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Педагогічному та учнівському колективам  

з нагоди 55 - річчя закладу 

 

 
 

Шановні профтехосвітяни! 

 

Щиро вітаю колектив Хотінського професійного аграрного ліцею із 55-річчям закладу. 

Результатом багаторічного досвіду підготовки кваліфікованих робітників для 

агропромислового сектору є реалізація принципів державно-приватного партнерства: 

упровадження передових виробничих технологій, модернізація матеріально-технічної бази ліцею. 

Гордістю закладу є понад 20 тисяч випускників, більшість із яких стали справжніми 

господарями на українській землі.  

Педагогічний колектив ліцею пишається наставниками, колегами, які вміють творити самі і 

вчать цьому учнів, хто своєю увагою та батьківською турботою щодня зустрічає вихованців, 

даючи їм путівку у професійне життя. 

Нехай успіх завжди супроводжує ліцей у всіх починаннях, відкриваючи обрії нових 

можливостей і досягнень! 

Від усієї душі зичу вам професійного довголіття та процвітання. 

 

 

 

 

 

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 55 - річчя закладу 

 

 

 

 

Шановні працівники, 

 дорогі учні! 
 

Прийміть щирі вітання з ювілейною датою – 55-річчям від дня створення закладу 

професійної освіти. За роки історії ліцею є що згадати, над чим задуматися, та найголовніше – є 

чим пишатися, адже пройдено славний шлях удосконалення: від  училища механізації сільського 

господарства у 1963 році до статусу державного професійно-технічного навчального закладу 

«Хотінський професійний аграрний ліцей».  

Закладом освіти цілеспрямовано виконується завдання –  орієнтація на сучасний ринок праці 

та гарантоване працевлаштування кожного випускника, що є важливим аспектом повсякденної 

діяльності та формує в майбутнього робітника стійкі переконання свідомого і правильного вибору 

професії.  

Сьогодні Хотінський професійний аграрний ліцей – міцна база  системи професійної освіти, 

де здійснюється якісна підготовка кваліфікованих робітників для сільського господарства.  

Молодь сміливо й упевнено відкриває для себе нові горизонти професійної науки. Понад            

20 тисячам учнів заклад професійної (професійно-технічної) освіти видав важливі путівки в 

доросле самостійне життя, випускники стали висококваліфікованими робітниками аграрного 

сектору економіки регіону, справжніми громадянами своєї Батьківщини.  

Бажаю постійного руху вперед, подальших успіхів у повсякденній праці та уміння 

вдосконалювати багаж знань упродовж усього життя. 

З ювілеєм!  

  
 

 

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 55 - річчя закладу 

 

 

Шановний Олександре Сергійовичу! 
 
Легкокрилим птахом пролітають роки. І ось нашому рідному ліцею вже 55 років. Я радий 

привітати Вас та Ваш колектив із цією значною датою. Можливо, для історії - це лише краплина, 

лише оберт секундної стрілки. Але чи багато навчальних закладів можуть похвалитися такою 

історією? Наш ліцей розпочинав свою діяльність як Хотінське сільське професійно –технічне 

училище № 5, а  на сьогоднішній день навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес 

відповідно до оновлених Державних стандартів професійно-технічної освіти, готує 

конкурентоспроможних  робітників  для аграрного сектору та сфери обслуговування. ДПТНЗ 

«Хотінський професійний аграрний ліцей» не зупиняється на досягнутому: проводить 

ліцензування нових професій, розширює та удосконалює свою матеріально-технічну базу, з 

кожним роком збільшує  посівні площі, створює всі умови для якісної професійної підготовки 

учнів.  

Колектив ліцею завжди в пошуку нових підходів щодо підготовки  спеціалістів найвищого 

рівня, самовідданих, наполегливих, творчих особистостей.  

 Бажаю Вам наснаги й енергії, широких професійних та життєвих обріїв, виховання ще 

багатьох поколінь професіоналів, які свої сили, знання, досвід будуть віддавати справі і 

процвітанню нашої територіальної громади та України.      

Бажаю, щоб сотні весен і зим сяяло для вас сонце тепла й любові, віри й добра.  

Безхмарних і благословенних вам днів!     
 

 

 

 

 

 

З повагою 

Микола Торяник, 

голова Хотінської селищної ради 
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Педагогічному та учнівському колективам 

 з нагоди 55 - річчя закладу 

 

 

Від усього серця вітаю колектив 

Державного професійно - технічного навчального  
закладу «Хотінський професійний аграрний ліцей»  

із 55-ю річницею від дня заснування! 
 

Це не звичайний ювілей, а ювілей домівки поколінь. Одні навчали, інші навчались. 

А дехто спочатку навчався сам, а згодом навчав наступні покоління. І так за днями дні, за 

роками роки, за десятиріччями десятиріччя. 

Тут завжди трудилися добрі й милосердні душею педагоги, які вміли любити учнів, уміли 

пробачати, терпляче чекати. 

Ліцей – це не тільки стіни, насамперед, це – дух, пам’ять, традиції, наступність поколінь. Це 

педагоги і ті, хто щодня переступає поріг, сіючи зерна доброго, розумного, вічного, й ті, кого вже 

немає сьогодні, але завжди живуть вони в пам’яті учнів та колег, і вчителі-пенсіонери, для яких 

найвища нагорода в житті – успіхи колишніх вихованців, їхні щирі слова подяки. 

Від усієї душі бажаю всім невпинного руху вперед, успішного здійснення всіх планів та 

задумів. А підґрунтям щасливого життя та плідної професійної діяльності хай буде міцне здоров’я, 

серце, сповнене любові та добра, натхненна думка й щирі почуття. Щоб життя було світлим і 

радісним, як цей святковий день, а дружні привітання додали життєвої наснаги в скарбничку 

вашої душі. Нехай людська шана буде подякою вам за плідну працю, чуйність, уміння творити 

добро. 

 

 

 

 

 

 

З повагою 

Василь Северин, 

начальник штабу Сумської паланки  

Міжнародної громадської організації  

«Козацтво Запорозьке»  
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Педагогічному та учнівському колективам 

 з нагоди 55 - річчя закладу 

 

 

 

Шановний Олександре Сергійовичу! 
 

Сердечно вітаю Вас та весь колектив Хотінського професійного аграрного ліцею  з нагоди 

55-річчя від дня створення. 

Наш час потребує людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно, 

професійно зростати протягом усього трудового життя.  

Ми, роботодавці, чекаємо на молоді кваліфіковані робітничі кадри. Розуміючи проблеми 

сьогодення професійної підготовки майбутніх аграріїв, ми завжди готові надати допомогу 

навчальному закладу: забезпечити ефективне та якісне проходження виробничої практики учнів 

на сучасній сільськогосподарській техніці з подальшим їх працевлаштуванням. 

Бажаю всім працівникам та учням Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Хотінський професійний аграрний ліцей» міного здоров’я, успіхів у навчанні та праці, наснаги 

для здійснення задумів. 

 Миру, злагоди, добра і процвітання Вам і Вашим родинам. 

 

 

 

 

 

 

 

З повагою  

Василь Єльніков, 

директор ПСП «Гарант» 
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Директор – автор навчального закладу 

Летять роки, до ліцею приходять нові учні, 

викладачі… Ліцей для кожного з нас – це 

частина нашого життя, де ми вчилися новому, 

отримували перші професійні знання та досвід, 

дружили ... Ліцей – це життя, в якому головною 

дійовою особою завжди буде Директор. 

 

Шабаль Олександр 

Сергійович 

 

Кожен навчальний заклад, кожен 

педагогічний колектив має прагнути 

самовдосконалення. Час не стоїть на місці, 

разом із ним змінюються вимоги до освіти, 

з’являються нові стандарти навчання, сучасне 

обладнання. І для того, щоб усе це працювало 

та примножувалось, необхідний керівник, який 

чітко розуміє завдання, поставлене перед ним, 

котрий здатний вивести навчальний заклад на 

більш високий рівень. Таким і є наш директор 

Шабаль Олександр Сергійович - енергійним, 

творчим, цілеспрямованим.  

Ініціативний, талановитий організатор, 

компетентний керівник, людина, яка вміє 

випереджати час і вести за собою інших. Уміє 

оцінювати освітню ситуацію, намічати 

перспективи, приймати важливі та правильні 

рішення, реалізовувати їх. Неординарний, 

толерантний та комунікабельний, закоханий у 

свою професію, постійно перебуває у 

 педагогічному пошуку, надзвичайно 

працелюбний. Про його професіоналізм знають 

не лише в районі, а й далеко за його межами. 

Згуртований педагогічний колектив, який 

працює у Державному професійно-технічному 

навчальному закладі «Хотінський професійний 

аграрний ліцей», завжди готовий із радістю 

підтримати інноваційні ідеї свого директора, 

впевнено крокує до нових звершень. 

Вимогливий до себе і до оточуючих, 

завжди тримає руку на пульсі справ ліцею, 

може кожного зрозуміти, прийняти, пробачити і 

завжди готовий простягнути руку допомоги як 

учням і батькам, так і всім працівникам 

навчального закладу. А за мудрою посмішкою 

приховано твердість характеру, силу слова та 

міцність духу. 

На цій посаді він уже 18 років. А починав 

свою трудову діяльність на посаді заступника 

директора з навчально-виховної роботи. Згодом 

молодого, ініціативного педагога, який мав ще 

й високі організаторські здібності, призначили 

заступником директора з навчально-виробничої 

роботи.  

Сучасне оновлення освіти в напрямі її 

гуманізації та демократизації потребує і нових 

методів щодо її організації в навчальних 

закладах. І це оновлення неможливе без 

перебудови  внутрішньоліцейного управління. 

Саме керівник визначає морально-

психологічний клімат у закладі та залучення 

його підлеглих до науково-дослідницької 

діяльності. А це можливо лише за умови, коли 

сам директор є професіоналом, чудовим 

організатором. 

Укоренилася думка, що директор ПТНЗ є 

насамперед господарником, інакше заклад не 

виживе. А якщо він не просто виживає, а живе, 

розвивається, змінює та удосконалює свою 

якість! Оптимальне поєднання класичних і 

оновлених підходів до управлінської діяльності 

керівника навчального закладу дає можливість 

сформувати колектив однодумців, 

демократизувати навчально-виховний процес, 

залучати батьків, громадськість до розв'язання 

проблем. 

Сьогодні Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Хотінський професійний 

аграрний ліцей»  - це заклад, де кожному учневі 

надається можливість реалізувати власні 

інтереси і нахили, а творчий колектив 

педагогів, під керівництвом директора Шабаля 

Олександра Сергійовича працює під девізом: 

«Створення духу творчості, партнерства,  

взаємодопомоги та демократизму, оновлення    

діяльності   на основі освоєння новітніх 

технологій, спрямованих на розвиток 

креативно-інноваційної особистості учня». 

Директор та педагогічний колектив ліцею 

добре розуміють необхідність іти в ногу з 

часом, шукати нові більш дієві та ефективні 

форми і методи роботи. Дати учням професійну 

освіту – це ще не кінцева мета. Учнів потрібно 

навчити використати набуті знання та знайти 

своє місце в житті. 

Ірина Кулик 
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Пріоритетні напрямки розвитку  
ДПТНЗ «Хотінський професійний аграрний ліцей» 

 
 Зростання престижу та іміджу, підвищення життєздатності навчального закладу і 

його позицій на ринку освітніх послуг; 

 модернізація управління навчально-виховним процесом, підвищення гнучкості й 

мобільності управління навчальним закладом, що виражається в необхідності 

аналізу потреб ринку праці у фахівцях й адаптації пропонованих послуг (програм) до 

вимог, що змінюються; 

 забезпечення мобільності й адаптованості до процесів, що відбуваються в 

регіональній економіці, ринковій інфраструктурі та демографії; 

 підвищення відповідальності навчального закладу перед батьками учнів, 

суспільством, державою; 

 можливість навчального закладу надавати різним категоріям населення курси, що 

дають змогу одержати кваліфікації та освоїти компетенції, необхідні для входження 

в економічну сферу життєдіяльності, тим самим вирішуючи соціальні завдання; 

 якісне оновлення профорієнтаційного забезпечення; 

 здатність прогнозувати потреби роботодавців за рахунок підвищення ефективності 

соціального діалогу; 

 пошук нових ефективних та взаємовигідних форм співпраці з роботодавцями; 

 оновлення змісту навчання відповідно до сучасних вимог ринку праці; 

 відкриття нових професій відповідно до потреб регіону; 

 запровадження інноваційних, інформаційно-комунікативних технологій у 

навчально-виховний процес; 

 ефективне використання та накопичення всіх видів ресурсів для підвищення якості 

освітніх послуг; 

 удосконалення матеріально-технічної бази відповідно до нормативів, що 

задовольняли б потреби навчально-виховного процесу та соціально-побутового 

забезпечення педагогічних працівників і учнів, запровадження новітніх виробничих 

технологій; 

 формування потужного кадрового потенціалу фахівців з якісною професійною 

підготовкою, що відповідає вимогам сьогодення; 

 поширення та впровадження ідей педагогічного та виробничого досвіду; 

 задоволення потреб регіону у кваліфікованих робітничих кадрах; 

 формування особистості, здатної до ефективної роботи за спеціальністю на рівні 

сучасних вимог та адаптації до змін техніки, технологій, організації праці, готової до 

постійного професійного зростання; 

 удосконалення механізму фінансового та матеріального забезпечення; 

 енергозаощадження та ефективне використання енергоресурсів; 

 розширення прав громадського самоврядування навчального закладу. 

 

Схвалено на зборах трудового колективу 
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Меморандум про співробітництво між 

Сумською районною державною 

адміністрацією, Сумською районною радою, 

агропідприємствами Сумського району та 

Державним професійно-технічним 

навчальним закладом «Хотінський 

професійний аграрний ліцей» 

передбачає: 

- участь у спільних заходах: виставках, 

конференціях, круглих столах тощо; 

- розробка механізмів забезпечення 

випускників  навчального закладу робочими 

місцями в агрофірмах та підприємствах 

Сумського району; 

- забезпечення практичної підготовки 

учнів, слухачів та стажування викладачів 

професійно-теоретичної підготовки, майстрів 

виробничого навчання на агрофірмах та 

підприємствах Сумського району; 

- закріплення агрофірм Сумського району, 

а саме: ПСП «Гарант», АФ «Лан»,                          

ТОВ «Хлібодар», ТОВ АФ «Северинівська», 

ФГ «Зернова Долина», АФ «Вперед» для 

надання шефської допомоги ліцею; 

- запровадження виплати агрофірмами 

Сумського району стипендій учням, слухачам 

ліцею; 

- надання підприємствами та 

організаціями Сумського району допомоги в 

утриманні та розвитку матеріально-технічної 

бази навчального закладу;  

- обмін інформацією про діяльність 

Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Хотінський професійний 

аграрний ліцей» та аграріїв Сумського району з 

питань, що стосуються розвитку професійної 

освіти і підготовки кадрів для аграрного 

сектору, рекламування та популяризація в 

засобах масової інформації, своїх web-ресурсах. 

 
Підписання меморандуму 

Старт на все життя 
 

Сумський район – один із найбільших 

сільськогосподарських районів Сумщини. Це 

край хліборобів, механізаторів, садівників, 

цукроварів, тваринників. Це край знаних моїх 

земляків. І кожен із них (або майже кожен) 

розпочав свій трудовий шлях із Хотінського 

професійного аграрного ліцею. 

Учнями  вперше сіли за кермо авто чи 

трактора, провели першу борозну, виростили 

перший урожай, уперше поклонилися матінці-

землиці, вперше подякували майстру… 

Роки біжать - і вочевидь нічого не 

змінюється: навчаємо, працюємо, живемо…І 

тільки наші випускники стали справжніми 

господарями на землі: сіють, жнуть, збирають 

дозрілі яблука… очолюють великі і малі 

господарства. Та добре розуміють, яким має 

бути сьогоднішній аграрій, хто вправно 

розбереться з новітньою технікою, 

сівозміною… 

Ми впевнені в перспективі… 

Без перебільшення скажу: у цьому  сенс 

співпраці ліцею з підприємствами. 

Важливо, що таке розуміння є взаємним: 

педагоги навчають - виконують замовлення на 

підготовку кадрів, а роботодавці надають 

можливість розвивати практичні навички 

безпосередньо на робочому місці. 

Ми маємо надійних соціальних партнерів,  

з якими вже понад тридцять років  плануємо, 

вирішуємо, досягаємо успіху-це ПСП «Гарант» 

- директор Єльніков В.В. (с. Олексіївка), ТОВ 

АФ «Лан» - директор Кириченко Є.С.                      

(с. Кіндратівка), ТОВ АФ «Степ» - директор 

Корнієнко І.О. (с. Ленінське), ФГ «Зернова 

долина» - директор Ткаченко В.Ф.                         

(с. Храпівщина), ТОВ АФ «Вперед» - директор 

Кураш В.П. (с. Миколаївка), ТОВ АФ 

«Северинівська» - директор Хозов І.С.                    

(с. Северинівка), ТОВ АФ «Хотінська» - 

директор Фоменко В.І.  (с. Хотінь), ТОВ АФ 

«Садівник» - директор Кравцов С.О.                        

(с. Стецьківка), АФ «Хлібодар» - директор 

Карпенко С.М. (с. Степанівка). 

Така співпраця дає майбутнім колегам 

старт на все  життя.  

 

 

Олександр Шабаль
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Зі спогадів Тверезовського Володимира Трохимовича 
 
Про автора  

 

Упродовж 27 років, з вересня 1973  до 

жовтня 2000 року, незмінним директором 

Хотінського СПТУ №5, нині Державного 

професійно-технічного навчального закладу 

«Хотінський професійний аграрний ліцей», був 

Тверезовський  Володимир Трохимович. 

Людина-історія, людина-легенда – він починав 

від самих витоків заснування закладу, він і 

очолив навчальний заклад на десятий рік після 

створення.  

 

 
Тверезовський  Володимир Трохимович 

 

Із перших днів існування навчального 

закладу працював тут на посаді майстра 

виробничого навчання. У 1967 році вступив до 

Харківського інституту механізації та 

електрифікації сільського господарства, після 

закінчення якого й  очолив училище. 

То були непрості роки: доводилося 

інтенсивно розширювати та зміцнювати 

матеріально-технічну базу навчального 

закладу, будувати нові навчальні та соціально-

побутові корпуси, розширювати перелік 

професій, за якими здійснювалась підготовка 

кваліфікованих робітників, створювати 

позитивний імідж училища. 

Володимир Трохимович зарекомендував 

себе професіоналом, якого і досі поважають 

освітяни Сумщини. Ті, хто працював поруч, 

цінували в цій людині здатність поєднати в 

собі риси, властиві лідеру-керівнику: 

прагматичність, практичний професіоналізм 

та людські якості: енергійність, порядність, 

доброзичливість. Своїм життєвим досвідом, 

творчим потенціалом, винятковою 

цілеспрямованістю та ентузіазмом він 

згуртовував і вів за собою людей, сповнених 

бажання присвятити себе служінню 

профтехосвіті.  

Його життя – це приклад невтомної  праці 

розуму й серця, мудрості вчителя, наставника 

молоді, який є провідником переможної сили 

добра, любові, істини й краси. Його праця 

здобула гідну оцінку та визнання. У 1983 році 

Володимиру Трохимовичу було присвоєно звання 

«Заслужений працівник професійно-технічної 

освіти». 

Увесь свій досвід, знання, уміння він 

передавав молодим педагогам, не шкодував сил, 

тільки б училище жило, розквітало, долало нові 

рубежі, здобувало нові досягнення і перемоги.   

Тверезовський Володимир Трофимович 

передав естафету керівництва нинішньому 

директорові Шабалю Олександру Сергійовичу 

восени 2000 року. Але він був і лишається 

людиною з активною життєвою позицією, 

завжди присутній під час усіх важливих для 

навчального закладу заходів і подій. Допомагає 

мудрими порадами, ділиться багатим досвідом 

керівника. 
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******* 

 

Хотінське СПТУ №5 було створене на базі 

будівель колишнього Хотінського райкому 

партії і Хотінського районного виконавчого 

комітету в жовтні 1963 року, згідно з 

постановою Ради Міністрів УРСР № 704 від 14 

червня 1963 року, наказом начальника 

Сумського обласного управління професійно-

технічної освіти № 118 від 3 липня 1963 року, 

відповідно до пропозицій місцевих органів 

державної виконавчої влади та заявки 

управління сільського господарства Сумського 

району. Створення училища було викликане 

необхідністю підготовки механізаторів для 

Сумської області. Виконком Хотінської ради 

виділив 26 квартир для майбутніх працівників 

училища. Саме завдяки цьому комплектування 

кадрами в кінці вересня 1963 року було 

вирішено повністю.  

 
Першим директором училища був Перемот 

Олексій Степанович. Він уміло підібрав 

колектив і разом із цим колективом створював 

базу для навчального закладу. В зв’язку з тим, 

що приміщення не були пристосовані до 

навчальних аудиторій, доводилось їх 

переобладнувати. Усе це робили майбутні 

викладачі та майстри виробничого навчання 

своїми силами, власними руками. 

 

 
Перемот Олексій Степанович 

 

Саме тоді було підготовлено 5 навчальних 

аудиторій, а також майстерні для 

обслуговування машинно-тракторного парку. 

Навчальний рік  розпочато 2 жовтня 1963 року. 

До цього  часу був виконаний набір учнів у 

кількості 390 чоловік. 90 - механізатори 

широкого профілю з дворічним терміном 

навчання, 180 - механізатори з однорічним 

терміном навчання, 120 - механізатори з 

шестимісячним навчанням. За 1964-1965 роки 

було добудовано ще 4 навчальні аудиторії. За 

перші десять років побудовано гуртожиток на 

286 спальних місць, пральний комбінат, нову 

котельню, автомобільний гараж, автозаправку. 

З розвитком матеріальної бази училище стало 

готувати електриків сільської електрифікації та 

зв’язку, трактористів-машиністів із 8 місячним 

терміном навчання, кухарів дитячого 

харчування.     

 
Учні ремонтують техніку 

 

Саме завдяки наполегливій праці колективу   

у 1979 році було побудовано новий сучасний 

суспільно-побутовий корпус на 720 учнів, де 

розміщено їдальню на 240 місць, актову залу на 

370 місць, лабораторію тракторів та 

сільськогосподарських машин. Велику 

допомогу в будівництві суспільно-побутового 

корпусу надавали учні навчального закладу 

(особливо група електрогазозварників). У 1980 

р. побудовано новий  учбовий корпус на 480 

учнівських місць. Усього за 1978-1980 роки 

було освоєно 1,5 мільйона карбованців.  

Керівництво училища, педагогічний колектив із 

року в рік збільшували контингент учнів до 

720. Усе робилося для того, щоб учні отримали 

високу кваліфікацію з обраної професії. Тільки 

за 1977 рік на «добре» та «відмінно» склали 

випускні іспити 81% учнів, а 26 учнів закінчили 

навчальний заклад на «відмінно». 

На той час Хотінське СПТУ №5 мало 14 

навчальних аудиторій, 6 лабораторій, слюсарну  
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та ремонтну майстерню. Усі навчальні кабінети 

були оснащені технічними засобами навчання. 

Училище мало великий машинно-тракторний 

парк. Для навчання були на той час нові 

зернозбиральні комбайни «Нива», «Колос», 

бурякозбиральний комплекс КС-6 та РКС-6, 

трактори Т-150, К-700. Усього навчальний 

заклад на той період володів основними 

фондами більше одного мільйона карбованців. 

Усі учні користувалися безкоштовним 

харчуванням, спецодягом, обмундируванням. 

За перші 15 років діяльності училище 

підготувало і передало сільському господарству 

та іншим підприємствам більше 7 тисяч 

трактористів, комбайнерів, електриків сільської 

електрифікації та зв’язку, електрогазозварників. 

У той час не було в районі такого 

господарства, де б не працювали наші 

випускники. Ми по праву горді за своїх 

випускників, які своєю працею досягали 

значних показників у роботі і за свою працю 

були відзначені високими урядовими 

нагородами: 

- Помазан Іван Олексійович (орден «Знак 

Пошани»); 

- Очкаленко Галина Василівна (орден 

Трудової Слави ІІІ ступеня та медаль  «За 

доблесну працю»). 

- Романенко Олександр (орден «За 

заслуги» ІІІ ступеня). 

Також Романенко О. має відзнаку 

«Перлина Сумщини», цінний подарунок 

(легковий автомобіль ВАЗ) та глибоку пошану 

земляків.  
Ми горді за наших випускників: Докаленка 

Якова Купріяновича, Трошечка Миколу 

Павловича, Баличева Івана Марковича, Чєтчіна 

Василя Антоновича, які за результатами 

першого року десятої п’ятирічки нагороджені 

медаллю «За доблесну працю». Тільки за 

результатами  1977 року орденами і медалями 

нагороджено 14 випускників нашого 

навчального закладу. 

 

 
Підкорення цілини 

 

Починаючи з 1976 року, майстри-

наставники разом з учнями їздили збирати 

урожай на цілину. Формувалися бригади по 20 

чоловік і кожного року збирали урожай у 

Кустанайській та Кокчетавській областях.  

Працювали по два місяці. Приїздили зморені, 

адже працювати доводилося до 10 годин на 

добу, але задоволені та горді. Не дивлячись на 

те, що учні були молоді, із жнив поверталися з 

перемогою – намолочено тисячі тонн хліба.  

Траплялися доволі цікаві історії в стінах 

навчального закладу. Одна з них сталася в 1983 

році. Було вирішено відкрити в училищі 

навчальну групу водіїв категорії «С», але 

бракувало автомобіля для вправ із практичного 

водіння. Тому була направлена делегація із 

п’ятдесяти чоловік (учні разом із майстрами- 

наставниками) і поставлено завдання: заробити 

на три нових машини. Очолив цю делегацію 

Лукянов Іван Якович і вирушили працювати на 

Горьківський автозавод. Вони, не покладаючи 

рук, наполегливо працювали заради досягнення 

мети. За два місяці бригада заробила три 

вантажні машини. Так була відкрита нова 

професія – «Водій категорії «С»». 

1988 рік – двадцятип’ятилітній ювілей 

навчального закладу. На цей час на озброєнні 

СПТУ 40 тракторів, 13 зернозбиральних 

комбайнів, 10 автомобілів. Училище було 

включене до складу РАПО і забезпечувалося 

сільськогосподарською технікою по лінії 

агропромислового комплексу. На період 1988-

1990 років уже всі викладачі – з вищою 

освітою, майстри – з середньою технічною і 

вищою. 

Серед випускників чимало передовиків 

праці, відомих в районі людей. На території 

закладу відкрили курси підвищення 

кваліфікації для механізаторів. У 1994 роі в 

училищі відбувся перший випуск дівчат за 

спеціальністю «Кухар дитячого харчування». А 
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з 1 вересня 1994 року вперше проводився набір 

за спеціальністю «Майстер сільського 

господарства (фермер-орендатор)». 

Дирекція та молодь училища в 1978 році, 

одні з перших в області, створили 

механізований загін із числа учнів та молодих 

майстрів виробничого навчання, який протягом 

10 років досягав вагомих результатів, збираючи 

урожай на полях базового колгоспу в селі 

Басівка.   

 Справжній трудовий гарт пройшли в 

цьому загоні всі його учасники і за свою працю 

нагороджені пам’ятними подарунками, 

грамотами, преміями. За прикладом 

Хотінського СПТУ №5 в 1984 році були 

організовані зернозбиральні загони також і в 

інших професійно-технічних навчальних 

закладах області. 

 

 
Робота зернозбирального загону 

 

Значні досягнення учнівського колективу 

підтверджують похвальні грамоти, отримані за 

результатами змагань між сільськими 

училищами.  

 

 
Кращий загін 

 

Поруч зі мною завжди були щирі колеги-

однодумці. Люди, які присвятили все своє 

життя обраній професії та віддані їй, - це 

щасливі люди. 

 

 

 

ЕТАПИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ХОТІНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ» 

 

1963 рік - - Училище механізації сільського 

господарства № 5 (Сільське 

професійно-технічне училище     

№ 5) 

 

1984 рік - Професійно-технічне училище 

№ 35 смт. Хотінь 

 

2003 рік - Хотінський професійний 

аграрний ліцей 

 

2008 рік 

 

- - Державний професійно-

технічний навчальний заклад 

«Хотінський професійний 

аграрний ліцей» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Кулик 
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Династії 

Справу батьків продовжують діти  
 

На кожному етапі свого життя людина 

постійно постає перед вибором. Часто-густо він 

буває дуже непростим. Та лише двічі ми 

робимо вибір, який визначає наше майбутнє: 

коли обираємо свою половинку й коли 

визначаємось із професією.  

І якщо перші етапи становлення 

професіонала та подружнього життя проходять 

вдало, то не слід вважати, що вже все позаду і 

обрана стежина правильна – попереду  кожного 

підстерігає криза середнього віку. І саме тоді, 

залишивши позаду половину свого життя, 

ретельно обмірковуєш: а чи місце, яке ти 

займаєш, дійсно твоє, чи справді ти обрав саме 

свою справу? А чи є твоїм доповненням 

людина, яка протягом довгих років знаходилась 

поряд? Болісно помилитись і в першому, і в 

другому випадку. Люди, які переходять цей 

рубіж, залишаються вірними один одному й 

обраній професії. Мало того, дехто передає 

свою вірність, свою любов до покликання в 

спадок нащадкам. Доказом цього є педагогічні 

династії нашого ліцею. 

 

Родина Кулик 
 

Основоположником і «патріархом» 

династії педагогів сім’ї Кулик стала 

Людмила Григорівна, яка прийшла працювати 

до Хотінського СПТУ № 5 в далекому                  

1977 році. У цей же рік, згадує Людмила 

Григорівна, перший раз прийняли на навчання 

учнів із середньою освітою. У стінах закладу 

навчалось 720 учнів, приїздили навчатися з 

різних районів області. Заклад був 

переповнений, у групах навчалось по 36 осіб. 

Людмила Григорівна працювала майстром  

виробничого навчання в групах 

електромонтерів-зв’язківців.  

Людмила Григорівна згадує, як до закладу 

вперше приїхали зарубіжні гості. Це була 

делегація із Чехословаччини (1987 р.). ПТУ     

№ 35 неодноразово брало участь у змаганнях із 

СПТУ-№16, ці училища мали зв'язок із 

будівельниками Чехії, такими чином чеська 

делегація і потрапила до гостинного двору  

Хотінського училища. На той час це була 

визначна подія, адже гості свої враження 

повезли далеко за кордон.  

 

 
Родина Кулик 

 

Учні не лише старанно навчалися, але й 

цікаво та змістовно відпочивали, були охоплені  

художньою самодіяльністю, до якої долучався 

й педагогічний колектив. В училищі було 

організовано духовий оркестр, який складався 

із майстрів виробничого навчання. Учасники 

драматичного гуртка перевтілювалися в героїв  

із творів «Украдене щастя», «Назар Стодоля», 

«Сватання на Гончарівці». Частинку серця і 

душі вкладали викладачі та учні в підготовку 

вистав. «Такими ми були, - захоплено згадує 

Людмила Григорівна Кулик, - уміли навчити, 

уміли працювати, уміли  й відпочити. 

Прививали ці якості і своїм учням, які стали 

працьовитими і поважними людьми».  

Закінчувала свій шлях педагога Людмила 

Григорівна вже на посаді заступника директора 

з навчально-виховної роботи. Нині перебуває 

на заслуженому відпочинку. 

Коли підійшов час власним дітям 

визначатися з професією, натхнення, 

наполегливість, старанність та успіхи мами 

справили на них таке враження, що один із 

синів також обрав професію вчителя. Кулик 

Вадим Григорович уже понад 20 років навчає 

учнів ліцею фізиці та інформатиці. Має глибокі 

знання зі свого предмета та суміжних дисциплін, 

що значно перевищують обсяг програми. 

Об’єктивно й неупереджено оцінює та аналізує 

свою діяльність, виділяючи сильні і слабкі 

сторони. Демонструє на практиці високий рівень 

володіння методиками, творчо користується 

технологіями й програмами.  
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Постійно працює над підвищенням 

професійного рівня. Ним розроблені дидактичні 

матеріали для проведення уроків нестандартного 

типу, а також уроків з урахуванням 

індивідуальних особливостей учнів. Щорічно бере 

участь у виставці методичних напрацювань, 

створив ряд електронних презентацій до уроків, 

розробив збірник задач професійної спрямованості 

з предмета «Фізика». Залучає до цієї роботи й 

учнів.  

 Сприяє пошуку, відбору і творчому розвитку 

обдарованих дітей. Уміє ясно й чітко викласти 

навчальний матеріал; уважний до рівня знань усіх 

учнів, здійснює диференційований підхід до 

кожного з них. Інтерес до навчального предмета в  

його учнів поєднується з міцними знаннями і 

сформованими навичками.  

Нагороджений грамотами управління освіти і 

науки Сумської обласної державної адміністрації. 

 Поряд із ним – дружина, Ірина 

Олександрівна, починала як викладач 

математики, а нині методист ліцею. Вона 

швидко зорієнтувалася в новому напрямку 

своєї діяльності. Уміло організовує методичну 

роботу, ефективно співпрацює з головами 

методичних комісій, викладачами, майстрами 

виробничого навчання, бібліотекарем. Крім 

того, вона чудовий математик, який не боїться 

експериментувати, уміє  дохідливо донести 

знання зі свого предмета до кожного учня. ЇЇ 

праця відзначена грамотами Міністерства 

освіти і науки України, управління освіти і 

науки Сумської обласної державної 

адміністрації. 

Подружжя Кулик - викладачі вищої 

категорії. Обоє, так як і свого часу Людмила 

Григорівна, пропускають через свої серця всі 

проблеми, усі радощі і печалі ліцею, радіють 

здобуткам, примножують їх своєю працею. 

 
Родина Торгачових 

 

Окремі слова поваги до родини 

Торгачових.  

Віктор Іванович Торгачов із 1975 року 

працював майстром виробничого навчання. 

Силу своїх невтомних рук, натхнення душі 

віддавав землі та дбав про гідну зміну 

хліборобів. Вважав, що хлібороб – це 

найсвятіше, бо доля селянська пов’язана з 

хлібом. Він стверджував, що наш навчальний 

заклад готував і нині готує кваліфікованих 

механізаторів, як доказ - учні посідали призові 

місця в обласних конкурсах орачів. Праця учнів 

та майстрів виробничого навчання 

неодноразово відзначалася нагородами. 

Після виходу на пенсію за вислугою років 

він так і не зміг залишити навчальний заклад, 

до останніх днів свого життя працював 

слюсарем на машинному дворі, його вмілі, 

працьовиті руки завжди були незамінними в 

період підготовки техніки до весняно-польових 

робіт, під час посівної кампанії та збору 

врожаю.  

 

 
Віктор Іванович Торгачов 

 

Любов до техніки та хліборобської праці 

він передав двом своїм синам Сергію та 

Олександру, які, здобувши професію 

тракториста-машиніста сільськогосподарського 

виробництва в рідному училищі, продовжили 

справу свого батька, залишилися працювати 

майстрами виробничого навчання. 

Молодший із них, Олександр Вікторович 

Торгачов, працює майстром виробничого 

навчання і сьогодні.  

З дитячих років батько навчив його любити 

землю. Тож коли настав час вибору, не вагався 

жодної хвилини. У 1995 році вступив на 

навчання до Хотінського СПТУ № 35 за 

професією «тракторист-машиніст сільсько-

господарського виробництва», після закінчення 

якого залишився працювати трактористом в 

учбовому господарстві. Молодий, енергійний, 

допитливий хлопчина завжди старанно та вміло 

виконував свою справу.  

Згодом стало зрозуміло, що можна досягти 

більшого, не тільки самому працювати на 

сільськогосподарській техніці, а й навчити 

інших. У 2000 році йому запропонували 

перейти на посаду майстра виробничого 

навчання. Олександр Вікторович згодився, і ось 

уже друге десятиліття вчить своїх вихованців 

не тільки професійним якостям тракториста, 

але й повазі та розумінню у ставленні  до рідної 



 

17 

Спецвипуск  3 до № 1(1) 2018 

землі. На уроках виробничого навчання 

приділяє велику увагу формуванню в учнів 

практичних навичок, самостійної роботи, 

використовує нові сучасні технології обробітку 

ґрунту, посіву зернових, успішно організовує 

індивідуальну роботу учнів. Прагне 

професійного самовдосконалення, у 2015 році 

закінчив Глухівський національний 

педагогічний університет імені Олександра 

Довженка. 

Відповідальний педагог, із яким легко 

працювати, бо розуміє проблеми і вміє знайти 

правильний вихід, навчає і виховує майбутніх 

конкурентоздатних  робітників, майстрів своєї 

справи, майбутніх господарів землі. 

 

Родина Марченко-Чубур  
 

Микола Іванович Марченко все своє 

життя – від учня до майстра виробничого 

навчання – віддав училищу. За сорок років 

роботи лише один запис у трудовій – майстер 

виробничого навчання в Хотінському 

професійному аграрному ліцеї.  

Це його випускники, яким він прищепив 

любов до землі, до праці хлібороба, повагу до 

людей, працюють у господарствах Сумського 

району. 

Сам пустив коріння в селі – і став 

прикладом для своїх учнів, колег та 

односельців. 

Усі ці роки поряд був надійний 

однодумець, а згодом – і вірна дружина Віра 

Олександрівна. Вона розпочала свою 

діяльність в училищі як профспілковий лідер, а 

потім понад 30 років працювала методистом 

ліцею, навчаючи вже молодих педагогів, 

передаючи їм свою майстерність. 

 Жінка закохана в українську пісню, 

народну вишивку – це на її рушники стають 

молоді, поєднуючи долі. Її вишиванки є 

оберегом майже кожної хотінської сім’ї. 

Подружжя виховало двох чудових доньок. 

Старша Вікторія Леонідівна Чубур 24 роки 

працювала в Хотінському ліцеї викладачем 

української словесності. Перемагала сама: на 

конкурсах, на сцені, в житті. Навчала рідній 

мові майбутніх трактористів, зварників, 

кухарів. Її учні перемагали на Міжнародних, 

Всеукраїнських мовно-літературних конкурсах. 

Вона, закохана в театр, слово, пісню, 

розвивала в учнів творчість, креативність. 

Віра Олександрівна та Вікторія Леонідівна 

мають високі освітянські відзнаки, пошановані 

долею та людьми.  

  
Віра Олександрівна 

Марченко 

Вікторія Леонідівна 

Чубур 

 

 Ось ми й розповіли лише про деякі наші 

педагогічні династії. Хтось із них у дитинстві 

мріяв стати адвокатом, хтось – космонавтом чи 

лікарем, слідчим, журналістом, стюардесою, 

бачив себе археологом. То, можливо, цей один 

із найважливіших життєвих виборів був 

зроблений ними неправильно? Зовсім ні! 

Тільки маючи за плечима немало років 

педагогічного стажу, вони зрозуміли, що 

вчитель – це покликання, яке поєднує в собі 

безліч професій. Мрія кожного щодо 

майбутньої професії здійснилась. Бо хіба 

педагог не повинен заходити на урок із 

незмінною усмішкою і врівноваженістю 

стюардеси? Хіба вчитель не повинен уміти 

надати першу медичну і моральну допомогу? А 

як часто йому доводиться виступати в ролі 

адвоката між учнями, батьками та 

адміністрацією? А як віртуозно вчитель 

повинен вести розслідування зниклих 

контрольних робіт та появи несподіваних 

оцінок у журналах, а як треба вміти відповідати 

на найв’їдливіші запитання і самому ставити 

їх? А дістатися потаємної глибини юної 

учнівської душі, не пошкодивши її?  

Це може лише найдосвідченіший педагог. 

Тож нехай розростаються педагогічні династії, 

доводячи унікальність професії «УЧИТЕЛЬ». 

 

 

Оксана Бородкіна 
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Педагог - це покликання 
 

 
Бобровський Олександр Григорович 

 
Більшість людей влаштована так, що все 

життя прагнуть пізнавати, учитися, відкривати і 

розвивати в собі нові якості, можливості й 

здатності. У 80-ті роки молоде покоління не 

боялося роботи на землі, захоплювалося 

людьми сільськогосподарських професій. Тому 

і для Бобровського Олександра Григоровича 

питання «Ким бути?» і «Де вчитися?» було 

вирішено ще до закінчення 8 класу Хотінської 

середньої школи. І у вересні 1980 року він став 

учнем Хотінського середнього сільського 

професійно-технічного училища №5 із професії 

«Тракторист-машиніст широкого профілю з 

кваліфікацією слюсаря-ремонтника». 

Олександр Григорович із головою поринув у 

навчання, суспільне життя училища. З 

нетерпінням чекав улюблених занять, 

наполегливо засвоював нові знання, із 

захопленням відвідував уроки виробничого 

навчання, тому й диплом отримав «З 

відзнакою». Будучи людиною відповідальною й 

активною, Олександр Григорович уже з 

першого курсу виявив неабиякі організаторські 

здібності: був старостою групи, що завжди була 

лідером у навчанні та суспільно-корисній 

роботі; під час виробничої практики в селі 

Басівка Сумського району очолював зерно-

збиральний загін «Комсомолець»; був головою 

учнівського самоврядування; як відмінник у 

навчанні, займав почесне місце на дошці 

пошани відмінників профтехосвіти Сумської 

області; посідав призові місця з легкої 

атлетики; брав активну участь у художній 

самодіяльності (був солістом вокально-

інструментального ансамблю училища). 

Тож не дивно, що після закінчення 

училища, Бобровський О.Г., щоб зміцнити свої 

професійні знання, вступив до Харківського 

інституту механізації та електрифікації 

сільського господарства. Отримавши 

кваліфікацію інженера-механіка, повернувся 

додому, працював у місцевому колгоспі «За 

комунізм». Потім – головним інженером, а 

після розпаду колективного господарства у 

1998 році доля знову привела його до 

Хотінського ПТУ № 35, де спочатку викладав 

спецдисципліни, а в березні 2013 року був 

призначений на посаду заступника директора з 

навчально-виробничої роботи ДПТНЗ 

«Хотінський професійний аграрний ліцей». 

Олександр Григорович досконало володіє 

ефективними формами та методами 

керівництва та організації навчально-

виробничого процесу; перебуває у постійному 

пошуку нових шляхів співпраці з соціальними 

партнерами; здійснює моніторинг ринку праці в 

регіоні, вивчає та аналізує попит на робітничі 

професії; контролює укладання договорів із 

роботодавцями на підготовку кваліфікованих 

робітників; уміє організовувати працівників, 

швидко реагувати на навчально-виробничі 

ситуації; сприяє розвитку ініціативи 

педпрацівників, зростанню їх професійної 

майстерності. 

Бобровський О.Г. – творча особистість, 

уміє втілювати свої плани в життя, активно 

сприяє запровадженню інноваційних 

технологій у навчально-виховний процес. Він 

належить до тих, хто свідомо вибрав шлях 

професійної передачі своїх знань, хто відданий 

своїй професії. В його трудовій книжці за 38 

років стажу лише записи: учень, інженер, 

викладач спецдисциплін, заступник директора з 

навчально-виробничої роботи, соціальний 

педагог.  

Олександр Григорович – справжній 

професіонал. Він знаходиться у постійному 

пошуку, вчиться сам і вчить інших; 

намагається, щоб те, чому вчиться і навчає, 

було дійсно професійно, інакше, за його 

словами, улюблена справа перетворюється на 

ремесло. Досягаючи більш високих щаблів у 

своєму розвитку, ця людина впевнено 

рухається в обраному напрямку, захоплює 

своїм неабияким умінням і майстерністю, 

надихає своїм прикладом. 

 

Олена Трофимчук
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Майстриня своєї справи 
 

 
Морозова Валентина Вікторівна 

 

Головним призначенням системи 

професійно-технічної освіти є підготовка 

якісних робітничих кадрів, які б відповідали 

сучасним вимогам та могли вирішувати складні  

виробничі завдання, успішно конкуруючи на 

ринку праці. 

Основа професійної майстерності 

майбутнього кваліфікованого робітника 

закладається в процесі виробничого навчання – 

планомірно організованого процесу спільної 

діяльності майстра виробничого навчання й 

учнів, спрямованого на формування в них 

певних практичних професійних знань, умінь і 

навичок, що відповідатимуть сучасному рівню 

техніки й технології виготовлення  продукції та 

послуг. 

Майстер виробничого навчання є головною 

особою в оновленні навчально-виробничого 

процесу. Від рівня його загально-педагогічної 

підготовки, соціальної активності та творчого 

підходу до підготовки кваліфікованих 

робітників залежить майбутнє держави. 

Справжня «майстриня» своєї справи 

Морозова Валентина Вікторівна – завжди 

привітна, усміхнена, з добрим почуттям 

гумору, щиросердна жінка, уміє підібрати 

«ключик» до кожного учня. На професійну 

стежину Валентина Вікторівна ступила у 1988 

році, коли ще дівчинкою прийшла працювати 

до ПТУ № 35. Активна, ініціативна, згодом 

стала справжнім майстром кухарської справи. 

Майже тридцять років відкриває для своїх 

учнів світ професії, невтомно дбає про творчий, 

гармонійний розвиток особистості кожного 

учня, формує в юних душах прагнення 

оволодіти всіма тонкощами професійної 

майстерності. 

Майстер виробничого навчання кухарів 

щедро ділиться багатим професійним досвідом 

з учнями. На уроках виробничого навчання  

Валентина Вікторівна підкреслює переваги та 

недоліки різних технологій приготування їжі. 

Виконуючи практичні  завдання, учні 

порівнюють якість приготування  страв, їх 

смакові якості, естетичне оформлення. 

Кожен урок – це пошук нового, цікавого, 

реалізація власних прагнень і здобутків. 

Готуючи свої уроки виробничого навчання, 

Валентина Вікторівна насамперед передбачає 

самостійне розв’язування творчих завдань, 

спрямовує учнів  на пошукові види робіт, 

складання технологічних схем, приготування 

страв, усне розв’язання проблемних ситуацій, 

послідовно ускладнюючи завдання. 

Валентина Вікторівна постійно працює над 

підвищенням професійного рівня. Прагне 

прищепити учням частиночку любові до 

українських традицій, української кухні.  Нею 

розроблені дидактичні матеріали: «Правила 

етикету за столом», робочий зошит для учнів із 

предмета «Виробниче навчання з предмета 

«Кухар», Збірник інструкційно-технологічних 

карток до теми «Страви з яєць та сиру» для 

проведення уроків нестандартного типу, а 

також уроків  з урахуванням індивідуальних 

особливостей учнів. 

Валентина Вікторівна постійно бере участь 

у конкурсах професійної майстерності зі своїми 

учнями, які неодноразово виборювали почесні 

місця на конкурсах профмайстерності. 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр Бобровський 
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З досвіду роботи 

 Виробниче  навчання 
 

Тема програми. Приготування 

страв з яєць та сиру. 

Тема уроку. Приготування 

гарячих страв із сиру. 
Мета уроку: 

а) навчальна – практично закріпити 

теоретичні знання з предметів: технологія 

приготування їжі, товарознавство харчових 

продуктів, устаткування, охорона праці, 

фізіологія харчування, інформаційні технології: 

- формування вмінь та навичок 

організації робочого місця; 

- підбору інструментів, інвентарю, 

посуду; 

- технологічного процесу приготування 

страв  із сиру; 

- економного використання сировини, 

води, електроенергії; 

- дотримання правил санітарії та гігієни,  

безпечних умов праці; 

 

- проводення органолептичної оцінки 

напівфабрикатів та готових виробів; 

б) розвиваюча – розвивати пізнавальну 

активність, самостійне мислення,  

спостережливість, увагу, вміння орієнтуватися 

у виробничих умовах, естетичний смак; 

в) виховна – виховувати в учнів 

відповідальність, повагу до професії, 

відповідальність за доручену справу, 

самостійність. 

Тип уроку: комбінований. 

Дидактичне забезпечення: 

- технологічні  картки  (14 шт.); 

- збірник рецептур страв (3 шт.); 

- інструктивно-технологічні картки 

(14шт.); 

- картка завдань (4шт.). 

Матеріально-технічне забезпечення:  

- сировина для приготування страв (згідно  

з технологічною  карткою); 

- ваги (5шт.); 

- розробні дошки (15шт); 

- посуд: лотки, кастрюлі місткістю 1 – 2 л; 

сковорідки, ножі, «МВ», лопатка, лист або 

форми, столові ложки, виделки, збивалка, 

дерев’яна копистка, шумівка (по 15 шт.); 

- фритюрниця; 

- блендер; 

- міксер (3 шт.); 

- жарочні шафи (7шт.); 

- електроплити (4 шт.). 

Перелік практичних завдань :  

- приготування сирників звичайних; 

- приготування сирників по-київськи; 

- приготування сирників із морквою; 

- приготування сирників із квасолею; 

- приготування вареників із сиром; 

- приготування вареників лінивих; 

- приготування запіканки із сиру; 

- приготування запіканки із сиру та 

картоплі; 

- приготування  бабки із сиру і повидла; 

- приготування кілець сирних; 

- приготування пончиків сирних; 

- приготування зраз сирних із гарбузом і 

чорносливом. 

Учні повинні вміти: 

- організувати робоче місце в гарячому 

цеху; 

- виконувати технологічні процеси при 

приготуванні страв із сиру; 

- приготування напівфабрикатів і вико-

ристання сировини; 

- користуватись технологічною докумен-

тацією; 

- користуватися обладнанням, інструмент-

тами; 

- дотримуватись правил техніки безпеки 

та протипожежної безпеки. 

 

ХІД УРОКУ  

І.Організаційна частина (5 хв.) 

Перевірка: 

- присутності учнів на уроці; 

- зовнішнього вигляду учнів; 

- санітарного стану одягу та взуття; 

- готовності учнів до роботи в кухні-

лабораторії. 

II. Вступний інструктаж (45хв) 

1. Актуалізація знань: 

  повідомлення теми програми і уроку; 

 цільова установка проведення уроку; 

 перевірка опорних знань учнів, 

необхідних для проведення наступних 

структурних елементів уроку. 

Проводиться вибіркова перевірка засвоєння 

учнями теоретичного матеріалу з курсу 
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«Технологія приготування їжі», «Організація 

виробництва», «Фізіологія харчування» 

«Устаткування» та «Охорона праці» у формі 

гри «Брейн-ринг».  

Правила гри «Брейн-ринг»  

Пропонується поділити підгрупу учнів на 

дві команди, що одночасно відповідають на 

одне і те ж питання, причому команда, що 

першою правильно відповіла, позбавляє 

суперника можливості відповісти на це ж 

питання. У цей час існує кілька версій правил 

«Брейн-рингу», що відрізняються кількістю 

питань та способом нарахування балів за 

правильні відповіді. Перемагає команда, яка  

набрала більше балів. Одна правильна 

відповідь команди оцінюється в 5 балів. Час, 

відведений на одну  відповідь, - 2 хв. 

Результати опитування та кількість 

набраних балів фіксується в картці  оцінювання  

даного конкурсу.  

2. Пояснення характеру і послідовності 

роботи учнів на уроці. 

Перегляд презентації на теми: «Історія 

виникнення сиру», «Страви з сиру», «Сирні 

вироби».  

3. Вивчення нового матеріалу. 

Демонстрація виконання елементів 

технологічного процесу приготування страв із 

сиру. Майстер розказує і демонструє учням 

приготування страви «Зрази сирні з гарбузом і 

чорносливом»: 

1. Організацію робочого місця. 

2. Підготовку продуктів до використання. 

3. Формування  напівфабрикату. 

4. Подачу даної страви. 

5. Прибирання  робочого місця. 

Перевірка безпечних умов праці у гарячому 

цеху і технології приготування страв із сиру у 

формі «Мікрофон». Умови такі: групі 

оголошують запитання, учні беруть слово, 

передаючи одне одному умовний «мікрофон». 

Слово надають тільки тому, хто тримає 

«мікрофон». Учні повинні говорити чітко, 

лаконічно і швидко (не більше 0,5-1 хв.). 

Питання 

1. Яким обладнанням ми будемо 

користуватися в гарячому цеху при 

приготуванні страв із сиру? 

2. Чому нам необхідно дотримуватись 

          безпечних умов праці в гарячому цеху?  

3. Перед початком роботи електричного 

обладнання, що ми повинні перевірити? 

4. Коли дозволяється мити і чистити 

електричне обладнання? 

5. Як необхідно діяти в аварійних ситуаціях 

при роботі в гарячому цеху? 

6. Яка  послідовність приготування маси 

для вареників лінивих?          

7. Як правильно сформувати сирники? 

8.  Які  розміри та  форму мають сирники? 

9. Чим відрізняється пудинг від запіканки? 

10. Як формують сирники по-київськи та яку 

вони мають форму? 

11. Як перевірити готовність страви? 

 

ІІІ. Поточний інструктаж: 

 видача завдань для самостійної роботи 

учнів та пояснення алгоритму їх виконання; 

 розподіл учнів по робочих місцях; 

 повідомлення про критерії оцінювання 

виконаних робіт; 

 цільові обходи майстра робочих місць 

учнів; 

 прийом та оцінювання виконаних робіт; 

 прибирання робочих місць. 

 

Підгрупа ділиться на 4 бригади, кожна 

бригада отримує своє завдання. 

Бригада № 1 - Приготування зраз із сиру з 

гарбузом і чорносливом. 

Приготування сирників із квасолею. 

Приготування вареників лінивих. 

Бригада № 2 – Приготування пудингу із 

сиру й повидла. 

Приготування пончиків сирних. 

Приготування сирників із морквою. 

Бригада № 3 – Приготування вареників із 

сиром по – домашньому. 

Приготування сирників по – київськи. 

Приготування сирної запіканки. 

Бригада № 4 – Приготування сирників 

звичайних. 

Приготування запіканки з сиру і картоплі. 

Приготування кілець сирних. 

Оцінювання  виконаних робіт бригад  буде 

здійснюватись згідно з критеріями оцінювання 

навчальних досягнень учнів із теми:  

«Приготування страв з яєць та сиру» майстром і 

фіксуватиметься в картці оцінювання 

практичних робіт бригад. 

Перший обхід: майстер виробничого 

навчання перевіряє готовність робочого місця 

відповідно до правил т/б, спостерігає за ходом 

виконання завдання. 
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 Другий обхід: майстер виробничого 

навчання підходить до учнів, які   неправильно 

виконують завдання, і додатково інструктує 

(пояснює) та вказує на помилки, допущені під 

час виконання даної роботи. 

Третій обхід: майстер виробничого 

навчання перевіряє правильність здійснення 

самоконтролю. Якщо трапляються типові 

помилки при виконанні роботи, зупиняє учнів і 

проводить додатковий інструктаж. 

Четвертий обхід: майстер виробничого 

навчання перевіряє, як дане завдання виконане 

у відповідності до технологічних умов, 

технологічних карт, перевіряє смакові якості, 

правила відпуску даної страви, аналізує 

помилки, оцінює роботу учнів. 

 

IV. Заключний інструктаж: 

 аналіз діяльності учнів у процесі уроку; 

 аналіз причин помилок учнів та 

пропозиції щодо їх усунення; 

 повідомлення та обґрунтування оцінок; 

V. Домашнє завдання 

1.Виготовити технологічні картки за 

самостійно обраною темою. 

2. Скласти власний рецепт готового 

виробу(за темою уроку). 
                                                                                                                   

 

Картка завдання № 1 

 

1. Організувати робоче місце. 

2. Зробити розрахунок сировини для приготування страв:  на 2 порції. 

3. Приготувати страви: 

  № 

П/П 

     Назва  напівфабрикату Кількість порцій Вага 1 порц.гр. 

1. Зрази із сиру з гарбузом і 

чорносливом. 

2 150 

2. Пончики сирні 2 140 

3. Вареники ліниві 2 200 

 

Технологічна картка № 1.229 

кулінарного виробу 

ЗРАЗИ ІЗ СИРУ З ГАРБУЗОМ І ЧОРНОСЛИВОМ 
Збірник рецептур  національних страв та кулінарних виробів. 

 

            Назва сировини                             Брутто                         Нетто      
 

             Сир……………………………                 101                              100 

             Цукор………………………...                  10                                10 

             Яйця…………………………..                 1/8 шт.                         5 

             Борошно пшеничне………….                 13                                13 

Сирна маса                               ---                                 125 

                            Для фаршу: 

            Чорнослив……………………..                9                                  13/10 

             Гарбуз…………………………                34                                24/20 

             Цукор………………………….                5                                  5 

           Маса фаршу                                                                  35 
             Борошно пшеничне……………               7                                  7 

Маса напівфабрикату            ---                                165 

             Маргарин……………………….              5                                   5         

Маса готових зраз                   ---                                150 

           сметана  або варення  …………..             20                                 20  

           або масло вершкове, або маргарин…      5                                   5 

           або сметана й  …………………………    20                                 20 

           цукор…………………………………...    10                                 10 
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____________________________________________________________________ 

                                   

 

 

 

 

Технологія приготування 

У протертий сир додають цукор, яйця, сіль, борошно й перемішують. Одержаній масі 

надають форми батончика завтовшки 5-6 см, нарізують у поперек  на  коржі завтовшки 1,5 см, на 

середину кладуть фарш і з’єднують краї так, щоб фарш був у середині виробу. Потім виріб 

обкачують у борошні ,  надаючи форму цеглинки з овальними краями, і смажать з обох боків. 

Для приготування фаршу  припущений подрібнений гарбуз і набухлий чорнослив без 

кісточки   з’єднують  із цукром і перемішують. 

Подають  зрази  по 2 шт. на порцію зі сметаною або варенням,або маслом вершковим, або 

маргарином,або сметаною й цукром. 

 

Технологічна картка № 1.230 

кулінарного виробу 

ПОНЧИКИ  СИРНІ 
Збірник рецептур  національних страв та кулінарних виробів. 

 

            Назва сировини                             Брутто                         Нетто      
 

              Сир……………………………                85                                 84 

              Борошно пшеничне…………                 46                                 46 

              Яйця…………………………..               2/5 шт.                          16 

              Цукор………………………...                8                                     8 

              Кислота лимонна……………                0,2                                  0,2 

              Гідрокарбонат натрію(сода питна)       0,6                                  0,6               

   Маса напівфабрикату             ---                                 150 

             Кулінарний жир………………               15                                  15 

             Цукрова пудра………………..                 2                                   2 

     ____________________________________________________________________ 

 

       Вихід:                                                       ---                                142 

 

Технологія приготування 

Сир протирають, додають цукор,  яйця, сіль і перемішують. Потім додають у борошно гашену 

розведеною лимонною кислотою соду, перемішують,  формують  кульки ( по 2 шт. на порцію ) і 

смажать у жиру.  

Під час подавання пончики посипають рафінадною пудрою  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Вихід:   зі сметаною  чи варенням           ---                               170 

                      або з маслом чи маргарином     ---                               155 

                      бо зі сметаною й цукром           ---                               180 

 

Маса готових пончиків         ---                                  140 
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Інструкційна картка  фото-алгоритм 

« ЗРАЗИ ІЗ СИРУ З ГАРБУЗОМ І ЧОРНОСЛИВОМ » 

 

 

Набір сировини: 

Сир, борошно, яйця 

цукор,сіль,чорнослив 

гарбуз. 

 

 

 
 

У протертий сир додайте  яйця,сіль, цукор, борошно 

й перемішайте до однорідної маси. 

 

 

 
 

З одержаної маси формуємо коржики завтовшки 1,5 

см. 

 

 

На середину викладаємо фарш. 

 

 

 

З’єднуємо краї так  щоб фарш був в середині виробу. 

 

 

 

 
 

Обкачуємо виріб у борошні, надаючи форму 

цеглинки з овальними краями. 



 

25 

Спецвипуск  3 до № 1(1) 2018 

 

 
 

Смажимо з обох на розігрітій сковороді з рослинним 

маслом. 

 

 
 

Подають  зрази  зі сметаною або варенням,або 

маслом вершковим, або маргарином,або сметаною й 

цукром. 

 

 

Інструкційна картка  фото-алгоритм 

« ПОНЧИКИ СИРНІ » 

 

 
 

 

Набір сировини: Сир 

Борошно пшеничне 

Яйця 

Цукор 

Кислота лимонна 

Гідрокарбонат 

натрію(сода питна). 

 

 
 

Яйця збити з цукром і сіллю. 

 

 

У посудину викласти протертий сир і додати 

збиті з цукром яйця. Усе добре перетерти. 
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До сиру додати борошно і погашену оцтом 

соду. Усе добре перемішати. 

 

 

З готового тіста сформувати кульки. 

 

 

Уневелику посудину налити олію (олія має 

покривати пончики не менше, ніж на 2/3), 

розігріти її і на середньому вогні, смажити 

пончики до рум'яної скоринки.  

Сирні пончики готові. 

 

 

Подавати, притрусивши цукровою пудрою. 

 

 

КАРТКА ОЦІНЮВАННЯ 

ПРАКТИЧНИХ РОБІТ БРИГАДИ №1 

 

 №
 с

тр
ав

и
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 №
  
ст

р
ав

и
  

 

Дотри-

мання 

правил 

техніки 

безпеки 

Органі-

зація 

робочого 

місця 

Дотримання 

санітарних 

вимог до 

робочого 

місця 

Дотримання вимог 

технологічної 

послідовності 

та технології 

приготування страви 

Смакові 

якості 

страви 

Правила 

відпуску 

страви 

у
сь

о
го

 

 

1.        

2.        

3.        

 

Оцінювання проводиться по дванадцятибальній шкалі. 

 

 

Валентина  Морозова 
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Багатогранний талант наставника-педагога 
 

 
Тверезовський Олександр Володимирович 

 

Уже більше двох десятків літ 

Тверезовський Олександр Володимирович, 

викладач предметів професійно-технічного 

циклу,  відкриває для своїх учнів світ професій, 

невпинно дбає про творчий, гармонійний 

розвиток особистості кожного учня, готує їх до 

гідної професійної самореалізації, формує в 

юних душах прагнення оволодіти усіма 

тонкощами професійної майстерності, 

органічну потребу самоосвіти, професійного 

самовдосконалення протягом усього життя. 

Він завжди знаходить потрібний «ключик» 

до серця і розуму кожного зі своїх вихованців, а 

учні відчувають його батьківську турботу, 

щирість і сердечність. 

Тверезовський О.В. має глибокі та 

різнобічні знання зі свого предмета й суміжних 

дисциплін. Володіє методиками аналізу 

навчально-методичної роботи з предмета; 

використовує програми і методики, спрямовані 

на розвиток особистості, інтелекту, вносить у 

них корективи. Уміє демонструвати на практиці 

високий рівень володіння методиками; творчо 

користується технологіями і програмами. 

Вільно орієнтується в сучасних психолого-

педагогічних концепціях навчання й виховання, 

використовує їх як основу у своїй практичній 

діяльності. Здатний швидко обрати оптимальне 

рішення. 

Забезпечує успішне формування системи 

знань на основі самоуправління процесом 

навчання. Уміє цікаво подати навчальний 

матеріал, активізувати учнів, формує в них 

інтерес до особливостей  предмета; уміло 

варіює форми і методи навчання. Створює 

умови для розвитку талантів, розумових і 

фізичних здібностей. Високий та достатній 

рівень знань має 61% учнів. 

 Тверезовський О.В. - керівник методичної 

секції викладачів та майстрів  предметів 

професійно-технічної підготовки. 

Постійно працює над зміцненням та 

оновленням матеріально-технічної бази 

кабінету. Розробив і виготовив стенди та 

інструкційно-технологічні картки з будови та 

експлуатації автомобіля, підібрав 

відеоматеріали до уроків.  

Тверезовський О.В. виявляє високий рівень 

творчості, забезпечує якість педагогічної 

роботи, чудовий організатор. Має сертифікат 

учасника Міжнародного науково-практичного 

Інтернет-семінару «Інноваційні технології при 

підготовці фахівців автотранспортної галузі». 

Розроблені ним матеріали були представлені на 

V Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-

конференції «Інноваційна професійно-технічна 

освіта: пошуки шляхів оновлення». 

Є головою профспілкового комітету ліцею, 

завжди відстоює інтереси працівників. 

А ще Олександр Володимирович – душа 

колективу, має справжній дар спілкування, 

завжди відкритий співбесідник, у відповідь 

викликає довіру та відвертість. Він уважно 

вислухає кожного, хто до нього звернувся, 

допоможе і словом, і ділом. Уміє підбадьорити, 

підтримати у складній ситуації. Так розуміти 

людей, співчувати і допомагати їм, як це 

вдається Олександру Володимировичу – то 

дійсно талант. У нього багато справжніх друзів 

серед колег і  односельців. Його очі 

випромінюють доброту і щирість, увагу і 

готовність порадити, допомогти. Звертаючись 

до нього, люди впевнені, що їх буде почуто, 

їхні проблеми знайдуть відгук. Він щедро дарує 

оточуючим тепло своєї душі.  

 

 

Віталій Цибульняк 
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З досвіду роботи 
 

Професійно-теоретична підготовка 
 

Тема. Акумуляторні батареї, їх будова та 

контроль стану. 
Мета:- дати поняття про акумуляторні 

батареї, їх будову і контроль 

стану; 

- розвивати логічне мислення та 

просторову уяву , уміння 

організовувати роботу з 

конспектом і допоміжною 

літературою та довідковим 

матеріалом;  

- виховувати бережливе ставлення до 

техніки.  

Тип уроку: комбінований. 

Наочність: відеопрезентація, відеофільм. 

ТЗН: комп’ютер, екран ЭЛБ-2,6, 

мультимедійний проектор. 

Натуральні зразки: розріз акумуляторної 

батареї. 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент: 

- привітання; 

- перевірка присутності та готовності учнів 

до уроку. 

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання 

Актуалізація опорних знань 

1. Індивідуальна робота учнів. 

Учні отримують картки для контролю 

знань (чотири учні). 

2. Усне опитування учнів групи. 

- Для чого призначена система живлення 

карбюраторного двигуна?  

- Яке паливо використовується для 

карбюраторних двигунів? 

- Що входить до системи живлення 

карбюраторного двигуна?   

- Яке призначення паливних фільтрів, яку 

будову вони мають? 

- Для чого призначений паливо-

підкачувальний насос?  

- З яких частин складається паливо-

підкачувальний насос? 

- Для чого призначена система живлення 

дизельного двигуна? 

- Що входить до системи живлення 

дизельного двигуна?   

- Для чого призначена і яку будову має 

форсунка? 

- Для чого призначений повітряний 

фільтр, яку будову він має? 

- Що необхідно для запуску двигуна? 

 

ІІІ. Викладання нового матеріалу 

1. Оголошення теми та мети уроку.  

2. Матеріали до теми уроку. 
Акумуляторна батарея слугує для живлення 

електричним струмом стартера під час пуску 

двигуна, а також усіх інших приладів 

електрообладнання, коли генератор не працює 

або не може ще віддавати енергію в коло 

(наприклад, під час роботи двигуна в режимі 

холостого ходу).  

Вона складається з шести свинцево-

кислотних двовольтових акумуляторів, 

з'єднаних між собою послідовно, що забезпечує 

робочу напругу в колі 12 В.  

Бак акумуляторної батареї, що 

виготовляється з кислототривкої пластмаси або 

бетоніту, поділено перегородками на шість 

відділень. На дні кожного відділення є ребра 

(призми), на які спираються пластини 

акумуляторів.  

 
 

Будова свинцево-кислотної стартерної 

акумуляторної батареї 

а - загальний вигляд; б - блок пластин; 

1 - бак; 2 - мастика; 3 - заливний отвір; 4, 8, 

12, 13 - полюсні штирі; 5 - пробка заливного 

отвору; 6 - кришка; 7 - перемичка; 9, 10 - 

відповідно негативні й позитивні пластини;  

11 - ребра; 14 - сепаратори 

 

У решітку пластин упресовують активну 

масу, приготовлену на водяному розчині 

сірчаної кислоти з оксидів свинцю — 
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свинцевого сурику (Рb304) та свинцевого глету 

(РbО) — для позитивних пластин і свинцевого 

порошку — для негативних. Аби збільшити 

ємність акумулятора й зменшити його 

внутрішній опір, однойменні пластини 

з'єднують у півблоки, що закінчуються 

вивідними полюсними штирями 4, 8, 12, 13. 

 

 
 

Півблоки з позитивними й негативними 

пластинами складають у блок так, що позитивні 

пластини розташовуються між негативними; 

тому останніх завжди на одну більше. Це дає 

змогу краще використати активну масу 

позитивних пластин і захищає крайні з них від 

короблення та руйнування. 

 

Сепаратори встановлюють між 

пластинами так, щоб їхній ребристий бік був 

повернутий до поверхні позитивних пластин, 

забезпечуючи тим самим краще надходження 

до них електроліту.  

Зверху пластини покривають 

перфорованим пластмасовим запобіжним 

щитком. 

Складений акумулятор поміщають у 

відділення бака й закривають кришкою, що має 

два отвори для виходу полюсних штирів, а 

також отвір З для заливання електроліту, який 

закривається різьбовою пробкою 5. У пробці є 

вентиляційний отвір, що сполучає внутрішню 

порожнину акумулятора з атмосферою. Зазори 

між кришками та стінками бака заповнюють 

бітумною мастикою 2.     

Акумулятори з'єднують між собою 

свинцевими перемичками 7. Полюсні штирі 4 і 

3 крайніх акумуляторів (плюсовий та 

мінусовий) призначаються для вмикання 

батареї в коло електрообладнання автомобіля. 

Для вмикання АКБ в коло  позитивну клему 

дротом з’єднують із стартером, а негативну - з 

масою автомобіля.  

 
Якщо в автомобіля система 

електрозабезпечення 24 В, то встановлють дві 

АКБ, які з’єднують між собою послідовно 

перемичкою. 

В акумулятори заливають електроліт. 

Розповідь учня  про електроліт.  
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Співвідношення кислоти й води для 

приготування електроліту відповідної 

густини 

Густина електроліту,  

г/см3, зведена до 

температури  15 °С 

 

На 1 л води додати 

сірчаної кислоти, л, 

густиною  1,83 г/см3 

1,23                                       0,280 

1,25 0,310 

1,27                                       0,345 

1,29                                       0,385 

Під час пропускання через батарею 

постійного струму (заряджання) в 

акумуляторах відбувається перетворення 

електричної енергії на хімічну, що виражається 

в зміні складу активної маси на позитивних 

пластинах утворюється перекис свинцю (Рb02), 

а на негативних — губчастий свинець (Рb)] та в 

збільшенні густини електроліту.  

Оскільки густина електроліту визначає 

електрорушійну силу (ЕРС), яку розвиває 

акумулятор, за її значенням можна судити про 

ступінь зарядженості батареї. Густина 

електроліту залежить від його температури, 

зменшуючись приблизно на 0,1 г/см
3 

при 

підвищенні температури на 15 °С. У 

розрахунках густину електроліту, як правило, 

зводять до температури 15 °С.  

Для запобігання замерзанню електроліту 

під час експлуатації акумуляторів узимку його 

густину регламентують залежно від 

кліматичних умов.  

Робота з підручником (опрацювати табл. 

3.2 на стор 179). 

Табл.. 3.2 

 

 

Кліматичні райони 

 

 

Пори 

року 

Густина електроліту, г/см3  (зведена 

до температури 15 °С) 

для заливання 

в 

акумулятор 

після заряджання 

3  різко  

континентальним 

 

Зима 

 

1,29 

 

1,31 кліматом  і  

температурою 

взимку нижче —40 °С Літ

о 

1,25 1,27 

Північні  з  

температурою 

   
взимку до  -4 0  °С Весь  рік 1,27 1,29 

Центральні  з  

температурою 

   
взимку до —30 °С Те  саме 1,25 1,27 

Південні » 1,23 1,25 

 

 
Густину електроліту перевіряю приладом 

КИСЛОТОМІРОМ, а його рівень можна 

перевірити скляною трубкою (рівень 10-15 мм).  

Для доведення густини електроліту до 

норми АКБ підзаряджають пристоєм із 

напругою 12 В, а силу струму встановлюють 

залежно від марки АКБ 6СТ-55ЄР - 5,5 А.  

 
Кожна акумуляторна батарея має своє 

маркування: 

 6СТ-55ЭР; 
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 6СТ-55П; 

 6СТ-60ЭМ. 

Перша цифра позначає кількість 

акумуляторів у батареї;  

- літери СТ свідчать про те, що батарея 

стартерного типу;  

- число після літер показує номінальну 

ємність батареї в ампер-годинах;  

- останні літери позначають матеріал бака 

(Э - ебоніт, П - пластмаса) та матеріал 

сепараторів (Р - міпора, М - міпласт). 

 

Перегляд відео  

 

 
 

Автомобільні акумулятори нового 

покоління необслуговувані. Батарея повністю 

герметична. Замість сурми застосовується 

кальцієвий свинець. Кальцій забезпечує 

підвищену провідність і невеликий внутрішній 

опір, що зумовлює підвищену стартову 

потужність. 

У герметично закритій батареї вода 

випаровується набагато повільніше, 

зменшується ймовірність потрапляння в 

електроліт сторонніх домішок із повітря або 

недостатньо чистої води. Кожну пластину 

розміщено в окремому конверті-сепараторі, 

мікропористий матеріал якого, абсолютно 

інертний щодо електроліту, підвищує стійкість 

пластин до вібрацій і перешкоджає наростанню 

активної маси. Надійно захищені пластини 

розташовуються ближче одна до одної; при 

цьому питома ємність підвищується, а сама 

батарея стає компактнішою. 

Для «дихання» електроліту передбачено 

мікропористий полімерний полум'ягасник, що 

сполучає батарею з атмосферою. Акумулятор 

має оптичний визначник зарядженості 

(індикатор), який дає змогу діагностувати стан 

батареї за кольором «вічка». Зелене вічко 

означає нормальне заряджання, чорне - знижене 

(потрібне підзаряджання), жовте (світле) - 

необхідність заміни акумулятора. Термін 

експлуатації АКБ становить 4 роки. 

 

ІV. Закріплення нового матеріалу 

1. Усне опитування: 

- Для чого призначена АКБ ?  

- Яку будову має АКБ ? 

- Розшифруйте марку АКБ 6СТ-55ЄР. 

- Якою повинна бути густина АКБ і які 

правила його приготування 

           2.Графічний диктант. 

 

1. Бак АКБ виготовляють із свинцю… 

2. В АКБ заливають електроліт… 

3. Густина електроліту повинна становити 

1,23… 

4. Сепаратори виготовляють із фанери… 

5. На автомобілях використовують АКБ 14 

В… 

6. Вивід + АКБ з’єднують із масою 

автомобіля… 

7. Рівень електроліту в АКБ повинен бути 

10-15 мм… 

8. При приготуванні електроліту необхідно 

вливати кислоту у воду… 

9. Банки АКБ з’єднуються паралельно… 

10. В автомобілі КамАЗ  використовується 

електорообладнання напругою 24 В 

-, +, -, -, -, -, +, +, -, +.  

 

 

V. Домашнє завдання  

 

1. Опрацювати матеріал с. 176-179. 

2.* Дати відповідь на питання с.227 § 3.1. 

 

 

 

 

 

Олександр Тверезовський 
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Сценарій агітбригади 

 
Добрий день! Раді вітати всіх присутніх! 

Сьогодні в рамках акції «Презентуємо 

професії» Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Хотінський професійний 

аграрний ліцей» проводить День відкритих 

дверей. 

- Кожна людина в своєму житті стоїть 

перед важливим вибором – ким бути? 

- А ми свій вибір уже зробили і не 

жалкуємо. 

- Вас вітає агітбригада Хотінського 

професійного аграрного ліцею! 

- Отож, давайте знайомитись! 

- Дмитро – майбутній електрогазозварник. 

По п’ятницях підробляє на дискотеках в якості 

освітлювача . 

- Євген – майбутній автослюсар, а в душі 

приборкувач металевих коней та крупної 

рогатої худоби. 

- Владислав – майбутній слюсар 

сільськогосподарського устаткування та 

машин, чуйний, ніжний, лагідний, завжди 

спішить на допомогу.  

- Майбутній спеціаліст в області 

плодоовочівництва Людмила та найвідоміший 

шеф-кухар Альбіна. 

- Завзяті та енергійні! 

- Молоді та симпатичні! 

- І веселі ще й моторні!   

Ми – це 200 учнів, що навчаються в 

Хотінському професійному аграрному ліцеї. 

Ми – трактористи-машиністи сільсько-

господарського виробництва та слюсарі з 

ремонту  колісних транспортних засобів. 

Ми – учні-електрогазозварники. 

Ми – водії та автослюсарі. 

Ми – плодоовочівники та кухарі. 

Ми – молоде покоління України, трудові 

резерви країни! 

Пісня про Україну 

Виходить хлопець із зав’язаними очима і 

йде навпомацки через сцену 

Учень: Отак більшість випускників 

обирають собі професію. А ми зробили це 

свідомо. Адже  знаємо, що 

сільськогосподарська галузь завжди була для 

нашої держави однією із пріоритетних сфер 

зовнішньої і внутрішньої економіки країни.  

Новини 

Ведучий: А у нас останні сільські новини. 

(Музика) 

- Тракторист Степан заснув за кермом і 

став учасником президентської програми по 

зносу старого житла. 

- Комбайнер Дмитро щодня бігав на 

побачення до сусіднього села через поле, по 

дорозі намолочуючи по два центнери пшениці з 

гектару. 

- «Кашу маслом не зіпсуєш,» – сказав 

тракторист Василь, виливаючи відпрацьоване 

масло на гречане поле. 

- Сільська вчителька ніяк не могла 

визначитись за кого їй вийти заміж, за 

директора школи чи за тракториста Толю. З 

однієї сторони – швидкий кар’єрний ріст, а з 

іншої – без трактора до школи не доберешся. 

(Музика) 

Пісня 

Продавали ми зерно, продавали, 

Трохи грошей ми собі назбирали; 

І комбайна на село ми придбали, 

Найкрутіші на селі хлопці стали. 

Комбайнери й трактористи – хлопці сильні, 

мотористі, 

Все газуєм по селу ми під радіоволну. 

На багажник покладем два мішки із 

буряками, 

І летим через село ми комбайном, наче 

танком. 

Учень: Е, Петрович, ти куди це на тракторі 

їдеш? 

Тракторист: Як куди?! У солярій! 

Учень: А навіщо? 

Тракторист: Як навіщо? За солярою?! 

Учень: Якщо ви вже вирішили, що 

тракторист – це ваша майбутня професія, то 

ласкаво просимо до Хотінського професійного 

аграрного ліцею! 

Ведучий: А зараз байка! 

На ринку старенький авто продавав, 

За «Таврію» ціну ніхто не давав. 

І хоч багатьом би машина потрібна, 

Нікому вона не подобалась, видно. 

Чи дорого діду її продаєш? 

Та де наживатись, вернути б своє. 

Та я ж бо на ній і не їздив нікуди, 

Дверцята ламаються, бачите, люди? 

А скільки ж бензину вона їсть у Вас? 

Та сором сказати, не менш ніж КАМаЗ. 

 

Хлопчина один пожалів старика - 

Дивлюсь, у Вас, діду,  нелегка рука, 
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В машині підправлю оце, і ось те, 

То, може Ви «Таврію» ще й продасте. 

Він часу ні краплі дарма не втрачав: 

Змінив ходову і мотор перебрав, 

Провів повний тюнінг, у салоні підправив  

І знову на продаж машину представив. 

А ось покупець – гаман грішми набитий, 

Із тих, хто не любить пішки ходити. 

Авто продаси? Та купуй, як багатий, 

Це скарб, не авто, краще годі й шукати! 

Мотор, ходова, ти лиш тільки поглянь, 

Сто років проїздиш, бери без вагань! 

Так, мабуть, великий розхід тут бензину? 

Та ти вигіднішу не знайдеш машину! 

ЇЇ я купую і ціну даю! 

Ох, «Тавріє», чом я тебе продаю. 

Та ти ж мені, справді, неначе як рідна, 

Машина така і самому потрібна. 

Учень: Як підсумок, про хлопця сказати 

вам мусимо, 

Він радий, що став, як і ми, автослюсарем. 

Сценка 

- Привіт автослюсарям! 

- Привіт кухарям! 

- Хлопці! Ми вчора вам міксер на ремонт 

приносили! 

- Що? 

- Ну міксер креми збивати. 

- А! 

- Поремонтували? 

- Звичайно, тільки у нього тепер роторний 

двигун, турбіна із інтеркулером, 

гідропідсилювач руля, короткоходна куліса. Он 

його Костя на автодромі досліджує. 

Костя пробігає і злітає 

- Я ж тобі казав треба було парашут туди 

вмонтувати, а ти, не злетить, не злетить. Костя! 

 

- Да ладно, він завжди мріяв стати зіркою. 

Ось і став. 

 

- Хотінський професійний аграрний ліцей 

– мрії збуваються! 

Музика  
- А ще нас в Хотінському ліцеї вчать 

водити автомобілі з інструктором. 

 

- Руки! Руки  у водінні найголовніші, 

Тримай баранку впевнено. Передачу 

включаємо правою, а поворот – лівою! Лівою! 

Лівою! Лівою! 

 

- Ноги! Ноги у водінні найголовніші!  

Ногами фінти не вимахуй. 

На газ і тормоз правою, на зчеплення 

лівою! Лівою! Лівою! 

 

- Очі! Очі у водінні найголовніші! 

Око повинне бути всевидящим.  

Стеж за дорогою правим оком, а за 

дзеркалами лівим! Лівим! Лівим! 

 

- Все зрозуміло! 

 

(приходить справжній інструктор, виганяє 

учня) 

 

- Іван Павлович, ну можна я водіння 

перездам, я все вивчив! 

 

- Приходь через годину, здаси! 

Музика  

 

Ведучий: А для наступного номеру я 

попрошу піднятися на сцену чарівних дівчат. 

Таня, давай з тобою домовимося, у тебе 

буде така роль: ти моя професія, а я твій 

електрогазозварник. Я буду освідчуватися тобі 

в коханні. 

Привіт! Ти – моя професія, а я – твій 

зварник. Я кохаю тебе, ти у мене така яскрава, 

осяйна, запальна. Покажись, хай всі побачать, 

яка ти у мене високооплачувана. 

Годувальниця ти моя. Кажуть, ти дуже 

важка. Ну, мабуть, так і є. 

Не бійся, я тебе не покину. Я тримаюся за 

тебе двома руками. 

А тепер пішли до ліцею, там створені всі 

умови для того, щоб я досконало тебе вивчив. 

Професія «Електрогазозварника» 

відноситься до типу «людина-техніка» і 

пов’язана з виробництвом і обробкою 

металу. Електрогазозварник – це вогняна 

професія. Професія нелегка, але романтична. 

Варто лише поглянути, скільки довкола нас 

зварених з металу виробів, щоб зрозуміти, 

яке значення мають ці фахівці для 

суспільства. 

 

Ми працюємо в епоху прогресу, 

А колись ще не знав і Платон: 

Як з’єднав металеві процеси 

Геніальний учений Патон. 

Електричні напівавтомати, 

Електродів бенгальський вогонь 

Розсипають, мов зоряні шати, 
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Наші хлопці із теплих долонь. 

Знають, як керувати дугою,  

Наче лицарі носять шолом, 

І брезент з величезною вагою, 

Володіють як зварники швом 

Запальник, рукавиці і маска, 

Водень, кисень, аргон і пропан – 

Вогняна, феєричная казка, 

Зазвучала, як новий аргон. 

Він складний, науковий, просторий – 

Світ металів – з’єднання ідей. 

І в конструкціях легких, прозорих 

Важка праця звичайних людей 

Якщо хочеш – здобудь перемогу! 

Подолай перешкоди в собі, 

Обери ту єдину дорогу, 

Що відриє таланти в тобі. 

 

Ведучий: А мені цікаво, чим  взагалі 

займаються плодоовочівники? 

Учень: Зараз саме про це нам і розкажуть 

самі плодоовочівники! 

Пісня 

 

Посадили буряки, посадили бараболю, 

патісони, кабачки, 

кукурудзу і квасолю, помідори, огірки, 

гречку, рис, пшеницю й жито 

і не встигли відпочити, і не встигли 

відпочити, 

Як уже на носі літо, а улітку що робити? 

   

Обробили буряки, обробили бараболю, 

патісони, кабачки,  

кукурудзу і квасолю, помідори, огірки, 

гречку, рис, пшеницю й жито, 

ну і хто мені підкаже?  

Ну і хто мені підкаже? Восени нам що 

робити? 

 

Позбирали буряки, позбирали бараболю, 

патісони, кабачки,  

кукурудзу і квасолю, помідори, огірки, 

гречку, рис, пшеницю й жито, 

Всі поля накрило снігом, всі поля накрило 

снігом, 

В хаті будемо сидіти цілу зиму.  

Будем їсти буряки, будем їсти бараболю, 

патісони, кабачки,  

кукурудзу і квасолю,  

Але знов весна приходить, але знов весна 

приходить, 

Треба знову щось робити,  

Посадили буряки, і вродила бараболя, 

фантастичні кабачки, 

розчудесная квасоля, позбирали огірки, 

гречку, рис, пшеницю й жито, 

всі склади стоять забиті, всі склади стоять 

забиті, 

Ну а з рештой  що робити? 

Продамо ми буряки, продамо ми бараболю, 

патісони, кабачки,  

кукурудзу і квасолю, помідори, огірки, 

гречку, рис, пшеницю й жито, 

Ми купаємось в грошах, ми купаємось в 

грошах, 

А з грошима що робити? 

Інвестуєм в буряки, інвестуєм в бараболю, 

в патісони, кабачки,  

В кукурудзу і квасолю, помідори, огірки, 

гречку, рис, пшеницю й жито, 

Ми запрошуємо вас, ми запрошуємо вас, 

Вас навчатися у нас, 

Бараболя, помідори, патісони… 

 

Ведучий: Запрошуємо отримати професію 

«Плодоовочівник» у Хотінському 

професійному аграрному ліцеї! 

Учні по черзі 

- Пам’ятайте! Будь-яка професія вимагає 

майстерності. І лише від вас залежить, чи 

станете Ви майстром своєї справи. 

- Вдало виберіть професію, вкладіть у неї 

свою душу, і тоді щастя саме Вас відшукає. 

 

Ведучий: Дорогі гості, ми дуже вдячні, що 

ви завітали на наше свято і маємо надію, що 

більшість із майбутніх випускників шкіл обере 

для подальшого навчання саме наш ліцей. 

Щиро сподіваємось, що у вересні ми знову 

зустрінемося з вами!  

 

 

 

 

 

Анна Черняк 
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по 

 

 

Поезія душі 

 

 

 Зінаїда Коваленко - талановита, ініціативна, 

віддана своїй справі. Закохана в поезію і сама  

віршує. Рядочки поезії ллються від її ніжної душі…. 
 

 
*** 

Хотінь. Ліцей.  Твоє  ім'я зірницями сія 
Попід крилом у Всесвіту високого. 
Ліцей , ти поміч і розрада ти моя! 
Ти весь в трудах, Тобі немає спокою. 
 
В Твоїй дзвінкій душі, в Твоїх руках 
Моя секунда кожна і хвилиночка, 
В Твоїх дорогах - мій нехитрий шлях, 
В Твоїх дощах - моя мала дощиночка! 
 
Своє життя звіряю по Тобі, 
Бо я живу душі Твоєї порухом. 
Спасибі Богу, що в моїй судьбі 
Ти поруч був з Твоїм щоденним подвигом! 
 
Горів, Твоїми болями палав, 
Я вчивсь у Тебе непохитній мужності, 
О, стільки мені радості  ти дав 
Терпляче так учив  мене ти мудрості! 
 
У дні ясні, в негоду чи в біду, 
З усіх доріг, мені на світі суджених, 
Ти лиш поклич - і я на клич прийду 
І прихилюсь до рук твоїх натруджених! 
 
 Хотінь. Ліцей.  Твоє  ім'я зірницями сія 
Попід крилом у Всесвіту високого. 
Ліцей , ти поміч і розрада ти моя! 
Ти весь в трудах, Тобі немає спокою… 
 

 
 

*** 
Серед квітуючих троянд, тюльпанів та 
ромашок 
Замріяні каштани й кучеряві яблуні стоять. 
Летять роки й повірити нам важко – 
Тобі, ліцею, вже п’ятдесят п’ять. 
 
У стінах цих району кожен хлібодар, зазвичай, 
Розпочинав в професію свій шлях, 
Бо саме тут готують кадри робітничі, 
Щоб щедрі врожаї плекати на полях. 
 
Серед людей здобув повагу і шанобу, 
Відомий скрізь навчальний заклад цей, 
Досвідчені і знані землероби 
Приводять на навчання вже своїх дітей. 
 
Ліцей наш, всім ти до вподоби! 
І маємо традицію для нас вже не нову - 
Як покоління педагогів й покоління хліборобів 
Єднаються в династію єдину – трудову. 
 
Красується ліцей, весь в квітах, як завжди, 
Про щось шепочуть на вітру ялини, 
І молодь йде щоосені навчатися сюди, 
Щоб забезпечити добробут України. 
 

 

 

Зінаїда Коваленко 
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 Думка молоді 
 

Мрію стати професіоналом своєї справи 

 

Важко уявити успішну людину без певних досягнень, 

перемог, здобутків. Усі хочуть бути такими, але не кожен 

щось для цього робить. Моїм першим кроком до досягення 

мети – був вступ до Хотінського професійного аграрного 

ліцею. Я вважаю, що професію варто обирати за принципом 

перспективності. Не обов'язково, щоб вона вимірювалася в 

грошовому еквіваленті, швидше, у розумінні можливості 

постійного зросту, вдосконалення себе, розширення 

горизонтів своєї особистості. 

 Професія «Електрогазозварник», яку я продовжую 

здобувати, на цей час ставить підвищені вимоги до фізичної 

сили, витривалості, володіння  зорово-моторною 

координацією, розвиненою просторовою уявою і технічним 

мисленням, бути врівноваженим та сконцентрованим. Мій 

вибір професії був свідомим. Адже, вважаю, на сьогоднішній 

день, вона є найбільш затребуваною. А навчання і 

удосконалення профмайстерності – інвестиція в майбутнє. 

Важко назвати якусь галузь машинобудування, приладобудування, будівництва, у якій би не 

застосовувалося зварювання металів. Я з гордістю думаю про те, що колись мої вміння 

допоможуть запрацювати якомусь механізмові, закрутитися певній деталі. І головне – попит на цю 

професію був, є і завжди буде.  

Навчання в ліцеї допомагає мені розкрити себе. Адже музика і пісня з самого дитинства 

стали невід'ємною складовою мого життя. Вступивши до ліцею, я не полишив звички співати, 

познайомився з чудовим учителем, наставником Шабалем Сергієм Володимировичем, який 

розгледів у мені талант і почав поступово його розвивати.  

Щоденні репетиції, наполеглива робота над собою загартовували мене, і я настільки до 

цього звик, що вже не уявляю свого життя без музики. Звичайно, не все вдається, але маленькі 

поразки ще більше підштовхують мене до нових звершень. Жодне ліцейне свято не проходить без 

моєї участі. Предметом гордості є щорічна участь у конкурсах  «Хліборобська  пісня», «Таланти 

профтехосвіти», «Молоді голоси». 

 Секрет мого успіху, на мою думку, – залишатися самим собою, упевнено йти до 

поставлених цілей, ні при яких обставинах не зраджувати своїй мрії. 

 Сподіваюся отримати найвищий розряд електрогазозварника, розвиватися творчо і зроблю 

все для того, аби стати справжнім професіоналом своєї справи!  

 

 

 

Антон Садовничий 
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 Думка молоді 
 

Перші професійні кроки 
 

Не оминайте заклад цей – 

Хотінський професійний наш ліцей! 

У дивний світ від цього порога 

Робітнича поведе дорога! 

 

Швидко пролетіли три роки навчання в 

Хотінському  професійному аграрному ліцеї, 

що запам'ятаються мені надовго. Адже тут я 

отримав професію «Електрогазозварник», яка 

є дуже затребованою і  гарнооплачуваною на 

сьогоднішній день. За високою кваліфікацією 

робітника-майбутнє, тому я не помилився . 

Наша сім'я – це ліцейна династія. Тут 

навчалася моя тітка Маргарита, вона закінчила 

ліцей із золотою медаллю, зараз працює 

інженером. Мої мама теж навчалася тут, 

дядько (Сергій Петрович Пашук) працював 

майстром виробничого навчання в моїй групі, 

а бабуся ще в свої шкільні роки запам'ятала тоді ще училище, де проходила практичні заняття з 

водіння трактора.  

 Ліцей сьогодні – це новомодна будівля з розкішною територією, що є окрасою всього селища 

Хотінь. Навчальний заклад відзначається гарною матеріальною базою, по-сучасному обладнаними 

навчальними кабінетами, лабораторіями, двома спортивними залами, гуртожитком. Створюються 

всі умови для успішного навчання та відпочинку його вихованців. 

Я вдячний усім працівникам нашого ліцею, викладачам і майстрам виробничого навчання, які 

цінували нас такими, якими ми є. З особливою шаною я ставлюся до свого класного керівника, 

Трофимчук Олени Борисівни. Завдяки їй, я став переможцем обласної  олімпіади з німецької мови, 

пізніше – призером Всеукраїнської олімпіади з німецької мови і отримував губернаторську 

стипендію. 

Я точно знаю: Хотінський професійний аграрний ліцей ще не одному поколінню дасть путівку 

в доросле, самостійне, трудове життя. 

 

 

 
  

Ілля Пашук 
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Інструктивно-методичний журнал «Професійна освіта Сумщини» 
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 

від 19.04.2018 серія СМ № 869/491Р 
Виходить із червня 2018 року один раз на 6 міс. 

УДК 377(477.52)(051) 
Засновник – Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області 
Видавець – Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області 

Адреса: вул. Прокоф’єва, 38-а, м. Суми, 40016 
Контактний телефон (0542) 36-61-46 Е-mail sumy_nmc_pto@ukr.net 

Усі права захищені. Будь-яке відтворення матеріалів або їх фрагментів можливе лише з посиланням на автора та  друковане                   

видання. Редакція може не поділяти погляду автора. За достовірність відомостей відповідальність несуть автори публікацій. 

На базі 9 класів – 3 роки: 
 

 

 електрогазозварник, слюсар 
з ремонту  колісних транс-
портних засобів, водій авто-
транспортних засобів 
(категорія «С»); 

 плодоовочівник, кухар; 

 тракторист-машиніст сільсь-
когосподарського виробни-
цтва (категорія «А1», «А2»),  
слюсар з ремонту сільсько-
господарських машин та 
устаткування, водій автотра-
нспортних засобів (категорія  
«С»). 

На базі 11 класів –                                
1 рік 6 місяців: 

 

 тракторист-машиніст сільського-
сподарського виробництва 
(категорія «А1», «А2»), слюсар з              
ремонту сільськогосподарських  
машин та устаткування, водій 
автотранспортних засобів 
(категорія « С»); 

 електрогазозварник, слюсар з 
ремонту колісних транспортних 
засобів, водій автотранспортних 
засобів (категорія «С»); 

 водій автотранспортних засобів 
(категорія  «С»). 

Платна підготовка:   

 

 

 водій автотранспортних за-
собів (категорія  «В») –               
4 місяці 

 тракторист-машиніст сільсь-

когосподарського вироб-

ництва (категорія   «А1», 

«А2», «В1», «В2», «В3», 

«Д1», «Е1») –  1-5 місяців 

вул.Соборна, 32, 

смт. Хотінь,   

Сумський район, 42320      

      (0542) 697-140 

       hotinlicei63@ukr.net 

        hotin-pal.ucoz.ua 

НАВЧАННЯ, ПРОЖИВАННЯ В  

ГУРТОЖИТКУ ТА ТРИРАЗОВЕ  

ХАРЧУВАННЯ 

mailto:hotinlicei63@ukr.net

