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Педагогічному та учнівському колективам  

з нагоди 45 - річчя закладу 

 

 

Шановні педагоги ! 
  

    Щиро вітаю педагогічний та учнівський колективи Синівського професійного аграрного            

ліцею із 45-річчям від дня заснування закладу. 

   До цієї знаменної дати ліцей ішов дорогою наполегливої праці багатьох поколінь досвідчених, 

творчих, талановитих педагогів. 

   Приємно відзначити, що колектив зробив вагомий внесок у розвиток сільськогосподарської та 

будівельної галузей, сфери торгівлі та громадського харчування Липоводолинського району, 

підготувавши понад п’ять тисяч кваліфікованих фахівців. 

   Нині Синівський професійний аграрний ліцей – це сучасний заклад освіти, в основі діяльності 

якого покладено державно-приватне партнерство, упровадження інноваційних технологій, 

створення додаткових можливостей для здобуття освіти за допомогою дистанційної форми 

навчання. 

   Славні традиції й здобутки закладу забезпечують йому значуще місце в загальній системі 

професійної підготовки кадрів. Ваші випускники продовжують освіту в престижних закладах та 

розбудовують економіку регіону. 

   Особливі слова подяки вам, шановні педагоги, за любов до учня та пошану до ветеранів                 

праці. 

   Переконана, попереду нові перемоги, здобутки та успіхи. 

   Добра вам, миру, благополуччя в родинах, творчого ентузіазму та неперевершених учнів! 

 

 

 

 

 

 

З повагою  

Вікторія Гробова, 

директор Департаменту освіти і науки 

 Сумської обласної державної  адміністрації,  

доктор юридичних наук,професор 
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Педагогічному та учнівському колективам  

з нагоди 45 - річчя закладу 

 

 

 

Шановний  
Євгенію Васильовичу! 

 

Щиро вітаю Вас та колектив закладу освіти із 45-річчям від дня створення Синівського 

професійного аграрного ліцею. 

За роки історії закладом пройдено славетний шлях розвитку та вдосконалення. Сьогодні 

Синівський професійний аграрний ліцей – освітянський центр агропромислового спрямування, де 

ведеться підготовка конкурентноспроможного кваліфікованого робітника аграрного сектору,  який 

буде розвивати й збагачувати рідну Україну. 

Тільки завдяки педагогам, непересічним особистостям, поставлені завдання успішно 

втілюються в життя. Родина ліцею постійно працює над удосконаленням освітнього процесу, 

використовуючи інноваційні форми передового досвіду, уміло піклується про розвиток закладу 

професійної освіти як у плані навчально-виробничого процесу, так і  на шляху оновлення та 

удосконалення матеріально-технічної бази. 

Бажаю всьому колективу міцного здоров`я, радісного настрою, добробуту, успіхів, 

оптимізму, впевненості в майбутньому, натхнення в щоденній праці, реалізації творчих планів та 

нових здобутків, блискучих ідей та реальних можливостей для їхнього втілення!  

Хай Вам щастить на професійному шляху Синівського професійного аграрного ліцею, де 

завжди з любов’ю зустрічають учнів, колег, абітурієнтів і друзів. Ще сотні літ хай світить для Вас 

тепле сонце, а віра у краще завтра буде підґрунтям для подальшого удосконалення та процвітання.  

Бажаємо Миру на планеті Земля, подальшого розвитку в системі професійної освіти 

області!  

  
 

 

 

З повагою 

Наталія Самойленко, 

директор Навчально-методичного центру ПТО  

у Сумській області, 

кандидат педагогічних наук 
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Педагогічному та учнівському колективам 

 з нагоди 45 - річчя закладу 

 

 

Шановні земляки! 
 

 

 

 Нашому єдиному в районі закладі професійної освіти 45 років. Ніби й небагато, - та вже й 

історія села,  кількох поколінь. 

Мене доля пов’язала з Синівським СПТУ №10 (таку назву мав ліцей тоді) ще в далекі 80-ті 

роки ХХ століття. Разом з юнаками із Липової Долини я вступив до училища, щоб навчитися 

механізаторській справі та вмінню вправно кермувати автомобілем. З того часу я з головою 

поринув у світ сільського господарства. Компетентні викладачі, майстри виробничого навчання, 

інструктори з водіння заклали міцний фундамент для успішної побудови кар’єри. Допомагали 

мені в цьому Громико Михайло Федорович, Кучеренко Михайло Михайлович, Римаренко Петро 

Миколайович, Козюра Микола Васильович. 

 Ще з тих часів, коли навчався я і до цього моменту, спостерігаю за розвитком закладу й 

пишаюся тим, що у свій час закінчив його й отримав фах, що необхідний кожному справжньому 

чоловікові. 

А ще пишаюся тим, що в Синівському ліцеї працювали й працюють талановиті, творчо-

креативні, знаючі й умілі педагоги – наставники, які несуть славу цьому закладу через успіхи своїх 

учнів. А їх так багато у випускників ДПТНЗ «Синівський професійний аграрний ліцей». 

Дорогі працівники й учні ліцею! Прийміть теплі привітання й найщиріші побажання в 

переддень ювілею. Це свято не тільки для вас, його відзначають усі ті, хто створював цей заклад, 

хто навчався тут. 

Успішних вам учнів, професійних педагогів, щирих і щедрих роботодавців, розквіту й 

зростання! 

 

 

 

З повагою 

Віктор Литвиненко, 

голова Липоводолинської районної ради 
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Педагогічному та учнівському колективам 

 з нагоди 45 - річчя закладу 

 

 

Як випускник Синівського СПТУ№40, хочу звернутися до його учнів, працівників із 

найкращими побажаннями й найщирішими словами. 

Що дав для мене цей заклад? У першу чергу, сформував мене як особистість, людину. 

Навчив працювати не тільки головою, а, основне, – руками. Я доказав собі й батькам, що училище, 

окрім так потрібної робітничої професії, дає для життя дуже багато, навчає думати й жити по-

дорослому, відповідально. 

Навчався я на «відмінно», отримав диплом із відзнакою, що дало змогу й надалі відмінно 

навчатися в технікумі й інституті сільськогосподарського напрямку. 

Я опанував для себе найпотрібніші професії аграрного сектору – слюсаря, тракториста, 

водія, пізніше – інженера. Тож,  і син мій Сергій, і племінниця Таня, і сестра Ліля теж закінчили 

Синівський ліцей. 

Долю свою я теж зустрів тут, в училищі. Моя дружина, Ніна, навчалася на кухаря, її мама 

працювала в їдальні закладу. Як бачите, я не можу не говорити тільки хороше про заклад. Моя 

педагогічна робота в ліцеї – це великий досвід у спілкуванні з учнями та їх батьками, з колегами, 

це – моє кар’єрне зростання (працював старшим майстром), це успіх не тільки особистий, а й 

учнівський. Я горджуся  президентським стипендіатом Поповиченком Сергієм, якого я 

безпосередньо  готував до конкурсу орачів, і він став одним із переможців на Всеукраїнському 

етапі цих змагань. 

А стипендія для учня – це велика підмога батькам. (Пам’ятаю, я був учнем ПТУ, отримував 

стипендію від училища, ще й від колгоспу. Це разом було 55 крб. А батько взимку в колгоспі мав 

менше за мене. Тож для багатодітної сім’ї  моя стипендія – це така велика поміч). Сьогоднішні 

учні теж мають можливість допомагати своїм батькам. Це ще одна перевага закладів ПТО. 

Я поважаю людей, а вони – мене. Вдячний тим наставникам, які формували з мене 

особистість: майстрам виробничого навчання Боровику Миколі Павловичу,  Громиці Михайлу 

Федоровичу, заступнику директора з виховної роботи Коваленку Володимиру Івановичу і всім 

тим, хто навчав мене, моїх рідних. 

Сьогодні я – голова села Синівка. Як керівник, скажу, що Синівський ліцей – не тільки 

окраса села. Це заклад, де життя вирує молодою енергетикою, бо ж за молоддю – майбутнє 

держави. 

Між мною й працівниками ліцею завжди співпраця й порозуміння. Ми знаходимося вже на 

останньому рубежі на шляху децентралізації – утворення Синівської громади. Це – майбутнє, а 

молодим кваліфікованим робітникам розбудовувати його. 

У святкові дні для працівників і самого закладу хочу побажати: розквіту, здоров’я, удачі, 

достатку (достойних зарплат), миру в Україні, і в родинах. Бажаю, щоб молодь, випускники, 

лишалися у своїй державі і були щасливі від того. 

ПТО має жити, робітничі кадри – необхідність у державі! 

З повагою  

Олег Тихоненко, 

сільський голова  
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Педагогічному та учнівському колективам 

 з нагоди 45 - річчя закладу 

 

 

Шановні колеги! 
 

Ювілейне свято в Державному професійно-технічному навчальному закладі «Синівський 

професійний аграрний ліцей» є для мене важливою пам’ятною датою. Створення цього училища в 

далекому 1973 році стало ще одним «дитям» професійної освіти в області.  

Організація роботи  професійного закладу в регіоні було нелегким завданням. Але нам це 

вдалося.  Цілеспрямована робота в тандемі «Управління – ініціативні працівники » дала свій 

результат. На осінь 1973 року училище вже діяло. Його перші педагогічні працівники – Прихожай 

Іван Тихонович, Плющ Григорій Григорович, Авраменко Людмила Степанівна, Коваленко 

Валентина Іванівна, Суржа Володимир Олексійович… і директор  Богданов Олексій Дмитрович – 

зробили все, щоб за парти сіли повноцінні учнівські групи за фахами – механізатори, 

будівельники, електромонтери. 

Велику справу в розвиток училища вносили Подоляк Костянтин Корнійович, Линтварьова 

Олена Костянтинівна, вони віддавалися роботі сповна. 

Ішло життя, змінювалися керманичі закладу (Авраменко Петро Іванович, Подоляк Сергій 

Костянтинович, Хоменко Євгеній Васильович), але ліцей розвивається тільки по висхідній – у 

ногу з вимогами сучасної  освіти, з новими досягненнями й перемогами. 

Я отримую задоволення від того, що «наше дитя» уже виросло в самостійний, міцний, 

творчий, упевнений, наповнений фаховими педагогами й прекрасними учнями державний 

професійно-технічний навчальний заклад “Синівський професійний аграрний ліцей”. 

Сьогодні йому – 45. Це – частина життя. Я  бажаю  закладу довгого існування, розквіту, 

постійного успіху на шляху до перемог в освітній діяльності, професійного вдосконалення задля 

економічного розвитку України. 

Педагоги й працівники ліцею, так тримати! Здоров’я, миру, творчої діяльності й злетів, 

удачі в усьому! 

 

 

 

З повагою  

Костянтин Мендель, 

ветеран профтехосвіти, начальник  

Управління професійно-  технічної освіти в Сумській області(1973-1992 рр.) 
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Педагогічному та учнівському колективам 

 з нагоди 45 - річчя закладу 

 

 

Шановні педагоги та учні! 
 

Життя підтвердило: Синівський ліцей – це школа формування фахівців та впевнених 

особистостей. 

Те, чим я займаюся сьогодні (сільське господарювання на землі), узяло свій початок ще в 

Синівському СПТУ № 40, де я навчався на початку 90-х років ХХ століття. Уміло управляти 

трактором чи комбайном, водити автомобіля навчили мене саме тут. Я вдячний викладачам 

механізаторської справи  Громиці Михайлу Федоровичу й Кучеренку Михайлу Михайловичу, 

викладачу автосправи  Подоляку Сергію Костянтиновичу, майстру виробничого навчання 

Гайдабурі Анатолію Івановичу, інструкторам із водіння автомобіля  Пащенку Володимиру 

Івановичу та Горовому Володимиру Михайловичу  за вимогливість, уміння навчати, формувати 

справжнього фахівця, за те, що передали міцні знання своїм учням. А класному керівнику 

Подоляк Олександрі Миколаївні – за людяність, за те, що навчала жити, боротися з труднощами, 

за добре серце.  

У цьому закладі я зрозумів: сільське господарство – це галузь, де я зможу проявити себе. 

Тож вступ після закінчення училища до Сумського філіалу Харківського сільськогосподарського 

інституту ім. В.В. Докучаєва – це вже  крок в успішне майбутнє. 

Мене в училищі навчили бути впевненим у своїх діях, не боятися труднощів на життєвому 

шляху. Я вдячний усьому педагогічному колективу за розуміння, поради, за те, що виховували 

мене як відповідальну особистість, що розуміє інших, за те, що виховали таку рису характеру , як 

мудрість.  

Тому у своїй керівній роботі я й послуговуюся всім тим, чого навчили мене в цьому 

прекрасному закладі. 

Сьогодні  ДПТНЗ «Синівський ПАЛ» – один із найуспішніших професійних закладів 

області. Я пишаюся цим. 

Постійна співпраця з адміністрацією, колективом працівників та учнів ліцею – це стиль 

моєї роботи, від якої я маю велике задоволення. 

 Учні під час виробничої практики в господарствах, які я очолюю,  підтверджують, що в 

ліцеї ведуть підготовку висококваліфікованих,  конкурентноспроможних на сучасному ринку 

праці робітників. Тому наша співпраця є й продовжуватиметься надалі. 

ДПТНЗ «Синівський ПАЛ» є гордістю для району, бо ж професійна освіта – це майбутнє 

держави, за робітничими кадрами – її розвиток. 

Зичу подальшого розквіту цьому закладу. А його працівникам – натхнення, терпіння, 

здоров’я, миру, злагоди та удачі!  

З повагою 

Іван Марченко,  

директор ТОВ «Поділля Інвест», ТОВ «Поділля.  

Довіра- 2011»  
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Педагогічному та учнівському колективам 

 з нагоди 45 - річчя закладу 

 

 

Шановні педагоги та учні! 
 

З приємністю вітаю працівників, учнів із 45-річчям від дня заснування Синівського 

професійного аграрного ліцею! 

Підприємства аграрного сектору району співпрацюють із ліцеєм багато років.  За цей час, у 

першу чергу, я побачив професійну майстерність тих людей, які робили в моїй організації ще з 

початків її заснування (тоді це був ТОВ «Флігель»). Це Педько Олексій, Христенко Валерій,  

Дудка Олександр, Рогоза Олег, Карпець Владислав,  Будник Володимир… Їх можна називати не 

десятками, а й сотнею, можливо, і не однією. Завод зараз налічує майже 750 робітників. Серед тих, 

хто закінчив Синівський ліцей – трактористи, водії, слюсарі, зварювальники, складальники, 

кухарі… Це – надійні, високопрофесійні, відповідальні робітники. Вони мобільні-швидко освоїли 

нове обладнання, сучасне виробництво. 

Із цікавістю спостерігаю за молоддю, яка проходить виробничу практику, а потім 

залишається працювати на заводі. 

Упевнений, що випускники не підведуть  своїх учителів ліцею, наставників на заводі. І 

також бачу те, що «новачки» підтверджують знання, отримані в ліцеї. 

Переконаний, наша співпраця триватиме. Попереду нові  спільні амбітні плани: створення 

матеріальної бази, замовлення на відкриття професій. 

Бажаю Синівському професійному закладу в його ювілейний рік довготривалого розквіту й 

процвітання, а для цього – хороших наборів учнів на навчання.  

 Педагогічним кадрам ліцею - бути такими досвідченними й мудрими. Здоров’я, сили, 

терпіння! Всіх - всіх благ і Божої благодаті. 

 

 

 

 

 

 

З повагою 

 Анатолій Кобзаренко,  

директор ТОВ» Завод Кобзаренка»,  

депутат Липоводолинської районної ради 
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Педагогічному та учнівському колективам 

 з нагоди 45 - річчя закладу 

 

 
Шановні педагоги! 

 

Сьогодні мені дуже приємно сказати слова вітання й подяки навчальному закладу, що дав 

мені путівку в життя, навчив не тільки здобувати й засвоювати знання, а й навчив правильно 

обирати життєвий шлях. 

Народився я в с.Семенівка Липоводолинського району і по закінченню 8 класів місцевої 

середньої школи вступив на навчання до Синівського СПТУ №40 за фахом «Тракторист широкого 

профілю. Водій автотранспортних засобів категорії «С». 

Завдячуючи колективові педагогів, я відмінно навчався, закінчив заклад із дипломом із 

відзнакою, отримав посвідчення тракториста й водія. Одним словом, чого ще потрібно юнакові?! 

Служба в Прибалтійському військовому окрузі визначила моє подальше життя, можу сказати – 

успішне. Бути лідером я навчився ще в училищі (був старостою групи, а Вітя Литвиненко (тепер 

голова районної Ради - профоргом)). Тож досвід знадобився і в армії, і в подальшому кар’єрному 

рості. А він, як і сімейний, відбувався саме в Латвії. Тут моя робота, сім’я, маю трьох діток. Мій 

бізнес (нафтовий, вугільний, охоронне агентство)  тісно пов'язаний із багатьма країнами Європи. 

Але, де б я не був, завжди згадую свого майстра виробничого навчання Гайдабуру Анатолія 

Івановича (спілкуюся з ним і сьогодні, ось і зараз, приїхав до батьків і завітав до нього в гості на 

вихідні), класного керівника  Гумнову Катерину Михайлівну, директора  Авраменка Петра 

Івановича, його дружину, чудового математика  Людмилу Степанівну, викладачів-спеців: Громика 

Михайла Федоровича, Кучеренка Михайла Михайловича, Римаренка Петра Миколайовича, 

подружжя Іванченків і Коваленків. Саме політрук  Коваленко Володимир Іванович  виховував у 

нас бажання бути справжніми чоловіками. 

Я згадую і вдячний усім, хто прикладав багато зусиль для того, щоб ми вийшли  з училища 

освіченими й порядними людьми. 

Я вітаю всіх, кого пам’ятаю і хто пам’ятає мене, і тих, хто сьогодні продовжує виховувати й 

навчати в цьому закладі молоде покоління, з ювілеєм. Багато їм наснаги, терпіння, уміння любити 

й поважати людей. 

Окрім бізнесу, я ще й меценат. Хочу, щоб молодь ліцею мала хороші спортивні знаряддя, 

тренажери. Тож рідному закладу на свято від душі зі словами вітань додаю ще й подарунок. І 

запевняю, що співпрацюватиму й надалі в цьому напрямку. 

Нехай повниться дитячими голосами ліцей. Розквіту – для закладу, здоров’я й удачі – для 

працівників та учнів. 

 

 

З повагою  

Микола Варава,  

випускник ліцею 1985 року 
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Сторінками історії 
 

 

Минуле стало підґрунтям для сьогодення 
Інтерв’ю  

 

 

Сьогодні цей навчальний заклад відомий в 

області й за її межами, а назва йому - 

Державний професійно-технічний навчальний 

заклад «Синівський професійний аграрний 

ліцей». Знаходиться він у мальовничому краї 

нашої Сумщини: на Липоводолинщині в селі 

Синівка, історія якого сягає понад 300 років. 

Тож ми вирушаємо в дорогу, під’їжджаємо в 

центр цього затишного куточку, де перед нами 

постають адміністративні будівлі, і ось тут, 

недалечко від автозупинки, красуються 

приміщення закладу професійної освіти: 

гуртожиток, їдальня, актова зала, навчальні 

корпуси… 

Скрізь розбиті клумби, ошатні території, 

відремонтовані фасади. Та й приміщення 

оновлені по-сучасному. 

 
Хоменко Євгеній Васильович 

І першим, кого ми зустріли на території 

ліцею, як і годиться, був його господар – 

Хоменко Євгеній Васильович, молодий і 

привітний керівник цього закладу. Після вітань 

ставимо йому кілька питань.  
 

- Євгенію Васильовичу, чи легко вам 

керувати таким закладом, якому сьогодні вже 

45?  
 

- Щоб так уже й легко, – не скажу. Бо ж тут 

до мого приходу вже були сформовані свої 

традиції, стиль життя колективу, напрямки його 

роботи… Але, мабуть, мені допомогло те, що я 

в цьому колективі сформувався як особистість: 

тут навчався, після Глухівського 

педуніверситету повернувся працювати 

викладачем, потім – заступником директора з 

навчально-виробничої роботи, пізніше – 

директором. Тож колектив, із яким працюю 

сьогодні, мені досить близький і є помічником 

у роботі. 
 

- Скажіть, а яку історію має цей 

навчальний заклад? 
 

- Досить довгу й цікаву. Адже йому 

сьогодні – 45. 

 
Синівське сільське професійно-технічне 

училище 
 

У далекому 1973 році з 1 вересня вже 

розпочало свою діяльність Синівське СПТУ 

№10 (таку назву мав тоді наш заклад). 

Розмістилося училище  у приміщеннях, що в 

свій час належали дитячому будинку-інтернату, 

а з 1965 по 1973 роки – сільськогосподарському 

технікуму, що був переведений до Сум, а на 

його місці – відкрито училище. 
 

- Хто ж був ініціатором створення цього 

закладу в Синівці? 
 

- Звичайно, обласне Управління 

професійно-технічної освіти. Очолював його 

тоді Мендель Костянтин Платонович. 

Ініціатива, ентузіазм, зацікавленість у розвитку 

професійно-технічної освіти – усе це дало 

початок становленню закладу. Першим очолив 

це училище Богданов Олексій Дмитрович. 
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- А який колектив тоді працював в 

училищі? 
 

- Я цікавлюся цим постійно. Тож відомо, 

що на 1 вересня 1973 року в училищі було 34 

працівники. Серед них – 15 майстрів 

виробничого навчання й викладачів. 

Першопрохідцями, які розвивали цей 

заклад, займалися комплектуванням 

учнівського колективу й матеріальної бази, 

«обживали» аудиторії, були – Авраменко 

Людмила Степанівна, Плющ Григорій 

Григорович, Суржа Володимир Олексійович, 

Коваленко Валентина Іванівна, Прихожай Іван 

Тихонович, Линтварьова Олена Костянтинівна, 

Подоляк Костянтин Корнійович… 

   
Суржа 

Володимир 
Олексійович 

 

Прихожай 
Іван 

Тихонович 
 

Линтварьова 
Олена 

Костянтинівна 
 

1 вересня 1973 року за парти сіли 67 учнів. 

Матеріальна база була досить слабою, землі в 

училищі було всього 17 га. Учні навчалися на: 

трактористів-машиністів широкого профілю, 

майстрів сільськогосподарського будівництва 

та електромонтерів сільської електрифікації й 

зв’язку. Ось таким був початок історії нашого 

закладу. Минали роки, змінювались назви, 

відкривались нові професіі… 

 
Випуск 1976 р., група «Електромонтер» 

 

 
Випуск 1976 р., група «Тракторист» 

 

 
Випуск 1976 р., група «Майстер 

сільськогосподарського будівництва» 

 

 
Перші учениці з групи «Електромонтер» 
Астапенко Валентина й Бережна Олена 

 

Перший директор, Богданов Олексій 

Дмитрович, працював тут до 1980 року. Але 

профтехосвіта в області впевненим кроком 

розвивалася, відкривалися нові навчальні 

заклади, зокрема й у Краснопіллі та 

Недригайлові. Тоді Олексія Дмитровича було 

призначено директором Недригайлівського 

філіалу Синівського училища. А наш заклад 

очолив Авраменко Петро Іванович. За час його 

керівництва я навчався в ліцеї. Цей директор 

працював з 1980 по 2005 роки до виходу на 

заслужений відпочинок. Тож досягнень було 

дуже багато.  
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З 2005 по 2013 рік колектив очолював 

Подоляк Сергій Костянтинович. У ці часи я 

формувався як викладач, потім ним був 

призначений заступником директора, а з 2014 

року – обраний директором ліцею. 

   
Богданов 
Олексій 

Дмитрович 
 

Авраменко 
Петро 

Іванович 
 

Подоляк 
Сергій 

Костянтинович 
 

 

- Вони є моїми наставниками по життю: це 

й робота в сільськогосподарському напрямку, 

управлінська діяльність, умілий підхід до 

працівників ліцею та учнів, розвиток 

матеріальної бази, співпраця з вищими 

навчальними закладами…, а головне – уміння 

залишатися завжди людиною. 

 

Наша гордість 
 

- Чим славний ваш заклад?  
 

- У першу чергу – випускниками. Це вони 

своїми досягненнями і вчинками 

підтверджують те, що навчатися в Синівському 

ліцеї  престижно й надійно. Саме тут їм дали 

путівку в життя. Це наші славні медалісти, яких 

ми випустили понад 70. Першими з них у 2002 

році були Мельник Юрій і Подоляк Сергій. 

Обидва досягли відмінних успіхів і в житті. 

 

  

Мельник Юрій Подоляк Сергій 
 

- Кого ще хотіли б ви сьогодні згадати з 

випускників, хто є гордістю ліцею, які чесно 

говорять: «Я закінчив Синівське училище»? 
 

- Знаєте, усі випускники заслуговують на 

хороші слова. Але, звичайно, приємно те, що 

багато з них досягли досить великих успіхів, 

стали видатними людьми. Хотілося б назвати 

їх: Литвиненко Віктор Олексійович (сьогодні – 

голова Липоводолинської районної ради), 

Сидоров Євгеній – відомий бізнесмен, депутат 

районної ради, Марченко Іван - директор 

агрофірми ТОВ «Поділля інвест», ТОВ 

«Поділля. Довіра, 2011», депутат районної 

ради, військові й поліцейські офіцери, що 

протягом довгого часу боронили кордони нашої 

України на Сході: Солоніков Олександр, 

Подоляк Сергій, Шульга Ярослав, Близнюк 

Сергій… Для нас є гордістю й бійці - 

випускники, що мають Державні нагороди за 

збереження цілісності Вітчизни – випускник 

Горкуша Сергій, наш викладач – Козюра Ігор та 

інші.  

Вічною пам’яттю є наші випускники, які 

загинули в тому страшному пеклі неоголошеної 

війни на Донбасі – Авраменко Сергій та 

Свистунов Вадим. 

 
 

 

Пишаємося й тими, хто закінчив наш 

заклад і після «вишів», повернулися працювати 

в нього: Йосипенки, Сергій і Віталій, Кулинич 

Олександр, Горовий Олександр, Коноваленко 

Наталія, Воробей Сергій (майстри виробничого 

навчання), викладачі – Козюра Ігор, Авраменко 

Дмитрій, Валюх Юрій; вихователь – Козюра 

Роман; робочі – Момот Віктор, Воробйов 

Олексій, Воробей Любов, Хілько Тетяна, 

Момот Надія, Астапенко Валентина, 

Трохимець Інна, Воробей Наталія, Кузьома 

Ірина, Кіптенко Борис; бібліотекар – Супрун 

Наталія, секретар-діловод - Журова Алла, 

бухгалтер – Овсієнко Ірина. Це наша гордість.  
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Тихоненко 
Олег Іванович 

 

 

- Євгенію Васильовичу, а чому ви так 

скромно про себе промовчали? Ви ж теж 

випускник ліцею? 
 

- Так. Я ж попередньо вже говорив, що 

закінчував саме цей заклад. При випуску 

отримав диплом із відзнакою за фахами 

механізатора й водія. Потім педагогічний 

університет – і ось сьогодні – директор ліцею. 

Нескромно ж говорити про себе, нехай люди 

оцінять із часом.  

Багато випускників працюють сільськими 

головами, учителями, медиками.  

Доречно сказати, що й село наше очолює 

випускник училища – Тихоненко Олег. Дуже, 

дуже багато тих, хто навчався в нас і є зразком і 

шаною в колективах своїх колег. 

Пишаємося й нашими працівниками-

ветеранами, що прославляли ліцей: заслужені 

вчителі – Авраменко Людмила Степанівна, 

Авраменко Петро Іванович, подружжя - Галина 

Григорівна й Віталій Іванович Іванченки, 

подружжя - Валентина Іванівна й Володимир 

Іванович Коваленки, Боровик Микола 

Павлович, Громико Михайло Федорович, 

Кучеренко Михайло Михайлович, Римаренко 

Петро Миколайович, Деменко Зінаїда 

Анатоліївна, Плющ Григорій Григорович… 

   
Іванченко 

Віталій 
Іванович 

 

Римаренко 
Петро 

Миколайович 
 

Коваленко 
Володимир 

Іванович 
 

   
Авраменко 
Людмила 

Степанівна 
 

Іванченко 
Галина 

Григорівна 
 

Коваленко 
Валентина 

Іванівна 
 

   
Громико 
Михайло 

Федорович 
 

Линтварьов 
Микола 

Олександрович 
 

Боровик 
Микола 

Павлович 
 

   
Кучеренко 
Михайло 

Михайлович 
 

Деменко 
Зінаїда 

Анатоліївна 
 

Плющ Гигорій 
Григорович 

 

  

 

Авраменко 
Петро 

Іванович 
 

Кіптенко 
Борис 

Васильович 
 

 

Також я пишаюся всіма працівниками – 

вони гордість нашого закладу. Звичайно, 

кожного дня мені в роботі допомагають мої 

найближчі помічники, без їх участі в роботі 

ліцею не обходимося жодного дня: заступник із 

навчально-виробничої діяльності – Федоренко 
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Олексій Олексійович, заступник із навчально-

виховної роботи – Яковенко Галина Василівна, 

старший майстер – Гайдабура Анатолій 

Іванович, методист ліцею – Підлісна Юлія 

Григорівна, інженер з охорони праці – Подоляк 

Сергій Костянтинович, завідувач підсобним 

господарством – Плиска Володимир 

Васильович, працівники бухгалтерії – 

Олещенко Марина Володимирівна (головний 

бухгалтер), Овсієнко Ірина Михайлівна, 

Палаженко Наталія Григорівна, наш секретар – 

Журова Алла Іванівна. Мною названі ті, хто 

кожного дня завжди поруч, управно виконують 

свою роботу, допомагають у різних напрямках 

життя ліцею всім нам. 

 
Працівники бухгалтерії 

 
Тому я хочу, аби ви погодилися, щоб ми 

перейшли від діалогу до полілогу, і щоб вам 

розповіли про діяльність ліцею за різними 

спрямуваннями працівники, яких я покликав до 

розмови. Будь ласка, Олексій Олексійович – 

людина, на плечах якого й навчально-

виробнича, і звітна, і професійна, і… 

діяльності.   

 
Заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Федоренко Олексій Олексійович 

 
Професійна освіта 

 

- Олексію Олексійовичу, чи давно працюєте 

в ліцеї? 
 

- У ліцеї працюю з 2003 року, теж ювілей 

цьогоріч – 15. Спершу – викладачем 

інформатики, а сьогодні – заступником 

директора. 
 
 

 

- Які досягнення має ліцей саме в 

професійному спрямуванні? 
 

- Їх дуже багато, і це – із початку 

заснування нашого училища. У 1980 році 

Симоненко Микола став призером Всесоюзного 

конкурсу механізаторів, Громико (Овсієнко) 

Ірина у 1986 році – призер Всеукраїнського 

конкурсу механізаторів, 1992 рік – Клешньов 

Анатолій став призером заключного 

Всеукраїнського конкурсу механізаторів, 2010 

рік - Поповиченко Сергій – аналогічна 

перемога. Він же отримував стипендію 

Президента України. Кулинич Альона – лауреат 

І чемпіонату України Міжнародного конкурсу з 

карвінгу, отримувала стипендію губернатора 

Сумської ОДА, Білоусов Віктор - отримував 

стипендію губернатора Сумської ОДА, 

Охріменко Марина – призер обласного 

конкурсу за фахом «Кондитер» (2016 р.), 

Клепешньова Анастасія – переможець обласної 

олімпіади за професією «Кухар», Оксьом 

Вадим і Зима Діана –  переможці обласних 

олімпіад і конкурсів у будівничій справі. Це 

тільки те, що зараз згадалося. Дані успіхи – 

заслуга й викладачів, і майстрів виробничого 

навчання. 

  
Симоненко Микола (2 

справа) у складі 
команди України на 

Всесоюзних  змаганнях 
у Казахстані 

Громико Ірина 
готується до фахового 

конкурсу 

 

   
Поповиченко 

Сергій 
 

Білоусов 
Віктор 

 

Клепешньова 
Анастасія, 

Оксьом Вадим, 
Зима Діана 
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Кулинич 
Альона 

 

Охріменко 
Марина 

 

Призер конкурсу 
Оксьом Вадим 

 
 

- А як ви охарактеризуєте викладачів 

професійно-теоретичної підготовки?  
 

- Цілеспрямовані, згуртовані, відповідальні 

в роботі, що проходить під гаслом: «Усе – для 

учня». Досвідчені вже, Шастун Наталія 

Миколаївна (друге покоління в династії наших 

працівників) і Соляник Віктор Григорович, 

передають свої  знання «молодшим» 

викладачам: Посю Анатолію Володимировичу, 

Валюху Юрію Олександровичу, Плисці 

Володимиру Васильовичу. Ті з наполегливістю 

переймають усе нове в роботі колег та вміння 

навчати учнів, бо ж самі мають ще невеликий 

педагогічний стаж. 

 

  
Шастун Наталія 

Миколаївна 
 

Пось Анатолій 
Володимирович з 

учнями 
 

   
Плиско 

Володимир 
Васильович 

Соляник 
Віктор 

Григорович 
 

Валюх Юрій 
Олександрович 

 

 

 

 

 

- А як зараз стоїть питання проходження 

виробничої практики учнями та їх 

працевлаштування? 
 

- Ви торкнулися досить серйозних питань. 

У всіх цих напрямках ми намагаємося досягти 

найвищих результатів. Тому практику 

знаходимо для кожного учня, ураховуючи їх 

побажання, можливості. Та й після закінчення 

ліцею випускники  отримують велику допомогу 

в працевлаштуванні, у вступі до вищих 

навчальних закладів. Це – наш обов’язок. Бо ж 

від результатів залежатиме майбутній набір 

учнів. 

Ще хотілося б звернути увагу на досконалу 

роботу наших майстрів. Але, мабуть, передам 

слово старшому майстру Анатолію Івановичу, 

нехай продовжить нашу розмову. 

 

Старший 
майстер 

Гайдабура 
Анатолій 
Іванович 

 

- Добре. Я працював багато років у цьому 

закладі майстром виробничого навчання, 

заступником директора. Потім – на виборній 

посаді. І ось знову повернувся в ліцей. Працюю 

старшим майстром. Та всіх  майстрів знаю як 

учнів чи колег по колишній роботі в ліцеї. І 

хочу сказати про них лише добрі слова. Усі 

вони – порядні, працьовиті, професіонали. 

Водіїв у нас учать на практиці досвідчений 

майстер Пащенко Володимир Іванович і ще 

молодий – Горовий Олександр Володимирович 

(досвід перейняв від батька, колишнього 

інструктора). Будівельників практичним 

навичкам навчають – Бондаренко Галина 

Андріївна (майстер на всі руки, але її «фішка» - 

штукатурні роботи по-сучасному). Це – людина 

великої душі, вона ніжна й добра до дітей, як 

мама. А вже батьківське піклування й 

спритність у мулярській справі, у роботі з 

гіпсокартоном, із деревом  дають  – Кулинич 

Олександр Миколайович та Йосипенко  



 
 

17 

 

Спецвипуск  2 до № 1 (1) 2018 

Сергій Анатолійович (випускники нашого 

закладу – це приємно). Їх учні часто є 

призерами фахових конкурсів. 

 

 
Кулинич  Олександр 
Миколайович (зліва) 

 

  

 

Бондаренко 
Галина 

Андріївна 
 

Пащенко 
Володимир 

Іванович 
 

Федоренко 
Олексій 

Олексійович 
 

   
Руденко 

Людмила 
Іванівна 

 

Іваненко 
Лідія 

Миколаївна 
 

Коноваленко 
Наталія 

Анатоліївна 
 

Управлінню, керуванню тракторами й 

комбайнами, обслуговуванню сільсько-

господарськими машинами, слюсарюванню 

навчають учнів Воробей Сергій Васильович, 

Йосипенко Віталій Анатолійович, Корнієнко 

Євген Володимирович (теж випускники ліцею). 

Нагляд, випуск техніки на шляхи й поля 

корегує завідувач гаражем Горовий  Володимир 

Михайлович. 

Премудрощам кухарської справи та 

кондитерського чаклунства навчають чудові 

майстрині – Руденко Людмила Іванівна, 

Іваненко Лідія Миколаївна, Івашина Тетяна 

Олександрівна (наша випускниця, яка 

отримувала стипендію губернатора Сумської 

ОДА). Їх особистий досвід передається учням, а 

ті й посідають призові місця на фахових 

конкурсах. 

Приємно, що наша випускниця 

Коноваленко Наталія Анатоліївна повернулася 

після вчительської діяльності в школі до нас. І 

от у ліцеї вона вчить практичним навичкам 

дівчаток - продавчинь. Старанна, наполеглива. 

Навчаючи інших, навчається й сама і досить 

успішно. Такі люди досягають максимуму в 

майбутньому. 

У загальному ж, колектив майстрів – це 

родина споріднених не тільки роботою, а й 

поглядами, згуртованістю, порядністю людей. 

 

Виховна служба 
 

- Євгенію Васильовичу, будь ласка, 

познайомте нас із вашими чарівними 

помічницями - жінками.  
 

- Із задоволенням. Це – Галина Василівна 

Яковенко. Вона очолює один із найважчих, але 

й найцікавіший напрям – виховна робота. Ця 

жінка наскільки віддається своїй справі, 

наскільки вистачає в неї сили, великого 

бажання й підтримки рідних. А вони, у свою 

чергу, у всьому допомагають їй, головне – не 

перечать, бо ж часто приходиться Галині 

Василівні затримуватися на роботі, іноді 

виїздити за певних обставин і в нічний час. Це – 

«трудоголік». Вона ініціативна, креативна, має 

добре серце. 

 

Заступник директора з 
виховної роботи 
Яковенко Галина 

Василівна 
 

 

- Євгенію Васильовичу, я вже зашарілася 

від ваших дифірамбів про мене. Краще, мабуть, 

розповім про тих, на кому тримається виховна 

робота. 

 

- Добре. Продовжуйте. 

 

- Моє «царство» - це гуртожиток. 

Вихователями працюють Ващенко Людмила 

Миколаївна й Козюра Роман Миколайович. 
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Ініціативні, енергійні, пунктуальні й упевнені 

працівники. Людмила - чарівна, ніжна, любляча 

жіночка. Гуртожиток – це другий дім для дітей, 

тож вона замінює їм маму. Учні часто 

довіряють їй найсокровенніше, біжать до неї з 

радощами й смутками. 

 
 

Ващенко Людмила 
Миколаївна 

 

Козюра Роман 
Миколайович 

 

Козюра Роман – ентузіаст, мандрівник, 

майстер комп’ютерної справи. Його учні 

поважають за це, часто поспішають на бесіди з 

ним, відправляються в походи. 

Спокій, затишок, побут учнів у гуртожитку 

забезпечують чергові. Любов Василівна Горова 

– старший черговий. Її колеги – Воробей Любов 

Іванівна, Хілько Тетяна Олксіївна, Момот Надія 

Василівна, Микитенко Юлія Миколаївна. А ще 

в гуртожитку працює прачкою Астапенко 

Валентина Миколаївна. Вона була однією з 

перших учениць ліцею. Училася на 

електромонтера. І до цього дня працює тут, хоч 

і не за фахом, забезпечує достойний побут. 

Майже всі, хто названі, закінчували наш заклад, 

то ж добре знають стиль роботи в гуртожитку. 

А головне – мають добре, чуйне серце, люблять 

дітей. 

 
Колектив працівників гуртожитку 

 
 

- Галино Василівно, хто допомагає учням 

поринути в чарівний світ книги? 
 

- Це наш бібліотекар. Наталія Воло-

димирівна Супрун зразу «уросла в наш 

колектив» як працівник, бо колись навчалася в 

училищі. Потім - у закладі культури, тож і 

працювала в цій галузі. Та коли в 2012 році її 

запросили на посаду бібліотекаря, вона зразу ж 

без вагань прийшла в ліцей. От тоді й 

завирувала робота в бібліотеці. Систематизація 

фонду, оформлення куточків на різноманітні 

тематики та читальної зали, гуртки з рукоділля 

(різноманітні роботи), навчання декламуванню, 

проведення читацьких конференцій – усе це 

вона вміло здійснює. А ще – постійний затишок 

і привітність «господині» – приваблюють 

відвідувачів.  

Наталія Володимирівна має ніжний 

лагідний голос - сопрано і є вокалісткою не 

тільки ліцейної, а й сільської чи районної 

сцени. Легко й приємно працюється з нею. За 

що не візьметься – усе в неї виходить. 

 Звичайно, згадаю про Підлісного 

Вячеслава Миколайовича. Жоден вечір чи 

виховний захід не обходяться без нього. 

Музика, репетиції виконавців, особистий вокал 

– це напрями роботи керівника художньої 

самодіяльності. Часто він готує й сатиричні 

постановки та гумор. Вячеслав Миколайович 

працює в закладі вже майже 30 років. Тому 

його знають багато поколінь випускників.  

  
Супрун Наталія 

Володимирівна  на 
гуртку  рукоділля 

 

Підлісний  Вячеслав 
Миколайович. Виступ 

ВІА 
 

Не омину увагою й соціального педагога 

Василенко Валентину Григорівну. Радощі, 

вагання, вчинки учнів –  це робота цієї жінки. 

Соціальні проблеми окремих категорій дітей – 

найбільший «шматок» справи соціального 

педагога. Велику увагу приділяє вона 

самоврядуванню в ліцеї, волонтерській роботі. 

«Живе життям  інших», - так можна 

підсумувати мною сказане. 
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Василенко Валентина Григорівна 

 
 

- Галино Василівно, харчування, тепло - 

електро, водопостачання, охорона й безпека 

життєдіяльності учнів – хто цим займається? 
 

- Освітлення, тепло, вода, охорона життя 

дітей і працівників – це щоденна необхідність у 

функціонуванні ліцею, а особливо – для учнів. 

Цим займаються чоловіки – інженер з охорони 

праці, відповідальний за теплопостачання 

Подоляк Сергій Костянтинович (кому, як не 

йому це дуже близьке й відоме, бо ж багато 

років керував цим закладом), електромонтер – 

Валюх Юрій Олександрович (наш випускник, а 

ще й педагог за фахом), Воробйов Олексій 

Іванович – сантехнік (теж наш випускник). 

А вже харчове забезпечення й 

обслуговування – справа рук чаклунок-кухарів: 

Трохимець Інни Михайлівни (завідувача 

їдальні, нашої випускниці), Кузьоми Любові 

Миколаївни, Кулинич Ольги Анатоліївни, 

Воробей Наталії Володимирівни, Олійник 

Валентини Анатоліївни та завідувачки 

складами – Капустяної Зої Василівни. Усі вони 

уважно й ретельно відносяться до своєї справи, 

забезпечують учнів здоровими, калорійними 

харчами. 

 
Працівники їдальні 

 

М’ясну продукцію у їдальню постачають 

працівники підсобного господарства - Іващенко 

Тетяна Петрівна й Момот Віктор Михайлович. 

Водієм безпосередньо на підсобному 

господарстві є Крамаренко Юрій 

Володимирович. 

 

Загальноосвітня діяльність 
 

- Запрошуємо до розмови Підлісну Юлію 

Григорівну. Саме вона вже багато років 

працює в ліцеї методистом.  

- Вітаємо вас, Юліє. 

 Скажіть, чи важко займатися 

методичною роботою? Це ж «читанина й 

писанина», це – уміння «тримати пульс» на 

інноватиці сьогодення, це – уміла співпраця з 

педагогічними працівниками, допомога з  

питань проведення уроків… 
 

- Так – це велика зайнятість, відданість 

роботі, але не так уже й важко, коли тобі це 

подобається, коли з тобою співпрацюють 

досвідчені викладачі. 

 
Робота педпрацівників у методичному кабінеті  

 
- Можете назвати когось із них? 
 

 

Хілько Любов Сергіївна 

 

- Обов’язково. Хіба можна обійтися без 

досвіду тих, хто ще в далекому 1985 році 

прийшов на роботу в ліцей. Хілько Любов 

Сергіївна – викладач історії. Її учні – переможці 

обласних олімпіад, Всеукраїнських конкурсів із 

предмета. Вона дає грунтовну підготовку учнів 

до ЗНО. Сама викладачка – начитана, грамотна, 

ініціативна, творча. Неодноразово брала участь 

у фіналі конкурсу «Учитель року». Має обласні 

нагороди. У 2017 році Любов Сергіївна разом із 

Подоляк Олександрою Миколаївною та 

Руденко Людмилою Іванівною брала участь у 

виставці методичних робіт з інноватики, що 
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відбулася в Києві. І команда ліцею завоювала 

там срібну медаль. 

Коваль Анатолій Миколайович, наш 

унікальний «фізик» - людина вимоглива до себе 

й учнів і, у той же час, із тонким почуттям 

гумору. Його роботи (методичні й вироби 

технічної творчості) представлялися на 

обласних і Всеукраїнських виставках, де 

займали призові місця. За цю роботу й 

навчальну діяльність старший викладач Коваль 

Анатолій Миколайович нагороджений 

Грамотою Міністерства освіти й науки України, 

має нагороди від Управління освіти, районної 

ради, внутрішні подяки й нагороди. Брав участь 

у фінальному етапі конкурсу «Учитель року» та 

в конкурсі «Золоте серце» і став переможцем. 

Ось уже кілька років він є головою 

профспілкового комітету ліцею. Тож спокій 

йому тільки сниться. Є чому навчитися в нього 

молодим колегам, і він завжди допомагає всім, 

хто звертається. 

 
Коваль Анатолій Миколайович із групою 
 

- Хто ще із викладачів має високі 

результати? 
 

- Так, сьогодні хочу сказати про викладача, 

для якої життя без учнів і педагогічної роботи – 

це все її життя – Подоляк Олександра 

Миколаївна. Вона, мабуть, і вдома 

переймається своєю діяльністю. Її досягнення – 

це успіхи учнів. Чотири рази вони посідали 

місця переможців на заключних етапах мовних 

і мовно-літературних конкурсах імені Петра 

Яцика та Тараса Шевченка (Кононенко 

Маргарита – 2008 рік, Лимоня Аліна – 2012 рік 

- стипендіат Президента України, Супрун 

Марина – 2013 рік, Ващенко Богдан – 2017 рік 

– стипендіат губернатора Сумської ОДА, усі 

вони медалісти). Упевнені, що це не останні 

такі перемоги. А що вже до обласних перемог, 

то вони ще з далеких 90-х і до сьогоднішнього 

дня. Це креативна, дуже творча особистість, 

пише й вірші, але проза – це те, що вона може 

написати вмить. Має за це сертифікати 

літературних конкурсів. Тому і її учні 

посідають призові місця в конкурсі «Учнівська 

творчість». 

 
Подоляк Олександра Миколаївна.  

Підготовка до ЗНО 

 

   

Кононенко 
Маргарита 

Супрун Марина Лимоня 
Аліна 

 

Олександра Миколаївна має повагу від 

людей, подяки від учнів і батьків.  Нагороджена 

Грамотою МОН України, значком «Відмінник 

освіти України»,  має обласні й місцеві 

нагороди… Але, як  говорить сама Олександра 

Миколаївна, для неї найкраща нагорода – успіх 

учнів у навчанні (учні-медалісти), вступи учнів 

до вищих навчальних закладів (підготовка до 

ЗНО) і те, що діти її пам’ятають.  

Багато чому навчилася в неї молодший 

філолог - «іноземець» Оксана Олександрівна 

Нікіфорова. Молода, але завзята до роботи, 

цілеспрямована, вимоглива й пунктуальна. 

Завжди привітна, щира, уважна до учнів. 

Погодьтеся, не так легко навчати наших учнів 

іноземній мові. Але вона показує відмінні 

результати. Разом з учнем, Шишкою 

Олександром, в обласному конкурсі, 

нагороджена дипломом. Оксана Олександрівна 

– ініціативна. Вона творчо підходить до 

виховної роботи, проводить цікаві заходи, 

багато уваги приділяє роботі в групі. Молодь її 

любить і поважає. Серед колег має авторитет. 
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Нікіфорова Оксана 
Олександрівна 

 

 

Хімію, біологію й екологію викладає 

Статива Анатолій Іванович. Ця людина – 

природолюбець. Він закоханий у світ фауни й 

флори. Цьому навчає й учнів, викладаючи будь-

який із предметів. Чи знає хто з нас про те, що 

звичайна рослина, так звана берізка (бур’ян), 

має більше 40 видів квіток! Де і які пташки чи 

комахи проживають – усе це цікавить його. 

Тому мандри дорогами нашого краю й області – 

життя його вихідних і буденних днів. У 

навчальній діяльності він проводить уроки 

відповідно до інноваційних вимог і технологій. 

Він – «відмінник» у комп’ютерних технологіях, 

добре знається на цій техніці. Тож  учням 

цікаво з таким викладачем. 

 

Статива Анатолій 
Іванович, Лагутіна 

Любов Іванівна 
 

 

А ще Анатолій Іванович – наукова людина. 

У нього є багато наукових праць. Про це можна 

дізнатися в Інтернет-ресурсах.  

Математичним дисциплінам навчає 

Яковенко Галина Василівна. Разом із 

вихованням вона вміло, чітко відноситься до 

викладання алгебри й геометрії. Знає сама 

теореми, аксіоми «назубок», цьому навчає й 

учнів, відповідально ставиться до роботи з 

підготовки учнів до ЗНО для вступу у вищі 

навчальні заклади. 

А інформатику викладає Федоренко 

Олексій Олексійович. За фахом він – учитель 

інформатики, має міцні знання з предмета, 

передає їх молодому поколінню. Його учні 

були призерами обласних олімпіад. Олексій 

Олексійович нагороджений грамотами 

обласного управління, районної ради. 

Географію й Захист Вітчизни викладає в 

нас Негроєнко Валерій Михайлович. 

Енергійний, цілеспрямований викладач (у 

минулому – працівник органів внутрішніх 

справ). Окрім викладання предметів, багато 

уваги  приділяє  позаурочній роботі (змагання, 

гуртки, походи, волонтерська робота, 

громадська робота).  

 

Негроєнко Валерій 
Михайлович 

 

 

Разом із ним цією ж роботою займаються:  

керівник фізичної культури Авраменко Дмитро 

Віталійович, викладачі Козюра Ігор 

Миколайович, Підлісний Ігор Вячеславович. 

Наші випускники, молоді фахівці, покоління, 

що не підводить колектив, є надійними 

колегами, а Ігор Миколайович – Герой наш, 

який частку свого життя віддав Вітчизні, там на 

її Сході, звідки, буває, не повертаються. Ми 

гордимося такими викладачами.  

Краснонос Олександр Іванович, філолог за 

фахом, читає предмети: «Світова література» 

(«Зарубіжна література»), «Художня культура». 

У цікавий світ поезії, прози, естетики веде 

Олександр Іванович своїх учнів. Завжди 

креативно проводить виховні заходи. «Іде в 

ногу» з інноваційними технологіями, знається 

на роботі з комп’ютером, вивчає законодавчі 

документи, знайомить членів комісії з ними. 

Користується серед колег і учнів авторитетом і 

повагою.  

 

Краснонос Олександр 
Іванович 

 

До розмови приєднався Євгеній 

Васильович. 

 

- Хто-хто, а ви, Юліє Григорівно, мабуть, 

найбільше знаєтесь у законодавчій галузі і про 

це нічого не сказали.  

 

- Так, погоджуюся, та що можу сказати про 

себе? Право й правознавство – це предмети, що 

я викладаю. Цікавлюся всіма новинками 

законодавчої бази й навчаю цьому учнів. Знати 
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закони, права й обов’язки повинні всі.  Люблю 

учнів і предмети, що викладаю.  

Робота, робота… - у такому ритмі працюю. 

Поважаю колег і весь колектив. Мій батько був 

педагогом, я – теж, це передала й синові, який 

сьогодні працює тут. 

Хочу додати про викладачів професійного 

циклу. Те, що говорив Олексій Олексійович, 

повторювати не буду. Дійсно, усі викладачі, що 

викладають професійні предмети , 

заслуговують на повагу. Дотепність, особливий 

підхід у викладанні, досвід Віктора 

Григоровича Соляника – приклад для всіх, а 

любов до техніки й предмету, що веде  Пось 

Анатолій Володимирович – заслуговує на 

повагу від учнів та колег. Досвід Наталії 

Миколаївни Шастун відомий багатьом. За роки 

роботи на цій посаді вона докорінно змінила 

роботу своєї «кафедри кухарів». Це дало великі 

успіхи. Призові місця учнів в олімпіадах і 

конкурсах на обласному рівні, участь у 

Міжнародних конкурсах-виставках – це шлях 

усіх тих, хто належить до її циклової комісії. 

 

- Цікаво слухати про  колектив, а хто ж 

охороняє спокій у закладі, Євгенію 

Васильовичу? 
 

- Це чудові хлопці, які не знають спокою ні 

вдень, ні вночі – Костян Володимир 

Васильович. Людина доброї душі й серця. 

Мабуть, як батько – одинак, що виховав двох 

доньок, звик охороняти їх від усього лихого, 

так відповідально забезпечує охорону й ліцею. 

Відповідальним, з відмінною виконавчою 

дисципліною є й Левченко  Анатолій Іванович. 

Навчальні корпуси, гуртожиток, лабораторії – 

за всім має пильнувати чоловік. Тож часто 

говорить: «Сон уночі – мій ворог! А ви всі спіть 

спокійно, я вже вартую». 

Борис Васильович Кіптенко навчався і 

дуже довго працював у ліцеї, майже 30 років - 

вихователем, майстром, заступником 

директора, старшим майстром. З цієї посади 

вийшов на пенсію. Але сьогодні продовжує 

працювати в закладі, теж охороняє його спокій. 

Ми всі вдячні цим людям. Вони роблять 

справу для функціювання врівноваженого 

ритму життя ліцею. А порядки в корпусах 

забезпечує Кузьома Ірина, а в  гуртожитку – 

Василенко Ніна. Працелюбні, відповідальні 

дівчата, у них все на своїх місцях. Чистоту й 

охайність забезпечують наші прибиральниці. 

 

 

Техпрацівники 
 

 

 

Епілог 
 

- Євгенію Васильовичу, якими словами 

підсумуєте нашу розмову? 
 

- Люблю людей, люблю свій заклад і 

роботу в прекрасному колективі, який є 

великою родиною.  

Пишаюся всіма, хто працює тут, бо без 

будь-кого з них, розірвалося б таке міцне коло 

добрих, порядних, відповідальних людей. 

Люблю учнів. Без них не було б і нас 

. Усім працівникам і учням зичу здоров’я, 

удачі, миру, сонця в блакиті небес. 

 Нашому ліцею – процвітання, творчого руху 

вперед, досягнень, авторитету… 

 З ювілеєм нас усіх!  

 

 

 

 

 

 

Олександра Подоляк 
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Нотатки із щоденника 
 

 

Батьки і діти, діти і батьки –нерозділиме і одвічне 
коло… 

 
Династія Линтварьови – Шастун    

 

Погодьтеся, оминути кабінет секретаря 

неможливо. Так і сьогодні, і в далекі 70-ті роки 

ХХ ст. та до 2009 року не обходилися ми без 

послуг секретаря ліцею Линтварьової Олени 

Костянтинівни. Тут вона працювала з початку 

заснування училища (1973р.) і до кінця свого 

життя. 

Родом Олена  Костянтинівна з с.Хотінь 

Сумського району. Потім переїхали й жили з 

мамою в Синівці. Дівчина  вступила до 

місцевого технікуму, зустріла своє кохання, 

Линтварьова Миколу Олександровича, і стали 

жити вони окремим сімейством. 

Олена Костянтинівна першою прийшла 

працювати до училища, а через деякий час – і 

Микола Олександрович. Вона все життя 

працювала секретарем, а це така відповідальна 

робота! Чоловік спершу працював майстром у 

групах механізаторів, а потім  – старшим 

майстром у закладі. 

Зміною своїх батьків стала їх старша 

донька Наталія (їх у сім’ї дві). Вона закінчила 

педагогічний інститут у Глухові, трішки 

працювала в інших установах, а вже понад два 

десятиліття – викладач спеціальних дисциплін 

із професії «Кухар. Кондитер». У роботі завжди 

відповідальна й креативна. 

Цього викладача цінують не тільки в нас у 

ліцеї, про неї знають в області й за її межами. 

Вона активна, творча. Брала участь у 

різноманітних конкурсах, а особливо 

запам’яталася в конкурсі «Педагог - новатор».  

Її учні посідають призові місця в конкурсах 

профмайстерності та у фахових олімпіадах. 

Інноватика в освіті – стиль її викладання; учень 

– особистість, для якої працює викладач, - її 

педагогічне кредо, толерантність із колегами й 

оточуючими – запорука успіху на роботі в ліцеї 

і в громадській діяльності. Сьогодні Шастун 

Наталія Миколаївна є ще й депутатом 

Липоводолинської районної ради, це їй 

довірили виборці - і вона відповідає їм 

турботою та взаємністю. 

Пильність, увагу, відданість роботі – узяла 

від мами; спритність, комунікабельність – від 

тата. Доброту й порядність – від обох. Усе 

разом передала й своїй доньці, Тамарі, яка теж 

закінчила наш ліцей. 

 

  
 

Линтварьов Микола 
Олександрович 

Шастун Наталія Миколаївна 
 

Линтварьова Олена 
Костянтинівна 
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Династія Сова – Журова 
 

 
Про Івана Микитовича Сову ми сьогодні 

згадуємо тільки в пам’яті. Скільки поколінь 

будівельників він вивчив за час своєї 

викладацької діяльності! А скільком учням 

видавала стипендію його дружина, касир 

училища Марія Петрівна! Цього, мабуть, і не 

порахуєш уже. 

У далекому 1975 році вони прибули на 

роботу в училище й зразу влилися в молодий 

колектив. Маша – у бухгалтерію, а Іван – 

викладачем. Тоді вже мали доньку Наталю, а 

згодом народилася ще одна – Аллочка. Дружна 

родина, злагода панує в ній. Іван Микитович 

був і на роботі спокійним, урівноваженим 

наставником, тож і вдома з ніжністю виховував 

доньок.  

Старша донька обрала шлях учителя-

філолога, а менша – навчалася в нас в училищі, 

зустріла тут своє перше й міцне кохання - 

Журова Серьожу (на жаль, не так давно 

трагічно обірвалося його життя). Чекала 

Аллочка його з армії, потім одружилися. 

Народили двох синів – Сашу й Женю. 

Меншенький ще біля мами з бабусею, а Саша 

по закінченню нашого ліцею вирішив 

продовжити дідусеву й татову справу – 

будівництво, тож цього року закінчив 

Сумський будівельний коледж. 

Сьогодні донька Івана Микитовича Сови 

працює в ліцеї секретарем-діловодом. Усі 

дороги тих, хто навчається, їх батьків, 

працівників ліцею ведуть у кабінет до Журової 

Алли Іванівни.  

Уважна, зібрана, тактовна, вона нікого не 

обділить увагою. Порадить, допоможе в 

оформленні того чи іншого документа. Її чорні 

брови й карі очі засвідчують тип і ментальність 

української жінки, а ще – випромінюють 

сонячне тепло й ніжність. Схожість між Іваном 

Микитовичем та Аллою Іванівною – 

стовідсоткова. Та й риси характеру ідентичні, а 

в основному – в людяності й працьовитості.  

Тому учні поважали за це подружжя Сови 

Івана й Марії і люблять щиро за це Аллу 

Іванівну, їх дочку.  

 

 

 

 
  

Журова Алла Іванівна Сова Марія Петрівна Сова Іван Микитович 

 
Династія Горові 

 
 

Родину Горових знають у селі як 

працьовитих і дбайливих, добрих і порядних 

людей. Володимир Михайлович працює в 

училищі з 1979 року після завершення служби  

в армії та закінчення  Роменського 

сільськогосподарського технікуму. 

Приступив він до праці на вантажному 

навчальному автомобілі інструктором із 

водіння в Синівському СПТУ №40. Молодий 
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чорнявий, вусатий український козарлюга! Не 

одне дівоче серце калатало тільки від його 

гострого погляду. 

Та в училищі зустрів своє конання – веселу 

на вдачу, кмітливу Любов із Тростянеччини. 

Через деякий час побралися й зажили з 

батьками дружною родиною, народивши 

доньку Людмилу й сина Олександра. У їх 

немаленькому сімействі панувала злагода, 

повага до батьків і обов’язок перед ними. 

Володимир Михайлович весь час працює в 

ліцеї, а Любов Василівна деякий час працювала 

в медичній галузі та вже багато років – у 

Синівському ліцеї, у гуртожитку, живе 

інтересами молоді. І сама ніби й не старіє серед 

юнаків і дівчат. 

Обоє, Володимир і Любов, - дружелюбні, 

активні, брали участь у художній 

самодіяльності, володіють тонким гумором і 

веселою вдачею. А ще – почуття гуманності – 

їх вектор життя. 

Донька Людмила деякий час працювала в 

ліцеї бухгалтером, пізніше – заступником 

директора з навчально-виробничої роботи. Але 

сімейне життя покликало в інші краї.  

Син Олександр – продовження свого тата в 

усьому: у відповідальності, кмітливості й 

розумі, у ставленні до своєї роботи – 

інструктора з водіння автомобіля. Як і батька, 

Олександра Володимировича поважають юнаки 

й дівчата, яких він навчає керувати 

автомобілем. І молодість не провокує на 

пасивність. За що береться, завжди доводить до 

кінця. 

У загальному ж, родина Горових – це 

працелюбність, згуртованість, відповідальність, 

відданість своїй справі . Тому, мабуть, і онук 

Володимира Михайловича та Любові 

Василівни, Денис, подав документи на 

навчання саме в ДПТНЗ «Синівський ПАЛ», 

хоча й живе в Гадячі. Естафета, що почалася зі 

старту Володимира Михайловича, 

продовжується  сьогодні вже його онуком. 

 

 

 

    
Горовий Володимир 

Михайлович 
Горовий Олександр 

Володимирович 
Горова Любов 

Василівна 
Горова Людмила 
Володимирівна 

 
Династія Плющ-Підлісні 

 
 

Григорій Григорович Плющ прийшов 

працювати в Синівське СПТУ № 10 у 1973 році 

з перших днів його створення. Як і багато 

інших, перейшов із технікуму, де працював 

викладачем фізичного виховання. Тож 

напрямок діяльності не змінював. На той час 

був уже одружений на місцевій дівчині 

Людмилі, мали  двох діток – Юлію й Ігоря. 

Чудова родина, дружна, багата на родичів у 

селі. 

Григорій Григорович віддавався роботі 

сповна. Стрункий, підтягнутий, загартований, 

він спонукав до цього й учнів. Окрім 

високоефективних уроків, викладач у 

позаурочний час приділяв велику увагу роботі 

секцій із легкої атлетики, волейболу, футболу. 

Він «горів» цим. І учні любили його за те, тому 

й пам’ятають його до сьогоднішніх днів. 

На жаль, Григорій Григорович уже 

відійшов у вічність. Та кожного року ми 



 
 

26 

 

Спецвипуск  2 до № 1 (1) 2018 

вшановуємо його пам'ять проведенням 

районного чемпіонату з волейболу імені                

Г.Г. Плюща. 

Серце й душу педагога передав і своїй 

старшій дитині – доньці Юлії, яка вирішила 

продовжити вчительську династію. 

По закінченню інституту Юлія прийшла на 

роботу в училище вихователем гуртожитку, де, 

окрім батька, працював (і зараз працює) 

художнім керівником її чоловік Підлісній 

Вячеслав Миколайович, без якого не 

обходиться жоден масовий захід у ліцеї. 

Юлія Григорівна Підлісна працює в ліцеї 

методистом. Тож педагогічна інноватика, 

методичні проблеми, уроки – це поле її 

діяльності. 

Син Юлії Григорівни й Вячеслава 

Миколайовича, Ігор, навчався в Синівському 

ліцеї, закінчив його з медаллю, потім – у 

Сумському педагогічному університеті             

ім. А.С. Макаренка на факультеті фізичного 

виховання і спорту. Продовжив дідусеву 

справу. Сьогодні він є керівником гуртка.  

Молодь горнеться до нього, особливо ті, хто 

любить футбол. Ігор Вячеславович завжди в 

колі молодих, бо їм цікаво вчитися в нього по-

сучасному. 

Уже три покоління цієї родини передають 

свої знання й уміння молодим. Особистим 

прикладом, завзяттям вони виховують учнів. А 

поряд з юними – і самі завжди молоді душею й 

серцем. За свою роботу мають районні й 

обласні Грамоти й Подяки.  

Жодні виступи на сценах, чи в спортзалі не 

обходяться без участі Підлісних. Приємно, що 

цей творчий потенціал не згасає й сьогодні, що 

любов до учнів і до педагогічної діяльності 

продовжується в наступних поколіннях. 

 

 

 

   
 

Плющ Григорій 
Григорович 

Підлісна Юлія 
Григорівна 

Підлісний Ігор 
Вячеславович 

Підлісний Вячеслав 
Миколайович 

 
Династія Громико – Овсієнко 

 
 

У 1970 році Громико Михайло Федорович 

закінчив Харківський інститут механізації й 

електрифікації за фахом інженер-механік. 

Спочатку працював у так званих на той час 

колгоспах, а з 1980 року переїхав у с.Синівку  

на Сумщині і влаштувався на роботу в місцеве 

СПТУ № 10 викладачем спецдисциплін (увесь 

час до виходу на заслужений відпочинок 

викладав предмети, пов’язані з професією 

«Тракторист»).  

Усі випускники закладу й колеги знають 

Михайла Федоровича як фахівця «старого» 

загартування: знаючого, вимогливого до себе й 

до учнів, успішного й шанованого колегу, 

приємного співбесідника, інтелектуально – 

розвинену, начитану особистість. Мабуть, чи не 

найбільшу бібліотеку книжок на різноманітну 

тематику має в своєму домашньому кабінеті 

Михайло Федорович. Тому й доньок, разом із 

дружиною Олександрою Олексіївною, Ірину та 

Ларису, виховував у любові до книжок, до 

землі, до людей. 
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- Любить людей мене навчили батько й 

мати, - так цитує поета й робить свої додатки 

старша дочка Ірина. 

По закінченню восьмого класу місцевої 

школи Ірина вступила до Синівського СПТУ   

№ 10, де навчалася з 1983 по 1986 рік за 

професією «Тракторист-машиніст широкого 

профілю, водій автомобіля категорії «С». 

Здавалося б, чоловіча професія, але дівчина не 

зважала на те, що одна в групі серед юнаків, й 

упевнено оволодівала знаннями за фахом. І це 

дуже вдало виходило в неї, тендітної, 

мініатюрної дівчинки з розкішними хвилями 

волосся кольору стиглого льону й очима-

волошками. Завжди сором’язлива, але 

цілеспрямована й наполеглива. У конкурсах – 

перемоги: обласні змагання орачів - 1985 й 1986 

роки, а в 1986 році – призер Республіканських 

змагань орачів (ІІ місце). Грамоти, дипломи… 

А по закінченню училища – уже виважений і 

впевнений вступ до Сумського факультету 

Харківського  сільськогосподарського 

інституту імені В.В. Докучаєва на факультет 

механізації сільського господарства 

(спеціалізація – інженер-механік). Ішла 

батьківським шляхом. Там і долю свою зустріла 

– Віктора. Та виявилася ця доля трагічною. 

Лишилася з донькою Ірина наодинці. Тому 

переїхала до батьків (і сестра тут проживає), 

багато років працює в селі і більше 10 років – у 

ліцеї бухгалтером – касиром. Як і Михайло 

Федорович, дуже відповідальна й старанна, 

ввічлива, знаюча. 

 Онуки Михайла Федоровича – Женя й 

Таня (доньки Ірини й Лариси), теж навчалися в 

ліцеї. Після – Женя закінчила педагогічний вуз, 

зараз живе в столиці України, а Таня – 

навчається в СНАУ на факультеті харчових 

технологій. Можливо, і її доля поверне до 

ліцею. Час покаже.  

 

 

 

  
Громико Михайло 

Федорович 
Овсієнко Ірина 

Михайлівна 

 
Династія Козюра 

 
 

Козюра Микола Васильович усе своє  

життя працював у Синівському училищі. 

Відслужив у Збройних Силах, закінчив 

Роменський сільськогосподарський технікум. 

У 1975 році розпочав трудову діяльність у 

Синівському СПТУ №10. Робив Микола 

Васильович  на посаді слюсаря,  деякий час – 

викладав фізичне виховання, а з 1980 року – 

майстром виробничого навчання в групах 

трактористів. Любов до техніки й землі взяла 

верх. Та не тільки це, а й бажання передавати 

своє вміння і знання іншим покликало 

молодого юнака на педагогічну роботу. 

Робота на полях: обробка ґрунту, посіви, 

збирання зернових комбайнами – це тільки 

частка того, чому він навчав учнів, які 

пам’ятають про майстра Козюру  і сьогодні. 

Разом із дружиною Галиною вони зростили 

двох прекрасних синів – Романа й Ігоря, які 

після школи здобували професійну освіту в 

Синівському професійному аграрному ліцеї за 

механізаторським спрямуванням. Навчалися 

добре, отримали дипломи з відзнакою. Тож по 

закінченню ліцею – дорога в університети. 

Старший, Роман, у 2005 році закінчив 

Глухівський педагогічний університет імені 
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О.П. Довженка за фахом «трудове навчання й 

інформатика». 

У цей же рік прийшов на роботу в 

Синівський ПАЛ майстром виробничого 

навчання в групах «Оператор комп’ютерного 

набору». І завирувало педагогічне життя! Юне 

покоління не виходило з кабінету майстра, бо ж 

– майже однолітки, та й комп’ютер – це вже 

необхідність їхнього життя. 

Сьогодні Роман Миколайович працює 

вихователем у гуртожитку. Допомагає учням 

при роботі на ПК, мандрує з ними куточками  

не тільки Липоводолинщини. Щотижня є 

«кіномеханіком» в актовій залі, бо для учнів та 

й для бажаючих жителів села в ліцеї два рази на 

тиждень демонструють кінофільми на 

широкому екрані. Сьогодні – це рідкість, але ми 

її відродили. 

Дружина Романа, Людмила, закінчила наш 

ліцей. Удвох вони виховують сина й доньку, які 

через кілька років (планують уже сьогодні) 

прийдуть на навчання в ліцей.  

Молодший син, Ігор, після ліцею закінчив 

Сумський державний педагогічний університет 

імені А.С. Макаренка за фахом учитель 

фізичної культури. На роботу в ліцей прийшов 

у 2009 році. У 2010-2011 роках проходив 

військову службу в Збройних Силах України. А 

потім повернувся на роботу в ДПТНЗ 

«Синівський ПАЛ». Одружився теж на 

випускниці нашого закладу, Віталіні, яка своє 

життя присвятила роботі з дітьми в дитячому 

садочку. 

На долю всієї родини випала страшна 

звістка – служба Ігоря в зоні АТО, у страшні 

2014-2015 роки, на передовій, у точках, де 

вирувало полум’я, де найбільше гинуло 

українських бійців. Про службу він говорить 

скромно й мало. Зрозуміло одне: орден «За 

мужність ІІІ ступеня» - заслуга героя перед 

Україною. Його поважають  люди, він патріот . 

Мати цих хлопців і дружина Миколи 

Васильовича, Галина Миколаївна, до виходу на 

пенсію років 10 теж працювала в ліцеї у 

підсобному господарстві. 

 

 

 

 

 

 
 

Козюра Микола 
Васильович 

Вручення державної 
нагороди Ігорю  
Миколайовичу 

Ігор Миколайович 
Роман Миколайович 

Микола 
Васильович та 

Галина 
Миколаївна з 

онучатами 

 
Династія Подоляк 

 
 

Тремтить. Калатає. Ніжно шепоче моє 

серце. Ділюсь сокровенним, найдорожчим у 

світі- про мою родину. 

Прізвище Подоляк з’явилося в наших краях 

ще в далекому 1946 році, коли молодий юнак, 

який із 18 років пройшов страшну війну, тяжкі 

поранення,  після війни переїхав до родичів на 

Колядинецькі хутори, тоді ще Синівського 

району. Доля багато ще сюрпризів приносила в 

житті, та коли  вже почав працювати 

телефоністом у Синівці, а пізніше – лаборантом 

обчислювальної техніки в Синівському 
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бухгалтерському технікумі, зустрів дівчину 

Галю. Згодом побралися. Коли в 1973 році 

створювалося училище (СПТУ №10), 

Костянтин Корнійович був одним із перших 

його працівників. Тепло -, енерго -, водомережі 

– це поле діяльності Костя Корнійовича (так 

звали його і в колективі, і в селі). Завжди 

безвідмовний. Його поважали односельці за 

доброту, ввічливість, за «золоті» руки. Техніку 

ладив будь-яку. 

Дружина, Ганна Іванівна, працювала  в 

школі вчителем. А Кость Корнійович ще й на 

пенсії працював в училищі, скільки дозволяло 

здоров’я. Разом зростили двох синів, які теж 

обрали педагогічну роботу. І менший Сергій 

прийшов сіяти знання саме в Синівське 

училище, хоча й закінчував Сумський філіал 

Харківського сільськогосподарського інституту 

імені В.В. Докучаєва. Але доля «вирішила» 

своє. Ще студентом, перебуваючи в 

механізованому загоні в с. Хоружівка 

Недригайлівського району, зустрів свою 

майбутню дружину Олександру. А в 1984 році 

стали на рушник, пов’язали їм руки хусткою й 

так ось уже майже 34 роки вкупі. Олександра 

Миколаївна – педагог. За першою освітою – 

математик, але ж знову все «стало» на свої 

місця: друга освіта – філологічна. Це те, чим 

горить вона й віддається роботі сповна. 

Сергій Костянтинович біля двох десятків 

років викладав автосправу, вісім років 

очолював колектив ліцею, розвивав навчальну 

й виховну роботу, велику увагу приділяв 

аграрному сектору. 

Для нього кожен працівник і учень – 

особистість, він переймається проблемами 

кожного. Вийшовши на заслужений 

відпочинок, продовжує працювати в колективі 

інженером з охорони праці, піклується про 

здоров’я кожного. 

Разом із дружиною виховали сина Сергія, 

який навчався в ліцеї, був одним із перших 

медалістів, а надалі по закінченню університету 

МВД України, присвятив своє життя військовій 

службі. Коли запропонували виїхати на рік у 

відрядження на Донбас, відповідь була 

однозначна: «Так». Бо так вихований у родині. 

Важкими були для батьків ці 14 місяців 

перебування сина в АТО, але на роботі, у 

колективі, де є розрада, робота з молоддю й 

прекрасними колегами, завжди є наснага до 

діяльності, до творчого ентузіазму. 

Сергій Костянтинович та Олександра 

Миколаївна – пошановані державою, людьми, 

долею: мають заслужені нагороди та відзнаки, а 

головне – дочекалися сина із війни. Життя 

продовжується… 

 

 

 

 

 
 

 
Подоляк  

Костянтин Корнійович   
Подоляк Олександра 

Миколаївна 
Сергій Костянтинович і 
Олександра Миколаївна 

 

Подоляк Сергій 
Костянтинович 

 
 

Олександра Подоляк  

Подоляк Сергій 

Костянтинович 
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Літературна сторінка 

 

Плаче зима за вікном… 
Новела 

 

 

  Схід...Здається ось-ось вигулькне з-за 

горизонту рожево-багряний диск сонця, 

займеться  цим кольором усе навколо, 

почнеться новий день…  

 Ні! Дощ не дає можливості споглянути на 

це диво-імпресію. Він стає все густішим і 

холоднішим. Дрож проймає все моє тіло, 

пересмикує кожен м’яз. Холод, такий 

пронизливий холод… А ще - сизий туман над 

землею й сіра пелена дощу. Невже цьогорічна 

зима тільки й знає, що плакати за моїми 

вікнами? Ба, ні – і за чужими теж. 

Сирість і мряка. Мабуть, і природа асоціює 

з настроєм. Плаче зима за вікнами мого 

будинку, чиїхось кварталів. Вона омиває 

печаллю рідну Україну. Плаче вона за своїми 

синами, яким би мирно розбудовувати свою 

державу. А їм приходиться зберігати хоча б 

цілісність її. Тож і сумує зима разом із нами. 

Схід… Я знову вдивляюся в ніч, що 

володарює останні хвилини і, здається, що  їй 

немає кінця-краю. Плач зими не дає 

прояснитися небу й вигулькнути сонцю. Уже 

звичними стали сумні, сірі будні. І настрій  - 

такого ж кольору. 

Стукають монотонно великі краплі дощу  

по схилах даху, спливають по стінах, омивають 

шибки й спадають у темні калюжі на подвір’ї, 

що утворилися від безперервної зливи. А ще – 

оселяються в моєму серці, давлять на нього, 

нагадуючи мені про те, що й моє кохання там – 

на сході рідної країни. А  я не можу бути 

поряд… Дивно, але я трішки заздрю тобі, 

коханий, що ти там, у вирі пекла, у зливі 

вибухів снарядів, у багряному сяйві мінометних 

черг, у задимленому далекому краї. Сум 

душить мене, застрягає клубком у горлі. Ти там 

борониш Вітчизну, захищаєш народ і націю. О, 

як ти умієш гарно це робити, бо ж є люблячим 

сином своєї України. 

Тебе теж омивають сірі дощі-зливи, 

пронизує холод та обпікає гаряче повітря від 

вибухів, і теплить душу прагненням бачити 

свою землю вільною, єдиною, неподільною... 

***** 

Плаче зима… Вологою ковдрою стеляться 

дощі, завиває сірим вовком вітер, тужить-

голосить негода... Я в цей час – у теплій кімнаті 

переглядаю твої фото. А як ти? Мабуть, там 

нечутно отих завивань, бо ж їх на Донбасі 

перекривають інші звуки. Степові краї 

пронизують своїм відгомоном постріли й 

вибухи. Коханий, сумний плач зими ще більше 

зближує нас. Природа хоч як-небудь 

намагається поставити в стан рівноваги  ритм 

двох сердець. Бо ж ридання дощу поєднує мене 

з тобою, не дає ясного просвітлення в душі. 

 Я розумію, що « у природи немає поганої 

погоди», але  вже так набрид оцей морок і 

вдень, і вночі. І тільки тоді зігріється душа, 

коли ти хоч разочок чи два за добу обізвешся. 

Телефон – це єдиний спосіб тебе почути й 

візуально уявити. Коханий, я бачу тебе 

високого, статного й мужнього в сірій зливі. 

Але ти впевнено вириваєшся з її обіймів, 

постаєш у всій своїй красі українця … 

І враз у нас стихає дощ, пробивається крізь 

сизі хмари сонце. Хоч на мить! І так стає тепло 

й затишно на серці. Я опиняюся в тому періоді 

життя, що зветься «інтермеццо». Так, саме 

перепочинок настає. Сірість і холод 

змінюються світлом і теплом. Настрій вибрався 

на пік свого щастя. І все це – від того, що ти 

промовив слово, яким проник у моє серце, дав 

віру в майбутнє України,  національну гідність і 

патріотизм.  Ніби сили нові прилинули. 

Відійшли в небуття вагання, слабкість, 

безвихідь. Виросла гордість за те, що я – 

українка. 

 Зазвучало в серці, у кожній судинці: « Усе 

буде добре…». 

 Я вже й не помічаю плачу зими.  

Ранок грає на струнах арфи водяними 

перлами, сповнює вологою, дає життя… 

Паралелі проведені між плачем і сміхом… 
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Я ж чекаю шостого дня тижня. У 

народному повір’ї є така істина, що немає 

жодної суботи без сонця. Хоч на хвильку, але 

воно обов’язково вигляне в цей день . 

***** 

 Нарешті  я побачила схід сонця. Мабуть, 

ховаючись довго за хмарами, воно набралося 

такого насиченого рожево-багряного кольору, 

що весь горизонт покрився в ці ж тони. 

Коханий, ти теж спостерігаєш там 

зародження нового дня у всій його красі. Як і я, 

віриш, що відійдуть сірі будні, зима оговтається 

й простелить нам теплу білосніжну ковдру, 

огорне чистим-пречистим снігом. І хай це 

сьогодні тільки інтермеццо нашого життя, та 

згодом воно перейде в цілу  оперу, у постійний 

ритм. А плач зими звучатиме іноді в перервах 

між мажорним дзвоном кохання, плином 

мирного життя в рідній Україні. 
 

Роль у театрі одного актора  
Монолог 

 

 Сьогодні я виконаю роль   у театрі одного 

актора. Спробую зіграти її так, щоб торкнутися 

струн вашого серця. А мову поведу про  

найболючіше – про долю нашої України. Якою 

буде вона, таким буде й наше життя. Ми – 

нероздільні. Можливо, ви не погодитеся? 

Скажете, що можна знайти для проживання 

іншу державу з кращими умовами й достатком? 

А чи думаєте ви так і про своїх рідних батьків, 

у житті яких теж часто бувають негаразди? 

Свою Україну любіть. 

Любіть її… во врем’я люте… 

Виникає багато запитань, і на всі їх можна 

знайти відповіді. Так, сьогодні Україна 

переживає не кращі часи, бо ж посягають на її 

цілісність, хочуть зламати волю народу, 

розшматувати територію держави, принизити 

націю, значимість рідного слова. Це, звичайно, 

впливає на розвиток її. Але ніхто не зможе нас 

упокорити. Погодьтеся, те, що віками надбане, 

Богом дане – воно вічне. 

Хіба можна змінити вкраїнські верби, 

калину й тополі на модрини чи кедри?  Вони 

теж прекрасні, але – чужі, завезені з далеких 

країв. 

А чи є ще такі Карпати у світі, усіяні 

густими бескидами й стрімкими гірськими 

річками-потоками? Ні, ці пейзажі 

неповторювані й найрідніші. І наймиліше синє   

небо   над Україною моєю! 

Ми – українці й маємо пишатися всім, що 

всотали з материнським молоком і словом, 

звичаями й традиціями рідного краю, історією 

свого народу. 

Нема на світі України, 

Немає другого Дніпра… 

Ці слова належать Великому Кобзарю, 

Тарасу Григоровичу Шевченку. 

 Його знають у всьому світі, поважають. Це 

означає, що шанують і країну, у якій він 

народився. Творчість поета надихала в усі часи 

на розбудову держави, підіймала дух борців за 

волю народу, за національну гідність. Поезія 

Кобзаря й сьогодні надихає народ у боротьбі на 

сході держави. 

Хто ж, як не ми, збудуємо Україну? Для 

себе, для дітей і онуків відродимо її велич і 

красу. 

Скажете: довго ще прийдеться нам 

ліквідовувати ті руїни, що на Донбасі. 

Погоджуюся з вашою думкою. Але ми зможемо 

це зробити, бо ж – українці – народ, який 

тримається на єдності. Ми знаємо: ніхто не 

зробить нас сильною нацією, якщо ми не 

схочемо цього зробити самі. 

Кожен із нас має пройнятися майбутньою 

долею України-матінки, ніхто з вас осторонь не 

зможе пройти. Повірте, разом нам удасться 

відстояти мир на Донбасі, повернути Крим. 

Погоджуєтеся зі мною? Думаю, що так. 

Більшість із нас – справжні патріоти своєї 

Вітчизни. Ми кожного дня дбаємо про неї. А ті, 

кому це байдуже, не гідні жити в нашій державі 

й користуватися народними благами. Усі разом 

збудуємо нову Україну, бо ми – єдиний народ, 

ми – українська нація.  

Усім життям, всім током крові –  

Народжуємо в собі Шевченка. 

Хоч іскру – кожен. Іскру – кожен. 

 Всі разом – буде Україна. 

 

Олександра Подоляк 



 
 

32 

 

Спецвипуск  2 до № 1 (1) 2018 

 

 Слово молоді 
 

 

 

 

 

 

  
Мої перші успіхи 

 

По закінченні 9 класу Синівської ЗОШ І-ІІІ ступенів я без вагань обрав свій подальший 

шлях до успіху – це навчання в ДПТНЗ «Синівський професійний аграрний ліцей». І, мабуть, - це 

не випадковість. Життя моїх бабусь, тата й мами тісно пов’язані з цим закладом. Професія 

«Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва (лісогосподарського)  (категорії 

«А1», «А2», «В1»). Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій 

автотранспортних засобів (категорія "С″)» – це те, що дано мені від дідусів. Тож я цілеспрямовано 

пішов на навчання в ліцей. Окрім фаху, тут я отримав міцні знання із загальноосвітніх предметів, 

тому став «золотим» медалістом. А для ліцею – це вже традиція: випускати медалістів, які 

підтверджують свої знання в майбутньому. Тож ДПТНЗ «Синівський професійний аграрний 

ліцей» є не тільки профтехзакладом, а й центром високоякісної загальноосвітньої підготовки. 

У ліцеї мене навчили бути цілеспрямованим і наполегливим, упевненим у своїх кроках до 

успіху. За час навчання я неодноразово був призером обласних мовних конкурсів та переможцем 

ІV етапу мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Саме за це мені випала честь 

отримати стипендію від Губернатора Сумської області. 

Тому я вдячний усьому колективу педагогічних працівників, а особливо – викладачу 

української мови й літератури Подоляк Олександрі Миколаївні та моїй мамі, вихователю ліцею, 

Ващенко Людмилі Миколаївні. Це вони формували в мені віру в себе, уміння навчатися й брати 

від цього найголовніше. А весь колектив загартував мене жити по-дорослому, свідомо, вдумливо й 

цілеспрямовано. Вони навчили мене доброті, гуманності, толерантності, патріотизму. 

Для мене навчання в ліцеї – запорука кар’єрного росту в житті. Сьогодні я  – студент 

найстарішої в Україні Острозької академії (юридичний факультет). Це – сходинка до кар’єрного 

росту, і стати на неї мені допомогли саме педагоги ліцею. 

Тож хочу всіх  привітати з ювілейним святом ліцею та побажати  подальшого розвитку, 

успіхів та удачі в роботі, а в особистому житті – здоров’я, родинного благополуччя, миру й 

злагоди, добра й достатку. Хай ваше життя квітне радощами, перемогами, любов’ю й теплом! 

 

 

 

Богдан Ващенко,  

випускник ліцею  2017 року 
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Слово молоді 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І знову… покликав нас дзвінок в аудиторії 
 

Святкове подвір’я ДПТНЗ «Синівський професійний аграрний ліцей» «загомоніло» 

жвавими голосами учнів ІІ, ІІІ, ІV курсів, звичайно, новоприбулих першокурсників. А їх у цьому 

році – 3 групи. Учні з нашого району, Роменщини, Лебединщини й Полтавщини, та інших 

населених пунктів зібралися на святі Дня знань. Також приїхали батьки учнів – першокурсників, 

щоб разом відсвяткувати той день, коли їх діти стали на шлях професійного вибору,  розпочали 

шлях свого майбутнього. 

Гімн, винесення Прапорів, ушанування пам’яті про загиблих у різні періоди історії, а в цей 

день – і загиблих на Донбасі, наших випускників – Авраменка Сергія та Свистунова Вадима. 

Перший з них загинув саме 3 вересня. Тож їм – квіти, слова щирої вдячності й вічної пам’яті та 

скорботи від нас – живих… 

Ми продовжуємо жити під мирним небом. Ліцей одних випускає в життя кваліфікованими 

робітниками, інших приймає у велику родину професійної школи і зичить випускникам наснаги, 

нових звершень, здоров’я, удачі у виборі… 

Для всіх – пісні, добрі слова ведучого, Андрія Соляніка, подяки й грамоти, похвальні листи 

від директора  Хоменка Євгенія Васильовича, від секретаря сільської ради с. Синівка Олійник 

Валентини Іванівни. Передали свої вітання й керевництво району, роботодавці… 

  

Багато учнів отримали сертифікати за участь у конкурсах «Левеня», «Кенгуру», 

«Геліантус». А координатор останнього конкурсу в ліцеї вручив Подяку за сприяння в проведенні 

цих конкурсів директорові ліцею Хоменку Євгенію Васильовичу.  

Прозвучав перший дзвоник, який урочисто пронесли учень ІІІ курсу  Владислав Трохимець 

й учениця І курсу  Альона Дудукаленко. 

І ось цей дзвінок покликав учнів до аудиторій, на уроки. Розпочалися навчальні будні. 

 

 

 

 

 

Яна Підлісна,  
учениця 34 групи ліцею 
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 Професійно-теоретична підготовка       

Предмет. Технологія приготування їжі з основами товарознавства. 
Тема.   Технологія приготування котлетної маси з м’яса та напівфабрикатів із неї: 

котлети, биточки. 
 

Мета    

Навчальна: сформувати знання про 

правила та технологію приготування котлетної 

маси з м’яса та  напівфабрикатів із неї: котлет, 

биточків. 

Розвивальна: розвивати розумову 

активність, пізнавальний інтерес, логічне 

мислення у вирішенні  конкретних виробничих 

ситуацій; уміння працювати з технологічними 

схемами, картками, підручниками, додатковою 

літературою, навички правильно і якісно 

виконувати основні трудові прийоми і їх 

сполучення, що становлять операції  

приготування котлетної маси та 

напівфабрикатів котлет та биточків. 

Виховна: виховувати увагу, 

спостережливість, відповідальність за здоров’я 

майбутніх клієнтів, відчуття необхідності 

готуватися до роботи в умовах ринку праці 

через розвиток таких складових професійної 

компетенції як техніко-технологічна, 

математична, правова; утвердження успішного 

образу «Я» в реалізації себе як 

висококваліфікованого фахівця.  

 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань. 

Міжпредметні зв’язки: калькуляція, 

правознавство, виробниче навчання. 

 

Урок проводиться у формі евристичної 

бесіди з використанням елементів 

інтегративних технологій та проблемно-

пошукових прийомів. 

 

Методи, що застосовуються на уроці: 
експрес-опитування, мультимедійна 

презентація, практичний майстер-клас, 

бліцопитування, дослідницька робота, робота з 

технологічною документацією. 

 

Матеріально-технічне забезпечення  
Технічні засоби навчання: комп’ютер, 

проектор, екран. 

Наочні посібники: технологічна схема 

приготування котлетної м’ясної маси, таблиця 

складових котлетної маси, таблиця можливих 

недоліків котлетної маси та напівфабрикатів із 

неї та шляхи їх попередження, інструкційно-

технологічні картки. 

Зразки натуральної сировини: м’ясо, сіль, 

хліб, молоко, перець, паніровочні сухарі. 

Обладнання: тара для сировини, ємкість 

для котлетної маси, м’ясорубка, розробна 

дошка «МС», ніж для панірування, посуд для 

напівфабрикатів, демонстраційний стіл, 

серветки. 

Роздатковий матеріал: критерії 

оцінювання з теми, задачі з розрахунку 

необхідної кількості сировини для 

приготування заданої кількості 

напівфабрикатів (20 шт.), ситуативно-

правознавча задача (20 шт.), інструкційно-

технологічні картки з додатковим завданням з 

калькуляції (по 20 шт.). 

Підручники: В.С. Доцяк «Технологія 

приготування їжі з основами товарознавства 

продовольчих товарів»  (10 шт.). 

 

Очікувані результати: 

Учні будуть уміти: 

- підготовити сировину для приготування 

м’ясної котлетної маси; 

- приготувати котлетну масу та 

напівфабрикати з неї: котлети, биточки; 

- визначати за органолептичними 

показниками готовність котлетної маси; 

- визначати якість котлетної м’ясної маси 

та напівфабрикатів із неї: биточків, котлет; 

- розрахувати кількість сировини для 

приготування заданої кількості 

напівфабрикатів із м’ясної котлетної маси. 

Учні будуть знати: 

- правила підготовки сировини для 

приготування м’ясної котлетної маси; 

- правила та технологію приготування 

м’ясної котлетної маси та напівфабрикатів із 

неї: котлет, биточків; 

- ознаки готовності та якісності котлетної 

маси та напівфабрикатів із неї: котлет, 

биточків; 

- терміни та умови зберігання котлетної 

маси та напівфабрикатів із неї. 

 

 



4 

Епіграф уроку 
Розкажи мені – і я почую, 

Покажи мені – і я побачу, 

Дозволь мені спробувати – і я навчусь. 

Конфуцій 

Хід уроку 

 

І. Організаційна частина. 

1.Організація учнів до навчання. 

2.Перевірка готовності учнів до уроку ( на 

минулому уроці викладач запропонувала 

бажаючим учням виступити в ролі експертів із 

калькуляції, правознавства, техніка- технолога: 

вони попередньо отримали завдання, провели 

пошукову діяльність і підготувалися до  

уроку). 

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання 

(експрес-опитування – додаток 1). 

 

ІІІ. Повідомлення теми уроку. 

Актуалізація знань, мотивація навчальної 

діяльності. Оголошення критеріїв оцінювання 

(додаток 2), очікуваних результатів уроку. 

Учням також повідомляється, що в 

проведенні даного уроку буде брати участь 

майстер виробничого навчання, яка практично 

продемонструє технологічні прийоми та 

методи роботи під час приготування котлетної 

маси та напівфабрикатів із неї. 

 

ІV. Основна частина уроку.  

Вивчення нового матеріалу 

1.Правила підготовки сировини для 

приготування котлетної маси  (практичний 

майстер-клас). Робота із таблицею «Норма 

продуктів на 1 кілограм м’якоті м’яса »  

(додаток 3)  (таблиця демонструється  на 

екрані, учні занотовують у конспекти). 

2.Технологія приготування котлетної маси з 

м’яса  ( робота з технологічною схемою, що 

виведена на екран  (додаток №4), практичний 

майстер-клас).  

3.Вимоги до якості котлетної маси 

(розповідь викладача, що супроводжується 

практичним показом майстра виробничого 

навчання). 

4.Значення та вимоги до хліба для котлетної 

маси з м’яса  (повідомлення та дослідження 

техніка технолога (додаток №5)). 

5.Вимоги до якості м’ясної котлетної маси. 

Недоліки , причини, способи усунення ( робота 

з таблицею (додаток №6)). 

6.Технологія приготування (формування)  

напівфабрикату «Котлета», правила та 

прийоми панірування даного напівфабрикату 

(практичний показ). 

7.Технологія приготування (формування)  

напівфабрикату «Биточок», правила та 

прийоми панірування даного напівфабрикату 

(практичний показ). 

8.Вимоги до якості напівфабрикатів 

(продовження роботи з таблицею (додаток 

№6)). 

9. Робота з інструкційно-технологічними 

картками ( картки роздаються кожному учню 

(додаток №7,8)). 

10.Розрахунок необхідної кількості 

сировини для приготування певної кількості 

напівфабрикатів ( розрахунки біля дошки 

експертом із калькуляції) (задачі – додаток 

№9, 10). 

11.Виступ експерта з правознавства із 

ситуативною правознавчою задачею, (додаток 

11). 

 

V. Рефлексія (бліцопитування – додаток 

12). 

 

VІ. Оцінювання навчальних досягнень 

учнів. 

 

VІІ. Домашнє завдання. 

1.Опрацювати конспект уроку. 

2.Опрацювати по підручнику В.С.Доцяк 

«Технологія приготування їжі з основами 

товарознавства продовольчих товарів» розділ 

4, параграф 4 ,сторінка 67, 68. 

3.Розрахувати завдання за інструкційно-

технологічними картками (додаток 7,8), дати 

юридичну оцінку ситуації. 

4.Вивчити технологію приготування 

котлетної маси та напівфабрикатів: котлет, 

биточків. 

5.Учням, які бажають отримати оцінки 

високого рівня, знайти  технології 

приготування інших напівфабрикатів із 

котлетної маси та підготувати мультимедійні 

презентації. 

 



Додаток 1 

 

1. Що таке м'ясо? 

2. Які поживні речовини містить м'ясо? 

3. Як поділяють м'ясо залежно від виду забійної худоби? 

4. Перелічіть тканини м’яса.  

5. Як поділяють туші забійної худоби залежно від угодованості? 

6. З яких послідовних операцій складається технологічний процес механічної кулінарної 

обробки м’яса? 

7. Що таке обвалювання м’яса?   

8. Яке м'ясо називають котлетним? 

9. Яке призначення котлетного м’яса?  

 

Додаток 2 

 

Критерії оцінювання знань учнів на уроці з технології приготування їжі з основами 

товарознавства з теми: «Технологія приготування котлетної м’ясної маси  та напівфабрикатів 

із неї: биточків, котлет» 

Бали Знає 

1 Учень  із допомогою викладача відтворює теоретичний матеріал на рівні розпізнання 

окремих етапів технологічного процесу   приготування котлетної маси та напівфабрикатів 

із неї. Під час відповідей і практичних завдань допускає суттєві помилки, що не може 

виправити самостійно. 

2 Учень  безсистемно, неповно відтворює на рівні розпізнання окремі фрагменти 

навчального матеріалу, пов’язаного з різними етапами технологічного процесу 

приготування котлетної маси та напівфабрикатів із неї. Неусвідомлено виконує окремі 

фрагменти практичних завдань. Під час відповідей допускає суттєві помилки, що не може 

виправити. 

3 Учень  із допомогою викладача відтворює фрагменти навчального матеріалу, пов’язаного з 

етапами технологічного процесу  приготування котлетної маси та напівфабрикатів із неї. 

Під час відповідей допускає суттєві помилки, що не може виправити, проявляє пасивно-

спостережний інтерес до нової технології. Неусвідомлено виконує частину практичних 

завдань. 

4 Учень без розуміння відтворює навчальний матеріал. Під час відповіді допускає значну 

кількість помилок із технології приготування котлетної маси та напівфабрикатів із неї, що 

самостійно не в змозі  виправити. 

5 Учень  розуміє основний навчальний матеріал із технології приготування котлетної маси та 

напівфабрикатів із неї. Розповідає правила підготовки сировини для приготування котлетної 

маси та напівфабрикатів із неї та дає їй якісну оцінку. Під час відповіді допускає помилки при 

визначенні основних понять теми. Може частково обґрунтувати та проаналізувати свою 

відповідь, знає основні правила визначення якості приготовленої маси та напівфабрикатів із 

неї.  

6 Учень у цілому самостійно відтворює основний навчальний матеріал. Дає товарознавчу 

характеристику сировини для приготування котлетної маси та напівфабрикатів із неї, знає 

правила її первинної обробки,  розповідає загальні правила приготування котлетної маси та 

напівфабрикатів із неї, визначає їх якість. Під час відповіді допускає окремі помилки при 

поясненні технологічного процесу приготування котлетної  маси та напівфабрикатів, що не 

може частково виправити. Може частково обґрунтувати навчальний матеріал під час 

оцінювання інших учнів, порівнювати та робити висновки. 

7 Учень самостійно з розумінням відтворює суть основних положень навчального матеріалу, а 

саме: товарознавчу характеристику сировини, правила її підготовки до виробництва, технологію 
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приготування  котлетної маси та напівфабрикатів із неї, їх якість. Дає визначення основних 

понять.  Частково аналізує навчальний матеріал, порівнює, робить висновки. Відповідь учня в 

цілому правильна, але містить неточності та недостатньо обґрунтована, допускає несуттєві 

помилки, що може частково виправити. Знає,як користуватися довідковою літературою з 

технології приготування котлетної маси з м’яса та напівфабрикатів із неї . 

8 Учень самостійно, з розумінням відтворює основний навчальний матеріал із технології 

приготування котлетної маси та напівфабрикатів із неї.  За допомогою викладача аналізує, 

порівнює, робить висновки, встановлює зв'язок з іншими дисциплінами.  У цілому дає 

логічну, достатньо обґрунтовану відповідь. Під час відповіді допускає несуттєві помилки, що 

частково виправляє. 

9 Учень  володіє основним навчальним матеріалом із приготування  котлетної маси та 

напівфабрикатів із неї, визначення їх  якості в усній та письмовій формі. Дає визначення 

основних технологічних понять, аналізує, порівнює, систематизує інформацію, робить 

висновки та встановлює зв'язок із виробничим навчанням та іншими дисциплінами. Його 

відповідь у цілому правильна, логічна та достатньо обґрунтована. Під час відповіді та під час 

виконання практичних завдань із технології приготування котлетної маси та напівфабрикатів із 

неї  визначає недоліки котлетної маси та напівфабрикатів із неї, що виникають унаслідок 

неправильного режиму приготування, визначає причини та способи усунення їх із незначною 

допомогою викладача, допускає несуттєві помилки, що може самостійно виправити.  

10 Учень  усвідомлено засвоює нову інформацію в ширшому обсязі, ніж передбачено 

програмою. Має значні конкретні, практичні й теоретичні знання та навички, спеціальні 

знання, навички та компетенції вирішувати проблеми самостійно. Володіє глибокими 

професійними знаннями навчального матеріалу з приготування котлетної маси та 

напівфабрикатів із неї, визначає якість напівфабрикатів. Чітко визначає недоліки 

напівфабрикатів, що виникають унаслідок неправильної технології приготування, знає їх 

причини, способи усунення. Відповідь повна, правильна, логічна, системна, містить аналіз 

поєднання з іншими дисциплінами. Під час відповіді допускає окремі неточності, що  може 

виправити самостійно. Виявляє творчий інтерес до обраної професії, новітньої технології, 

може рецензувати відповіді інших учнів. 

11 Учень  має значні конкретні, практичні й теоретичні знання та навички, має  здатність 

застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції вирішувати проблеми незалежно. 

Володіє узагальненими системними знаннями навчального матеріалу в повному обсязі (з 

використанням технологічної термінології), пов’язаними зі  специфікою приготування 

котлетної маси та напівфабрикатів із неї; усвідомлено засвоює нову інформацію в ширшому 

обсязі, ніж передбачено програмою. Володіє глибокими професійними знаннями навчального 

матеріалу з приготування котлетної маси та напівфабрикатів із неї. Відповідь повна, правильна, 

логічна, містить аналіз і систематизацію. 

Виказує творчий інтерес до обраної професії,  новітньої технології. 

12 Учень  має значні конкретні, практичні і теоретичні знання та навички, має здатність 

застосовувати спеціальні знання, навички у вирішенні проблем незалежно. Володіє 

повними, системними знаннями навчального матеріалу в  повному обсязі, усвідомлено 

засвоює нову інформацію в ширшому обсязі, ніж передбачено програмою. Володіє 

глибокими професійними знаннями навчального матеріалу з приготування котлетної маси та 

напівфабрикатів із неї, визначення їх якості; здатний аналізувати  процеси, що проходять під 

час приготування котлетної маси.  Відповідь повна, правильна, логічна, містить 

систематизацію. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв'язки, робить 

аргументовані висновки під час визначення недоліків напівфабрикатів, їх причин та вибору 

способів усунення.  

Виказує творчий інтерес до обраної професії,  новітньої технології приготування котлетної 

маси та напівфабрикатів із неї. 

Рецензує відповіді інших учнів, складає питання для взаємоконтролю. 
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Додаток 3 

Норма продуктів на 1кг м’якоті м’яса 

№ Сировина у % до маси м’яса маса нетто, г 

1 Хліб пшеничний 25 250 

2 Вода або молоко 30 300 

3 Сіль 2 20 

4 Перець мелений 0,1 1 

 
Додаток 4 

 

Технологія приготування котлетної маси 

 

 

Котлетне м'ясо      Черствий пшеничний хліб        Молоко       Сіль           Перець  

                                                 без шкоринки              (вода)                          чорний мелений 

          

 
Зачищають від             Замочують у холодному 

сухожилків                          молоці (воді) 

 

 

 Нарізують на                       Відтискають 

    шматочки   

 

 

Пропускають через 

     м’ясорубку  

 

 

 Додають хліб, сіль,  

         перець  

 

     

    Перемішують  

 

   

 Пропускають через м’ясорубку  

   

       

       Додають молоко (воду)  

      

       

            Перемішують 

 

          

                 Вибивають 

       

         

                 Порціонують                                                                                                              
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Додаток 5 

Дослідження техніка-технолога 

 

Для  приготування котлетної маси  хліб  використовується в кількості 25% до маси м’яса.  Він 

відіграє роль  водоутримуючого компонента та одночасно забезпечує необхідні консистенцію, 

адгезійні та когезійні властивості котлетної маси. Ці властивості хліба як наповнювача зберігаються і 

в процесі теплової кулінарної обробки напівфабрикатів. 

 До якості хліба, що використовується у складі котлетної маси, висувають такі вимоги: хліб має 

бути черствим, зі строком зберігання не менше доби після випічки, тому що при використанні 

свіжого хліба консистенція котлетної маси виходить подібною до мазі. Сорт хліба повинен бути не 

нижче вищого, тому  що хліб нижчих сортів має виражений смак і аромат, що передаються готовим 

м’ясним виробам.  

 Хочеться також зазначити, що хліб як наповнювач м’ясної котлетної маси використовують тільки 

в країнах СНД, що пов’язане із традиційним значним споживанням хліба населенням. І країнах 

Європи за водоутримуючий компонент використовують борошно і спеціально оброблений  

модифікований крохмаль. 

 Отже, черствий хліб у котлетній масі поглинає й  утримує рідину, що  виділяє м'ясо під час 

теплової обробки, сприяє розм'якшенню сполучної тканини, надає виробам пухкості, свіжий хліб - 

неприємної клейкості. 

 

Додаток 6 

Таблиця можливих недоліків та шляхів їх попередження при приготуванні котлетної маси 

та напівфабрикатів із неї 

№п/п Проблема Причина Шляхи попередження 

1. Маса при зберіганні стала 

сірою з неприємним 

запахом. 

У масу додали цибулю або 

часник. 

Котлетну масу, в яку 

додали часник або цибулю, 

слід одразу ж 

використовувати. 

2. Котлетна маса пісна. Використали дуже пісне 

м'ясо. 

Додати шпик або 

натуральне сало (5-10%). 

3. У котлетній масі шматки не 

розмішаного хліба, вироби 

мають клейку консистенцію. 

Використали свіжий хліб 

або замочили хліб у теплій 

воді. 

Слід брати черствий хліб і 

замочувати в холодній воді 

або молоці. 

4. Маса має кислуватий 

присмак і запах. 

Використали житній хліб. Готувати котлетну масу з 

додаванням  пшеничного 

хліба 1 сорту. 

5. При вибиванні жир 

відшарувався і залишився на 

дошці. 

Довго вибивали котлетну 

масу. 

Не слід довго вибивати 

масу, бо погіршується 

якість виробів із неї. 

6. Паніровка потрапила в 

середину виробів  із 

котлетної маси. 

Неправильно використаний 

прийом панірування. 

Прийом панірування 

виконати в три прийоми. 
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Додаток 7 

Інструкційно – технологічна карта 
Назва напівфабрикату: котлети 

Найменування сировини Розрахунок 

сировини на 1 порцію 

Розрахунок сировини на 3 

порції 

брутто нетто брутто Нетто 

Яловичина 50 37   

Хліб пшеничний 9 9   

Молоко або вода 12 12   

Сухарі 5 5   

Вихід н/ф - 62   

Послідовність виконання 
1. М'ясо зачищають від сухожилків. 

2. Нарізають на шматки 50-100 гр. 

3. Пропускають через м'ясорубку. 

4. До подрібненого м'яса додають черствий пшеничний хліб без скоринки ,заздалегідь 

замочений у холодній воді або молоці. 

5. У подрібнену масу додають сіль і мелений перець – перемішують, пропускають через 

м'ясорубку. 

6. Котлетну масу розкладають на порції ( по 1- 2 шт. на порцію ). 

7.   Формують у вигляді ковбасок. 

8. Обкачують у сухарях. 

9. Надають овально –приплюснутої форми з одним загостреним кінцем до 2 сантиметрів 

завтовшки, 10 – 12 сантиметрів завдовжки і 5 сантиметрів завширшки. 

Вимоги до якості 
Поверхня панірованих напівфабрикатів вкрита рівним шаром сухарів, товщина паніровки повинна 

бути не більш як 2 міліметри, мають правильну форму, що відповідає виду напівфабрикату. Не 

допускається поверхневі сухожилки, зволожена паніровка, що відстала, розірвані і ламані краї. Маса 

на розрізі однорідна, з запахом, характерним для доброякісного м'яса із спеціями. Підготовлені 

напівфабрикати зберігають при температурі не більше 6ºС. 

Вироби з котлетної маси викладають в один ряд на лотки, що  посипають паніровкою, зберігають 

при температурі 6 – 8 ºС не більш  6 годин. 

 

Додаток 8 

Інструкційно – технологічна карта 
Назва напівфабрикату: биточки 

Найменування 

сировини 

Розрахунок сировини на 1 

порцію 

Розрахунок сировини на 3 

порції 

брутто нетто брутто нетто 

Яловичина 50 37   

Хліб пшеничний 9 9   

Молоко або вода 12 12   

Сухарі 5 5   

Вихід н/ф - 62   

Послідовність виконання 
1. М'ясо зачищають від сухожилків. 

2. Нарізають на шматки 50-100 гр. 

3. Пропускають через м'ясорубку. 

4. До подрібненого м'яса додають черствий пшеничний хліб без скоринки, заздалегідь 

замочений у холодній воді або молоці. 

5. У подрібнену масу додають сіль і мелений перець – перемішують, пропускають через 

м'ясорубку. 

6. Котлетну масу розкладають на порції ( по 1- 2 шт. на порцію ). 
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7. Обкачують у сухарях, надають приплюснутої округлої форми до 2см завтовшки, 6см у 

діаметрі. 

Вимоги до якості 
Поверхня панірованих напівфабрикатів вкрита рівним шаром сухарів, товщина паніровки повинна 

бути не більше 2 міліметрів, мають правильну форму, яка відповідає виду напівфабрикату. Не 

допускається поверхневі сухожилки, зволожена паніровка, що відстала, розірвані і ламані краї. Маса 

на розрізі однорідна, з запахом, характерним для доброякісного м'яса із спеціями. Підготовлені 

напівфабрикати зберігають при температурі не більше 6ºС. 

Вироби з котлетної маси викладають в один ряд на лотки, які посипають паніровкою, зберігають 

при температурі 6 – 8 ºС не більш  6 годин. 

 

Додаток 9 

 

Задача 

Користуючись Збірником рецептур страв і кулінарних виробів, розрахуйте, яка кількість сировини 

необхідна для приготування 138 напівфабрикатів «Котлета» № 658 (2) . 

 

Додаток 10 

 

Задача 

Розрахувати кількість води, хліба, м’яса для приготування 20 кг котлетної маси. 

 

Додаток 11 

Задача 

 У  шкільній їдальні  кухар Петренко зранку ( о 7.00) сформував напівфабрикати  биточків із 

котлетної м’ясної маси для обіду, що починається о 13.00. Напівфабрикати залишилися в м’ясному 

цеху, температура в якому була 10*С. 

 Коли  кухар Свиридова приступила до теплової обробки напівфабрикатів, то під час смаження 

паніровка з них відставала, потрапляла в жир і в результаті було отримано готові биточки з чорними 

цятками на шкірочці.  

 Дана страва була використана під час обіду. Внаслідок цього декілька учнів звернулися до лікаря 

зі скаргами на болі в животі.  

  Які правила порушили кухар Петренко та Свиридова? Дайте правову оцінку ситуації. 

 

Додаток 12 

 

1. Яка сировина необхідна для приготування котлетної маси з м’яса ? 

2. Правила підготовки сировини для приготування котлетної маси з м’яса. 

3. Технологія приготування котлетної маси з м’яса. 

4. Чому для котлетної маси потрібно брати черствий та білий хліб? 

5. Яка роль хліба в  котлетній масі? 

6. Яка форма напівфабрикату «Котлета»? 

7. Розміри напівфабрикату «Котлета». 

8. Які ознаки якості напівфабрикату «Котлета»? 

9. Яка форма напівфабрикату «Биточок»? 

10. Розміри напівфабрикату «Биточок». 

11. Які ознаки якості напівфабрикату «Биточок»? 

12. Терміни та температурний режим зберігання котлетної маси та напівфабрикатів із неї. 

 

 

 
Наталія Шастун 
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Виробниче навчання 

 
 

Тема програми. Приготування страв з яєць 

та сиру. 

Тема уроку.  Приготування холодних і 

гарячих страв із сиру. Відпуск сиру із 

сметаною, варенням, медом, молоком. 

Приготування сирників звичайних, сирників 

по-київськи, з морквою, картоплею. 

Приготування яєчної кашки, яєчних котлет, 

омлету натурального, змішаного, 

фаршированого. 

Мета уроку 
Навчальна мета: формувати уміння й 

навички з приготування   страв із сиру та яєць. 

Виховна мета:  Виховувати повагу до 

праці, своєї професії, дбайливого відношення 

до обладнання, матеріалів, інструменту. 

Розвиваюча мета: розвивати в учнів 

активізацію, самостійність у роботі, сприяти 

розвитку зацікавленості обраною професією, 

розвивати культуру навчально-виробничої 

праці, уміння орієнтуватися у виробничих 

умовах.  

Тип уроку. Урок комплексного 

застосування знань, умінь і навичок при 

виконанні простих навчально-виробничих 

робіт. 

Матеріально-технічне й дидактичне 

забезпечення уроку 

Обладнання: електроплита, жарова шафа, 

настільні циферблатні ваги. 

Посуд та інвентар: сковорідка, сито для 

протирання сиру, сито для просіювання 

борошна, ємкість для сировини, ємкість для 

напівфабрикатів, ніж, панірувальний ніж, 

виделки, лопатка, кондитерський лист, мілкі 

столові тарілки для подачі.   

Методичне забезпечення 

 Збірник рецептур, технологічна картка, 

ілюстрації, натуральні зразки. 

Тривалість роботи  6 годин. 

Міжпредметні зв’язки: «Технологія 

приготування їжі з основами товарознавства» – 

тема: «Приготування гарячих страв з яєць та 

сиру». 

«Організація виробництва та 

обслуговування» - тема: «Організація роботи 

гарячого цеху». 

«Устаткування ПХ» – тема: «Механічне й 

теплове обладнання», 

«Фізіологія харчування, санітарна гігієна»  – 

тема: «Особиста гігієна кухаря», «Санітарні 

вимоги до інвентарю та інструментів», 

«Охорона праці» – тема: «Охорона праці 

при приготуванні страв з яєць та сиру», 

«Охорона праці в гарячому цеху». 

«Калькуляція і облік на підприємствах 

ресторанного господарства» - тема: 

«Розрахунок сировини на задану кількість 

порцій» 

Форма  організації:  бригадно-групова. 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

Мотивація навчально-виробничої 

діяльності. 

ІІ. Вступний інструктаж. 

 

І. Актуалізація опорних знань учнів 

1. У якому цеху ми будемо працювати? 

2.  Чому нам необхідно дотримуватися  

безпеки праці?  

3.  Яких правил  безпеки  праці необхідно 

дотримуватися при роботі в гарячому цеху?  

4.  Яких правил і норм виробничої санітарії 

необхідно дотримуватия при роботі в 

гарячому цеху?  

5. На уроках  технології приготування їжі 

ви вивчали технологію приготування сирників. 

Який основний продукт входить у сирники? 

6. Розкажіть, яку біологічну цінність має 

сир?  

7. Перед тим, як приготувати дану страву, 

нам необхідно підготувати сировину, як ми це 

будемо робити?                     

8. Розкажіть, як правильно обробляти яйця 

при приготуванні страв з яєць та сиру? 

9.  Які холодні  страви можна приготувати 

із сиру? 

10. Які гарячі страви можна приготувати 

із сиру? 

11. Які страви можна приготувати з яєць? 

 

2.Пояснення нового матеріалу 
А зараз ми повертаємося до сьогоднішнього 

уроку: «Приготування холодних і гарячих 

страв з сиру. Відпуск сиру із сметаною, 

варенням, медом, молоком. Приготування 

сирників звичайних, сирників по-київськи, з 

морквою, картоплею. Приготування яєчної 
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кашки, яєчних котлет, омлету натурального, 

змішаного, фаршированого». 

1.Які способи теплової обробки 

використовують для приготування сирників? 

2.Який посуд та інвентар ми будемо 

використовувати? 

3. Як правильно організувати робоче місце 

для приготування сирників та страв із яєць?  

4. Виробнича ситуація. 

Ви маєте приготувати сирники. 

На підприємство Вам привезли сир і Ви 

побачили, що в ньому забагато вологи. Чи 

підходить цей сир для приготування сирників? 

Якщо ні, то поясніть, чому? Якщо так, то як 

можна виправити цю ситуацію?  

5. Як готуються солодкі сирники? 

(Послідовність приготування). 

6. Правила  формування сирників. Які вони 

мають розміри, форму? 

7. Правила подачі сирників.  

8. Технологія приготування сирників із 

картоплею.  

9. Які правила подачі сирників із 

картоплею?  

10. Які є вимоги до якості сирників? 

11.Згадаємо з технології приготування їжі 

технологію приготування сирників із морквою.  

12.  Які правила подачі сирників із морквою?  

13. Перед тим, як приготувати сирники по-

київськи, нам необхідно підготувати сировину, 

як ми це будемо робити?   

14. Як приготувати начинку для сирників 

по-київськи?  

15.Порівняйте, що є спільного і відмінного в 

приготуванні сирників та сирників по-

київськи?  

16. Правила подачі сирників по-київськи.   

17. Вимоги до якості сирників по-київськи.  

 

ЗРАЗОК 

Інструкційно – технологічна картка                         

Сир із молоком №487 

Збірник технологічних карт на страви і кулінарні вироби для підприємств ресторанного 

господарства. 

Продукти 
1 порція 3 порції 

Б Н Б Н 

Сир 153 153 459 459 

Молоко 211 211 633 633 

Цукор 15 15 45 45 

Вихід   350  3/350 

Технологія приготування 

Для приготування використовують сир молочний із пастеризованого молока. Сир протирають, 

кладуть на тарілку або салатник, заливають охолодженим кип’яченим молоком, посипають цукром 

або цукровою пудрою. Молоко можна подати окремо в молочнику. 

Вимоги до якості 

Зовнішній вигляд – солодку сиркову масу кладуть на тарілку гіркою, зверху посипають цукром.   

Колір – білий із кремовим відтінком. 

Консистенція – ніжна, без комків. 

Смак – солодкий, з легкою кислинкою. 

Запах – сиру, молока.  

Інструкційно – технологічна картка 

Сирники по-київськи 

Збірник технологічних карт на страви і кулінарні вироби для підприємств ресторанного 

господарства. 

№ 

п/п 

Сировина 1 порція 3 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

1. Сир 91 90 273 270 

2. Борошно пшеничне 16 16 48 48 

3. Яйця 10 10 30 30 

4. Цукор 15 15 45 45 

5. Ванілін 0,02 0,02 0.06 0.06 

6. Сирна маса  130  390 
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7. Варення 20 20 60 60 

8. Родзинки 10,2 10 30,6 30 

9. Маса начинки  20  60 

10. Яйця 5 5 15 15 

11. Хліб пшеничний 10 10 30 30 

12. Маса н/ф  160  480 

13. Жир 15 15 45 45 

14. Маса готових сирників  150  3/150 

15 Цукрова пудра 5 5 15 15 

16. Сметана 20 20 60 60 

17. Сухарі пшеничні 10 10 30 30 

18. Вихід  175  3/175 

Технологія приготування 

1. Протерти сир. 

2. Підготувати яйця до використання. 

3. З’єднати сир, цукор, яйця,борошно. 

4. Ванілін розчинити у гарячій воді. 

5. Додати до сирної маси. 

6. Усе перемішати. 

7. Родзинки промити, залити окропом, обсушити. 

8. З’єднати з варенням. 

9. Уварити . 

10. Охолодити. 

11. З сирної маси зробити кружальця. 

12. Покласти начинку на середину. 

13. Сформувати вироби овальної форми. 

14. Змочити в яйцях. 

15. Запанірувати в білій паніровці. 

16. Смажити у фритюрі 2-3 хв. 

17. Довести до готовності в жаровій шафі. 

18. Подавати: 2 шт. на порцію, посипавши цукровою пудрою, окремо подати сметану. 

Вимоги до якості 

Зовнішній вигляд – форма овальна, правильна, без тріщин. 

Колір – рум’яна кірочка. 

Консистенція – пухка, без закальцю.     

Смак – солодкий. 

Інструкційно-технологічна картка 

Сирники з картоплею №493 
Збірник технологічних карт на страви і кулінарні вироби для підприємств ресторанного 

господарства. 

№ 

п/п 

Сировина 1 порція 3 порції 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

1. Сир 121 120 363 360 

2. Картопля 113 85 339 255 

3. Маса вареної протертої 

картоплі 

- 79  247 

4. Яйця 1\5шт. 8 3/15 24 

5. Борошно пшеничне 25 25 75 75 

6. Маса н.\ф. - 227  3/227 

7. Кулінарний жир 5 5 15 15 

8. Маса готових сирників - 200  3/200 

9. Сметана 75 75 225 225 

10. Вихід:  із сметаною - 275  3/275 
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Технологія приготування 

1. Сир протерти через сито. 

2. Картоплю відварити, протерти, охолодити до 30
0
 С. 

3. Борошно просіяти. 

4. У сир додати картоплю, сирі яйця, сіль, дві третини норми борошна. 

5. Масу добре перемішати. 

6.  З маси сформувати сирники у вигляді биточків, обкачують у борошні, смажити основним 

способом і доводити до готовності в жаровій шафі. 

7. Подають по 2-4 шт. на порцію із сметаною або сметанним соусом. 

Вимоги до якості 
Зовнішній вигляд- сирники правильної кругло-приплюснутої форми, без тріщин на поверхні. 

Консистенція- однорідна, м’яка, пухка. 

Колір- на розрізі злегка жовтуватий. 

Смак у міру солоний, без надмірної кислотності, з присмаком картоплі. 

 

Інструкційно-технологічна картка 

Сирники з морквою 

Збірник технологічних карт на страви і кулінарні вироби для підприємств ресторанного 

господарства.  

Продукти 
1 порція 3 порції 

Б Н Б Н 

Сир 141 140 423 420 

Морква 56 45 168 135 

Маргарин столовий 3 3 9 9 

Крупа манна 5 5 15 15 

Яйця 8 8 24 24 

Цукор 15 15 45 45 

Борошно пшеничне 25 25 75 75 

Маса напівфабрикату - 227  3/227 

Кулінарний жир 7 7 2 21 

Маса готових сирників - 200  3/200 

Сметана 30 30 90 90 

Вихід   230  3/230 

 

Технологія приготування 

1. Сиру обчищену моркву дрібно нарізають.  

2. Припускають із маргарином у невеликій кількості води.  

3. Додають манну крупу і помішують до набрякання.  

4. Масу охолоджують, додають протертий сир, сирі яйця,    цукор і 2/3 борошна, замішують. 

5. Формують сирники у вигляді биточків, обкачують у борошні. 

6. Смажать основним способом і доводять до готовності в жаровій шафі. 

 

Вимоги до якості 
Зовнішній вигляд- сирники правильної кругло-приплюснутої форми, без тріщин на поверхні. 

Консистенція- однорідна, м’яка, пухка. 

Колір- на розрізі злегка оранжевий. 

Смак у міру солоний, без надмірної кислотності, з присмаком  
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Інструкційно-технологічна картка 

Омлет фарширований 

Збірник технологічних карт на страви і кулінарні вироби для підприємств ресторанного 

господарства. 

Продукти 
1 порція 3 порції 

Б Н Б Н 

Яйця  2шт 80 6шт 240 

Молоко або вода 30 30 90 90 

Маса омлетної маси  110  330 

Маргарин 5 5 15 15 

Маса смаженого омлету  105  315 

Ковбаса варена 34 33 102 99 

Маргарин столовий 2 2 6 6 

Маса готових м’ясних продуктів   30  90 

Маргарин столовий або масло 

вершкове 
 5  5 

Вихід:  140  3/140 

 

Технологія приготування 

1.Готують омлетну масу.  

2. Підготовлені яєчні продукти змішують з молоком і сіллю, добре розмішують, злегка збивають 

до утворення на поверхні піни.  

3.На добре розігріту чавунну сковороду з вершковим маслом швидко виливають  підготовлену 

омлету масу й смажать до повного загустіння її.  

4.Коли нижня частина омлету підсмажиться, на середину кладуть начинку, згортають із двох боків 

краї, прикриваючи начинку й надаючи омлетові форму довгастого пиріжка. 

Правила подачі 

Перед подаванням кладуть на підігріту столову мілку  тарілку рубцем донизу, поливаючи 

розтопленим вершковим маслом. 

Вимоги до якості 

Перед подаванням омлет поливають маслом, можна посипати подрібненою зеленню ( 2-3 г. нетто 

на порцію). 

сире яйце. Усипати манну крупу або сухарі, подрібнену зелень і ретельно вимішати котлетну 

масу. 

5.Формування котлет.  

6.Котлети  відразу ж класти  на гарячу сковороду. Обсмажити котлети з обох боків і подавати 

гарячими з  гарніром. 

Вимоги до якості 
Зовнішній вигляд - підсмажена поверхня. 

Консистенція - пухка , соковита. 

Колір -  світло-жовтий . 

Запах та смак властиві продуктам , що входять до складу страви. 

 

3. Демонстрація зразків майбутньої 

роботи 

4. Демонстрація майстром виконання 

елементів  технологічного процесу при 

приготуванні сирників  та омлетів у 

повільному та робочому темпі. 

Майстер показує учням: 

- організацію робочого місця; 

- підготовку сировини до використання; 

- правила подачі сиру з різними 

наповнювачами; 

- приготування сирної маси  для сирників; 

- приготування начинки; 

- формування сирників; 

- приготування омлетної маси; 

- формування омлету фаршированого; 

- порціонування; 
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- оздоблення з використанням  новітніх 

технологій в оформленні  при подачі сирників, 

омлетів. 

5.Пробне виконання учнями прийомів 

роботи, показаних майстром: 

 

- приготування сирної маси  для сирників; 

- приготування начинки; 

- формування сирників; 

- приготування омлетної маси. 

6.Закріплення вступного інструктажу. 
1. Як правильно організувати робоче місце 

для приготування сирників? 

2.Який сир доцільно використовувати для 

сирників? 

3.Яку форму мають сирники? 

4.Чим відрізняються солодкі сирники від 

сирників несолодких? 

5.Які правила подачі сирників? 

6.Яка відмінність у приготуванні сирників 

по-київськи? 

7. Які правила подачі омлетів? 

8. Яку форму мають омлети? 

9. Які правила подачі сиру з молоком? 

10. Які правила подачі сиру зі сметаною? 

11. Які правила подачі сиру з варенням, 

медом? 

7.Узагальнення підсумків опитування. 
1.Виставлення та коментування оцінок за 

теоретичний матеріал. 

 

8.Видача завдань: Згідно з технологічною 

картою всі бригади готують сирники по-

київськи, з морквою, картоплею, сирники 

звичайні, сирники зі сметаною, варенням , 

медом, молоком, яєчну кашку, яєчні котлети, 

омлет натуральний, змішаний, фарширований. 

9.Повідомити норми часу на завдання. 

10.Повідомити учням критерії 

оцінювання. 

11.Розміщення учнів на робочих місцях. 

12.Самостійна робота учнів . 

Для того, щоб виконати поставлене 

завдання, учні: 

- організовують робочі місця; 

- готують сировину до використання; 

- готують начинку; 

- порціонують; 

- формують н./ф.; 

- смажать; 

- оздоблюють; 

-  подають. 

ІІІ.  Поточний інструктаж. 

1. Цільові обходи :  

а) перевірка організації робочих місць; 

б) правильність виконання трудових 

операцій і прийомів окремими учнями, 

зосередити увагу на роботі слабких учнів; 

в) санітарний стан робочих місць; 

г) правила виконання техніки безпеки на 

робочому місці учнями; 

д) перевірка рівня вмінь оформлення страв 

та підготовка до бракеражу.   

Додатковий інструктаж 

 У разі колективної помилки майстер 

призупиняє роботу учнів і проводить 

додатковий інструктаж, показує технологічну 

послідовність окремих операцій, де була 

допущена помилка. 

ІV. Заключний інструктаж. 

 Звіт бригадирів  про результати роботи . 

 Аналіз майстром  роботи бригад . 

 Бракераж страв та виставлення оцінок.    

V.Завдання додому. 

 Виготовити інструкційно-технологічні 

картки: борщ український, полтавський, 

борщ із квасолею. 

 

Картка контролю 

№ 

з/п 
Назва страви 

Відповідність до 

вимог якості 
Дефекти страви Причина 

1. Яєчна кашка натуральна    

 
 

Людмила  Руденко 
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Загальноосвітня  підготовка 

Українська мова 
Тема. Поглиблення й систематизація найважливіших відомостей із  синтаксису й 

пунктуації

 

Заняття № 1 

Тема. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ВИДИ 

СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ. ЗАСОБИ ЗВЯЗКУ 

МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОГО 

РЕЧЕННЯ 

 

Мета: повторити та систематизувати знання 

учнів про складне речення та його види за 

способом поєднання простих речень та 

характером їхнього синтаксичного зв’язку; 

розвивати уміння й навички визначати типи 

складних речень; 

виховувати культуру усного мовлення, 

інтерес до теми уроку. 

Епіграф:   

У праці, тільки в праці, справжнє щастя. 

        Ю. Фучик  

Очікувані результати:  
- знати визначення складного речення; 

- розрізняти складне речення й просте з 

однорідними членами; 

- знати види складних сполучникових 

речень; 

- пояснювати про роль складного речення 

в мовленні; 

- уміти визначати складні речення, 

складати їх, визначати смислові зв’язки; 

- знати про сполучники сурядності й 

підрядності.  

 

Внутрішньопредметні зв’язки: 

лексикологія (професійна лексика), стилістика. 

 

Міжпредметні зв’язки: література, 

етнографія, фольклор, історія. 

 

Обладнання: підручники, мультимедійна 

установка, плакат, таблиці. 

Тип заняття: урок повторення й 

систематизації здобутих знань. 

 

Форми організації навчальної діяльності: 
інтерактивні технології («мікрофон», бесіда, 

дослідження, конструктивні вправи). 

Перебіг заняття 

І. Організаційна частина (привітання, 

психологічний настрій) . 

Учитель Тож рідний край для нас – це 

Україна з її прекрасними родючими землями, 

природою і вільним народом. А народ є тоді, 

коли є в нього мова, така милозвучна і 

барвінкова.  А всі оці барви її передані за 

допомогою слів, складених у рядочки – 

речення. Тож і розглянемо таку мовну 

одиницю, як речення. Саме на сьогоднішньому 

уроці ми повторимо й узагальнимо відомості 

про складне речення, види, типи зв’язку в них.  

 

ІІ. Оголошення теми та очікуваних 

результатів. 

ІІІ. Мотивація заняття (слово вчителя про 

значення уроку в системі уроків з мови,  

усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі 

практичної роботи; роль епіграфа на уроці).  

ІV. Актуалізація та корекція опорних 

знань учнів. 

Репродуктивна бесіда («вільний 

мікрофон») 

1. Що вивчає розділ мовознавства 

«Синтаксис»? 

2. Чим відрізняється словосполучення від 

речення? 

3. Дайте визначення «речення». 

4. Яке речення називаємо складним? 

Асоціації на дошці 

Учитель. Що у вас асоціюється із поняттям 

«складне речення» (Учень записує на дошці це 

поняття. Інші діти називають асоціації з даним 

словосполученням).
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Учитель (підсумовує правильність 

відповідей учнів). Відповіді всі правильні 

підходимо до логічного послідовного розкриття 

даного поняття (робота за схемою) . 

Проблемне питання : Що дає включення 

складного речення в мовлення?  У кінці уроку 

ви дасте відповідь на нього. 

V. Усвідомлення здобутих знань у процесі 

практичної роботи. 

 Пунктуаційний практикум 

Поставити розділові знаки в поданих 

реченнях.  

1. Ми працю любимо, що в 

творчість перейшла. 

 (М. Рильський) – речення складнопідрядне, 

кома перед  сполучуваним словом що 

(заміняється на слово яка). 

2. За селом шелестіли колоски хліба й пахло 

полином (не ставитися розділовий, бо є 

спільний другорядний член речення).  

3. Прийшла весна – у поле вийшли трактори 

(безсполучникове речення, у другій частині 

виражено наслідок подій – ставимо тире). 

4. З ранку до вечора в господарстві кипіло: 

садили город, розбивали грядки… (М. Олійник) 

– ( ставимо двокрапку; друга частина речення 

виражає причину того, про що говориться в 

першій частині. 

 

 Дослідження-аналіз  

 - Прочитайте прислів’я й приказки і 

визначте типи складних речень, якими вони 

представлені. Що означають ці прислів’я?  

1. Не шукай біди – сама тебе знайде 

(складне речення, безсполучникове). 

2. Тоді він буде багатий, як пес стане 

рогатий (складнопідрядне  умови). 

3. Багач не відає, як бідний обідає 

(підрядне з’ясувальне). 

4. Не тішся чужою бідою, бо твоя ходить за 

тобою (підрядне причини). 

- Прочитайте уривок тексту (на дошці або на 

екрані мультимедійної установки). Визначте в 

ньому складні речення, їх види. До якого стилю 

належить цей текст? 

Чому я хочу бути хліборобом? 

На світі чимало різних професій, але мені 

подобається професія хлібороба. Коли я був 

маленький, то мріяв стати льотчиком чи 

космонавтом. Тепер я твердо знаю, що 

вирощувати хліб – це найважливіша, 

найцікавіша і найгуманніша професія на землі.  

Як гарно пахне щойно випечена хлібина! 

Скільки радості малечі приносять прянички, 

бублички, пиріжки! А хто знає, скільки за цими 

маленькими приємними гостинцями безсонних 

ночей хліборобів? 

Мій дідусь і батько – механізатори. Усе своє 

життя вони пов’язали з вирощуванням хліба. Це 

цікава й дуже відповідальна справа. Особливо 

важко доводиться восени та в літню пору: треба 

відремонтувати техніку, щоб не було  жодного 

дня простою,  жодної поламки.  

І ось навесні, стомившись від зимового 

відпочинку, земля чекає на дбайливі людські 

руки.  

(З учнівського твору) 

Конструктивні вправи 

Реконструювання  

 Думку, висловлену парою простих 

речень, передайте складним реченням. 

- Теоретичні відомості є пізнавальними. 

Ми маємо їх вивчати. 
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- Рух автомобілів на сучасних шляхах 

дуже небезпечний. Потрібно досконало знати 

Правила дорожнього руху.  

- Молоді механізатори є в кожному 

колективному господарстві. Їх знання нової 

техніки необхідні сьогодні.  

- Люблю я ріки і поля, гаї й ліси. Це все – 

моя Україна.  

(Учні зачитують варіанти відповідей, 

учитель аналізує їх). 

 Моделювання  
За поданим початком скласти 

складносурядні й складнопідрядні речення. 

 

- Поле співає…   

 

 

 

- Хлібороби вийшли в поле…   

 

 

 - Українська земля щедра…  

 

(Учні працюють самостійно, зачитують 

варіанти відповідей) 

 Мікрофон  Дайте відповідь  на 

проблемне питання, записане на дошці. Учні 

почергово висловлюють свою думку.  

VІ. Підсумок заняття (Відповідність 

епіграфа до змісту уроку, чи досягли 

очікуваних результатів).  

VІІ. Домашнє завдання: 1) Написати нарис 

«Ця людина для мене є ідеалом» (За фаховим 

спрямуванням).   

2) Повторити тему «Складне речення, його 

види». 

Заняття№ 2 

Тема. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ. 

ОСНОВНІ 

ПУНКТОГРАМИ В 

СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕННЯХ. 

ПРАВИЛЬНЕ ВЖИВАННЯ 

СПОЛУЧНИКІВСУРЯДНОСТІ ДЛЯ 

ПЕРЕДАЧІ ЗМІСТОВИХ ВІДНОШЕНЬ 

МІЖ ЧАСТИНАМИ 

СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ 

Мета:  узагальнити й систематизувати 

знання за темою розвивати спостереження 

над мовним матеріалом,  активне мислення 

учнів, виробляти вміння 

аналізувати, робити  висновки й 

застосовувати набуті знання на  практиці 

виховувати естетичний смак, любов до 

обраної   професії, до рідної мови.  

Епіграф:  

Якщо людина успішно вибере працю і  

вкладе в неї душу, щастя її саме знайде.  

 К.Д. Ушинський           

Очікувані результати:   

- знати відомості про  складне речення, про 

засоби 

  зв’язку між простими реченнями в 

складному, 

- знати будову складносурядного речення; 

правила  

   розстановки розділових знаків між 

простими  

  реченнями в складносурядному; 

 - знаходити складносурядні речення й 

правильно 

  використовувати їх у мовленні;  

 - правильно ставити й пояснювати розділові 

знаки між простими реченнями в 

 складносурядному; знаходити і 

  виправляти пунктуаційні помилки на 

вивчені правила. 

Внутрішньопредметні зв’язки: синтаксис, 

лексикологія, культура  мовлення.  

Міжпредметні зв’язки: література, 

предмети спецциклу.      

Обладнання:підручники, мультимедійна  

установка, роздавальний   матеріал.                                                        

Тип заняття: комбінований (урок 

узагальнення й систематизації вивченого). 

Форми організації навчальної діяльності: 

бесіда, робота біля дошки, технології: 

«мікрофон», реконструювання, моделювання, 

творче завдання. 

Перебіг заняття 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

1. Учні (4-5 осіб) зачитують нарис, 

написаний удома 

2. Бесіда:  

- Яке  речення називають складним? 

Наведіть приклади.  

- Які речення за метою висловлювання й 

за інтонацією ви знаєте?  

- Які типи зв’язку між простими 

реченнями в складному вам відомі?  

- Назвіть види складних речень.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Учитель читає епіграф уроку, пояснює його. 

Спрогнозовує, про що піде мова на уроці, які 



20 

результати навчальної діяльності очікуються на 

кінець уроку.   

Інформаційний етап  

 Робота біля дошки – Учень вивчає 

схему на дошці,  аналізує її . 

«Види складносурядних речень». 

 
 

 Творче завдання – складання 

сенкана (біля дошки) 

Інтерактивна технологія «два-чотири – 

усі разом» 

- сенкан – неримований вірш з п’яти 

рядків; 

- мета складання – спонукання учня до 

розмірковування над темою; 

- ознайомлення з методикою складання 

сенканів; 

- складання і зачитування сенканів за 

темою. 

На екрані мультимедійної установки 

спроектовані правила складання сенканів:  

-1 рядок – одне слово (іменник), у якому 

розкрита суть теми; 

-2 рядок – опис теми, який складається з 

двох слів (два прикметники); 

- 3 рядок – визначає дію, пов’язану з темою 

(три дієслова); 

- 4 рядок – фраза з чотирьох слів, яка 

виражає ставлення до теми, почуття з приводу 

обговорюваного; 

- 5 рядок – одне слово, сутність теми, 

висновок. 

 Учні складають у парах свої сенкани, 

обмінюються інформацією й доповнюють 

свою роботу думкою іншої пари, обговорюють 

з усіма. 

  

Приклад сенкана за темою заняття: 

Речення 

Прості, рівноправні 

Єднаються, протиставляються,  

розділяються 

Пов’язані сполучниками сурядного зв’язку 

Складносурядне 

 Технологія «Мікрофон»  
1. Які розділові знаки ставлять у 

складносурядному реченні? 

(Кома, тире, крапка з комою). 

2. Прокоментуйте правила вживання 

цих знаків у даному типі речень.  

3. Коли не ставиться кома у 

складносурядних реченнях? 

 

ІV. Усвідомлення інформаційного 

матеріалу в процесі практичної роботи. 

 

 Прийом «Сигнальна картка» 

Завдання: Виправити помилки на вживання 

розділових знаків у складносурядних 

реченнях. 

 

Розділовий 

знак 

Приклади 

картки. 

Приклади 

речення. 

Правильний 

приклад 

Крапка з 

комою 

Сонце 

підбилося 

високо; 

навкруги чути 

гуркіт косарок 

Сонце 

підбилося 

високо; 

навкруги 

чути гуркіт 

косарок 

Кома не 

ставиться 

Техніка вийшла 

в поле – настали 

жнива. 

Вдалині 

хиталися 

дерева і 

синів 

задумливий 

прибій. 

Тире Вдалині 

хиталися дерева 

і синів 

задумливий 

прибій. 

Техніка 

вийшла в 

поле – 

настали 

жнива.  

Кома Земля вже 

чекала нового 

засіву, але 

повітря було ще 

холоднувате. 

Земля вже 

чекала 

нового 

засіву, але 

повітря було 

ще 

холоднувате. 

 

 Дидактична гра  «Ти – оратор» 
(завдання на інтонування речень) 

1. Прочитати речення з певною 

інтонацією:  

- як розповідне й питальне 
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      Учитель розпочав урок, і хлопці взялися 

вивчати будову автомобіля  

На полях швидко рухаються вантажівки, а 

комбайни збирають урожай.  

Ти стоїш на порозі дорослого життя, а 

вибрати професію кожен повинен за 

покликанням.  

 Словникова робота 

Завдання. Написати по 10 слів – термінів за 

професією. Скласти з п’ятьма з них 

складносурядні речення. (Учні працюють над 

завданням, кілька з них зачитують варіанти 

своїх відповідей на завдання).  

 Технологія реконструювання 

Перебудувати речення так, щоб зі 

складносурядних утворилися прості речення.  

Ви обираєте свій життєвий шлях сьогодні, 

але відомості про різноманітність професій 

знайомі вам уже давно.  

Запорізький автозавод продовжує 

працювати, та машини марки «Славута» 

випускатися вже не будуть.  

Дівчинка сіла за кермо, однак інструктор  

ще не дав дозволу рухатися по дорозі.  

(Відповіді учнів). 

V. Підбиття підсумків. 

 Оцінювання учнів за урок. 

VІ. Домашнє завдання: 

1. Опрацювати за підручником тему 

«Складносурядні речення» (усно).  

2. Написати твір-мініатюру фахового 

спрямування (з елементами опису) «Моє 

робоче місце» (При написанні роботи ввести в 

текст складносурядні речення).  

 

Заняття № 3 

Тема. ВИДИ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ 

РЕЧЕНЬ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В НИХ 

Мета: повторити знання учнів про 

складносурядне речення,  його види; 

удосконалювати вміння застосовувати 

теоретичні знання на практиці;  

розвивати мислення, зв’язне мовлення 

учнів; 

виховувати інтерес до обраної професії, до 

рідного  краю, мови, а також відчуття її 

краси як основи  естетичного виховання.  

Епіграф: Праця дала до життя  нам 

принаду,  

Ціль дала, щоб в манівцях не заблукав. 

    І. Франко  

Очікувані результати:  

- знати відомості про складнопідрядне 

речення (у тому числі з кількома підрядними), 

види підрядних речень;  

- знати правило вживання коми між 

підрядним і головним реченнями; 

- розпізнавати складнопідрядні речення, 

правильно використовувати їх у мовленні;  

- правильно ставити й пояснювати 

розділові знаки між підрядними означальними, 

підрядними з’ясувальними й головними 

реченнями. 

Внутрішньопредметні зв’язки: 

лексикологія (слова-терміни), пунктуація, 

морфологія. 

Міжпредметні зв’язки: предмети 

спецциклу, російська  мова, література. 

Обладнання: опорні схеми, мультимедійна 

установка, картки,  словники, підручники.  

Тип уроку заняття: узагальнення і 

систематизація вивченого . 

Форми організації навчальної діяльності: 
дослідження, технологія «мікрофон», 

випереджувальні завдання, конструктивні 

вправи. 

Перебіг заняття 

I. Організаційний момент. 

II. Ознайомлення учнів із темою і 

завданнями уроку. 

III. Обговорення змісту епіграфа уроку. 

IV. Актуалізація мотиваційних ресурсів 

із теми. 

 Порівняльна картка 

,,Складносурядне і складнопідрядне 

речення” 

Визначте спільне й відмінне між цими 

видами речень. 

Спільні: Одиниці мови; мають 2 і більше 

граматичних центри; прості речення в них 

поєднуються за допомогою сполучників, 

вивчаються в розділі мовознавства 

,,Синтаксис”. 

Відмінне: прості речення поєднані різними 

сполучниками (підрядності й сурядності); у 

складносурядних реченнях немає головної 

частини й залежної на відміну від 

складнопідрядних. 

Бесіда (учитель-учень) 

1. Яке речення називають 

складнопідрядним? 

2. Які види складнопідрядних речень вам 

відомі? 

3. На які види поділяються підрядні 

обставинні речення? 
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 Учитель. На сьогоднішньому уроці ми 

розглянемо такі види речень: складнопідрядні 

речення з підрядним  означальним і підрядним 

займенниково-означальним, підрядним 

з`ясувальним. 

 Інформація – повідомлення 
(випереджувальні завдання) 

1 учень. Підрядні означальні речення 

виконують функцію розгорнутого означення 

до якогось члена головного речення, 

вираженого іменником, або іншим словом, 

ужитим замість іменника. Вони відповідають 

на питання Який? і приєднуються до головного 

речення за допомогою сполучних слів який, 

що, де, куди, звідки, коли та сполучників що, 

наче, неначе, ніби, як, щоб: 

Можливі варіанти прикладів (учень 

записує на дошці) 

1.Я в житті оберу ту професію, яка буде для 

мене задоволенням. 

2.У думках ти маєш те, що ранить серце. 

Близькими до означальних є займенниково-

означальні підрядні речення. Вони пояснюють 

член головного речення, виражений 

займенниками той, такий, все, кожний, 

вжитими у значенні іменника. 

Можливі варіанти прикладів (учень 

записує на дошці) 

 1. Хто правильно обрав своє професійне 

місце в житті, той знає, що щастя йому 

посміхнеться. 

2.Слава тому, хто людям у приполі несе 

слова, подібні хлібу й солі (М. Рильський) 

2 учень. Складнопідрядні речення з 

підрядними з’ясувальними характеризуються 

тим, що підрядні речення в них відносяться до 

дієслів (іменників та прислівників) зі 

значенням мовлення, мислення, сприймання, 

почування тощо і розкривають їх зміст, тобто 

з’ясовують. 

Відносними словами в головному реченні 

можуть бути говорити, думати, розповідати, 

чути, потрібно, радий, щасливий та 

аналогічні. 

Підрядні з’ясувальні речення з головним 

поєднуються за допомогою сполучників що, 

як, щоб, наче, ніби, мов та сполучних слів 

хто, який, чий, котрий, де, куди, як, коли.  

Можливі варіанти прикладів (Учень 

записує на дошці) 

1.Несподівано Богдан почув, як у гречках 

задзвеніла бджола (М.Стельмах). 

2. Я прийшов навчатися до аграрного ліцею, 

щоб стати класним водієм автотранспортних 

засобів. 

V. Усвідомлення теоретичного матеріалу 

в процесі практичної роботи. 

 Дослідження – трансформація. 

1.Утворити з поданими словами  складні 

речення: 

Автобус, багажник, водій, гальма, двигун, 

колесо, поршень, трактор, фара, форсунка. 

2. Визначте види цих речень, поясніть 

пунктограми в них: 

1. Вийшла техніка в поле, щоб 

розпочати жнива. 

2. Мій батько – хлібороб, бо й дід його 

теж хліборобом був. 

3. Будеш неуважним за кермом – аварія 

стане тобі за подругу. 

 Спостереження – аналіз над 

мовним матеріалом (робота з текстом, 

спроектованим на екран). 

Завдання. Прочитати текст. Виписати з 

нього складнопідрядні речення з підрядним 

означальним. Обґрунтувати відповідь. 

Виписати професійну лексику.  

 

ХТО ВИНАЙШОВ АВТОМОБІЛЬ? 

 

Перший бензиновий двигун був 

сконструйований у 1883 році Готлібом 

Даймлером. Він приводив у рух двоколісний 

велоипед. У 1886 році Карл Бенц зробив 

перший триколісний автомобіль, який також 

рухався за допомогою мотора. Ось чому 

прийнято вважати Даймлера і Бенца 

винахідниками автомобіля. 

Їхня перша машина мала двигун 

потужністю всього 0,75 кінських сил і 

розвивала максимальну швидкість 12 

кілометрів на годину. У машини було три 

колеса, з яких переднє було рульовим, а задні – 

ведучими. У 1886 році Даймлер сконструював 

перший автомобіль з чотирма колесами, а в 

1890 він запропонував публіці дві моделі – 

«Вікторію» і «Фаетон». 

Продовжуючи працювати разом з Бенцом, у 

1896 році Даймлер створив робочу модель 

двоциліндрового двигуна для автомобіля. У 

1901 році сконструював своє перше авто 

французький інженер Жан Пежо. А в 1903 році 

запрацював перший у світі завод масового 

виготовлення автомобілів, побудований 

американцем Генрі Фордом. 
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З цього часу   в світі почалася нова ера – вік 

автомобілів. 

 Конструювання. 
Завдання. З поданими словами скласти 

складнопідрядні речення з підрядними 

з’ясувальними. Пояснити вживання розділових 

знаків у них: двигун, причіп, кермо, зчеплення, 

гальмувати, водити. 

 Синтаксично – пунктуаційний 

практикум. 

Перекласти текст з російської на українську 

мову, розставити розділові знаки. Визначити в 

тексті складнопідрядні речення, визначити їх 

види. 

Модное ныне слово досье обозначает 

собрание документов, относящихся к какому-

либо вопросу, делу, лицу, а также папку с 

такими документами. Чаще всего слово 

употребляется для обозначения дел, 

касающихся преступности и шпионажа. В 

последнее время слово «досье» вытесняет 

английское заимствование файл – папка, дело, 

досье. 

VІ. Систематизація й узагальнення 

знань, умінь, навичок 

(Технологія «Мікрофон»).  

Учитель. Запитання. Які поняття ми 

сьогодні повторили й узагальнили? (Речення, 

складне речення, складнопідрядне, означальне, 

підрядне займенниково-означальними, 

підрядне з’ясувальне; сполучники; сполучні 

слова).  

VІІ. Підсумок заняття.  
Умотивоване оцінювання знань учнів. 

VІІІ. Домашнє завдання: 

1. Опрацювати за підручниками, 

довідниками тему «Складнопідрядні речення з 

підрядними обставинними» 

2.Підготувати картки для одногрупника за 

темою «Складнопідрядні речення з 

підрядними з’ясувальними й означальними». 

Заняття № 4 

Тема.  ВИДИ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ 

РЕЧЕНЬ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В НИХ 

Мета: поглибити й узагальнити знання 

учнів про  складнопідрядні речення з 

підрядними обставинними;  

розвивати навички визначати види 

підрядних обставинних речень. Виховувати в 

учнів інтерес до синтаксису української мови.  

Очікувані результати:  

- знати відомості про складнопідрядне 

речення (у тому числі з кількома підрядними), 

види підрядних речень;  

- знати правило вживання коми між 

підрядним і головним реченнями; 

- розпізнавати складнопідрядні речення, 

правильно використовувати їх у мовленні;  

- правильно ставити й пояснювати 

розділові знаки між підрядними означальними, 

підрядними з’ясувальними й головними 

реченнями. 

Внутрішньопредметні зв’язки: 

лексикологія (слова-терміни), пунктуація. 

Міжпредметні зв’язки: предмети 

спецциклу, література. 

Обладнання: опорні схеми, мультимедійна 

установка, картки. 

Тип заняття:  узагальнення й 

систематизації вивченого 

Форми організації навчальної діяльності: 
робота в групах,   

технологія «Мікрофон», бесіда, 

конструктивні вправи. 

Перебіг заняття 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності 

(оголошення теми уроку, очікуваних 

результатів) . 

ІІІ. Актуалізація опорних знань. 

 Технологія «Мікрофон»  

Учитель задає питання. Що ви знаєте про 

складнопідрядне речення? Учні почергово 

відповідають. Учитель підсумовує відповіді. 

  Робота біля дошки з картками 

для товариша (випереджувальні завдання) 

Можливі варіанти карток: 

Картка №1  

Записати речення. Підкреслити граматичні 

основи, визначити тип речення.  

1. Олег повідомив, що його брат 

вступатиме до автодорожного університету. 

2. Я вивчатиму ті дисципліни, які стануть 

необхідними мені в освоєнні професії. 

Картка №2  

Утворіть із простих речень складні підрядні 

з підрядними означальними.  

1. Викладач розповідав про дорожні знаки. 

Вони відтворювали правила руху 

автотранспорту на перехрестях. 

2. Мій батько й дід були хліборобами. Вони 

любили землю, техніку.  

Картка №3 
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З поданого тексту виписати складнопідрядні 

речення з підрядними з’ясувальними.  

Голова сільськогосподарського кооперативу 

говорив про те, що настає відповідальна пора – 

жнива. Погода сприяє тому, щоб успішно 

провести їх. Усю техніку потрібно вивести в 

поле. Ми будемо працювати так, що 

впораємося з роботою вчасно.  

 Еврестична бесіда  

Запитання (учитель) – відповіді (учень) 

Які речення називають складнопідрядними 

з підрядними обставинними? 

Які питання можна поставити від головного 

речення до підрядного часу?  

Які питання можна поставити від головного 

речення до підрядного місця?  

Які питання можна поставити від головного 

речення до підрядного мети?  

Які питання можна поставити від головного 

речення до підрядного причини?  

Наведіть приклади складнопідрядного 

речення з підрядними способу дії. 

Дайте визначення складнопідрядних речень 

з однорідною, послідовною й неоднорідною 

підрядністю.  

ІV. Аналіз матеріалу з метою 

узагальнення вивченого. 

 Робота з підручником  - c.с 311-313  

(Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М. 

Українська мова: навчальний посібник. К.: 

Либідь, 1998. -416 с). 

Повторення теоретичних відомостей 

V. Практичні вправи. 

 Моделювання 

За поданими схемами побудувати речення 

 
Реконструювання (робота в зошитах) 

 Накреслити схему поданих  речень. 

1.У мені спалахнула ненависть до тих, хто 

рідну землю забуває. 

2.Багатьом водіям порушення правил 

дорожнього руху сходять з рук, якщо вони 

залишилися непоміченими для інспектора ДАІ. 

3.Не розуміють, що інспектор перевищив 

свої повноваження.  

 Творча робота 

Написати твір-мініатюру «Ким я бачу себе в 

майбутньому?»  

(Увести в текст твору професійну лексику, 

складні речення. Визначити види цих речень). 

Зачитування кількох робіт.  

VІ. Підбиття підсумків. Оцінювання 

відповідей учнів.  

VІІ. Домашнє завдання: 

1. Вивчити схему синтаксичного 

розбору складносурядних і складнопідрядних 

речень.  

2. Скласти казку «Країна 

синтаксису».  

 

Заняття № 5 

Тема. СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР 

СКЛАДНОСУРЯДНИХ І 

СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ 

Мета: узагальнити знання учнів про 

складносурядні і складнопідрядні речення; 

удосконалювати навички синтаксичного 

розбору речень; 

виховувати в учнів інтерес до синтаксису 

української  мови.  

Обладнання: підручник (О.М. Бєляєв у 

співавторстві – Підручник  для 10-11 класів…), 

мультимедійна установка, дошка, 

роздавальний матеріал. 

Очікувані результати: 

- уміти визначати види складних речень;  

- знати їх характеристику; 

- уміти зображати речення схематично; 

- визначати члени речення.  

Внутрішньопредметні зв’язки: 

морфологія (члени речення, виражені 

частинами мови), пунктуація.  

Міжпредметні зв’язки: предмети спец 

циклу. 

Тип заняття формування практичних умінь 

і навичок.  

Форми організації навчальної діяльності: 
конструктивні вправи (конструювання, 

реконструювання), бесіда.  

Перебіг заняття 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Актуалізація опорних знань, 

повторення домашнього завдання. 

 Бесіда з учнями: 
1.Яке речення називають складним? 

2.Які види складних речень вам відомі? 
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3.Які речення називають 

складнопідрядними, а які складносурядними 

реченнями? 

4.На які види поділяються складносурядні й 

складнопідрядні речення? 

 Повторення схеми розбору 

складних речень 

(Схеми спроектовані на екран 

мультимедійної установки) 

 Перевірка домашнього завдання. 

Кілька учнів зачитують казку, визначають 

складні речення в тексті, дають їм 

характеристику.  

ІІІ. Засвоєння учнями навчального 

матеріалу в процесі виконання практичних 

вправ.  

 Синтаксичний розбір речень (їх 

характеристика).  

Завдання. Підібрати до поданих схем 

відповідні речення. 

1.Як не любить той край, де вперше ти 

побачив солодкий дивний світ, що звавсь 

життям, де вперше став ходить і квіткою, 

неначе в його теплі зростав і усміхався квітам   

(В. Бичко). 

2. Були такі випадки, що рибалка стрибав у 

воду, щоб ухопити коропа руками (Остап 

Вишня).  

3. Людині завжди краще і веселіше 

працюється, коли вона знає, що її праця 

приносить користь (І. Цюпа).  

4. Заходьте в світ, де склиться джерело, де в 

честь оратая  пшениця гне стебло, де дерево 

життя не зав`яда  ніколи. 

 

 [  ], (     ), (   ) 

 

Були такі випадки, що комбайнер виходив із 

кабіни, щоб прочистити жатку руками. – 

Речення складне, розповідне, неокличне, 

сполучникове, складнопідрядне з кількома 

підрядними (послідовна підрядність).  

Учень характеризує підрядні речення.  

 

 

 [  ], (   ), (  ), (  ) 

 

Заходьте у світ , де склиться джерело, де в 

честь оратая пшениця гне стебло, де дерево 

життя не зав`яда  ніколи. (Речення розповідне, 

неокличне, складне, складнопідрядне з 

однорідною підрядністю). 

Учень характеризує підрядні речення.  

 Зробити повний синтаксичний 

розбір речення.  

Сонце зійшло, і враз на поле вийшли 

трактори.  

 Зробити частковий синтаксичний 

розбір речення.  

То пшеничне поле приверне увагу хлопця, 

то дівчина посміхнеться ніжно. (Розповідне, 

неокличне, складне, складносурядне. То [  ], то  

[   ]). 

 Творче завдання (робота в групах)  

(група ділиться на 3 підгрупи)  

Скласти речення за поданими схемами й 

зробити частковий синтаксичний розбір цих 

речень.  

[ 1 ], чи  [ 2 ], чи [ 3 ]. (1-й ряд учнів) 

[ 1 ], але  [ 2 ], але [ 3 ]. (2-й ряд учнів) 

[ 1 ], і  [ 2 ], і [ 3 ]. (3-й ряд учнів)  

Учні працюють у групах, допомагають один 

одному. Підгрупи зачитують свої речення 

іншим, дають характеристику цим реченням і 

роблять частковий синтаксичний розбір на 

дошці. 

ІV. Підбиття підсумків. Оцінювання 

відповідей учнів.  

V. Домашнє завдання: 

1. Зробити синтаксичний розбір речення. 

Накресліть схему речень.  

- Він був класним водієм, але роки брали 

своє.  

- Батьки збиралися в дорогу, бо ж час уже 

підганяв їх.  

2. Повторити тему «Складне речення» 

(Підготовка до тематичного оцінювання).  

 

Заняття № 6 

Тема. КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗА 

ТЕМОЮ.  СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ТЕСТИ 

Мета: перевірити рівень сформованості 

синтаксичних умінь і  навичок учнів; 

 розвивати культуру писемного 

мовлення; 

 виховувати в учнів любов до мови. 

Обладнання: тестові завдання.  

Тип уроку: закріплення вивченого 

матеріалу. 

Форми організації навчальної діяльності: 

технологія «тестові  завдання».  

І. Організаційний момент. 

ІІ. Оголошення теми і завдань заняття. 

ІІІ. Практичне виконання тестових 

завдань.  
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Тестові завдання з однією правильною 

відповіддю 

1. Який розділ мовознавства вивчає 

відомості про  складне речення? 

а) морфологія; 

б) синтаксис; 

в) стилістика; 

г) словотвір. 

2. У якому рядку наведено приклад 

складного речення?  

а) Комбайни жнивують у полі, автомобілі  

вивозять урожай. 

б) Там, осяяне сонцем поле, блищало, мов 

золото. 

в) Колос наливався зерном, схиляючи свою 

голову до землі. 

г) Жито, пшениця, ячмінь – хлібні культури 

нашої держави. 

3. Знайдіть рядок, у якому наведене 

складносурядне  сполучникове речення: 

а) Я знаю, що буде хліб, буде й пісня. 

б) Мій дід був хліборобом, а батько 

оволодів професією «водій автотранспортних 

засобів». 

в) Кожен водій повинен знати про культуру 

поведінки на дорозі. 

г) У нашому ліцеї ведеться підготовка 

слюсарів з ремонту сільськогосподарського 

устаткування. 

4. Котре з поданих речень є 

складнопідрядним? 

а) Біда навчить, кому подати руку і від кого  

прийняти чесний хліб (Д. Павличко). 

б) У гаражі стоїть автомобіль, покритий 

новенькою фарбою. 

в) Де-не-де серед колосків жита синіє ніжна 

волошка. 

г) Минуло кілька годин, і розпочалися 

автоперегони.  

5. Тире ставиться між частинами якого 

складносурядного речення? 

а) Вийди у поле і перед тобою хвилюються 

пшениця й жито.  

б) Мені треба працювати і працювати і ця 

праця має стати щастям і покликанням. 

в) А навкруги білий – білесенький день та й 

сонце у небі вже височенько. 

г) У майбутньому хочу обслуговувати 

автомобілі але цьому мене навчатимуть 

досвідчені вчителі і майстри. 

6. Кома не ставиться між частинами якого 

складносурядного речення? 

а) Увечері закінчується робота і люди 

повертаються додому. 

б) Удосвіта знову загули трактори, а ввечері 

їх гуркіт затих. 

в) Микола опанував ази водійської справи, а 

Михайло – будівельної. 

г) Пройшли дощі – чекай кращого врожаю. 

7. Між частинами складносурядного 

речення кома ставиться, якщо: 

а) у простих реченнях, які входять у 

складносурядне, говориться про швидку зміну 

подій, явищ ; 

б) друге речення містить у собі 

несподіваний наслідок чи різке 

протиставлення;  

в) перед єднальним чи розділовим 

сполучником у складносурядному реченні є 

спільний другорядний член або вставне слово, 

що стосується обох простих речень; 

г) прості речення з’єднані підрядними 

сполучниками. 

8. Знайдіть складносурядне речення, 

частини якого – односкладні речення:  

а) Колона машин мчить униз, і багряні гори 

розступаються, як живі, даючи дорогу.  

 (О. Гончар). 

б) Не рад козак журитися, так серденько 

ниє. 

 (Народна творчість); 

в) Можна уникнути порад, та не відступиш 

від свого покликання. 

г) Надворі вже був день, але туман ще стояв 

над полем. 

9. Визначте рядок, у якому вказані 

сполучники, що пов`язують  частини 

складносурядних речень: 

а) а, але, то, бо, не то… не то, хоч…хоч; 

б) не тільки… а й , зате, або, чи…чи, і(й); 

в) однак, через те що, проте, але ж, 

або…або; 

г) та, або…або, як…так, якщо…то, 

хоч…хоч. 

10. Як поділяються складні речення за 

засобом зв’язку? 

а) на єднальні, розділові, протиставні; 

б) на сурядні і безсполучникові; 

в) на підрядні і безсполучникові; 

г) на сполучникові і безсполучникові. 

11. Складносурядним єднальним є речення: 

а) Я слухав пісню поля, й вона лилась, 

немов струмок. 

б) Розмножують горицвіт свіжозібраним 

насінням, та схожість його невисока.   
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в) Із труби валить дим, але трактор 

гуркотить. 

г) Чи то інспектор погарячкував, чи водій 

дійсно порушив правила руху. 

12. Найдіть сполучники, що передають 

єднальні відношення в складносурядних: 

а) та, і, й, ні…ні, ані…ані; 

б) і, й, та, чи, ні…ні; 

в) ні…ні, але, не тільки, а й; 

г) і, та, або, хоч, та; 

д) то…то, не то…не то, і, й, та. 

13. Знайдіть складносурядне речення з 

протиставним відношенням: 

а) Не треба сліз і не потрібен сміх. 

 б) Погнався за зайцем, а коневі голову 

зламав. 

в) Усе іде, але не все минає над берегами 

вічної ріки. 

г) Для праці в нас часу мало, а для ліні у нас 

віки. 

14. У якому складносурядному реченні 

неправильно розставлені розділові знаки: 

а) Минуть роки, і сільське господарство 

набуде свого розвитку. 

б) Посієм зерно в землю – і виросте врожай. 

в) Може  й ти великий мудрець, може й 

справді для інших взірець, та не смій 

зневажати людей, і заради найвищих ідей.  

(П. Сингаївський) 

г) І згорають дні, як стрічі, і димлять 

вітрирозлуки. 

15. Які сполучники передають розділові 

відношення в складносурядних реченнях: 

а) і, й, та, ні…ні, ані…ані; 

б) але, і, зате, проте, однак; 

в) та, ні…ні, чи, хоч…хоч; 

г) або, чи, або…або, чи…чи, то…то; 

д) не то…не то, чи то…чи то, але, хоч…хоч. 

16. У якому реченні правильно розставлені 

розділові знаки: 

а) Відберіть у людини мову, і вона здичавіє.    

б)  А десь біжать залізні коні, і пахне 

холодом трава. 

в) Зрештою, усі легкові автомобілі  

сконструйовані однаково, і вигляд у них один. 

г) І знову прийшли жнива, і літо пахне 

житами. 

17. Дайте характеристику складного 

речення  

Село чекає на мене, бо я навчаюся на 

інженера -  механіка.  

а) складне, складносурядне, єднальне; 

б) складне, складнопідрядне з підрядним 

обставинним; 

в) складне, складнопідрядне з підрядним 

з’ясувальним ; 

г) складне складнопідрядне з підрядним 

означальним. 

18. Укажіть складнопідрядне речення з 

підрядним означальним: 

а) Життя зриває дні мої, неначе вітер зриває 

листя. 

б) Сонце пекло так, що уночі пшеничний 

степ пашів.  

в) Перед очима з`явилися хлібороби, що 

вийшли в поле. 

19. Який тип складного речення подано? 

     Розкажи, як  земля нас годує, як із неба 

дощу чекає вона.  

а) складнопідрядне речення; 

б) складнопідрядне речення з кількома 

підрядними; 

в) складне безсполучникове речення; 

г) складне речення із сурядністю й 

підрядністю. 

20. Частини якого складнопідрядного 

речення поєднані сполучним словом: 

а) Що було – не вернеться. 

б) Хоч піднімай його домкратом, а хоч не 

стане демократом.  

в) Як окриляє і як зігріває нас праця. 

г) Люди працюють для того, щоб 

задовольняти свої матеріальні і життєві 

потреби. 

21. Укажіть складнопідрядне речення з 

підрядною частиною часу:  

а) Не відкладай на завтра те, що можна 

зробити сьогодні. 

б) Люби, як світло, Україну, допоки твій 

світильник не погас. 

в) Скільки не йдеш – і перед тобою, і за 

тобою плачуть степи. 

г) Людина без професійних знань – це 

поганий робітник.  

22. Виберіть складнопідрядне речення з 

підрядною частиною місця. 

а) Я маю наставника, який передає мені 

знання з обраної професії. 

б) Я в майбутньому буду хліборобом, бо мій 

батько і дід – хлібороби. 

в) Прийду туди, де чути голос тракторів. 

г) Працю любити мене навчили батьки.   

 23. У якому складному реченні потрібно 

поставити тире: 

а) Подивися буйно хвилює поле. 
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б) Праця звеличує людини а лінь веде до 

занепаду.  

в) Зібрали урожай жити будемо в достатку. 

г) Не лінуйся ніколи бо це не принесе 

душевної рівноваги. 

24. Підрядне речення мети поєднане з 

головним за допомогою сполучників: 

 а) ніби, мов, немов, як?; 

б) що?, що аж, скільки?, чим…тим; 

в) коли? за якої умови? якби; 

г) для чого? з якою метою? щоб, аби, для 

того   щоб. 

 Завдання на встановлення відповідності 

 

 

 

 

 

 

ІV.  Творча робота за поданими темами. 

1. Напишіть твір-роздум «Чому я 

обрав професію…?» 

2. Напишіть твір з елементами опису 

«Моє робоче місце» (фахове спрямування). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Напишіть нарис «Людина праці». 

4. Складіть оповідання про те, хто вам 

допоміг у виборі професії. 

5. Напишіть філософський етюд «Я 

чую, як співає поле». 

  

V. Підбиття підсумків.  

 

VІ.Домашнє завдання:  
 Опрацювати тему «Складне 

безсполучникове речення»  

 

 

 

 
Олександра  Подоляк
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УРОК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

TOPIC.  CHOOSING THE CAREER 
SUBTOPIC.  PROFESSIONS AND PROFESSIONAL SKILLS 

 

TOPIC.  CHOOSING THE CAREER 

SUBTOPIC.  PROFESSIONS AND 

PROFESSIONAL SKILLS 

LESSON OBJECTIVES: educational: 
to teach pupil’s understanding the           functions 

of English language in studying and in society 

process; to present a new vocabulary and use in 

practice; to revise grammar material: Present 

Perfect Tense, using the translation of sentences; 

developing:  to develop a memory, an 

attention, a logical thinking, a reading and writing 

skills, a speech, and using all knowledge in 

practice; 

bringing up: to bring up a positive attitude to 

English, and respect to people of different 

professions. 

MATERIALS: a pupil’s book “ENGLISH 

10”, Standard Level; a new vocabulary with 

demonstrative objects, an advanced task (a 

composition), a text “From the History of 

Building”, a task: match the professions to their 

definition, a grammar exercise. 

A TYPE OF LESSON:  to use knowledge, 

skills and experience. 

EPIGRAPH:  “EVERY MAN IS THE 

MAKER OF HIS OWN FUTURE” (Richard 

Steell) 

PROCEDURE 

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ 

ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ. 

1. GREETING 

TEACHER: - Good morning, pupil’s! 

- How are you getting on? 

- Let’s start our lesson. 

2. AIM. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА 

МЕТИ УРОКУ. 

  Subtopic of today’s lesson is “Professions and 

professional skills.” We’ll practice the new 

vocabulary relating to professions. Also will read 

the text about “The History of Building”, will 

revise grammar rule Present Perfect Tense, and do 

exercises. Epigraph of our lesson is “Every man is 

the maker of his own future.” (Richard Steell) 

3. CHECKING ON THE HOMEWORK. 

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ. 

TEACHER:  What was your homework? 

PUPIL:  Exercise 5, page 25. (Write sentences 

with the Present Perfect Continuous adding “for” 

or “since.”) 

TEACHER:  Check it, very good. 

4. WARMING UP. УВЕДЕННЯ В 

ІНШОМОВНУ АТМОСФЕРУ. 

TEACHER:  Answer the questions. 

1. Which do you think are some of the most 

demanding job’s of nowadays? 

2. Which job’s are badly paid? 

3. Which job are more popular than other? 

Why? 

TEACHER:  O.k. 

II. A MAIN PART OF THE LESSON. 

ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ. 

1. PRESENTING VOCABULARY. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОВИХ ЛЕКСИЧНИХ 

ОДИНИЦЬ. 

TEACHER:  At today’s lesson we have to 

practice a new vocabulary, that connected with 

your occupation. 

- And you will write the words into your 

vocabularies. 

2. AN ADVANCED TASK. 

ВИПЕРЕДЖАЮЧЕ ЗАВДАННЯ. РОБОТА В 

ЗОШИТАХ.  

TEACHER:  Last lesson you had a task to 

write a composition about your future profession. 

- Please, tell us about your future profession. 

TEACHER:  Open your exercise-books, write 

the date today, subtopic. All of you must to listen 

attentively and write into Ukrainian a main ideas. 

3. READING THE TEXT “From the History 

of Building.” POST-READING ACTIVITY. 

ЧИТАННЯ ТЕКСТУ «З ІСТОРІЇ 

БУДІВНИЦТВА.» ВИКОНАННЯ 

ПІСЛЯТЕКСТОВОГО ЗАВДАННЯ. 

TEACHER:  Read the text try to understand it. 

- Answer the questions in written form. 

- Let’s check it. 

4. SPEAKING. РОЗВИТОК УМІНЬ 

МОВЛЕННЯ. 

TEACHER: Open your books on page 27, 

find exercise 1. 

- Read the interview and match the 

questions with the answer. 

- Act out the interview in pairs. 

5. GRAMMAR REVISION: PRESENT 

PERFECT TENSE. ПОВТОРЕННЯ 

ГРАМАТИКИ: ТЕПЕРІШНІЙ ДОКОНАНИЙ 

ЧАС.  
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TEACHER:  Translate the sentences from 

Ukrainian into English using Present Perfect 

Tense. 

- O.k. 

6. WRITING. ПИСЬМО. 

TEACHER:  The next exercise will be in 

writing form. 

- Match the profession to their definition. 

- Let’s check it. 

III. THE FINAL PART OF THE 

LESSON. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ. 

1. HOMEWORK. ДОМАШНЄ 

ЗАВДАННЯ. 

TEACHER:  Learn today’s new vocabulary, 

and we’ll do an exercise 2, on page 27. 

2. SUMMARIZING. ПІДВЕДЕННЯ 

ПІДСУМКІВ УРОКУ. 

TEACHER:  - What topic did we practice at 

the lesson? 

- What new information have you found out? 

- Do you agree with the epigraph of the lesson? 

- Thank you. 

- Your marks are …. 

- Our lesson is over.     

From the History of Building 

  Many thousands of years ago there were no 

houses such as people live in today. In hot 

countries people sometimes made their homes in 

the trees and used leaves to protect themselves 

from rain or sun. In colder countries they dwelt in 

caves. Later people left their caves and trees and 

began to build houses of different materials such 

as mud, wood or stones. 

The first houses were merely shelters built for 

the purpose of protecting their owners from 

weather and therefore were very simple - a roof to 

keep off the rain, and walls to keep out the wind. 

At the beginning there were no windows. A little 

later each house had its fireplace and a masonry 

chimney. 

For many years, even centuries, houses were 

built without any conveniences. There was no 

water supply, no heating system, no electric light. 

Very gradually a change came about, especially in 

cities. 

First, there was running water in kitchens, then 

hot water, later fully equipped bathrooms. The 

latest thing is air conditioning. 

1. Answer the following questions. 

1.  Where did people live many thousand years 

ago? 

2.  Was there any difference in dwellings in hot 

and cold countries? 

3.  Why did people leave their caves and trees? 

4.  How did the first houses look like? 

5.  Were there any conveniences in first 

houses? 

6.  What are modern conveniences? 

7.  What were the first building materials? 

WORD FILE 

Brick - layer [ 'brɪk,leɪə ] муляр  

Plasterer [ plɑ:stərə] штукатур  

Builder [ 'bɪldə ] будівельник  

Tool box [ tu :l bɒks ] коробка для 

інструментів  

Spirit level [ 'spɪrɪt 'lɛvəl ] рівень  

Mallet [ 'mælɪt ] дерев'яний молоток  

Trowel [ 'traʊəl ] кельма  

Pickax [ 'pɪk,æks ] кирка  

Cord [ kɔ:d ] шнур  

Measuring reel [ 'mɛʒəriŋ ri:l ] рулетка 

Match the professions to their definition 

1) A Farmer              a) someone who manages 

all the activities; 

2) A Manager           b) a person who cuts meat 

and sales it; 

3) A Lawyer              c) someone who treats 

sick people; 

4) A Butcher             d) someone who paints 

pictures; 

5) A Teacher             e) a person who engaged 

in agriculture; 

6) A Plumber             f) someone who practices 

or studies law; 

7) A Cook                  g) a person who sings; 

8) A Painter              h) someone who makes 

food; 

9) A Singer                i) a person who fits and 

repairs the pipes; 

10) A Baker               j) someone who dances; 

11) A Doctor             k) a person who bakes 

cakes, cookie…. 

12) A Dentist             l) a person who cuts and 

styles hair; 

13) A Nurse               m) someone who writes 

stories, paragraphs; 

14) A Writer              n) a person who teaches 

students; 

15) A Hairdresser     o) someone who takes 

care for the sick people; 

16) A Dancer            p) someone who treats 

and repairs. 

 

Оксана Нікіфорова  
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Профорієнтація 

Сценарій виступу агітбригади 
 

Ведучий: Доброго дня, люди добрі! 

Ведуча: Доброго дня, люди хороші! 

Ведучий: Доброго дня, люди веселі! 

Ведуча:  Привіт  вам у вашій оселі! 

Ведучий:  

Від щирого серця, 

Від щедрої  Синівської землиці. 

Ведуча:   

Дозвольте  вам, люди, у пояс вклонитись. 

Ведучий:  
А завітали ми сьогодні до Вас,  

щоб розповісти про наш  

чудовий навчальний заклад. 

Ведуча:  
Та запросити Вас, шановні учні,  

до нас на навчання. 

Пісня «Ласкаво просимо»- 

Ведуча:  

У день цей осінній, чудовий,  

Сповнений творчих ідей,  

Вас вітає щиро і привітно 

Синівський професійний аграрний ліцей.  

 

 Ведучий:  

Наш ліцей - це не точка на карті земній,  

А це світло зірок мерехтливих,  

Світ любові й добра, сподівань і надій,  

Храм наук для розумних, кмітливих. 

 

Ведуча: На світі є різних професій багато , 

А вибрати з них  потрібно лише одну,  

І правильний вибір-в житті буде свято,  

Яке принесе тільки користь одну. 

Ось наприклад ти ,Олександре,  

ким мрієш стати? 

Ведучий: 

Як мені все набридло, і язик вам не болить.  

І кому яке з вас діло, як я буду далі жить ? 

Атестат мені вручили, і освіта в мене є, 

Хватить, вже мене навчили, знаю 

я тепер своє.  

Розум щоб не розтрусити, 

сяду нишком на печі. 

Буду спати, буду пити, буду їсти калачі. 

А як сили наберуся, відпочину від цих слів, 

Може, навіть, оженюся, бо ше зараз не 

дозрів.  

І візьму собі дружину, щоб варила  борщ, 

супи. 

Не дурний я гнути спину, бо я - тей, 

не для сапи.  

В мене все ж таки освіта, хоч середня, але є. 

Хочу ще побачить світу, а у батька гроші є. 

Ведуча: Ну,а якщо серйозно? 

Ведучий:А якщо серйозно, то... 

Професій безліч є цікавих, 

Але свою обрати як, 

Щоб добре діло й добра слава, 

І я собі міркую так: 

Потрібно лікувать хвороби, 

Водить у космос кораблі, 

Та я із роду хліборобів, 

І родовід мій - від землі. 

Знайти своє - щоб серце стисло, 

Щоб зрозумів - отут я весь. 

Ми "відриватися" не звикли, 

Далекий нам такий прогрес. 

Всім - жити чесно, 

З правдою усюди не розминатись, а 

дружить, 

А ремесло, як кажуть люди, 

Нам за плечима не носить. 

Ведуча:Як добре знати, що тебе веде. 

 Твій власний шлях -  єдиний із можливих, 

Що легші є, але нема ніде 

 Таких упертих, і таких кмітливих. 

Ведуча: Дорогі друзі , до вашої уваги 

виступ агітбригади нашого ліцею. 

агітбригада 

- Сьогодні привітніше сонечко сяє,  

 Відчинені двері завжди для гостей. 

 Серцями відкритими друзів вітає  

 І щиро запрошує в гості ліцей.  

 

- Школа нової ідеї, як сказати Вам про неї 

Не вигадуй образ цей, адже школа ця- 

ліцей. 

 

- Справжнє втілення ідей, знак 

майбутнього- ліцей. 

Ліцей – вічний пошук, ліцей – знання. 

Ліцей- турбота про нас щодня. 

 

- Про нашу красу фізичну і моральну, 

Про розвиток творчий  , універсальний. 

Заінтригував Вас перелік оцей. 

Увага, знайомтесь - Синівський ліцей. 

- У ліцеї навчальний процес –  

До нього підвищений в нас інтерес. 

- Також у нас виховання – 
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Духовного прагнем усі ми зростання. 

- Ще скажемо без заперечення: 

 Турбота про методичне забезпечення. 

- Ви хочете знати, чим ми живем, 

 Працюємо, творим, в майбутнє ідем. 

- У центрі ліцею – звичайна дитина, 

     Така неповторна, яскрава, єдина. 

- І мудрий психолог пораду дає 

     Любити дитину, яка вона є. 

- Ліцей – це життя невід’ємна частина, 

     Це вічний двигун, наша чудо-машина. 

- А кожна дитина – маленька частина, 

      Гаєчка, гвинтик тієї машини. 

- Двигун, що завжди у постійному русі. 

- НЕ ВІРИТЕ – ВІРТЕ. ДИВІТЬСЯ І 

СЛУХАЙТЕ!!! 

 

( на музику з пісні «Як у нас на Україні» 

Ніч спливає непомітно, вранішня зоря 

встає,  

Рано вранці сонце кличе: «До навчання  

час уже». 

Все прокинулось навколо, новий день усіх 

вітай, 

Добрі справи для Вкраїни, добрим людям 

починай. 

Приспів 

Як у нашому ліцеї люди працьовиті, 

Так у нашому ліцеї всі серця відкриті. 

В кожній справі людяність і професійність, 

І творить добро для інших – це найвища 

цінність. 

Ми професію шануєм  не за заробітки, 

А за користь Україні  та її здобутки. 

Тож вітаємо в Синівці всіх Вас, добрі 

люди, 

Хай натхнення і удача з вами завжди буде. 

Ведуча: У нашому ліцеї працюють 

викладачі за новими формами, 

Нові методи в навчанні всі 

використовують. 

Тут і мозкова атака, й різні «каруселі» 

Тільки б учні на уроках були навчені й 

веселі. 

Таланти й здібності наші розвивають, 

На конкурсах різних їх представляють. 

Ведучий: Загальноосвітня підготовка 

учнів – це прагнення викладачів якнайкраще і 

досконаліше підготувати майбутніх 

абітурієнтів до вступу у вищі навчальні 

заклади. 

(З-О підготовка) 

Ведуча: Сьогодні на нашій зустрічі ти, 

Олександре, і наші глядачі ознайомляться з 

професіями, якими оволодівають учні в 

нашому ліцеї. І я сподіваюсь, що вже сьогодні  

ти обереш свій професійний шлях. 

Вед-й:Степ перейти - життя прожити, 

             То не такі прості слова, 

            Життя утворене від жита, 

            Бо хліб — усьому голова. 

            Раніш од сонечка вставати, 

            Погладить колос на ходу! 

            Іринко, я тут так подумав, - 

            У хлібороби я піду. 

МЕХАНІЗАТОРИ 

Ведуча: Ох і молодці наші хлопці. Ну як, 

Сашко, тобі сподобалася професія 

механізатора? 

Ведучий: Дуже цікава й почесна професія. 

Та я ось що думаю: 

                 В час високих технологій 

                 В Інтернеті є усе. 

                 Оператором  бути круто – 

                 Знає це й малеча вже. 

                 Очі тільки відкриваю 

                 Windows зразу загружаю, 

                 Яндекс, гугл – вибирай, 

                 Фільми, музику качай. 

                 Краще справи й не знайду 

                 В оператори піду. 

ОПЕРАТОРИ 

Ведучий: Що обрати не збагну.  

Що мені за мука. 

Подивлюся  може ще є  якась наука. 

Ведуча:  
Ось, наприклад,  продавці – потрібні люди, 

на землі за ними попит є усюди. 

Тож навчайсь на  продавця – 

бо професія оця закликає продавати, 

щоб багато грошей мати. 

ПРОДАВЦІ 

Ведучий: Мрій багато дуже маю, 

А професій - ще більше, 

Хто поможе розібратись, 

Що мені миліше. 

 

 Ведуча:Хтось  мріє стати трактористом, 

Для всіх у нас знайдеться фах. 

Не треба думати, гадати, 

Який  мені обрати  шлях?  

Стану я не артисткою, не співачкою, 

А просто дуже вправною швачкою, 

Бо не знаю я людини, яка б прожила  

без одежини. 
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ШВАЧКА 

Ведучий: Ох, Іринко, забалакався я тут  

з тобою. 

Аж зголоднів, ось чуєш в животі вже аж 

бурчить. 

Ведуча: Ось тобі й ще одна важлива 

професія, якій ти можеш навчитися в ліцеї. 

Ведучий: Що – повар? 

Ведуча:  Не повар, а кухар-кондитер.  

                Кухар варить борщ і суп,                                                          

КУХАРІ Голубці готує, 

                 Він дорослих і малят 

                 Смачно нагодує. 

                 У кухаря смачний пиріг, 

                 Чудова каша манна. 

                 Він дбає про здоров’я всіх, 

                 Йому подяка й шана. 

Ведучий: виходить із мастерком, увесь в 

білому, рука замотана і шкандибає. 

Ведуча: Сашко! Що трапилося? 

Ведучий: Будівництво вдома розпочав. 

Казала мені мама – іди синок на 

будівельника! Ех, нема про що говорити. 

Ведуча: Зростають будинки і храми  

За допомогою кранів крилатих.    

І все це створено руками 

Будівельників завзятих. 

МУЛЯРИ 

Ведуча:У житті все знадобиться, - 

Так говорять всюди. 

Тож пізнай азів усяких 

Й будуть з тебе люди! 

І на якій з професій ти, Олександре, 

зупинився? 

 Ведучий:Не все в житті так просто, не все 

в житті так ясно.  

  Що без освіти я ніхто, я зрозумів це 

вчасно.  

  Гідного формату і знань, поки що в мене 

небагато.  

  І нічого я не маю, крім свідоцтва-

атестата.   

  Ведуча: Але, щоб диплом про професію 

мати, треба зовсім небагато:  

Всі разом: Навчатися в Синівському 

аграрному ліцеї.  

Ведучий:  До того ж учнівська молодь 

ліцею має змогу  не тільки старанно навчатися, 

але й змістовно проводити свій вільний час. 

Спорт – це теж невід'ємна частинка нашого 

життя. Кожен мріє бути здоровим, 

загартованим.  

Ведуча:Тому заняття в різноманітних 

секціях і спортивних гуртках є змістом нашої 

діяльності. Гирьовий спорт, легка атлетика, 

волейбол, теніс, шахи і шахмати , футбол - це 

те, чим ми можемо займатися в  стінах нашого 

ліцею. 

Спортивна презентація 

Ведучий: Нас під сузір’ям рідної калини 

Весела, щира пісня зігріва, 

Ми віра і надія України, 

Її надійна зміна трудова. 

Ведуча: У позаурочний час  працюють 

предметні гуртки, гуртки художньої 

самодіяльності та  художньої творчості. 

Сьогодні до Вашої уваги представлені 

виставка-продаж  робіт гуртка «Творча 

майстерня» та виставка робіт гуртка «Столяр». 

«Перлина» 

Ведучий: Ліцею наш рідний, ми горді 

тобою, 

Ти – наша надія в житті. 

З міцними знаннями твердою ходою 

Йдемо ми в далекі путі. 

Ведуча: Ліцею наш рідний –  

Ти рідна домівко. 

Як любо навчатись у стінах твоїх. 

Ти наша надія і наша опора, 

З якою крокуємо ми по житті. 

 Ведучий: Якщо говорять, що навчальні 

заклади готують до життя, то в ліцеї – ми 

живем. Живем  сьогоднішнім і майбутнім. І ми 

вдячні Синівському ліцею, що він є, і що ми – 

його учні. 

Ведуча: З Вами були ми, учні та 

працівники єдиного професійно-технічного 

навчального закладу Липоводолинщини, 

державного закладу «Синівський 

професійний аграрний ліцей» 

 
Наталія Супрун 
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Виховні заходи   

 
Урочиста лінійка, присвячена Дню визволення с. Синівка 

 

 

Ведучий1: Сьогодні, 9 вересня, ми 

зібралися, щоб відзначити світле свято нашого 

села – визволення від фашистів. 

 

Ведучий2: 22 червня 1941 року фашисти 

напали на нашу державу, 27 вересня цього ж 

року німці захопили наш район.  22 липня 1942 

р. – фашисти окупували всю Україну. 

 

Ведучий1: Минули дні і роки пролетіли, 

А дня цього забути ніхто не міг. 

Тут навіть сосни з горя посивіли, 

Тут навіть камінь плаче край доріг . 

Хіба забудеш, як палали хати, 

Гойдались мертві у страшнім вогні, 

І на шляху валялися хлоп’ята, 

багнетами прибиті до землі. 

Хіба  забудеш, як сліпого діда, 

В звірячій злобі витягли крізь дим. 

До танків прив’язали людоїди, 

і розірвали на двоє живцем. 

Ведучий2: Фашисти хотіли зруйнувати все, 

що було створено розумом та працею людей. А 

що вони хотіли зробити з населенням України? 

Частину його знищити, частину перетворити в 

рабів. 

Ведучий1:Мирна праця синівчан була 

перервана війною. 311 жителів із перших днів 

війни були призвані в ряди Червоної Армії. 22 

червня 1941 року в Синівці був проведений 

мітинг, на якому селяни дали клятву стати на 

захист рідної землі. 

27 вересня 1941 року фашисти захопили 

село. Настали дні окупації, запроваджували 

нові порядки. Фашисти разом із поліцаями 

відправили на каторгу до Німеччини молодь, 

вивозили худобу та інші цінності. Не 

дивлячись на погрози й насильство по 

відношенню до мирного населення, синівчани 

не схилили голову перед окупантами. У 1942 

році в селі була створена партизанська група 

«Антифашистський комітет», який потім виріс 

у партизанський загін , у ньому 

нараховувалось до 200 партизан. Керував 

загоном капітан Фащенко Олексій 

Миколайович, який спочатку переховувався в 

селі Слобідка. Допомагав йому вчитель 

Синівської середньої школи Замковий Іван 

Юхимович. 

Активними учасниками боротьби з 

фашистами були Козюра Григорій Сергійович, 

Трохимець Григорій Лукич, Лада Олександр 

Самійлович, Савичева  Марія Григорівна, 

Говоруха Данило Денисович, Козюра 

Парасковія Микитівна та ін. 

Комсомолець-підпільник Микола Артюх 

організував диверсійну  групу. Разом із 12-ма 

комсомольцями тільки в лютому 1943 року 

знищили п’ять ворожих автомашин з 

військовими вантажами й близько 20 

німецьких солдатів і офіцерів. У ніч на 23 

лютого підпільники знищили вісім фашистів і 

самого коменданта Синівки, захопивши 

машину з боєприпасами. 

 

Ведучий2: Шлях до перемоги був тяжкий. 

Він проходив через окопи, партизанські ліси, 

через підпілля і гестапівські катівні, через 

розпач і віру. 

 

Ведучий2: Час настав, настала розплата, 

І в світанковій димній імлі, 

Йшли полки, наступали на ката 

По великій вкраїнській землі. 

Вже ворог тікає – відкрилась дорога на 

захід. 

Де наші кордони священні стоять!  

 

Ведучий1:  9 вересня 1943 року Синівка 

була визволена від фашистів підрозділами 309 

стрілецької дивізії. Під час відступу фашисти 

спалили 19 хат, завдали великих збитків 

господарству. У боях за село загинуло 25 

солдат і офіцерів Радянської Армії. 

 

Ведучий2: У кожному селі є братські 

могили, пам’ятники, 

Стелли, на яких викарбувані імена тих, хто 

загинув. 

 

Ведучий1: Схилімо в скорботі  голови 

перед пам’яттю  тих, хто вилитий у бронзі 

сягнув у вічність. 
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Запалимо свічки на їх могилах, біля 

обелісків та пам’ятників, де знайшли вічний 

спокій солдати другої світової. 

Згадаймо всіх поіменно 

Героїв згадаймо своїх, 

це потрібно не мертвим – 

 це потрібно живим. 

 

У  цій могилі знайшли свій вічний спочинок 

наші земляки  

 

Маслов – капітан , 

  Мамедов – рядовий, 

Вавілов – ст. лейтенант, 

 Меніахмегов-рядовий,  

Красільніков – мол. лейтенант,  

Нікішов – рядовий, 

Мартинов – мол. лейтенант,  

Полежаєв – рядовий, 

Бєлий – старшина, 

Смірнов – рядовий, 

Дубінін – старшина, 

 Тарасов – рядовий, 

Леготін – старшина, 

Черков – рядовий, 

Астарєв – рядовий,   

 Юсупкалєв-рядовий, 

Абдієв – рядовий,  

Валенсо – рядовий,  

Батарей – рядовий,  

Дорошін – рядовий, 

Базаров – рядовий, 

  Журавльов-рядовий, 

Бровкін – рядовий, 

 Куршунов– рядовий, 

Бузикін – рядовий. 

  Оренман –майор. 

Ведучий2: Схилімо голови, покладемо 

квіти (покладення квітів);  вшануймо всіх 

хвилиною мовчання. 

(ХВИЛИНА МОВЧАННЯ) 

 

Ведучий1:  Хвилина мовчання,  

      Хвилина мовчання, 

      Пекуча  й терпка, як сльоза. 

      Хвилина мовчання -  

      В ній наша любов і гроза 

      Як подвиг полеглих, 

      Священна хвилива мовчання. 

 

Ведучий2: Народ України зробив гідний 

внесок у перемогу. Кожен другий із них 

загинув на фронті, кожен другий на все життя 

залишився інвалідом. За мужність і відвагу 

2072 українці удостоєні званням героя 

Радянського Союзу. Всім відоме ім’я тричі 

героя Радянского Союзу Кожедуба , 

уродженця Сумщини, 32 українці отримали це 

звання двічі, і серед них уродженці Сумщини: 

льотчик Супрун. З 34 героїв і одночасно 

повних кавалерів ордена слави – двоє українці. 

З 15 фронтів, що діяли в період війни, більше 

половини очолювали українці за походженням 

– це командуючі фронтами – Апанасенко, 

Кирпонос, Тимошенко, Яременко, 

Черняховський, Малиновський, Черевиченко, 

Костенко. 

До слова запрошується …………. 

Виступ ветерана праці, керівника 

краєзнавчого музею Краснонос О.Р 

 

Ведучий1: Обеліски, ліси , приліски… 

Я вдивлявся в сині версти… 

Нахиляються клени і берізки, 

Як брати і запечалені сестри. 

Тих, кого в ту війну трагічну 

Смерть забрала з живого списку, 

Тих, що в землях довічну з 45 мають 

приписку. 

 

Ведучий2: Заростають окопи, 

Розумію: це ж тільки окопи. 

Ветерани вмирають –  

Врешті – решт розумію і це я. 

Та не дай же нам Бог… 

Свої болі забути хоч трохи. 

Схоронить свою пам’ять 

Нехай і в сучасних музеях. 

 

Ведучий1: Ніколи не забувайте тих, хто 

врятував нас від фашизму, хто приніс 

визволення. Вічна пам’ять героям і слава 

живим! 

 

Ведучий2: Я знаю, що пройдуть роки, 

змінюватимуться покоління. І настане той час, 

коли зовсім не лишиться в живих ветеранів 

війни, але зостанеться пам’ять про них, про 

їхні подвиги, про ту страшну війну, яка 

забрала життя мільйонів людей, принесла лихо 

і горе на нашу українську землю. І від нас усіх 

залежить, що залишиться в пам’яті 

прийдешніх поколінь. Тож, пам’ятаймо про 

все і про всіх. 

 
Любов Хілько 
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Виховна година до Дня партизанської слави 
 

Мета: виховувати в учнів інтерес до подій , 

що відбувалися під час Другої світової війни. 

Залучати до гурткової роботи, праці в 

колективі.  

Слова на екрані: (музичний супровід, 

фото-ряд подій 1941-1945 рр.на території 

Сумщини). Є події, дати та імена людей, які 

увійшли в історію свого села, міста, країни та 

навіть у історію всієї Землі! Про них 

складають легенди, пишуть книги, їм 

присвячують пісні та вірші… а головне – про 

них  зберігають священну пам’ять!  І ця 

пам’ять передається із покоління в покоління 

та не дає згаснути тим далеким дням та подіям. 

Однією з таких подій стала Друга світова 

війна. Наш обов,язок – зберегти пам’ять про 

біль, втрати та звитягу нашого народу. 

 

Вед: Сьогодні ми зібралися для того, щоб 

вшанувати героїчний  подвиг  уславлених 

партизанів і підпільників Другої світової війни 

– День партизанської слави. 
  

Вед: З перших  днів, тижнів війни 

розпочався партизанський рух — збройна 

боротьба  українського народу проти 

фашистських загарбників на окупованій 

території, в тилу ворога. 

 

Вед: Під керівництвом Українського штабу 

партизанського руху проти гітлерівців 

воювали 46 партизанських об’єднань, близько 

2-х тисяч загонів, підпільних диверсійно-

розвідувальних груп – усього більше мільйона 

активних бійців, що складали фронт народних 

месників. Їхню кількість можна порівняти з 

кількістю бійців регулярних військ на одному з 

фронтів війни. 

( ВІДЕО) 

 

Вед: Колискою партизанського руху в 

Україні стала Сумщина. 

Одним із перших почав вести успішну 

боротьбу Путивльський партизанський загін 

під командуванням С. А. Ковпака, що 

базувався у Спадщанському лісі. 18 жовтня 

сюди прибув загін С. В. Руднєва, який 

запропонував створити об’єднаний 

Путивльський загін (командир А. С. Ковпак, 

комісар С. В. Руднєв, начальник штабу Г. Я. 

Базима).  

 

Вед: Об’єднаний загін поклав початок 

з'єднанню партизанських загонів. Народна 

війна в тилу ворога на Сумщині досягла 

великих масштабів. Це був своєрідний 

партизанський фронт. Область стала базою 

зародження чотирьох великих партизанських 

об'єднань під командуванням С. А. Ковпака, А. 

Н. Сабурова,М. І. Наумова і Я. І. Мельника. Ці 

об'єднання здійснювали рейди в тилу ворога. 

Вед: До вересня 1942 р. Сумське з'єднання 

під командуванням С. А. Ковпака вело бойові 

дії в районах Сумської, частково Курської і 

Орловської областей. А попереду було ще 

багато важких боїв. 3 вересня 1942 р.  

з’єднання С. А. Ковпака здійснило героїчні 

рейди на правобережну Україну і Карпати. 

Ковпаківці з боями пройшли Житомирську, 

Рівненську, Волинську, Львівську, 

Тернопільську, Івано-Франківську, 

Хмельницьку області і вийшли до 

чехословацького кордону. 

 

Вед: 

Тилами ворога партизани пройшли майже 

18 тис. км, розгромили 81 гарнізон 

противника, зайняли 39 міст, знищили понад 

25000 солдатів та офіцерів, підірвали 238 

мостів, пустили під укіс 2 бронепоїзди, 90 

ешелонів, знищили і пошкодили 12 літаків, 

173 танки й бронемашини, 15 пароплавів і 

катерів, 783 автомобілі, пошкодили 187 ліній 

зв’язку. 

 

( ВІДЕО) 

 

Вед: До слова запрошується  голова  

ветеранської організації с.Синівка Краснонос 

Олексій Романович. 

Вед: 

Привели його на світанні 

У багнюці всього, у крові 

Захлиналися постріли дальні, 

І дрижали бліді вартові. 

Мов примари, гойдалися тіні, 

На колисках скуйовджених віт. 

І було партизану-хлопчині  

Вісімнадцять – не більше – літ. 

 

 Вед: Яскраву сторінку в літопис 

партизанського руху Сумщини вписали юні 
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партизани Ваня Золотоверх і Петя Русаков із 

хутора Гущі (зараз це Потопиха , що за селом 

Подільки). 

Вед: Хлопці поклялися у вірності своєму 

народу і допомагали партизанам:  

розповсюджували листівки, новини з фронту, 

допомагали переносити зброю, вели 

розвідувальну роботу, добували безцінну 

інформацію про ворога. 

 

Вед: 

Вам дороги важкії дістались, 

Ваші очі сліпив битви дим. 

Назавжди ви юними лишались, 

Щоб цей світ був завжди молодим. 

 

Вед: 

Петю Русакова закатували фашисти і 

кинули помирати в рідній хаті, він помер на 

руках у матері.  

Ваню Золотоверха після довгих допитів, 

мордувань і знущань кинули під лід. 

 

Вед: Так загинули юні месники з хутора 

Гущі. Вони загинули, як герої. 

Спочатку було встановлено пам’ятник 

юним месникам. Зараз на тому місці 

встановлено обеліск, до якого часто приходять 

учні й односельці. 

 

Вед: Юними вони прийшли до нас через 

роки, навіки лишився юним світ, який вони 

любили, який творили і відстояли і який 

передали нам, живим, у спадщину. 

Пісня «Мальви» 

 

Вед: Сьогодні ми не можемо не згадати про 

події, які відбуваються на сході нашої країни. 

Щодня, у жорстокій боротьбі Україна втрачає 

своїх синів.  Кожен із загиблих 

воїнів залишиться у нашій пам'яті, ніби лебідь 

у небесах, вдячність за їхній подвиг житиме у 

серцях українців, у піснях, що їх співа народ. 

 

Вед:І тут ні сліз, ні відчаю не треба, 

І тут не треба страху і життя. 

Живе лиш той, хто не живе для себе, 

Хто для других виборює життя. 

 

Вед: 
За рідну домівку поклали життя вірні діти, 

Герої, що завжди залишаться в наших 

серцях, 

За землю, за матір зробили, що мали 

зробити. 

Герої не гинуть, герої живуть у піснях. 

Пісня про АТО 

 

Вед:Перед трагічною хвилиною мовчання 

Словами говорити неможливо. 

Оця хвилина більше нам розкаже, 

Ніж тисячі, а чи мільйони слів. 

Солдатів подвиг, про який сьогодні 

 Дізнались ми, не вимовить словами, 

А тільки серцем можна це сказати, 

Але воно, на жаль, не має мови, 

Лиш має біль. 

 

Вед: 
Ми ніколи не забудемо героїв 

партизанського руху. Схилімо голови низько 

перед пам’яттю і подвигом славних синів 

України - героїв операції об’єднаних сил. 

 

Вед: Вшануймо хвилиною мовчання 

пам’ять про тих, хто віддав своє життя за нашу 

рідну землю. 

Хвилина мовчання 

 

Вед: Нехай День партизанської слави 

передається з покоління в покоління і надалі, 

нехай зберігає у наших серцях такі поняття, як 

Батьківщина, честь, обов’язок і пам'ять. 

 

Вед: Мирного вам неба та сонячних днів. 

 

 
                                                                                                                   Наталія Супрун 
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Дослідження 

Раритетні види рослин басейну річки Грунь 
 

Різке скорочення чисельності багатьох видів 

рослин і тварин, великомасштабне 

перетворення ландшафтів підвищило сучасне 

суспільне розуміння того, що природне 

різноманіття необхідно охороняти. Виявлення 

та збереження острівців відносно незміненої 

природи є одним із пріоритетних напрямків 

природоохоронної діяльності. 

Матеріал для цього повідомлення зібраний 

протягом 2007-2015 рр. у басейні р. Грунь 

(правий приток р. Псел) на території 

Лебединського, Липоводолинського районів 

Сумської області та Гадяцького району 

Полтавської області. Довжина річки 85 км, 

зокрема в межах Сумської області – 60 км,  

площа водозбірного басейну – 1090 км
2  

[2, 6]. 

З річкою пов’язана густа і розгалужена 

балкова система. Верхів’я лівобережних балок 

упираються у правий берег долини Псла, а 

вододіл між Грунню і р. Хорол проходить 

ближче до долини Хоролу [1]. Незважаючи на 

значне,  викликане інтенсивним 

сільськогосподарським виробництвом, 

антропогенне навантаження тут збереглися 

острівці незайманого степу та лук, знайшла 

прихисток низка раритетних видів рослин. 

Нами виявлено місцезростання 10 видів 

судинних рослин, занесених до Червоної книги 

України [5], та ще 10 видів, уключених до 

регіонального «червоного» списку [3, 4]. Їх 

анотований перелік подано нижче.  

Види рослин,   

занесені до Червоної книги України 

Брандушка різнобарвна (Bulbocodium 

versicolor (Ker Gawl.) Spreng). Значні за 

чисельністю осередки брандушки знаходяться 

на схилах балки за 1-3 км на північний захід 

від с. Галаївець Липоводолинського району. 

Загальна їх площа становить до 2 га, щільність 

популяції – 1-15 генеративних особин/м
2
. Інше 

місцезростання цього виду – околиці с. 

Коломійцева Долина Подільківської сільської 

ради Липоводолинського району. Рослини 

розміщуються тут смугою 2-8 м завширшки, 

витягнутою вздовж крутого схилу балки на 

200-250 м. Щільність популяції – 3-5 

особин/м
2
. 

Рябчик руський (Fritillaria ruthenica 

Wikstr.). Маленька популяція рябчика 

знаходиться за 1,5 км на північ від с. Потопиха 

Подільківської сільської ради: близько  50-60 

генеративних особин на краю байрачного ліска 

в середній частині схилу. Це одне з найбільш 

північно-західних місць зростання цього виду. 

Плодоріжка болотна (Anacamptis palustris 

(Jacq.) R.M. Bateman). Дуже рідкісний вид. 

Трапляється поодинокими екземплярами на 

вологих луках у заплаві р. Грунь на південь від  

с. Синівка Липоводолинського району. У 

червні 2010 р. тут знайдено 4 генеративні 

особини. 

Зозульки м’ясо-червоні (пальчатокорінник 

м’ясочервоний) (Dactylorhiza incarnata (L.) 

Soo s.l.). Досить численний осередок зозульок 

знаходиться на південно-східній околиці села 

Синівка. Рослини розміщуються  смугою 

шириною 2-3 м уздовж підніжжя надзаплавної 

тераси Груні. Щільність популяції – 10-15 

генеративних особин/м
2
. За 250-300 метрів 

південніше, на окраїні заболоченого 

вільшняка, знаходиться ще один локалітет 

цього виду (площа 0,15 га, щільність популяції 

– до 2 особин/м
2
). На лівому березі річки 

Грунь за 1,5 км на північний схід від с. Бірки 

Гадяцького району по окраїнах осокового 

болота на площі до 0,5 га також зберігся 

осередок цих рослин. У вказаних місцях також 

можливе знаходження зозульок травневих 

(Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt et 

Summerhayes s.l.), але в меншій кількості. 

Коручка чемерникоподібна (коручка 

широколиста) (Epipactis helleborine (L.) Crantz 

(E. latifolia (L.)) All.) Поодинокі генеративні 

рослини цього виду знайдено на околиці 

байрачного ліска за 1 км на схід від с. Костяни 

Колядинецької сільської ради 

Липоводолинського району. 

Ковила волосиста (Stipa capillata L.). 

Значні за площею і чисельністю осередки 

цього виду знаходяться на північній околиці с. 

Синівка (пам’ятка природи  місцевого 

значення «Синівська»), а також в урочищі 

Гребелівщина за 1 км на північ від с. Синівка, 

на схилах балки Липняги за 2 км на північ від 

с. Шевченкове Лебединського району та на 

північ від с. Коломійцева Долина. Окрім того, 

невеликі локалітети по 50-100 рослин 

представлені на схилах балок за 1 км на північ 

від с. Підставки та поблизу с. Колісники 

Колядинецької сільської ради, на території 



39 

закинутого кар’єра на північній околиці с. 

Підставки та на схилах західніше с. Зелений 

Гай Лебединського району. 

Ковила пірчаста (Stipa pennata L.). Один з 

осередків цієї ковили площею  близько 0,3 га 

знаходиться на крутому схилі балки за 1 км на 

північний захід від с. Галаївець. Ще два значні 

місцезростання (близько 0,7 та 0,5 га) 

знаходяться у відгалуженнях цієї ж балки за 

2,5 км на південь від с. Московське 

Липоводолинського району та за 1,5 км на 

південь від с. Веселе. Великий осередок 

ковили пірчастої (до 1,5 га) знаходиться на 

схилах балки Липняги, а значно менший – на 

схилі долини р. Лозова за 4 км на південний 

схід від с. Капустинці Липоводолинського 

району. Поодинокі рослини трапляються 

також на схилах остепнених балок поблизу сіл 

Потопиха та Підставки. 

Астрагал шерстистоквітковий (Astragalus 

dasyanthus Pall.). Рослини астрагалу знайдені 

на схилах урочища Крутий Узвіз на північний 

захід від  с. Галаївець. Невелика кількість 

астрагалу зростає ну території кар’єра в 

околицях с. Колісники, а також на 

трав’янистих схилах за 1 км на схід від с. 

Костяни та за 1 км на захід від с. Зелений Гай. 

Найбільш численне місце зростання цього 

виду знайдено на схилах балки Липняги. 

Горицвіт весняний  (Adonis vernalis L.). 

Розсіяно трапляється на трав’янистих схилах 

балки Липняги. Рослини зростають в середній 

та нижній частинах схилів. Інше 

місцезростання горицвіту (20-25 генеративних 

особин) знаходиться у відгалуженні балки за 1 

км на захід від с. Зелений Гай у верхній 

частині схилу.   

Сон лучний (сон чорніючий) (Pulsatilla 

pratensis (L.) Mill. s.l.). Численна популяція 

сону загальною площею до 1,5 га знаходиться 

на східному схилі балки за 1,5 км на північний 

захід від с. Галаївець. Щільність популяції – 

0,4-2 особин/м
2
. Невеликі осередки виду 

знайдено в одному з відгалужень цієї ж балки 

за 2 км південніше с. Веселе 

Липоводолинського району (70-80 рослин у 

середній частині схилу) та у відгалуженні 

балки за 1 км на захід від с. Зелений Гай 

(близько 40 рослин у верхній частині схилу). 

 

 

 

Регіонально рідкісні, малопоширені та 

зникаючі види рослин, 

які підлягають особливій охороні на 

території Сумської області 
Латаття сніжно-біле (Nymphaea candida C. 

Presl). Трапляється поодинокими 

екземплярами на затишних плесах річки Грунь 

південніше с. Підставки.  

Анемона лісова (Anemone sylvestris L.). 

Численні осередки анемони збереглися у балці 

Липняги. Ще декілька невеликих осередків 

цього виду знаходяться у балці на північний 

захід від с. Галаївець та у відгалуженнях балки 

поблизу с. Шевченкове.  

Орлики звичайні (Aquilegia vulgaris L.). 

Невеликий локалітет орликів є на узліссі 

сосняку поблизу західної околиці с. Слобідка 

Підставської сільської ради. Можливо, це 

здичавілі рослини з присадибних ділянок.  

Ряст Маршалла (Corydalis marschalliana 

(Pall. ex Willd.) Pers.). Осередок рясту 

Маршалла площею до 1 га знаходиться в 

урочищі Пробужка за 2 км на північний захід 

від с. Підставки. Щільність популяції – 10-15 

генеративних особин/м
2
.  

Гострокільник волосистий (Oxytropis 

pilosa (L.) DC.) розсіяно трапляється на схилах 

балки в урочищі Куличиха за 2 км на схід від 

с. Підставки.  

Шолудивник Кауфмана (Pedicularis 

kaufmannii Pinzg.). Поодинокі рослини можна 

бачити на остепненних схилах урочища 

Крутий Узвіз західніше с. Галаївець та схилах 

долини р. Грунь північніше с. Синівка. 

Волошка сумська (Centaurea sumensis 

Kalen.) Осередки цього виду знайдено на 

схилах за 2 км на північний захід від с.  

Галаївець. 

Маруна щиткова (Pyrethrum corymbosum 

(L.) Scop.). Невеликий осередок маруни 

знаходиться на узліссі в урочищі Димид 

північніше с. Підставки. Йому загрожує 

зникнення, оскільки ділянка інтенсивно 

заростає деревною рослинністю. 

Оман високий (Inula helenium  L.). Розсіяно 

трапляється на вологих луках та узліссях по 

долині р. Грунь. Часом його вирощують на 

присадибних ділянках як лікарську рослину, 

звідки він поширюється по території 

населених пунктів. 

Гіацинтик блідий (Hyacintella leucophaea 

(K. Koch) Schur). Досить великий локалітет 

гіацинтика (площею до 1,5 га, щільність 
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популяції – до 15-20 генеративних особин/м
2
) 

знаходиться на пологому північному схилі 

балки західніше с. Колісники. В невеликій 

кількості гіацинтик зберігся на схилах на 

північний захід від с. Галаївець та поблизу с. 

Зелений Гай.  

Зауважимо, що наведений перелік 

місцезнаходжень «червонокнижних» та 

регіонально рідкісних рослин не претендує на 

вичерпність, у майбутньому можливі нові їх 

знахідки. Представлені матеріали в якості 

цінної інформаційної основи слід обов’язково 

враховувати для подальшого формування 

мережі об’єктів природно-заповідного фонду 

України. На Липоводолинщині заповідано 

всього 0,42% земель, що є найменшим 

показником серед районів Сумської області. 

Найважливіші з виявлених місцезнахіджень 

(перш за все урочище Крутий Узвіз поблизу с. 

Галаївець) необхідно взяти під надійну 

охорону – створити тут ботанічні заказники. 
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Управління навчальним закладом   

Основні складові організації і проведення внутрішнього контролю в ПТНЗ в 
контексті  державно-громадського управління 

 
У статті проаналізовано основні підходи до 

організації й проведення внутрішнього 

контролю за навчально-виробничим процесом 

в ПТНЗ на основі розвитку державно-

громадського управління освітою та проблем 

реформування професійної школи. Зроблено 

акцент на створення дієвих систем контролю 

на основі гуманізму, партнерства, 

персоніфікації й особистої відповідальності за 

результати навчально-виробничого процесу. 

Окреслено першочергові  завдання щодо змін в 

управлінській діяльності відповідно до 

функцій контролю . 

Ключові слова: громадянське суспільство, 

професійна освіта, управління освітою, 

державно-громадське управління, внутрішній 

контроль, планування діяльності, інноваційна 

модель управління, функції контролю . 

Постановка проблеми. Внутрішній 

контроль – це одна із функцій управління, що 

забезпечує зворотній зв'язок між суб’єктом і 

об’єктом контролю шляхом інформування про 

дійсний стан справ у навчальному закладі та 

фактичне виконання управлінських рішень. 

Метою внутрішнього контролю є створення 

системи діагностики стану функціонування і 

динаміки розвитку навчального закладу для 

виявлення і попередження факторів і умов, що 

негативно впливають на виконання ним 

покладених повноважень. 

   Зміни, що відбуваються в сучасній освіті, 

вимагають упровадження інноваційних 

підходів до системи внутрішнього контролю. 

Активне формування громадянського 

суспільства передбачає створення нових форм 

взаємодії суб’єктів контролю, орієнтацію 

функцій управління на збільшення ступеня 

свободи учасників педагогічного процесу. 

Персоналізація, гуманістичний підхід, 

модернізація традиційних форм і методів 

контролю тісно пов’язані між собою та мають 

сприяти формуванню самодостатньої 

особистості як педагога ,так і учня.   

Мета реформування – створення закладу 

освіти, в якому управління із функції 

контролю має стати функцією розвитку 

особистості з активною життєвою позицією, 

яка може вирішувати проблеми та генерувати 

ідеї. 

Актуальність. Проблеми управління є 

найактуальнішими з огляду на реформаторські 

процеси в усіх галузях суспільного життя. Це 

питання недостатньо вивчене в контексті 

запровадження державно-громадського 

управління в системі діяльності закладів освіти 

та готовності керівників різних рівнів, 

педагогів, батьків бути активними учасниками 

освітнього процесу та нести відповідальність 

за його результативність як перед державою, 

так і перед громадськістю.  

 Планування діяльності закладів освіти має 

за мету визначити найважливіші шляхи, 

орієнтири й критерії розвитку. У річному плані 

роботи професійно-технічного навчального 

закладу є розділ «Контроль за організацією 

навчально-виховного процесу», де плануються 

заходи щодо здійснення контролю за станом 

навчальної, навчально-виробничої, навчально-

виховної роботи. Внутрішній контроль у ПТНЗ 

здійснюється керівником навчального закладу, 

його заступниками, методистом, старшим 

майстром.  Відповідальність за розроблення і 

ведення системи внутрішнього контролю 

покладено на директора професійно-

технічного закладу. Адекватно спланувати 

роботу навчального закладу, визначити 

основні питання, що підлягають контролю – це 

завдання як адміністрації ,так і всього 

педагогічного колективу. Остаточно план 

діяльності затверджується на першому 

засіданні педагогічної ради в новому 

навчальному році. Це чітко регламентований 

документ, який у більшості випадків дає 

достовірні знання про рівень діяльності 

педагогічного колективу та «розмиті» 

уявлення про бажаний результат.  Керівники 

структурних підрозділів швидко забувають 

про прийнятий документ, не коригують і не 

контролюють його виконання. Хоча контроль і 

перегляд – це основні функції оперативного 

управління, що забезпечують тісну взаємодію 

всіх учасників навчального процесу, дають 

можливість досягти поставленої мети, 

використовуючи працю, інтелект, мотиви 

поведінки інших людей.  
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Контроль – аналіз діяльності, дає позитивні 

результати лише  тоді, коли керівництво і 

педагогічний колектив разом працюють на 

виконання відповідних завдань, коли є 

партнерські стосунки між усіма суб’єктами 

навчально-виховного процесу, коли діяльність 

цієї команди однодумців спрямована на 

кінцевий результат.    

Мета і завдання. Виходячи з наведеного,  

мета дослідження -  вивчення основних 

підходів до організації та проведення 

внутрішнього контролю в професійних 

(професійно-технічних)  закладах освіти на 

основі запровадження державно-громадського 

управління. 

Для досягнення цієї мети поставлені такі 

завдання :  

- оцінити функції, методи та форми 

внутрішнього контролю;  

- охарактеризувати основні принципи 

проведення внутрішнього контролю в ПТНЗ; 

 - означити тенденції щодо реформування 

контролюючих механізмів у системі діяльності 

професійно-технічних навчальних закладів. 

Об’єктом дослідження є процес 

внутрішнього контролю.  

Предметом – система організації й 

проведення контролю на рівні оперативного 

управління.   

Виклад основного матеріалу.  Державно-

громадське управління професійно-технічними 

навчальним закладом передбачає ефективне 

поєднання  форм єдиноначальності й 

самоуправління в усіх структурних складових 

підготовки кваліфікованих робітників. 

Сьогодні професійно-технічний  навчальний 

заклад, виконуючи державне/ регіональне 

замовлення, має орієнтуватися  на державні 

стандарти у підготовці кадрів для окремих 

галузей економіки, на вимоги учнів та батьків ( 

щодо мобільності на ринку праці, високого 

рівня професіоналізму тощо), враховуючи 

регіональний компонент й запити соціальних 

партнерів, зокрема, роботодавців.   

Створення власної управлінської стратегії – 

завдання всього педагогічного колективу. 

Планування управлінської діяльності, 

спрямованої на досягнення основної мети  

ПТНЗ, має здійснюватися керівником (або 

командою управлінців) на основі результатів 

контролю та аналізу.   

Система контролю та аналізу має бути чітко 

регламентованою й адаптованою  до 

конкретного навчального закладу і тих 

завдань, що  реалізуються педагогічним і 

учнівським колективами. Її основа - творчі 

підходи до здійснення контролю й 

керівництва, відповідно - управління 

(інноваційна, креативна діяльність директора, 

заступників, старшого майстра, методиста; 

співпраця з батьками й соціальними 

партнерами), співуправління (розподіл й 

делегування повноважень), самоуправління 

(учнівське самоврядування, громадські 

комітети, спілки роботодавців). 

Відповідно до цього розглянемо функції, 

організацію й проведення контролю за 

діяльністю викладачів та майстрів 

виробничого навчання щодо якості 

навчального процесу та знань учнів.  

Внутрішній контроль щодо вивчення стану 

викладання навчальних предметів та питання з 

підготовки кваліфікованих робітників 

здійснюється в ПТНЗ за п’ятирічним циклом 

та щорічним планом-графіком.  

Механізм контролю цих питань часто 

носить безсистемний, хаотичний  і 

незрозумілий для всіх процес.  У багатьох 

випадках усе відбувається формально, де 

«головним» є керівник, а педагог має 

виконувати те, що йому «рекомендують» 

різноманітні методичні центри, інститути, а 

особливо директор та його заступники, які 

вважають, що тільки їх позиція буде 

правильною. Педагог професійної може бути 

сьогодні безсилим перед адміністративним 

менеджментом.  

Питання відмови від авторитарного стилю 

спілкування в системі «керівник-педагог» 

назріло давно. Якщо суспільство хоче 

сформувати творчу особистість,то й 

управління мають здійснювати 

високоінтелектуальні, творчі, високоморальні 

керівники. Для сучасного керівника 

управлінська діяльність має забезпечувати 

виконання функції досягнення освітньої мети.   

 В економіці відомо, що саме персонал 

відіграє величезну роль у розвитку бізнесу. 

Причому, на відміну від інших ресурсів, він із 

часом не втрачає, а навпаки набуває 

додаткової цінності. У підприємницькій 

діяльності успіх залежить від уміння 

управляти людьми на основі правильної 

мотивації, знання психології, сучасних систем 

заохочення тощо. Якщо ці підходи перенести у 

сферу освітнього менеджменту та 
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внутрішнього контролю, як необхідної 

складової управлінського процесу , взявши за 

основу акмеологічні підходи до змісту освіти,  

технологій навчання, форм, методів,то можна 

визначити основні складові інноваційного 

підходу до цього питання. Це : гуманізація 

навчального середовища (повага до педагога, 

учнів; співучасть в управлінні; розвиток 

лідерських якостей); демократизація усіх 

сторін життєдіяльності навчального закладу 

(залучення до аналізу й моніторингу 

результатів навчальної діяльності батьків, 

роботодавців, представників місцевих 

громадських організацій, учнів); підвищення 

рівня особистої участі в ліцейних справах та 

індивідуалізація відповідальності керівників 

структурних підрозділів за результатами 

роботи; оновлення управлінських технологій 

відповідно до ідей педагогіки успіху та 

успішної людини; створення  дидактичного 

середовища, де педагог і учень постійно 

навчаються та мають активну життєву 

позицію; спрямування змісту виховної роботи 

на патріотичне виховання особистості, 

громадянина, який співпереживає за долю 

української державності. 

Для виконання всіх цих завдань керівники 

ПТНЗ, педагоги, представники громадськості 

повинні дотримуватися основних принципів : 

відкритості і гласності у прийняті рішень; 

цільової спрямованості діяльності всіх 

суб’єктів  навчально-виховного процесу; 

свободи і самодіяльності; узгодженого 

розподілу функцій, повноважень, пріоритетів; 

цивілізованого вирішення конфліктних 

ситуацій та суперечностей і, головне ,має бути 

незалежність й паритетність у цій взаємодії.  

Громадянське суспільство – це звичайні 

люди, які бачать відповідні проблеми і 

працюють над їх вирішенням. Управлінці та 

педагоги не повинні розглядати функції 

контролю як засіб виявлення відповідних 

недоліків і «покарання» за це. Внутрішній 

контроль має набути рис взаємодії, 

усвідомлення необхідності досягти 

позитивного результату, бажання вчитися та 

вчити інших. Також цей процес має носити 

зворотний характер, де враховується думка 

учня, батьків, громадськості.  Прийняття 

управлінських рішень має здійснюватися лише 

на принципах взаємної згоди, відкритості, 

професіоналізму й толерантності, поваги до 

прав меншості. 

Педагогічний колектив повинен створити 

інноваційну модель управління, де 

пріоритетними формами взаємодії стануть : 

інформаційна відкритість («хмарні технології», 

вікі-технології, створення блогів, сайтів тощо);  

планово-прогностична і організаційно-

регулювальна діяльність (мотивація-

персоналізація-ефективність); контрольно-

аналітична робота на основі відкритих моделей 

та паритетності у вимогах та результатах 

(наприклад, залучення представників органів 

учнівського самоврядування до роботи  

педагогічної  ради, раді навчального закладу). 

Також у методах і формах контролю 

необхідна узгодженість інтересів, 

субординаційне партнерство та керівник-

професіонал, який усвідомлює свою місію і 

здатен ефективно здійснювати владні 

повноваження на основі планування, контролю 

й перегляду.  

Професійна освіта – це підготовка 

робітників, професіоналів своєї справи, це 

відповідність законодавства про освіту 

гуманістичним тенденціям розвитку людства, 

мобільність педагогів та учнівської молоді і 

надзвичайно висока, контрольована 

громадськістю та власним авторитетом 

відповідальність перед суспільством. 

Висновки: 

1. Розширювати зв’язки з громадськістю в 

особі соціальних партнерів, батьків, 

роботодавців, представників органів місцевого 

самоврядування, учнів. 

2. Сприяти заохоченню учасників 

освітнього процесу до управління, планування 

та контролю. 

3. Проводити контролюючу діяльність на 

засадах демократизму, гуманізму, відкритості 

та колегіальності. 

4. Створити систему ефективної взаємодії 

адміністрації, педагогів, батьків, учнів на 

основі особистої участі й  індивідуальної 

відповідальності за результатами роботи. 

5. Залучати представників громадських 

організацій до контролю за навчально-

виробничим процесом, атестацією. 
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громадського управління  освітою в Україні : 

європейський досвід та управлінська 
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