваційну модель, виходячи з єдиних позицій, єдиного розуміння сутності і 

закономірностей розвитку педагогічних систем; 

- послідовно проводили певну систему поглядів і переконань; 

- розробили оптимальний варіант інноваційної моделі, адекватний стратегічним завданням 

реформування освіти; 

- досягали оптимального поєднання аспектного і цілісного (системного) підходів до педагогічних 

явищ і процесів; 

- підвищили власний науково-методичний рівень. 
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ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ УРОКІВ МОВИ У ПТНЗ 

 

Кузь Т.Г., Подчезерцева Л.І.,  

методисти НМЦ ПТО  
 

Що таке мова? Цей термін має кілька визначень. 

Одне з них - це здатність висловити свої думки. Щоб 

вичерпно відповісти на запитання «що таке мова», варто 

уявити собі, що було б, якби це явище було відсутнє. 

Тоді б припинилася всяка взаємодія між людьми, а суспільства як такого просто б не існувало. 

Мова — явище суспільне. Вона виникає, розвивається, живе і функціонує в суспільстві. Між 

мовою і суспільством існує взаємний зв'язок: не тільки загибель суспільства призводить до 

загибелі мови, але й загибель мови веде до зникнення суспільства, що не вберегло свою мову.  

Отже, як зазначав відомий український учений і громадський діяч Іван Огієнко: «Мова - 

це наша національна ознака, у мові - наша культура, ступінь нашої свідомості». 

Сьогодні без знання української мови неможливо стати повноцінним громадянином, 

патріотом України, високоінтелектуальною людиною, політиком, державним діячем, 

кваліфікованим, конкурентоспроможним фахівцем у будь-якій галузі виробництва. Молода 

людина, яку б професію вона не обрала, має добре засвоїти різноманітні мовленнєві особливості, 

уміти грамотно й по-сучасному спілкуватися з діловими партнерами, від чого залежатиме 

встановлення офіційних, службових, ділових, партнерських контактів та приватних стосунків з 

людьми. 

Самореалізація особистості зумовлена рівнем загальної культури та духовності, знанням 

загальноприйнятих норм мовленнєвої поведінки в різних життєвих та виробничих ситуаціях. 

Мовна освіта має бути спрямована на збагачення рідного слова, на необхідність знати інші мови і 

культури, на збереження пріоритету рідної мови здійснюватися у тісному взаємозв’язку з 

духовними надбаннями українського народу і народів, що живуть поруч, з професією, яку набуває 

учень.  

Відповідно до державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, з 

урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій до мовної освіти, завданнями освітньої галузі в 



МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК № 10 (січень 2017) 
 

 

 
Сторінка33 

 

 

 

 

 

старшій школі є подальший розвиток базових лексичних, граматичних, культуромовних, 

стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок на основі узагальнення й поглиблення 

знань учнів про мову як суспільне явище, вироблення комунікативних умінь і навичок 

ефективного спілкування в різних життєвих ситуаціях. Рідномовна освіта також набуває 

особливого значення в контексті загальної гуманізації та гуманітаризації професійної підготовки, 

основні напрями якої окреслено у працях О. Акімової, А. Алексюка, Г. Балла, І. Беха, Г. 

Васяновича, С. Гончаренка, І. Зязюна, В. Кременя, Ю. Мальованого, Н. Ничкало, О. Пономарьової, 

В. Радкевич та ін. 

Викладачам необхідно зосереджувати увагу на принципах пізнавально-практичної 

комунікативної спрямованості, вивчення мови в міжпредметних зв’язках, використання 

мовленнєвої практики, зв’язку теорії з практикою, стимулювання самоосвіти й самостійності в 

навчанні, проблемно-ситуативному, урахування життєвої перспективи, комплексного розвитку 

всіх сфер особистості учня, спільної діяльності педагога й учнів, актуалізації результатів навчання. 

Педагоги мають усвідомлювати особисту відповідальність за підготовку майбутнього фахівця, 

який не може виконувати свої функціональні обов’язки без належного знання державної мови. 

Програма з української мови (рівень стандарт зі змінами, затвердженими наказом МОН  

від 14.07.2016 № 826) реалізує особистісний, психологічний, загальнодидактичний,  професійно 

спрямований,  комунікативно-діяльнісний, соціокультурний підхід до навчання української мови.  

Такі підходи активізують пізнавальну діяльність учнів, формують вміння й навички 

створювати усні або письмові власні висловлення відповідно до ситуації спілкування, дають змогу  

врахувати психологічні чинники, здібності, інтереси й уподобання. Насамперед це реалізується в  

доборі дидактичного матеріалу, форм, методів навчання, що спонукають  учнів до самостійної й 

дослідницької діяльності, передбачає врахування загальнодидактичних принципів навчання, 

зумовлює вивчення мови як системи, що постійно розвивається й удосконалюється. Окрім того, 

враховують експліцитну та імпліцитну професіоналізацію курсу, що забезпечується формуванням 

стійкої мотивації до вивчення предмета, відповідною орієнтацією ситуативних завдань, добором 

дидактичного матеріалу, збагаченням словника учнів термінологічною лексикою. 

Передбачає засвоєння мови в її комунікативній функції на основі залучення учнів до 

спілкування з конкретно визначеною метою, що спонукає до моделювання різноманітних 
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комунікативних ситуацій, зокрема професійно орієнтованих. Реалізація, наприклад, 

функціонально-стилістичного підходу забезпечується шляхом упровадження текстів на різних 

носіях як основного засобу навчання, що сприяє ілюструванню функцій одиниць усіх мовних 

рівнів, а соціокультурного допомагає репрезентувати відомості про матеріальну й духовну 

культуру українського народу, соціокультурні стереотипи мовленнєвого спілкування. 

Програму української мови філологи адаптують до умов професійно-технічних 

навчальних закладів. Професійно спрямований підхід ураховує експліцитну та імпліцитну 

професіоналізацію курсу, що забезпечується формуванням стійкої мотивації до вивчення 

предмета, відповідною орієнтацією ситуативних завдань, добором дидактичного матеріалу, 

збагаченням словника учнів термінологічною лексикою.  

Наведу приклади:  

I курс (10 клас)  

Мовна лінія (орієнтує на вдосконалення знань мовної системи — інструментарію 

формування комунікативної компетентності учнів). 

Тема: Фразеологізми в мовленні 

Завдання: 

Складіть речення з фразеологічними зворотами, поставивши дієслово у формі 

дієприслівника. 

Професія «Тракторист» 

Прокласти першу борозну, орати переліг, перти плуга, де не посій, там і вродиться, 

одягати вуздечку, випускати віжки зі своїх рук. 

Професія «Кравець. Закрійник» 

Шукати голку в сіні, розплутати вузол, сім разів відмір - один раз відріж, міняти шило на швайку, 

тріщати по всіх швах, як з голки, як нитка за голкою, проходити наскрізною ниткою, зметати на 

живу нитку, ні пришити ні прилатати, куди голка, туди й нитка. 

Професія «Водій» 

Входити в колію, давати зелену вулицю, спускати на гальмах,  брати на буксир, натискати 

на всі педалі, тихіше їдеш - далі будеш. 

Професія «Перукар» 
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Стригти всіх під одну гребінку, без мила поголити, милити шию (голову, холку), чесати 

всіх під одну гребінку. 

Професія «Кухар» 

Заварити кашу, товкти воду у ступі, варити воду, всипати перцю, пекти раків, горить у 

руках, з одного тіста, залити сала, облизати макогона, гречана каша сама себе хвалить. 

Тема: Культура мовлення і спілкування. Професійне спілкування.  

Діалог, монолог, полілог у професійному спілкуванні 

Професія «Перукар» 

Завдання 1. 

Прочитайте уважно текст. Використовуючи  його зміст, передайте письмово, як 

змінилася професія перукаря упродовж тривалого часу.  

Історія виникнення й розвитку перукарської справи 

Професія перукар має багатолітню історію. Бритви було винайдено  в Єгипті близько 3500 

років до н.е. Тоді  перукарі були шанованими особами.  Перукар був одним з найважливіших 

людей. Зумовлено це було віруваннями. Вважалося, що злі духи можуть увійти в тіло людини 

лише через її  волосся, тому стрижка - це спосіб їх вигнання. Через релігійні та духовні 

переконання перукарі виконували  навіть обряди хрещення дітей, вінчання. Під час цих церемоній 

вони не стригли волосся аж до танців. Після цього дійства  розпочинали стригти  й туго зв'язувати 

волосся назад, а отже, злі духи не могли ввійти в людину, а добрі - вийти. 

Перед  Македонським завоюванням з'явився звичай голитися. Бриття, частіше обличчя чи голови, 

не було завжди добровільним, до цього змушував закон Англії та інших країнах.  

Найперші згадки про перукарське мистецтво належать   до V століття до нашої ери в 

Єгипті. Єгиптяни приділяли багато уваги зовнішності: фарбували волосся, робили перуки, а також 

завивали його з  допомогою дерев’яних паличок. 

У середні віки перукарські послуги надавали працівники лазні та цирульники, які 

пропонували й медичні: видаляли зуби, ставили п’явки, пускали кров. 

У XVII ст. стали модними перуки. Перукарське мистецтво в ті часи досягло незвичайних 

висот. Зачіски були такі високі й химерні, що для їх створення виготовляли металевий чи 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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дерев’яний каркас. Деякі були півметра висотою. Їх робили по декілька годин, і перукарям 

доводилося ставати на ходулі. 

У XIX ст. було відкрито секрет перетворення жінок на блондинок за допомогою перекису 

водню. Саме тоді відбулося розмежування професій на цирульника та медика. 

У XX ст. відкрито  перманентну завивку («хімічну»). Вона могла триматися протягом 

шести місяців. Отож, перукарі в усі часи користувалися передовими технологіями. 

Завдання 2.  

Розіграйте ситуацію між перукарем і клієнтом, у якій один переконує, а інший 

відмовляється. 

Завдання 3.  

Розіграйте ситуацію між адміністратором, перукарем і клієнтом, у якій один переконує, 

а інші відмовляються. 

Завдання 4.  

Ознайомтеся з текстом. Розкажіть коротко, що вас вразило в новій технології. 

Техніка «балаяж» 

Ще кілька років тому актуальним було мелірування, і наші модниці на досить темному 

волоссі фарбували дуже білі пасма. Узагалі, світлі кольори мають властивість наближати або 

збільшувати, а темні віддаляти. Мелірування волосся своїм контрастом візуально дозволяє бачити 

світле волосся більш яскравим. Однак треба врахувати, що таку процедуру зазвичай виконували 

спеціальним  порошком, що надавав можливість освітлювати волосся на декілька рівнів. Техніку 

мелірування на фольгу відкрили американські перукарі. Вони зробили такий перепад відтінків, 

аби  волосся отримало нерівномірну структуру. Європейці до цього часу працюють за такою 

технологією, але користуються виключно кремоподібними барвниками. Це дозволяє висвітлити 

волосся,  додавши йому відтінку, уникнути знебарвлення  до «мертво - білого» кольору. 

Сьогодні велике значення має не лише колір, структура, але і здоровий вигляд волосся. 

Сучасні технології, розробляючи препарати для волосся,  дотримуються основного 

правила: після фарбування чи завивки  випрямлене волосся має бути здоровим та блискучим. 

Стилісти сьогодні розробили таку технологію фарбування, яка дозволяє  отримати 

перепад кольорів у одній кольоровій гамі м’яко й делікатно. 



МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК № 10 (січень 2017) 
 

 

 
Сторінка37 

 

 

 

 

 

Модним стало фарбування з використанням техніки «балаяж» або розмитої техніки.  

Техніка «балаяж» - це створення ефекту перепаду кольору від темного до світлого, від 

кореня до кінчиків. Виконується вона на короткому волоссі  або  волоссі середньої довжини. 

Візуально висвітлене на кінчиках волосся додає об’єму та підкреслює якісно виконану стрижку. 

Розмитою називають  процедуру фарбування довгого  волосся, що плавно змінює колір 

від натурального  й  переходить до світлішого відтінку. Темне в зоні обличчя  волосся змінюються 

на біле, що стає більш привабливим у сучасних зачісках. 

Окрім того,  у моді такі пасма, які виділяють асиметричні горизонтальні, діагональні та 

вертикальні чолки. Такі вставки треба робити фарбами на тон світлішими чи темнішими. Це надає 

волоссю ефект переливу кольорів, що в разі правильного підбору може оптично змінити зону 

зачіски. Техніки колорування надають можливість отримувати дуже цікаві модифікації в укладках 

та зачісках. 

Експериментуйте, адже сучасні препарати й технології розробляються відповідно до 

вимоги часу: зберегти здоровий вигляд волосся. 

Власна творчість учнів спрямовується на активне спілкування у процесі діалогу і 

полілогу. Основними й доволі ефективними формами роботи на уроках мови можуть бути 

завдання творчого характеру:  

 конкурс на краще інтерв’ю з цікавою людиною професії;  

 стислі цікаві повідомлення за матеріалами преси;  

 короткий  огляд новинок професійної літератури з метою ознайомлення з особливостями 

професії, формування стійкого мотиваційного інтересу до професії; 

 конкурс на краще читання власної поезії, оповідання, байки про свою професію; 

 підготувати питання для «круглого столу» з актуальної теми, наприклад «Нові досягнення 

металургії та машинобудування сьогодні»  або «Кафе-кулінарія – один з напрямків ресторанного 

бізнесу», «Нові тенденції у громадському харчуванні» тощо. Узяти активну участь у його 

проведенні, дотримуючись правил культури спілкування; 

 придумати ігри, побудовані на діалозі, з метою закріплення навичок культури спілкування. 

Не менш цікавою для учнів ПТНЗ буде робота в підгрупах  (група ділиться на шість 

підгруп по чотири учні в кожній).  
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Завдання: 

1. Складіть речення з прямою мовою за поданими схемами А: «П.» «П», - а. «П», - а. – П». «П?» – 

а. «П, - а, - п». А: «П!»  

2. Новоутворені речення з прямою мовою замініть на речення з непрямою мовою. 

 У групах, де учні навчаються за професією «Кухар», інтерес викличе робота з текстом:  

1. Прочитайте текст. Доберіть заголовок. 

2. Випишіть власне українські слова – терміни та слова іншомовного походження. Обґрунтуйте 

свій вибір.  

____________________________ 

Кухар – професія, що потребує творчого підходу. Як художник відчуває відтінки 

кольорів, так і кухар повинен відчувати відтінки смаків. 

Професія кухаря набуває дедалі більшого визнання. Багато років поспіль проводяться 

міжнародні конкурси кухарів. Колись законодавцем моди в кулінарії вважалася Франція, а 

сьогодні з нею успішно конкурує Італія. Особливий інтерес викликають кухні Сходу.  

Наш народ любить і готує страви української національної кухні. Чимало з них вже давно 

зажили світової слави. 

Апельсин, гамбургер, диня, кава, індик, майонез, наполеон, олів’є – ці слова ми вживаємо 

майже щодня. Усі вони належать до кулінарної сфери і походять від власних назв особових імен 

людей, назв країн, річок, населених пунктів, народів. У назвах страв,   рослин і тварин часто 

відбивається історія їх походження (волоський горіх, гречана крупа, персик, брюссельська 

капуста, український борщ, качка по-пекінськи, кава по-віденськи, неаполітанська піца). 

Назви деяких страв зберігають пам'ять про осіб, які винайшли їх, або приписують їм цей 

винахід (бефстроганов, олів’є, пожарські котлети, гур’євська каша, сандвіч, картопля а ля 

Пушкін). Є страви, названі на честь відомих історичних осіб, літературних або пісенних 

персонажів, героїв міфів і легенд: індичка а ля Тетраліні (Луїза Тетраліні – відома італійська 

співачка), біфштекс Солсбері (Джеймс Генрі Солсбері – американський 

лікар), наполеон (імператор), суп д’Артаньян. 
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Найбільше кулінарних термінів українська мова запозичила з французької. І це не дивно, 

адже французька мова є науковою мовою кулінарії, так само, як латина – науковою мовою біології 

та медицини. 

Вибірковий диктант  

Завдання.   

Записати назви страв та тлумачення, на чию честь вони названі. 

У Франції віддавна називали страви власними іменами. Мода ця зберігається й нині: у 

ресторанах в кулінарних книгах нові страви часто співзвучні з іменами людей, назвами країн, 

населених пунктів (це надає їжі краси, особливої привабливості, загадковості або просто відрізняє 

одну страву від іншої). Майже кожен заклад громадського харчування має у своєму меню такі 

страви, але поза його межами ці назви є невідомими. Поки що немає загальноприйнятої 

класифікації назв страв і напоїв, а варіантів приготування часто існує дуже багато, і неможливо 

кожному варіанту дати іншу назву. Наприклад, відомий угорський кухар Карой Гендель кожну 

придуману ним страву називає на честь видатних співвітчизників: суп а ля Йокаї (Мора Йокаї – 

угорський романіст), суп а ля Петеш (Імре Петеш – драматичний актор), яєчня а ля Сантеллі (Італо 

Сантеллі – італійський фехтувальник, який довгий час жив в Угорщині), яловичина а ля 

Чакі (Шандор Чакі – шеф-кухар), філе а ля Естерхазі (князь Пал Естерхазі – дипломат і політик). 

Кажуть, за угорською куховарською книгою можна вивчати країну.  

 

У групах, де учні вивчають шахтарську справу, на уроці української мови викладачу 

доречно пропонувати учням розподільні диктанти з додатковими завданнями. Наприклад: 

Борно, бубон, пістоль, комбінезон, шахтар, штейгер, вибій, десятник, рудник, виробітка, 

вінця, врубати, вугілля,гарець, довбать, довбня, допіру, жаденно, жужелиця, забойщик, завал, 

зашкарублий, каганець, кайло, калюка, капати, кептяга, кріпильник, куняти, лава, на-гора, підпори, 

побіч, подольна, полова, поміст, поперечка, порепатися, пощепити, проходка, рівчак, сокира, 

шкарбан, глей, рудний двір, лампочка, вагонетка, терикон, оберемок, картуз, маркшейдер, шахта, 

штрек, шурф. 

Завдання: 
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1. Записати слова у два стовпчика, розподіливши за походженням шахтарську лексику на власне 

українські слова та запозичені  слова з англійської мови, російської, французької, голландської і 

німецької. 

2. Пояснити значення слів, поставити в них наголос. 

 

Підготовка промови, виступу, повідомлення про актуальність  та важливість робітничих 

професій 

         Мета такого виду роботи: розширити обізнаність молоді про свою професію, допомогти 

зорієнтуватись у ній, сформувати уявлення про стан ринку праці, переконати її, що 

сьогодення  потребує людей з робітничими професіями.  

Зауважити необхідно, що розповідь про свою спеціальність у невимушеній атмосфері 

примушує замислитися над важливістю правильного вибору майбутнього фаху. 

Усне переказування прочитаних текстів на професійну тему з творчим завданням 

         Цей вид роботи сприяє кращому засвоєнню мови своєї професії, що означає вільне володіння 

багатим лексичним матеріалом, дотримання граматичних, лексичних, стилістичних, 

акцентологічних норм професійного спілкування. Це підвищує ефективність праці, 

продуктивність виробництва, допомагає краще орієнтуватися в безпосередніх ділових відносинах. 

Написання творів 

на теми: «Моя професія - мій вибір», «Шлях до професії»,  «На виробничому навчанні», «Відомі 

люди моєї професії». 

Отже, мова як інструмент здобуття знань, як засіб життєдіяльності людини має велике 

значення для всіх, бо не тільки обслуговує сферу духовної культури, а й пов’язана з 

виробництвом, з його галузями і процесами, вона — елемент соціальної сфери, а процес 

професійного виховання учнів починається з першого дня навчання в ПТНЗ. Сьогодні по-новому 

розглядається питання функціонування мови. Основний критерій фахової компетентності – 

володіння своєю спеціальністю, її термінологією. Знання професійної лексики допомагає краще 

орієнтуватися в ситуації на виробництві та в безпосередніх ділових контактах. Мова і професія – 

нероздільні поняття і важливу роль у цьому відіграють міжпредметні зв’язки. Готуючись до 

проведення уроків української мови, кожен викладач ПТНЗ заздалегідь визначає, як можна 
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поєднати матеріал з профілем спеціальності, що здобувають учні, знайомитися з основним змістом 

профільних підручників, термінологією, спілкується  з викладачами спеціальних дисциплін та 

майстрами виробничого навчання. Здійснення міжпредметних зв’язків – веління часу, оскільки 

відкриває можливості до впровадження елементів проблемного викладу матеріалу, посилює, у 

значній мірі, ефективність навчання й виховання, робить його комплексним, прищеплює любов і 

повагу до обраної професії. 

Література 

1. Білоноженко В., Гнатюк І. Функціонування та лексикографічна розробка українських 

фразеологізмів. – К.: Наук. думка, 1989. – 153с.  

2. Фразеологічний словник української мови: У 2 т. – К.: Наукова думка, 1993. 

Впровадження викладачами   правознавства методичних 

новацій  у практичній діяльності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

( з досвіду проведення Всеукраїнського тижня права у ПТНЗ області) 

                                                                                                        

    Муха Н.О.  
методист НМЦ ПТО 

                                                                                                                                                                    

     В Україні розпочато правову реформу. Затверджено Національну 

стратегію у сфері прав людини на період до 2020 року та  регіональну 

програму правової освіти на 2016 - 2020р.р. «…Метою реалізації 

Стратегії є забезпечення пріоритетності прав і свобод людини як 

визначального чинника під час визначення державної політики, прийняття рішень органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування. Результатом виконання Стратегії має 

стати запровадження системного підходу до виконання завдань та забезпечення узгодженості 

дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері прав і свобод 

людини, створення в Україні ефективного (доступного, зрозумілого, передбачуваного) 

механізму реалізації та захисту прав і свобод людини, забезпечення прав дитини…». З огляду 
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на вищезазначене, у 2016 році Міністерством освіти і науки розроблено  для викладачів 

правознавства нову навчальну програму (рівень стандарту) і визначено важливі акценти щодо 

організації навчально-виховного процесу на уроках та в позаурочній роботі. З метою реалізації 

нових підходів НМЦ ПТО організовано  ряд методичних заходів практичного змісту. Під час 

роботи  обласної методичної  секції викладачам правових дисциплін запропоновано  актуальну 

методичну проблему «Виховання переконання в необхідності дотримання  правових норм, 

непримиренності до протиправної поведінки», над якою вони працюватимуть  протягом трьох 

років. Важливою складовою методичної роботи є виявлення креативного досвіду та його 

поширення серед педагогічної спільноти. Представлений  досвід роботи викладачів 

правознавства у проекті «Ми діти твої, Україно» у вигляді ключових напрямків, які мають 

упроваджуватися в кожному навчальному закладі, особливо протягом Всеукраїнського тижня 

права.  (матеріали розміщені на сайті НМЦ ПТО.) 

1. Відеоконференція «Національно – патріотичне виховання засобами  правознавства»   

(розміщена у розділі відеоматеріали  22.12.2015,  25.12.2015 )                            

2. Відеоролики переможців учнівського конкурсу патріотичних проектів на правову тематику 

21.12.2015  «Якби я була президентом»(ДЦППРК) 

20.12.2016.р «Громадська думка» (КПБЛ) 

      3. Проекти-презентації  учнів, які можливо використовувати на уроках (ДВПУ презентація  

       творчої групи учнів  «Трудове право»). 

 Направлено   викладачам  тематичну  інформаційно-методичну папку правових коментарів, 

пам’яток для учнів, методичних розробок та показник рекомендованих сайтів на допомогу 

педагогам з проведення Тижня права у навчальному закладі.  Протягом Всеукраїнського тижня 

права  здійснювався обмін досвідом: розміщено на сайті методичний порадник викладачу 

правових дисциплін; на базі ПТУ-2 відбулося методичне інформування для викладачів 

правознавства ПТНЗ  та майстер - клас викладача Чернецької Н.О., започатковано нову форму 

методичної роботи обговорення майстер - класу у відеорежимі. Протягом Тижня права 

викладачі мали змогу переглянути відеоурок «Основні права,свободи та обов’язки громадян» 

(майстер - клас Швидкої О.М. ДРЦ ПТО) і надіслати  свій методичний відгук до НМЦ ПТО. 
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Уперше проведено онлайн олімпіаду з правознавства  та її аналіз,  який  виявив    проблеми  

засвоєння нового матеріалу. Були  визначені завдання щодо відпрацювання прогалин у 

контексті нової навчальної програми (результати на сайті НМЦ ПТО в розділі  

«Загальноосвітня підготовка»).  

     Під час проведення Всеукраїнського тижня  права використано потенціал навчального 

предмета  та правової освіти учнів.   

Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів  

                                                          (викладач  Отирко Олександр  Петрович.) 

  

            Зустріч з учасником    АТО                                 Зустріч з нотаріусом  

         Викладач Отирко О.П. з великою відповідальністю використовує всі засоби впливу предмета 

на формування в учнів поваги до своїх прав, відпрацьовує правові навички та вміння у практичній 

діяльності учнів. Протягом  тижня права  організовано екскурсію до правових установ та 

організацій: Апостолівська місцева рада, Апостолівський центр зайнятості, Апостолівський 

нотаріат, Апостолівська служба видачі паспортів, Апостолівський відділ МВС. Питання, з якими 

ознайомилися учні, стосувалися цивільного, сімейного, кримінального, трудового  законодавства, 

питання спадкового права та оформлення спадщини, порядок державної реєстрації, встановлення 

опіки та піклування, правила прийому на роботу – на всі ці питання було надано кваліфіковані 

ґрунтовні відповіді та роз’яснення норм чинного законодавства. Педагог виховує в учнів 

патріотичні почуття. У гості до учнів завітав випускник минулих років, а зараз  учасник бойових 

дій. З воїном АТО учні мали можливість поспілкуватися на правову тематику «Права та обов’язки 
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військовослужбовців», були поінформовані про відповідальність військовослужбовців, їх 

обов’язки та права. Працює учнівський кіноклуб знавців права, де учні переглядають 

документальні стрічки, вчаться дискутувати на правову тематику .  

  У Міжрегіональному вищому професійному училищі  з поліграфії та інформаційних 

технологій  відбувся нестандартний виховний захід - правовий брейн-ринг «Воїни  права» за 

участю  10 учнівських   команд та юриста – експерта. Цінність досвіду полягає в тому, що  

готують заходи разом і вчаться поважати право, як  учні, так і  педагогами.      

Викладач Ярохно В.А. ( ВПУ -75) організував  разом із спеціалістами місцевого відділку 

поліції батьківський постійно діючий лікбез «Відповідальність батьків за скоєння правопорушень 

неповнолітніми». 

   Педагоги Кам’янського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів вважають, 

що ефективним засобом боротьби проти негативних явищ є формування в підростаючого 

покоління  правової і психологічної культури засобами практичної бесіди з представниками 

правоохоронних органів, у ході якої учні відпрацьовують правові знання та навички,  необхідні в 

життєвих ситуаціях.          

 

 

 

 

 

 

 

   Учні КЦППРК під час практичної бесіди з представниками правоохоронних органів «Закон і ми»                    
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Під час Всеукраїнського тижня права учні I курсу разом  з викладачем історії та 

правознавства Криволаповою С.М. відвідали місцеве відділення поліції. Інспектор Зубенко С.В. 

провів лекцію та ознайомив ліцеїстів зі структурою роботи поліції.  

 

 

 

 

 

 

Учні Томаківського професійного аграрного ліцею у  відділенні поліції вивчають Закон про 

поліцію 

Тиждень права у Кам’янському вищому професійному училищі розпочався із зустрічі з 

інспектором ювенальної превенції, майором поліції Нестеренко О.В., який провів лекцію 

«Профілактика скоєння адміністративних та кримінальних правопорушень серед дітей» і розповів 

про вік притягнення до відповідальності, основні види правопорушень, які скоюють неповнолітні 

та покарання за них, наголошуючи на тому, що перед тим, як вчинити будь-яку протизаконну дію, 

необхідно добре подумати про наслідки. 
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Викладач правознавства Черненко О.В. (КВПУ) має досвід проведення Дня консультування 

учнів, батьків, педагогів з питань правового захисту неповнолітніх. Його необхідно 

впроваджувати в усіх ПТНЗ. Методична розробка викладача розміщена на сайті НМЦ ПТО про 

борців за права людини. Викладачі  набувають досвіду роботи з інспекторами ювенальної 

превенції  в рамках нового законодавства про поліцію: дільничні офіцери поліції щодня беруть 

участь у здійсненні індивідуально-профілактичної роботи з різними верствами населення. 

Надзвичайно важливою в цьому контексті є ювенальна превенція – запобігання вчиненню 

правопорушень дітьми та проявам небезпеки відносно них. На базі Кам’янського ЦППРКБА 

юрист навчального закладу (Гришанков В.Л.) провів консультації - бесіди «Запитуйте -  

відповідаємо» про права громадян для учнів, педагогів, батьків.  

 

 

 

 

 

 

 

Викладач ВПУ-17 Бахтіаров С.В. разом з групою учнів поклали квіти  до пам’ятника 

правоохоронцям,  які загинули захищаючи права громадян 

У Криворізькому професійному гірничо-технологічному ліцеї протягом всього тижня проходив 

конкурс стіннівок «Права людини». У навчальному закладі проводився  конкурс на краще есе 

«Мої роздуми про правовий захист підлітків»;  нетрадиційними за формою проведення були й 

інші заходи правового спрямування: усний журнал «Я і мої вчинки» (КНВЦ, МЦППВ); тренінг 

«Декларація прав людини» (КЦПОММ); круглий стіл «Підліток і закон» (КЦППРКБГ, 
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КЦПОРКТРС); бесіди «Конституція України – гарант моїх прав» (КПГМЛ, КПЛ, КПБЛ); конкурс 

малюнків «Україна – правова держава» (КНВЦ, КЦППРКБГ); міні-лекція «Правова культура – 

міцна держава» (КЦПОММ); виховні години «Права і обов’язки у твоєму житті», урок – тренінг 

«Права підлітків на охорону здоров’я» (КПЛ). 

 

    

ПРОЕКТ «ГРОМАДЯНИН. ПАТРІОТ. ПРОФЕСІОНАЛ» - ВАЖЛИВА ФОРМА 

ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 

 

Керницька Т.В. 
 методист НМЦ ПТО 

 

У народі кажуть: «Посієш жито – буде хліб, посадиш яблуню – 

буде сад, виростиш громадянина – буде держава». Сучасній Україні, яка  

перебуває на шляху радикальних політичних, соціальних та 

економічних перетворень, на шляху національного відродження, 

побудови нового громадянського суспільства потрібні громадяни, які 

мають глибоко усвідомлену життєву позицію.  

Основою виховання громадянськості є активне залучення молоді до розв’язання проблем, які 

стоять перед нашим суспільством. Усвідомлення учнями того, що великі справи починаються з 

маленьких вчинків (допомоги ближньому, посадженого дерева тощо) сприяє не лише конкретним 

діям, а й набуттю позитивного досвіду громадської співучасті. Найбільш успішно учні набувають 

навичок за час соціальної практики. Перші позитивні результати переконують їх у тому, що навіть 

невелика суспільна група свідомих громадян може реально і практично реалізувати свій 

патріотичний потенціал, змінювати на краще стан справ Батьківщини. Якщо молоді громадяни 

залишаються байдужими до проблем суспільства, не набувають досвіду соціальної дії, відповідно 

не буде реалізовано й головну мету громадянського виховання.  

Усвідомлюючи важливість громадянського  та національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді, реалізовуючи вимоги Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 
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молоді, методистами навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Дніпропетровській області розроблено проект «Громадянин. Патріот. Професіонал».  

Вважаємо, що проект у виховній роботі має необмежені й цікаві можливості. Він, як 

результативна дія, передбачає ознайомлення учнів з методами та технологіями суспільно-

політичної активності, набуття ними навичок участі в громадському житті через практичний 

досвід співпраці з місцевою громадою ( ПТНЗ, вулиця, мікрорайон, населений пункт) та владними 

структурами. У процесі  успішної реалізації проекту об’єднуються зусилля учнів, викладачів – 

наставників, адміністрації, органів місцевого самоврядування, громадськості, спрямовані на 

розв’язання важливих для громади проблем. 

Сьогодні потрібні нові підходи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості 

особистості. Оскільки 40 % від загального обсягу виховних впливів на особистість здійснює 

освітнє середовище, то і відповідальність покладається більша, і можливостей відкривається 

більше.  

Важливо, щоб ПТНЗ став для кожного учня осередком становлення громадянина-патріота 

України, готового брати на себе відповідальність, розбудовувати країну як суверенну, незалежну, 

правову, соціальну державу, сприяти єдності та встановленню громадянського миру й злагоди в 

суспільстві.  

Мета проекту:  виховання громадянина-патріота України, готового самовіддано будувати  

незалежну, демократичну, правову державу; забезпечувати її національну безпеку; знати свої 

права та обов’язки, цивілізовано відстоювати їх; бути висококваліфікованим фахівцем, сприяти 

громадянському миру і злагоді в суспільстві. 

Завдання:  

– забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її 

інтересів та можливостей;  

– виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної 

символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;  

– сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних і культурних 

надбань українського народу;  
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– формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду 

нації;  

– формування духовних цінностей українського патріота; 

– відновлення та вшанування національної пам'яті;  

– утвердження у свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського війська в 

українській історії, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та 

державності України;  

        -  відродження, розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-

патріотичного виховання молоді;  

–  виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, 

антигромадської діяльності. 

Учасники проекту: педагогічні працівники ПТНЗ, учнівська молодь,  науковці, громадські 

організації, батьківська громада. 

Організаційно-методичний супровід проекту здійснює рада координаторів кабінету НМЦ 

ПТО у Дніпропетровській області.  

На раду координаторів покладено такі функції:  

- інтегративно-координаційна, яка полягає в об’єднанні та координації зусиль усіх 

ПТНЗ міста, громадських організацій, батьків тощо;  

- навчально-методична, зміст якої полягає в забезпеченні методичним інструментарієм, 

програмами тощо;  

- дослідницька, яка реалізується через здійснення широкого спектру досліджень, 

моніторингу стану та динаміки розвитку творчих об’єднань, учнівського 

самоврядування; 

- інформаційно-рекламна, завданням якої є створення інформаційного банку, 

рекламування діяльності учнівського та педагогічного колективів у ході реалізації 

проекту.  
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Протягом підготовчого періоду було  здійснено ряд організаційних та методичних заходів:  

- проведено ряд навчальних (проблемних) семінарів, творчих лабораторій, засідань 

методичних секцій, Шкіл,  учнівських конференцій, засідань клубу «Лідер», конкурсів 

тощо; 

- розроблено методичні рекомендації «Військово-патріотичне виховання», «Виховання 

національно-патріотичних цінностей – пріоритетне завдання виховної системи ПТНЗ»;  

проект «Ефективне використання матеріалів історичних музеїв у процесі виховання учнів»; 

- створено Школу передового досвіду, творчі лабораторії; 

- сформовано ініціативну групу та проведено заняття «Мотиваційна діяльність з метою 

зацікавлення учнів майбутнім проектом». 

- здійснено методичне і теоретичне обґрунтування засад, форм  і  методів розв’язання 

проблеми.  

 У період концептуально-організаційного  етапу реалізації проекту було створено авторські 

варіанти моделей учнівського самоврядування в ПТНЗ. Організовано роботу Школи  передового 

досвіду «Розвиток національної свідомості засобами народної творчості під час здобуття 

професії».  

У рамках Школи проведено такі майстер-класи: «Виготовлення ляльки-мотанки», «Писанка 

своїми руками», «Виготовлення оберега достатку» «Особливості вивчення та пізнання культурної 

спадщини України» тощо. 

Проводилася дослідницька робота учнів «Українська коса», «Нове життя бабусиної 

хустки». 

 Відбувся вернісаж творчих робіт «Наша творчість – ваш настрій».  

Робота над проектом триває. За підсумками його реалізації очікуються такі 

результати: 

- Осягнення учнівською молоддю важливості участі в розв’язанні актуальних проблем на 

рівні навчального закладу, району, міста, країни.  

-  Розвиток громадянської ініціативи та громадянської відповідальності учнівської молоді.  

- Набуття досвіду соціальної дії через участь у реалізації соціальних проектів.  

- Оволодіння вихованцями знаннями, вміннями, навичками, технологіями формування та 
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розвитку життєвої компетентності.  

- Залучення молоді до безпосередньої участі у формуванні та реалізації програм, що 

стосуються суспільства взагалі й молоді зокрема.  

-  Розвиток різноманітних форм учнівського самоврядування.  

- Розробка механізмів залучення учнівської молоді до активної участі в самоврядуванні.  

-  Соціальна і професійна мобільність випускників ПТНЗ.  

Завдання сучасних педагогів – іти в ногу з часом, творчо організовувати виховний процес, 

особливу увагу приділяючи національно-патріотичному вихованню учнівської молоді.  

 Педагог виховує не тільки своїми знаннями, думками, а й особистими вчинками, 

прикладами, життєвою позицією. Адже любові до України не можна навчити, її треба передавати, 

ділитися нею. Нехай непомітно заспівати українську пісню, власними руками виготовити оберіг 

тощо…  

Отже, провідна ідея проекту «Креативний педагог – творчий учень». 

Ми передбачаємо, що в результаті реалізації проекту зміцниться громадянська позиція учнів, 

підвищиться їхній інтерес до національної культури, історії, поглибиться почуття національної 

гідності, відчуття єдності з власним народом. 

 Так, волонтери своїм гаслом обрали слова: «Що більше людина дає іншим і що менше 

вимагає для себе, то вона краща». От і дарують волонтери себе іншим, влаштовуючи виховні 

заходи, тематичні лінійки, благодійні акції. Найважливіше для них – конкретна адресна дія і 

задоволення від своєї такої потрібної, такої щедрої допомоги. 

Саме так і відбувається становлення громадянина незалежної України, його принципів та 

ідеалів: змінюється розуміння свого місця в колективі, сім’ї, світі, безперервно триває 

самовдосконалення, самовиховання, самореалізація. Молоді люди відчувають себе причетними до 

всього, що відбувається в ПТНЗ, місті, краї.  
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РОБОТА НАД ПРОЕКТОМ «ДНІПРОПЕТРОВЩИНА КУЛІНАРНА, ІСТОРИЧНА 

ТА СУЧАСНА» ТВОРЧОЇ ГРУПИ КРИВОРІЗЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ   

РОБІТНИЧИХ КАДРІВ ТОРГІВЛІ ТА РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ В ДІЇ 

Гришаєва О.В., 

методист НМЦ ПТО 

 

Обґрунтування проекту:   національно - патріотичне виховання є 

складовою  загального виховного процесу підростаючого покоління, 

головною метою якого є набуття учнями соціального 

досвіду,успадкування духовних надбань українського народу і 

досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина української 

держави. 

Актуальність проекту: ми є частинкою великого українського народу, який має свою славну 

історію, чарівну мову, багату культуру, смачну та корисну національну кухню. Саме завдяки 

збереженню і продовженню традицій, корені яких сходять до давнини, формується почуття 

патріотизму, любові та поваги до своєї родини, навчального закладу, міста, держави. 

Проектна ідея: пошуково - інформаційний проект на основі творчої обробки  

інформації. 

Тип і модель проекту: пошуковий, інформаційний, творчий, колективний. 

Учасники проекту: учні ПТНЗ з професії «кухар-кондитер» гр. КДК-9-120, викладачі та майстри 

виробничого навчання. 

Українська кухня-традиційна кухня українського народу. Вона не тільки популярна, а й відома в 

усьому світі.  Асортимент страв української кухні став настільки різноманітний, її вплив і 

популярність у Європі настільки великі, що про неї заговорили з такою ж повагою, як і про відомі 

кухні Франції, Італії, Японії. 

Незважаючи на таку популярність, ми часом не здогадуємося, що часто вживана всім відома і 

улюблена нами страва є споконвічно українською. Поступово ми  забуваємо про чудові українські 

традиції, кулінарні рецепти наших предків. 
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Ми нове покоління і вважаємо, що необхідно не тільки знати  і пишатися, успадковувати 

духовні  надбання українського народу, досягати високої культури взаємин, а й  формувати 

особисті риси бути гідними нащадками наших предків. 

           Адже ми багато в чому «запрограмовані» на традиційну кухню.  

Методична комісія кулінарно-кондитерського профілю 

Проблема дослідження: сучасним суспільством незаслужено забуті українські національні 

традиції та кулінарні рецепти наших пращурів. Зокрема, кулінарні традиції Криворіжжя, які 

повертають у світ  нашого минулого, якими ми справді можемо пишатися. Будемо ж свідомі того, 

що народна побутова культура  заслуговує не лише збереження, але й майбутнього процвітання. 

Мета: дослідити, які національні страви стали історичними для Криворіжжя, обґрунтувати 

необхідність відродження традицій української національної кухні .  

Завдання: 

1.Ознайомити  з історією  розвитку національної кухні.  

2.Знайти кулінарні рецепти наших пращурів саме для Криворіжжя  та Криворізького району, де 

розташований навчальний заклад, Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів 

торгівлі та ресторанного сервісу . 

3.Приготувати історичну страву на вибір (форма представлення:  відеоформат, технологічна 

документація). 

4.На основі  історичної страви (виробу) розробити рецепт і технологічну документацію для 

сучасної страви, виробу. 

Об’єкт дослідження:  страви або вироби національної кухні  Криворіжжя. 

Предмет дослідження: різноманітність і поживча цінність страв (виробів) національної кухні 

Криворіжжя. 

Гіпотеза дослідження: якщо ми більше дізнаємося про національну кухню Криворіжжя, то 

зрозуміємо, що і нашою кухнею теж можна пишатися, що сучасним суспільством незаслужено 

були забуті національні традиції та кулінарні рецепти наших предків.  

Методи дослідження: аналіз, опитування, спостереження, збір інформації з різних джерел. 

Форма реалізації проекту: майстер-клас (онлайн формат) 
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Ми, викладачі спецпредметів, майстри в/н та учні різних груп і курсів, вирішили взяти 

участь у проведенні обласного науково-інформаційного проекту «Дніпропетровщина культурна 

історична та сучасна» організували пошукову роботу творчої групи.  

  

За мету проекту взяли дослідити історію виникнення страв Криворіжжя, набути 

спеціального досвіду, успадкувати духовні надбання українського народу, досягнення високої 

культури взаємин,  формувати особистісні риси громадянина  української держави, розвивати 

творчі, інтелектуальні, професійні здібності, сприяти духовному зростанню.  

Вступ 

      Ми є нащадками козаків Криворіжжя, краю, який має свою славну історію, чарівну мову, 

багату культурну спадщину, смачну та корисну криворізьку кухню, саме завдяки  збереженню і 

продовженню коренів, які сходять до давнини, формуємо почуття патріотизму, любові та поваги 

до людей своєї родини, рідного міста, навчального закладу, держави.  

       Наша культурна спадщина -  не лише література, мистецтво, мова, але й прості речі, 

звичайність і повсякденність яких нерідко  позбавляє нас уваги й поваги до них. І даремно! 

Український народ володіє неоціненною спадщиною і чудовим потенціалом у побутовій сфері , а 

його надбання в галузі системи харчування визнані у цілому світі. Не варто забувати здобутки  

народу, якими він справедливо може пишатися. Не варто відмовлятись від скарбів минулого, до 

яких ми ще можемо сягнути, які можемо з честю використати . 
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Творча група педагогів,майстрів в/н, учнів досліджували різні куточки Криворізьких  

районів, відвідали історичній музей міста і бібліотеку: 

  КДК-9-124  Несалена Дар’я – Криворізький район , село Красіно; 

 КДК-11-125  Горєлік Катерина  - Криворізький район, село Лозуватка; 

 КДК-9-124  Гончар Софія – селище міського типу  Радушне; 

 КДК-11-125  Банар Альона – село Новогригорівка; 

 КДК-9-121  Павлюк Тетяна – село Новий Шлях; 

 КДК-9-120  Сиволап Карина - Інгулець 

 КДК-9-120  Компанієць Олена - Інгулець 
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Історична довідка. 

Перша офіційна письмова згадка про Кривий Ріг 

знайдена у «Розписі заснованих поштових станцій по річці 

Інгулець від Кременчука до Херсона», датованому 1775 

роком. Свою назву місто отримало від форми кривого мису 

(рогу) на злитті річок Інгулець і Саксагань, де було перше 

поселення. За іншою версією, згадана назва походить від 

імені запорізького козака Рога на прізвисько «Кривий», який 

оселився у цьому мальовничому місці і заснував перше 

поселення 

У XVIII ст. Кривий Ріг був запорізьким поселенням у 

складі Інгулецької паланки Запорізької Січі: у переліку сіл і 

зимівників Інгульської  паланки, створеної у 1734 році, 

згадується Кривий Ріг. 1775 року в урочищі Кривий Ріг 

засновано одну із станцій поштового тракту, на якій для обслуговування пошти в тимчасових 

землянках оселилися п’ять козаків. Від селища, що утворилося біля цієї поштової станції, і веде 

свій початок сучасне місто. З першої третини XIX ст. Кривий Ріг перетворено на військове 

поселення. У 1860 році це місто набуло статусу містечка у складі Херсонської губернії, а з 1919 

року – повітового міста у складі Катеринославської губернії. У кінці XIX ст. у місті та на його 

околицях виявлено поклади залізної руди.  

 



МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК № 10 (січень 2017) 
 

 

 
Сторінка57 

 

 

 

 

 

 

 

Після підтвердження значних запасів залізної руди у 1881 році засновано перший на 

Криворіжжі Саксаганський рудник, а у 1882 році розпочато будівництво криворізької залізниці, 

яка відіграла величезну роль у прискоренні розвитку промисловості регіону. На початку 1918 року 

на Криворіжжі утворюється Донецько-Криворізька Радянська Республіка. Під час громадянської 

війни у 1919–1920 роках не припиняється розвиток металургії, формується система 

адміністративного управління добувною промисловістю. У 1924 році розпочинається будівництво 

Криворізької електростанції. Радянська індустріалізація стала потужним поштовхом до більш 

сучасного видобутку та переробки руди. Місто розширюється за рахунок малих населених 

пунктів, що виникають навколо рудників. Розростаючись в умовах складного природного рельєфу, 

місто поглинає рудники і підприємства. Це стало причиною відсутності в межах міста чіткого 

розмежування промислових зон і житлових масивів. Під час Другої світової війни місто з серпня 

1941 року до лютого 1944 року було окуповане військами фашистської Німеччини. Робота 

найбільшого заводу міста, «Криворіжсталі», була призупинена перед окупацією. Після Другої 

світової війни місто та його економіка, насамперед промисловість, відроджуються. Першочергова 

увага приділяється відновленню промислових потужностей. Упродовж 1952–1956 років для 

використання запасів бідних залізних руд та залізистих кварцитів будується перший в СРСР 

гірничо-збагачувальний         комбінат – Південний ГЗК, а у 1959 році відбувається запуск 

Новокриворізького ГЗК. Тільки з середини 70-х років економіка міста доповнюється 



МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК № 10 (січень 2017) 
 

 

 
Сторінка58 

 

 

 

 

 

підприємствами легкої промисловості. І сьогодні Кривий Ріг є найбільшим гірничодобувним та 

металургійним центром України. 

Нічого не було на цьому місці. Навкруги, скільки сягало око, простирався дикий степ. 

Шуміли на злитті двох річок дерева, захищаючи запорожців від татар. Дуже красиве місце було... 

Якось перед заходом сонця навідався сюди козацький роз'їзд. Виїхали козаки на пагорб та й 

зупинились зачаровані. Сухе ковилля вогнем вигравало, вода в річках так сріблом виблискувала, 

що аж очі сліпило.... Стоять собі запорожці, очей відвести не можуть, аж поки один не звернув 

увагу на річки, які пробили собі шлях по балках: «Ви тільки подивіться, який ріг здоровий 

вийшов. Та й кривий же який!» - «Кривий не кривий, а мені цей ріг до душі припав давно вже, - 

каже другий, - я на це місце оком накинув.  
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Оселятись тут думаю». І, наче не звертаючи уваги на здивовані погляди товаришів, додав: 

«Не ті вже роки, щоб бусурманів рубати. Не ті роки, щоб місяцями з коня не злазити». Так, бувало, 

як ідуть запорожці мимо, то й згадують тих, хто в тому Кривому Розі козакує. Так назва й 

закріпилася за козацьким зимівником.. 

Назва міста Кривий Ріг 

За матеріалами видання: 

Комаров В.О. Історія Криворіжжя  

Дніпропетровськ: Січ, 1992 

Давно це було, коли гриміла по Україні слава про Січ Запорозьку... На схилі літ хоробрий козак 

Ріг побудував для себе оселю якраз на тому місці, де Інгулець та Саксагань зливаються. Став 

потихеньку господарювати. І хто не їхав мимо, завертав до старого Рога. А оскільки в боях 

позбувся козак правого ока, прозвали його в народі Кривим. Бувало, повертались чумаки з Криму: 

«А чи не заїхати нам до Кривого Рога, чи далі поїхати?» Поважали чумаки Рога за гостинність, 

чуйність, відвертість, а ще за цікаві розповіді. Йшли роки, навколо хати козака почали з'являтися 

інші оселі. Згодом тут виросло село. Вже і козака Рога не стало, а назва так і лишилася - Кривий 

Ріг... 

Система харчування Кривого Рогу  складається з сукупності певних ознак традиційно-

побутової культури етносу. Набір харчових продуктів, способи  їх обробки і приготування страв, 

харчові обмеження, заборони і переваги, режим повсякденного харчування, асортимент  обрядових 

страв, звичаї, пов’язані з приготуванням і опануванням  їжі. Українська кухня, як і її народ, така ж 

щедра і багата. Наші страви формувалися і змінювалися протягом тривалого часу. Є у нашому 

регіоні такі страви, які були запозичені в інших народів.  

Деякі настільки прижилися, що стали вважатися традиційними і споконвічно українськими, 

хоча мають далеко не українське походження. Давайте більш детально ознайомимо всіх вас з 

цікавими дослідженнями нашої творчої групи. Відразу варто відзначити, що  в раціоні козаків 

переважали крупи і риба. Особливою стравою їх раціону була риба, і її козаки ловили в походах та 

з річок і озер. Рибу пекли, варили і солили. Також риба була основним інгредієнтом традиційної 

козацької страви , щерба – дуже крута юшка з різних видів риби. Інші варіанти щерби – юшка з 
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рибою або грибами заправлена різними крупами, іноді по жмені круп двох-чотирьох видів, яку їли 

з кришеним хлібом, олією, цибулею, часником, хріном. 

 

Вирезуб 

Ловилася в річці Інгульці та Дніпрі. Вимивши, почистивши, 

витерти і посолити. Приготувавши посуд з окропом,  посолом, 

посолити воду,  покласти 1 ложку олії і вкинути рибу . Як 

закипить, варити на помірному вогні, доки не буде м’якою. 

Вийняти, облити олією з  посіченими крутими крашанками і подавати.  

 

Баба-шарпанина Одварити тарань або бичок. Вийнявши з 

юшки, відділити кістки, 

ошпарити рибу і покласти на 

сковороду. Розкласти 

пшеничне тіста на цій юшці, 

як рідку кашу. Покласти в 

тісто підсмаженої олії з цибулею. Облити цим рибу, обсипати перцем, поставити в духовку, а як 

набухне–подавати.  
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Бички смажені 

Відділити м’ясо бичків від кісток, посолити, обкачати  в 

борошні, а  потім у крохмалі  з сухарями. Розтопивши жир, 

телячий чи воловий, покласти в нього бички і обсмажити.  

 

Галушки -   типова козацька страва 

Прісне тісто замішане на воді чи на сироватці з яйцем, розкачували  

качалкою, щоб товщинна коржа була 1-1,5 см. Різали тісто смугами 

шириною 2,3 см, потім відщипували від кожної невеликі шматочки і 

кидали в підсолений окріп, овочеву юшку  чи молоко . Відвалювали і 

заправляли засмаженою цибулею на олії чи салі,  їли разом з  юшкою. 

Галушки гречані, борошно гречане розколочували водою з яйцем до 

густини сметани. Змочувавши у воді ложку, брали тісто й обережно 

опускали в окріп. Готували майже щодня, здебільш на вечерю, вона дуже легка у приготуванні, 

надзвичайно  поживна і дуже смакувала козакам.  

Пундик – борошняна страва, що вважалась ласощами, яка  

прижилася і у Кривому Розі. Робили прісне на яйцях і кисляку 

тісто, як на корж . Коли тісто відстоювалось, його ще раз добре 

вимішували, різали шматками і розкачували качалкою дуже 

тоненькі коржі 20-25 см у діаметрі, підсмажували з обох боків на 

сковорідці у великій кількості смальцю і складали у полумисок 

стовпчиком один на один, перекладаючи підсоленою засмаженою цибулею, їли гарячими. 

Макорженики- коржі з маком Мак терли і змішували з тістом, або ж готові коржі кидали у мак, 

розтертий на молоці  і заправлений медом. 
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Тетеря-(рябно) – ця страва була широко розповсюджена в козацькому побуті. Відомості про неї 

зустрічалися з початку XVIII ст. І. Котляревський писав «Троянцям 

всім дали тетері». Це страва типу куліша,  що готувалася з пшона і 

заправлялася рідкими гречаними або житніми твістами. Готова 

страва мала густоту куліша і сіро-жовтий колір (звідки й назва). 

Засмачували її затовченим салом з цибулею на олії. У кращі дні 

тетерю готували на м’ясній або рибній юшці. Пісну тетерю для смаку іноді заправляли хріном з 

квасом, не позбавляючи її часнику. 

 

Гарбузова каша. Гарбузи вирощували в кожному без винятку 

селянському господарстві. Печений або варений гарбуз споживали 

майже цілорічно завдяки можливості тривалого зберігання. 

Гарбузову кашу готували у такий спосіб: очищений від насіння і 

зовнішньої шкірки гарбуз різали на певні шматки, заливали 

коров’ячим, а в пісні дні маковим чи конопляним молоком і варили до готовності. Приварене 

пшоно з’єднували з вареним гарбузом у однаковому співвідношенні, розмішували і запікали. 

Готували гарбузову кашу, запечену з яйцями, «запіканку» бабку. 

Запечена гарбузова бабка була привілеєм недільного меню, а 

звичайну кашу готували на повсякдень. 

Сало – найцінніший  у козацькому традиційному харчуванні 

продукт. Його вживали на полуденок, а під вечір з хлібом, 

огірками й часником у скромні дні. Брали з собою в дорогу. Солоне сало приварювали й споживали 

на сніданок чи вечерю. Салом засмажували чи затовкували різні страви – борщі, капусняк, юшки. 

На смаженому салі робили яєчню, шкварки з сала служили чудовим присмаком до каш, галушок, 

вареників, мамалиги.  Достаток  сала вважається у народі за справжній добробут, і у жартівних 

приказках ця думка відбивається дуже яскраво:  «Живу добре: сало їм, на салі сплю, салом 

укриваюсь, якби мені салом бути, то я сам би їв і салом закусював». 

Коли ми вивчали невелику частину уподобань кулінарних традицій нашого регіону, то зупинялися  
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на плачинді ( плацинда) –  пиріг з багатьох пластів тіста, перекладених маслом, начинкою з сиру, 

бринзи, повидла, свіжих вишень, гарбуза та інших.   

Нерідко для плачинди розкачували й розтягували якнайтонше тісто, один із коржів завивали 

рулетом, поклавши попередню начинку. 

Плачинда – найсмачніша  у козацькому харчуванні страва 

Етапи приготування : 

1. Замісити тісто  

2. Розділити тісто на однакові 

шматочки 

 

3. Присипати  борошном, розкачати. 

 

4. Очистити гарбуз,  натерти на тертці  
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5. Викласти начинку, не шкодуючи, 

але залишаючи вільними краї. 

 

6. Головна особливість, як зробити  

плачинду  з  гарбузом, - це правильно 

її заліпити. Зробіть вісім надрізів, щоб 

пласт тіста був схожий на квітку. По 

черзі беріть краї і стягуйте їх до 

центру, щоб щільно заліпити. 

 

7. На сковороду налийте трохи олії і 

розігрійте. Акуратно викладіть 

плачинду і смажте на середньому 

вогні близько 10-15 хвилин. 

 

8. Коли з двох сторін утворилася 

апетитна скоринка, плачинда готова. 

 

9.Смачного. 
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 ДНІПРОПЕТРОВЩИНА - АКТИВНИЙ УЧАСНИК МІЖНАРОДНОГО РУХУ З 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ РОБІТНИЧИХ ПРОФЕСІЙ 

Гришаєва О.В.,   
методист НМЦ ПТО 

 

8 червня 2016 року Прем’єр-Міністр України В. Гройсман 

підписав розпорядження №20360/1/1-16 щодо вступу України до 

міжнародної організації WorldSkills International. Головна мета руху 

«WorldSkills» - популяризація робітничих професій, підвищення статусу 

і стандартів професійної підготовки та кваліфікації. Конкурсні 

випробування за стандартами «Ворлдскіллс Україна» складаються з практичних завдань і 

демонстрації професійних навичок. 

З 31 жовтня до 2 листопада 2016 року в Києві проходив Всеукраїнський конкурс 

професійної майстерності WorldSkills Ukraine 2016. Це була грандіозна подія. 150 учасників з 23 

регіонів України у віці від 18 до 22 років змагалися у зварюванні, ресторанному сервісі, 

кулінарному та кондитерському мистецтві, облицювальних роботах, сухому будівництві та 

дизайні одягу.  
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Відкриття конкурсу відбулося в Київському національному торговельно-економічному 

університеті. Відкрили конкурс Прем’єр- Міністр України В. Гройсман, Міністр освіти і науки 

України Л. Гриневич та віце-президент WSI Штефан Праж. World Skills проходив одночасно на 

шести майданчиках Києва.  
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До складу журі увійшли 150 українських і 20 міжнародних експертів, у тому числі 

керівники руху WSU. Щодня за змаганнями стежили понад трьохсот осіб. 
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Дніпропетровська команда показала такі результати 

 «Кондитерське 

мистецтво» 

Пугач Дар’я Олександрівна, 

учениця ДПТНЗ 

«Дніпродзержинський центр 

підготовки та перепідготовки 

робітничих кадрів» 

1 місце 

Золота медаль 

   

 «Кулінарне 

мистецтво» 

Агафонова Ганна Олександрівна, 

учениця ДНЗ «Дніпропетровський 

центр професійно-технічної освіти 

Диплом учасника 
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туристичного сервісу» 

       

 «Ресторанний сервіс» Нечай Тетяна Михайлівна, 

учениця ДНЗ «Дніпропетровський 

центр професійно-технічної освіти 

туристичного сервісу» 

Диплом учасника 

         

 «Перукарське  

мистецтво» 

 

Штанько  

Ярослава Олегівна, учениця 

Дніпропетровського центру 

професійної освіти 

Диплом учасника 
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 «Технології моди» Маловіцько 

Марія Миколаївна, учениця 

Дніпропетровського центру 

професійної освіти 

Диплом учасника 

         

«Зварювальні роботи» Зенов Владислав Вікторович, учень 

Дніпродзержинського вищого 

професійного училища 

2 місце  

Срібна медаль 
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 «Сухе будівництво та 

штукатурні роботи» 

Вершицький Олександр 

Геннадійович, учень ДПТНЗ 

«Дніпродзержинський центр 

підготовки та перепідготовки 

робітничих кадрів будівництва та 

автотранспорту» 

Диплом учасника 
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 «Облицювальні 

роботи» 

Квич Сергій Володимирович, учень 

Криворізького центру підготовки 

та перепідготовки робітничих 

кадрів будівельної галузі 

Диплом учасника 
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Основні проблеми якості підготовки учнів до конкурсу: 

 Недостатньо розвинута матеріально-технічна база (відсутність досвіду роботи учнів на 

сучасному обладнанні); 

 Відсутність системності в підготовці учнів (спеціальна системна підготовка учнів до 

конкурсів через активне відпрацювання необхідних трудових прийомів); 

 Недостатня мотивація учнів до участі (успіх виступу залежить не тільки від інтелектуальних 

показників, але і від ступеня розвитку професійної мотивації. Під мотивами професійної 

діяльності розуміється усвідомлення предметів актуальних потреб особистості. Якщо учень 

розбирається в тому, що за професію він вибрав,  вважає її гідною і особистісно значущою, це, 

безумовно, впливає на його самореалізацію і завоювання соціальної ситуації, у якій 

відбувається розгортання внутрішніх механізмів розвитку, усвідомлення власної соціальної 

значущості); 

 Недостатньо високий рівень професіоналізму педпрацівників (суттєвою проблемою в 

підготовці учасників конкурсів є неузгодженість у вимогах, які висунуто до професійних 

компетенцій учнів, недостатній рівень кваліфікації педагогічних працівників, які не можуть на 

необхідному рівні підготувати учасників); 

 Недостатній психологічний супровід учасників (володіння психотехнічними навичками 

підвищує ефективність підготовки до конкурсів, дозволяє більш успішно поводити себе під 
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час змагань, сприяє розвитку навичок розумової роботи, умінню мобілізувати себе у 

вирішальній ситуації); 

 Невисокі показники результативності участі в конкурсах різного рівня  

Таким чином, перелічені вище умови спільно з практичною підготовкою, при врахуванні 

психологічних особливостей, складають загалом методику підготовки учнів до конкурсів. 

Сьогодні ми перегортаємо одну із сторінок історії профтехосвіти. Ми стали частиною 

неймовірного свята професійної майстерності, але не повинні зупинятися на досягнутому. У 2017 

році рух WorldSkills охопить Україну. Це означає, що в кожному куточку нашої країни будуть 

проходити чемпіонати професіоналів, що визначають кращих у найбільш сучасних і затребуваних 

професіях, це означає, що сьогоднішні переможці матимуть змогу представити Україну на 

міжнародному рівні в Абу-Дабі.  

Головне завдання такого руху - не тільки змінити існуючу систему професійної підготовки, 

але й визначити новий вектор розвитку вітчизняної промисловості і виробництва. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ПОЕТАПНОЇ АТЕСТАЦІЇ В ПТНЗ 

Набоков М.Ф.,  

методист НМЦ ПТО 

 

В основу методичних рекомендацій покладено вимоги наказів 

Міністерства освіти і науки України від 10.07.2015 № 746 «Про 

затвердження змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.05. 

2006 року № 419» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.07.2015 

за № 913/27358) та від 30.05.2006 № 419 «Про затвердження Положення про організацію 

навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» (зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 15 .06.2006 за № 711/12585). 

 

Кваліфікаційна атестація є вихідним або проміжним контролем відповідно у формі 

державних кваліфікаційних іспитів або кваліфікаційних іспитів на завершальному етапі певного 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0711-06/paran4#n4
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0711-06/paran4#n4
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0711-06/paran4#n4
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проміжного ступеня навчання й має на меті встановлення готовності осіб, які здобувають 

професійно-технічну освіту, самостійно виконувати комплекс робіт чи певну роботу з обраної 

професії, спеціальності та спеціалізації відповідного розряду (класу, категорії).  

Для надання адресної методичної допомоги педагогічним працівникам ПТНЗ, які 

здійснюють підготовку кваліфікованих робітників, стосовно проведення поетапної атестації 

(проміжного контролю) на відповідний розряд, НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

оформлено узагальнену інформацію про порядок проведення та оформлення облікової 

документації проміжної атестації, орієнтовні завдання з предметів професійно-теоретичної і 

професійно-практичної підготовки (ККЗ) та зразки оформлення протоколів до них відповідно.  

Розділ 4. Контроль за навчально-виробничим процесом 

Перш за все слід нагадати, що: 

4.1. ПТНЗ, органи управління освітою, засновники ПТНЗ організовують та здійснюють 

поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль навчальних досягнень учнів, слухачів, їх 

кваліфікаційну атестацію. 

Поточний контроль передбачає поурочне опитування учнів, слухачів, проведення 

контрольних і перевірних робіт, тематичне тестування та інші форми контролю, що не суперечать 

етичним та медико - педагогічним нормам. 

Тематичний контроль застосовується для оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів 

після завершення вивчення теми робочої навчальної програми. 

Педагогічні працівники, органи управління освітою, засновники ПТНЗ самостійно 

обирають форму поточного, тематичного контролю рівня навчальних досягнень учнів, 

слухачів. 

Проміжний контроль передбачає семестрові заліки, семестрову атестацію (іспити), річні 

підсумкові заліки, річну атестацію (річні підсумкові іспити), проміжну кваліфікаційну атестацію 

(кваліфікаційний іспит), індивідуальні завдання учням, слухачам. 

Вихідний контроль передбачає державну кваліфікаційну атестацію, яка включає: 

кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає вимогам освітньо - кваліфікаційної характеристики 

випускника ПТНЗ відповідного кваліфікаційного рівня; державний кваліфікаційний іспит або 

захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замінює. 
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Періодичність і форми проміжного та вихідного контролю визначаються робочими 

навчальними планами. 

Додержання зазначених у робочому навчальному плані конкретних форм проміжного і 

вихідного контролю та їх періодичність не є обов'язковими.  

Розділ 5. Облік навчальної роботи 

5.1. Основними документами обліку навчальної роботи в ПТНЗ є журнали теоретичного і 

виробничого навчання встановленої форми, у яких педагогічні працівники здійснюють облік 

проведення навчальних занять, оцінювання навчальних досягнень, поведінки учнів, слухачів, 

відвідування ними занять та виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм, 

а також відмітку про групу здоров'я учня відповідно до висновку медичної комісії. 

Журнали обліку навчальної роботи ведуться та зберігаються згідно з чинним законодавством. 

Розділ 6. Організація проведення семестрових, річних атестацій і заліків з 

навчальних предметів (професійно-теоретичної, загальнотехнічної підготовки тощо), що 

входять у додаток до диплома (свідоцтва), фізичної підготовки та перевірних робіт 

 

6.1. Семестрові, річні атестації і заліки з навчальних предметів, що входять у додаток до 

диплома (свідоцтва) є формою проміжного контролю знань учнів, слухачів. 

Вони проводяться в терміни, передбачені робочими навчальними планами. 

6.2. До атестації з навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва) 

допускаються учні, слухачі, які мають річні оцінки не нижче 4 балів з професійно-практичної 

підготовки і з усіх навчальних предметів (професійно-теоретичної, загальнотехнічної підготовки 

тощо), що входять у додаток до диплома (свідоцтва) та зразкову або задовільну поведінку.  

6.4. Атестації з навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва), 

передбачаються робочим навчальним планом і проводяться атестаційними комісіями, до складу 

яких входять, як правило, заступники керівника ПТНЗ, викладачі відповідних предметів ПТНЗ 

або викладачі, запрошені з інших навчальних закладів чи установ. 

6.14. Результати атестації заносяться (прописом) до протоколу встановленого зразка та 

(цифрами) до журналу обліку теоретичного навчання і в зведену відомість. 
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6.18.6. Звільнення учнів, слухачів від атестації та заліків здійснюється відповідно до наказу 

керівника ПТНЗ. 

6.20. Перевірні роботи є формою поточного контролю вмінь та навичок учнів, слухачів. 

6.21. Перевірні роботи з виробничого навчання проводяться майстром виробничого навчання 

за відповідними графіком і переліками в кожній навчальній групі під керівництвом старшого 

майстра відповідно до робочої навчальної програми з професійно-практичної підготовки. 

 

Розділ 7. Порядок проведення державної підсумкової атестації 

із загальноосвітніх предметів та кваліфікаційної атестації 

7.2. Кваліфікаційна атестація проводиться відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної 

атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, 

затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти 

України від 31.12.1998 N 201/469 (z0124-99) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

01.03.19999 за N 124/3417. 

Час на проведення кваліфікаційної атестації виділяється за рахунок кількості годин, відведених на 

професійно-практичну підготовку. 

      Поетапна (проміжна) кваліфікаційна атестація проводиться діючою протягом навчального 

року кваліфікаційною комісією, склад якої має бути  погодженим з департаментом освіти і науки 

облдержадміністрації. 

Поетапна (проміжна) кваліфікаційна атестація включає: 

 кваліфікаційну пробну роботу за рівнем кваліфікації, встановленим робочим навчальним 

планом на даний етап професійної підготовки, відповідно до вимог кваліфікаційної 

характеристики професії певного проміжного розряду; 

 проміжну кваліфікаційну атестацію з предметів загальнопрофесійної та професійно- 

теоретичної підготовки, включених у програму професійної підготовки певного 

проміжного розряду. 

Перелік пробних кваліфікаційних робіт та їх зміст визначається майстром виробничого 

навчання, погоджується старшим майстром та керівниками відповідних підрозділів підприємств, 

javascript:OpenDoc('z0124-99');
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де учні проходять виробничу практику на проміжний етап, розглядається на засіданні методичної 

комісії та затверджується заступником директора з навчально-виробничої роботи (додаток № 1). 

Під час виробничої практики на підприємстві, організації, установі чи у сфері послуг 

учні/слухачі виконують кваліфікаційні пробні роботи згідно з нарядом, у якому її керівник оцінює 

виконання навчально-виробничих робіт, та після їх закінчення робить загальний висновок про 

результати виконаних робіт (додаток 2). На проміжні пробні кваліфікаційні роботи видається 

наряд, необхідна технічна документація та інструкційно-технологічна документація. 

Для робітничих професій, у яких не передбачено встановлення відповідного тарифного 

розряду, класу або категорії, роботодавець оформлює на учня/слухача «Висновок про досягнутий 

рівень кваліфікації» (додаток 2а). 

Проміжні кваліфікаційні (пробні) роботи учнів/слухачів проводяться безпосередньо на 

робочих місцях на підприємстві, організації, установі чи у сфері послуг з метою визначення 

здобутих знань, умінь і практичних навичок, що необхідні для досягнення відповідного рівня 

кваліфікації, встановленого кваліфікаційними характеристиками і державними стандартами, а 

також з метою забезпечення їх соціальної, психологічної і професійної адаптації у трудових 

колективах. Як виняток, дозволяється проведення кваліфікаційних (пробних) робіт в 

майстернях, навчальних господарствах та на полігонах навчального закладу з письмового 

дозволу департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації. 

Пробні кваліфікаційні роботи проводяться за графіком, затвердженим директором ПТНЗ. 

Про час і місце їх виконання учнів повідомляють завчасно. 

У приміщеннях, де будуть виконуватися пробні кваліфікаційні роботи для учнів 

організовуються індивідуальні робочі місця, які забезпечуються устаткуванням, обчислювальною 

технікою, приладами, інструментами, матеріалами та довідковою літературою. 

Необхідно звернути увагу на нормування робіт, які надаються для виконання пробної 

кваліфікаційної роботи (виконується за рахунок часу, відведеного на виробничу практику; 

узгоджується зі старшим майстром). 

При оформленні учням/слухачам нарядів на кваліфікаційні пробні роботи навчальній 

частині ПТНЗ слід брати до уваги «Типові норми часу …» на певні види робіт відповідної галузі 

виробництва, а також «Перелік кваліфікаційних пробних робіт при підготовці робітничих 
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професій за державними стандартами ПТО». Для робітничих професій, на які відсутні державні 

стандарти ПТО, навчальні заклади разом з фахівцями підприємств, організацій та установ 

складають відповідний перелік кваліфікаційних пробних робіт згідно з кваліфікаційною 

характеристикою. 

Особливо слід звернути увагу на те, що теоретична частина виконання кожного завдання 

повинна включати знання з предметів загальнопрофесійної, професійно-теоретичної підготовки, 

які включені до ДСПТО та робочого навчального плану відповідно, обов’язково включати 

питання з предмета «Охорона праці» (ситуації, що стосуються даної професії). 

За результатами проведення проміжної кваліфікаційної атестації (ККЗ) з предметів 

загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки (орієнтовні завдання з предметів 

професійно-теоретичної підготовки, протокол проведення іспиту (заліку) з предметів професійно-

теоретичної підготовки (додаток № 4) та виконання учнями пробної кваліфікаційної роботи, 

оформлюється протокол засідання кваліфікаційної комісії з проміжної (поетапної) атестації 

(додаток № 5). 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕРВІС БІБЛІОТЕКИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ   

        

                                                             Олійник Л.О.,  
методист НМЦ ПТО 

 

     Задовольнити інформаційні потреби користувача, зробити 

доступною для нього інформацію -  саме в цьому полягає одна із 

найважливіших функцій бібліотек. 

      Ця функція здійснюється бібліотекою шляхом обслуговування - 

наданням бібліотечно-інформаційних продуктів та послуг. 

      Сервіс бібліотечно-інформаційних послуг потрібно розглядати як процес погодження 

суб’єктивних запитів користувачів та об’єктивних можливостей бібліотечного фонду, результатом 

якого має бути повне задоволення читацьких потреб. 
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       Бібліотеки сьогодні покликані приділяти першочергову увагу виконанню своєї традиційної 

функції – інформаційної, відмінною рисою якої є аналіз, оброблення інформації, її оперативне 

доведення до кожного користувача. Перетворення бібліотеки на інформаційний центр – головне 

задвдання бібліотекаря навчального закладу. 

      Адже саме в бібліотеці акумулюються необхідні для майбутніх кваліфікованих робітників 

навчальні матеріали, готуються дайджести, інформаційні бюлетені, презентації. Важливою 

складовою інформаційного сервісу є взаємодія бібліотекаря і користувача. Для цього бібліотечні 

працівники мають аналізувати запити користувачів, розширювати коло послуг, удосконалювати 

систему довідково-інформаційного обслуговування. 

      Бібліотека сприяє  інформаційному забезпеченню навчального-виховного  процесу. 

      Вона може готувати інформаційні списки до педагогічних рад та засідань щодо нових форм 

планування роботи, методики викладання конкретних дисциплін, знайомити з кращим досвідом 

педагогів України та зарубіжжя. Це можуть бути бібліографічні списки, аналітичні довідки, прес-

дайджести. Регулярному оновленню підлягають  анотації до інтернет - ресурсів, тематичні папки 

«Педагогічні інновації», «Освіта у третьому тисячолітті», «Особливості роботи з обдарованими 

дітьми» тощо. Доступність інформації в сучасних умовах багато в чому залежить від стану 

довідково-бібліографічного обслуговування. Використання електронних інформаційних ресурсів 

розширює інформаційну базу для виконання всіх типів бібліографічних довідок: тематичних, 

фактографічних, адресних, уточнюючих. Бібліотекар надає готову інформацію у вигляді посилань 

на наявні ресурси Інтернету та у вигляді бібліографічних списків і фактографічних даних.  

      Нині інформаційне обслуговування має здійснюватися у двох основних режимах: поточне 

інформування і довідкове обслуговування – режим «запит-відповідь». Поточне інформування 

дозволяє користувачеві бути в курсі змін у законодавстві, економіці, культурному житті, 

задовольняти свої професійні й особисті потреби. Це інформування здійснюється за допомогою 

таких форм інформаційної роботи, як списки та виставки нових надходжень, дні інформації, дні 

спеціаліста, бібліографічні огляди літератури, надання регулярної інформації індивідуальним або 

колективним користувачам за заявленими темами. Довідкове обслуговування в режимі «запит-

відповідь» передбачає вирішення конкретного професійного завдання або особисту проблему 

шляхом підготовки окремих бібліографічних довідок, фактографічної або текстової інформації з 
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використанням ксерокопій із різних документальних джерел, що накопичуються в папках  за 

окремими темами. Найбільш цікаві довідки доцільно зберігати в архіві. Варто нагадати, що 

інформаційний сервіс сучасної  бібліотеки навчального закладу включає в себе традиційні види 

інформування: масове, колективне (групове) та індивідуальне.            

      Масове інформування ведеться за допомогою різноманітних форм як у самій бібліотеці, так і за 

її межами: випуск інформаційних бюлетенів, організація виставок-переглядів, здійснення оглядів 

літератури, проведення днів інформації, підготовка інформаційних матеріалів. Крім того, до 

найбільш популярних форм масового інформування належать перегляди літератури, бесіди- 

консультації, дні нової книги, дні періодики, дні цікавого журналу, інформаційні години, 

бібліодайджести, списки нових надходжень тощо. Варто використовувати листки-звернення до 

читачів з інформацією про нові надходження літератури. Дієвими можуть стати такі масові форми 

інформування, як куточок правової освіти «Знання законів – знання прав», тематичні дні 

інформації – «Не забувай: ти є дитина землі, що зветься Україна»,  виставки одного документа 

«Знайомтесь: новий закон», «Увага! Нова постанова», презентація однієї рубрики журналів. 

Колективне (групове) інформування розраховане на окрему групу користувачів. Це, здебільшого, 

популяризація галузевої літератури, задоволення професійних потреб користувачів за професіями, 

з яких здійснюється підготовка кваліфікованих робітників у навчальному закладі.  

       Колективне інформування включає підготовку і розповсюдження тематичних списків 

літератури, проведення днів професії, днів корисних порад, експрес-інформації. Індивідуальне 

інформування здійснюється для користувачів, які потребують своєчасного повідомлення про нову 

літературу за визначеною темою. Коло абонентів індивідуальної інформації, а також тематика, 

види видань визначаються шляхом безпосереднього спілкування, консультацій з користувачами. 

Доречними будуть такі форми колективного та індивідуального інформування: 

- заходи  із залученням фахівців «Юридичні консультації», «Здоровий спосіб життя», 

«Як налагодити відносини у групі», 

-  прес - папки «Про нас писали», «Твоя професія»; 

-  інформаційні плакати «Новинки періодики», «Нові надходження».  

      Важливе місце займає система каталогів і картотек. Це, звичайно, алфавітний каталог, який 

відображає весь наявний фонд бібліотеки. Для користувачів, які добирають літературу за певною 



МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК № 10 (січень 2017) 
 

 

 
Сторінка83 

 

 

 

 

 

темою, більш зручним є систематичний каталог. Важливою ланкою інформаційно-бібліографічної 

роботи бібліотекаря є робота з картотеками. Найбільш вагомою серед них є систематична 

картотека журнальних та газетних статей. За необхідності додатково ведуться й інші допоміжні 

картотеки: нових надходжень, назв творів художньої літератури, сценарії  виховних заходів, 

систематична картотека методичних матеріалів на допомогу викладачам, майстрам виробничого 

навчання, класним керівникам тощо. Бібліотеки можуть створювати додаткові картотеки на 

власний розсуд. Так картотека «Сам собі адвокат» може включати фактографічну інформацію з 

періодичних джерел і містити відповіді на найбільш злободенні питання. Рубрики картотеки – це 

теми, які цікавлять користувачів. 

       У інформаційній діяльності сучасної бібліотеки доцільно поєднувати традиційну роботу з 

розкриття власних ресурсів із використанням різноманітних інформаційно-бібліографічних форм і 

засобів. Для посилення інформаційної функції бібліотека має розширювати галузевий і видовий 

склад своїх фондів, збільшувати частку довідкових видань (енциклопедій, словників тощо), 

відстежувати поточну бібліографію, підвищувати якість довідкового апарату – каталогів і картотек 

(вводити нові тематичні рубрики) як джерела бібліографічних і фактографічних відомостей.  

       У бібліотек є багато можливостей розповісти про себе. Друкована реклама є дієвим засобом 

залучення учнів та педпрацівників. Реклама дозволить поінформувати колектив учнів і педагогів 

про можливості бібліотеки, її діяльність. Значну роль відіграє й інформаційна зона, створена в 

бібліотеці, матеріали якої можуть зацікавити, привабити відвідувачів.  

        На сайті навчального закладу (сторінка «Бібліотека» є у 44 ПТНЗ) представлена інформація  

про послуги бібліотеки, її фонди та проведені заходи. Рекомендуємо оновлювати інформацію про 

діяльність бібліотеки. 

        Велике значення має надання учням можливості проявити себе, реалізувати свої здібності у 

книгозбірні шляхом організації виставок творчих робіт, їх бенефісів, спілкування за інтересами 

тощо. Отже,  бібліотека навчального закладу має прагнути бути інформаційним центром закладу. 

Завдання сучасного бібліотечного працівника, який працює в умовах інформаційного суспільства, 

полягає в організації інформаційно-комунікаційного середовища таким чином, щоб користувачі 

отримували якнайповнішу інформацію з найменшими витратами часу. Тільки тоді з упевненістю 
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можна стверджувати, що сучасна бібліотека сприяє прогресивному розвитку науки, освіти, 

культури, всього суспільства і кожного громадянина окремо. 

         Впродовж останніх років у бібліотеках ПТНЗ області було створено багато нових 

бібліотечно-інформаційних продуктів і послуг: 

 забезпечено доступ користувачів до Інтернету, електронних баз даних безпосередньо 

в бібліотеці; 

 надано доступ до інформації на нових видах носіїв інформації;  

 організовано доступ користувачів до інформаційних ресурсів бібліотеки;  

 створено мультимедійні продукти (презентації, відеоролики, слайдофільми), 

електронні словники; 

 надано можливість використання бібліотечних послуг засобами Інтернет; 

 створено інформаційні бюлетені «Корисні посилання», «Інтернет-адреси». 

       Виконання цих завдань забезпечило новий рівень бібілотечно - інформаційного 

обслуговування, створило умови якісного та швидкого доступу користувачів до інформації та 

знань. 

       Використання електронних засобів навчання в обслуговуванні користувачів бібліотеки 

пов’язано з гострою проблемою — питання авторського права в контексті розвитку 

інформаційних технологій. Вирішення цього питання вимагає дотримання рівноваги між 

інтересами авторів та користувачів бібліотеки. 

       Інформаційний сервіс  бібліотеки передбачає надання користувачам суттєвої допомоги в 

користуванні бібліотечними фондами: 

 відповідаючи на довідкові запити; 

 допомагаючи в пошуках матеріалів за традиційним картковим каталогом і сучасним 

електронним; 

 надаючи поради щодо інформаційних джерел та пошукових стратегій, 

 забезпечуючи точне направлення необхідних користувачу джерел.    

      Для досягнення підвищення якості інформаційного сервісу бібліотекам ПТНЗ важливо 

напрацьовувати результати у таких напрямах:  

● збільшення темпів інформатизації;  
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● вдосконалення електронних ресурсів та послуг;  

● поповнення фонду за рахунок власних електронних ресурсів та ресурсів інших закладів;  

● зберігання фонду;  

● розвиток матеріально-технічної бази.  

        Лише в постійному пошуку, ретельному вивченні інтересів учнів та викладачів, 

індивідуальному підході до кожної особистості бібліотека може досягти успіху в задоволенні 

потреб користувачів. 

 

Готуємось до Святвечора 

 

Гришаєва О.В.,  
 методист НМЦ ПТО 

 

Православні та грекокатолики відзначають Різдво 7 січня. До куті на 

пісну вечерю обов'язково готують узвар, на столі, за традицією, мають бути 

12 пісних страв на честь 12 апостолів.  

За біблійною оповідкою, цього дня у Віфлеємі в хліві Діва Марія народила Ісуса Христа. 

Першими, хто привітав новонародженого, були пастухи. Звістку про появу на світ Сина Божого їм 

принесли янголи. Пізніше до немовляти прийшли волхви-мудреці зі Сходу. Про Месію вони знали 

з легенд. Дорогу до міста їм вказувала яскрава зірка. 

Різдву передує чотиритижневий піст. Його останній день називається Святим вечором, 

або Багатою кутею. У цей день люди намагаються не їсти до сходу першої зірки. Потім 

починається святкова вечеря. На стіл ставлять 12 пісних страв. Першою куштують кутю. Потім 

їдять усе інше, запиваючи узваром. 

Різдвяним атрибутом є також дідух – сніп із колосків жита або пшениці, зібраних у кінці 

жнив.  

Після вечері діти йдуть колядувати. Як правило, колядують хлопчики. Вважалося, що 

вони приносять удачу. 
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Другого дня, на Різдво, ходить вертеп. Молодь перевдягається в Ірода, пастухів, Янгола, 

Чорта і навіть Смерть. Добрі сили славлять народження Христа, а злі сили намагаються їм 

зашкодити. 

Дванадцять страв на Святвечір 

Головна різдвяна страва – кутя. Кутю зазвичай готують із пшениці, рідше – з перловки або 

рису. Крупу добре промивають, заливають холодною водою і залишають на півгодини, щоб 

набухнула. Потім відціжують, заливають окропом і годину варять на невеликому вогні. У готову 

кашу додають розтертий у макітрі (або у дерев'яній ступці) мак, розмочені родзинки і курагу, 

мелені  горіхи. Все заливають виноградним соком, додають по ложці меду та церковного вина 

«Кагор». 

У Святвечір стіл посипають зерном, потім застилають білою скатертиною, а на кожний 

кут кладуть часник. Кажуть, він оберігає від злої сили та хвороб. Перед вечерею запалюють свічку 

за померлих і читають «Отче наш». 

Під час вечері не можна багато розмовляти, виходити з-за столу. Хлопцю та дівчині не 

можна сидіти на кутах столу, щоб не залишитися без подружньої пари. Не можна, взявши ложку в 

руки, знову класти її на стіл, запивати страви водою - тільки узваром. Поки трапеза не закінчиться, 

не можна виходити з-за столу, тим більше - з дому, щоб не впустити нечисту силу. Від кожної 

страви варто покуштувати хоча б трохи, щоб не було голоду. Але не можна з'їдати страви  

повністю, «щоб холодильник не залишився порожнім». Перша вечірня зірка оповіщає людям про 

велике чудо - народження Сина Божого. Можна починати Святу Вечерю - запалити свічку, 

помолитися. Після вечері, яка зазвичай тривала 3-4 години, кутю та деякі інші страви зі столу не 

прибирали, а залишали для духів померлих предків, які, за віруванням українців, також приходили 

на різдвяну кутю. 

Другою стравою після куті вважають густий узвар із сушениці – з груш, яблук, слив. 

Дехто додає чорноплідну горобину, малину, вишні. На стіл подають картопляний пісний салат із 

цибулею, товчену квасолю, тобто відварену та перемелену, домашній хліб, пироги та кисіль. 

Перелік 12 страв, які готують на Святвечір, щоб кожен місяць у новому році був щедрим: 
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1. Кутя - варена пшениця з медом і маком є актом жертви Богові, бо пшениця з медом - це 

сакральна частина Святої вечері. Мак - символ мучеництва, безвинно пролитої крові. Мед - 

символ чистоти, Божого слова. 

2. Горох - символ Божої весни, яка завжди відроджується в людині після занепаду. 

3. Капусняк - капуста виступає як символ простоти й водночас міцності, єдності навколо 

однієї твердої основи. 

4. Борщ - символ торжества добра. Господиня готує пісний борщ із різних простих 

рослин, які дарує їй земля, так само християнин вишліфовує свою волю із простих щоденних 

малих здорових практик, які почерпнув із родинного дому або доброго християнського 

суспільства. Різдвяний борщ заквашується попередньо приготовленим квасом з буряка, тому має 

темно-червоний колір. Він ще символізує кров вифлеємських дітей, знищених за наказом Ірода. 

5. Голубці - сама назва цієї страви вказує на її символічність. Голуб - символ Божої 

любові, символ Святого Духа, символ краси і сили, отриманої від Творця. 

6. Риба - у ранньому християнстві була прийнята як символ Христа багатьма Отцями 

Церкви. Знак риби був першою монограмою Христа. Грецька абревіатура ІХТІОС - ім'я Ісуса 

читається як «риба». Саме брати-рибалки стали першими учнями Ісуса, який сказав їм, що вони 

будуть «ловцями людей». Віруючі, учні Христа, як і Він сам, уподібнювалися рибам, які 

перебувають у безпеці лише у «воді вчення». Три переплетені риби або три риби з однією головою 

символізують Трійцю. 

7. Вареники - символізують достаток. Місце людини Господь призначив у Царстві 

Божому, де вона відчуває себе добре,  «як вареник у маслі». 

8. Млинці - своєрідний символ сонця. Новим Сонцем для християн став Ісус Христос. 

9. Каша - символізує продовження роду, це Божий народ, який консолідується навколо 

новонародженого Ісуса. Каша є символом загального союзу людей завдяки освяченню людського 

роду. 

10. Пиріжки (коржі) - символ здоров'я і щастя, які людина зможе отримати в постійному 

спілкуванні з новонародженим Ісусом. 

11. Узвар (узвар, вода) - представляє життя людини. Свята вода є символом очищення тіла 

і душі. 
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12. Пампушки - святі на небі, які повірили в Ісуса і отримали вічне життя. Їх мільйони, і 

кожний християнин, покликаний до того солодкого, повноцінного, вічного життя. Слово «свято» 

походить від «святого», і звідси пампух - символ свята, радості, Богом даровані людям. 

Кулінарні особливості регіонів: 

• На Буковині у кутю додають халву. 

• На Галичині кутю варять густу, як каша і щедро заправляють горіхами та маком. 

• На Волині кутю подають і густу (без узвару), і рідку. На різдвяний стіл подають борщ із 

грибами, картоплю в «мундирах». 

• На Луганщині кутю зазвичай варять із рису і печуть багато пирогів із різною начинкою. 

• На Івано-Франківщині до пісного борщу з грибами готують «краплики» – вареники з 

дрібно порізаним оселедцем, заправлені смаженою на олії цибулею. Обов'язково роблять пісні 

голубці з рисом, гречкою і грибами та грибну підливу. 

• На Закарпатті смажать пісні деруни (без яйця), готують «галамбець» – ковбаски з 

кукурудзяної каші з засмаженою на олії цибулею.  

Рецепти куті: 

1. Кутя звичайна 

Інгредієнти: 2 скл. пшениці, 1 скл. маку, 1 скл. горіхів, 50 г родзинок, 100 г меду, 50 г 

чорного шоколаду. 

Пшеницю помити, замочити на кілька годин. Потім варити на середньому вогні до 

готовності. Мак промити, запарити (залити на 20–30 хв. окропом) і перетерти в молоко у макітрі. 

У сьогоденні макітр немає, тому використовують м'ясорубку або кавомолку – перемелюють мак 

2–3 рази. Горіхи подробити і присмажити до золотавого кольору. Усе перемішати, додати вимиті і 

підсушені родзинки, мед, цукор і, за бажанням, тертий шоколад (традиційна кутя готується без 

додавання шоколаду). 

2. Кутя з пшениці з маком чи з варенням 

400 грамів пшениці перебрати, перемити, всипати в окріп, коли закипить, вилити на 

друшляк, перемити холодною водою, скласти в каструльку, залити водою, скип’ятити, накривши 

кришкою, i поставити в гарячу піч на чотири години. Коли впріє до м’якості, витягнути та 

поставити у холодне місце. У цей час вимити 1 склянку маку, обдати окропом, злити воду, 
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перемити у холодній воді, злити її, ще раз обдати окропом, а потім холодною водою, злити її, 

терти у кам’яній чашці, поки не побіліє і не розітруться зерна, покласти 0,5 склянки цукру чи 2 

ложки меду, змішати з пшеницею, підлити трішки охолодженої кип’яченої води. Замість маку 

можна покласти у пшеницю склянку ягід і фруктів з варення, без соку, розвести цукровою 

кип’яченою водою. 

3. Ячмінна, пшенична та рисова кутя  

Потовкти ячмінь чи пшеницю і варити у воді. Подається з молоком: конопляним, 

маковим, мигдальним чи розведеним 

медом, що зветься сита. В ситу додається 

мигдаль, грецькі чи звичайні горіхи. 

Подавати 24, 31 грудня та 5 січня. Перед 1  

січня до куті подаються вершки. 

Готуємо узвар: узвар – це 

приємний прохолодний напій із сухих 

фруктів і ягід. Назва походить від дієслова 

«заварити», оскільки фрукти тільки 

доводяться до кипіння.  

Спосіб приготування: сухофрукти 

ретельно промити і покласти в киплячу 

воду, варити 15 хвилин, заправити медом, 

довести до кипіння і дати настоятися в 

холодному місці.  

• 50 г груш  

• 50 г яблук  

• 30 г родзинок 

• 100 г меду  

• 1 л води 
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Шановні колеги! 

Смачної куті, веселої коляди! Хай з Різдвом Христовим розквітне для Вас кожна днина, хай 

зоря Вифлеємська освітить Вам шлях до благополуччя і процвітання. Нехай Новий рік 

змінить Ваші турботи на радість, а будні — на свято. Щиро зичу Вам миру, міцного здоров'я, 

наснаги для здійснення всього задуманого, любові, довіри, радості. З Різдвом Христовим!


