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З ІСТОРІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ
В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (1772 – 1939)
Сліпчишин Л. В., доцент кафедри освіти дорослих
факультету
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації Відокремленого структурного підрозділу
«Львівський навчально-науковий центр професійної
освіти» НПУ ім.М.П.Драгоманова, доктор філософії
(педагогічні науки), старший науковий співробітник
Зміни у різних сферах життєдіяльності людини генерують виникнення нової якості життя,
яка торкається кожного зокрема.У контексті духовного життя особистістьприв’язана до малої
Батьківщини, її культури та громади. У місцевостях із тривалими і міцними зв’язками виникають
певні традиції, здатні доповнити магістральний напрям розвитку культури і виробництва.
Осередками збереження традицій і формування актуального досвіду є освітні заклади, де
готують фахівців відповідного рівня.
Проблеми становлення і розвитку професійної художньої освіти в Україні досліджувались
у різних аспектах у працях Є.Антоновича, Л.Волошин, М.Гнатюка, В.Даниленка,
Д.Козубовського, В.Радкевич, О.Рудницької, М.Станкевича, Р.Шмагала та інших.На основі
аналізу їх праць можна виділити основні напрями досліджень: історичнітаметодологічні аспекти,
художньо-естетичні та регіональні особливості розвитку художньої освіти, особливості
художньої освіти в загальноосвітній і професійних школах, в позашкільній діяльності та ін.
Історично так склалось, що регіони України входили до складу різних держав, тому на тих
територіях можна виокремити певні особливості розвитку професійно-художньої освіти. Проте у
цій царині недостатньо досліджено соціально-економічнічинники становлення і розвитку
художнього фахового шкільництва в Галичині в дорадянський період.
Метою статті є показати еволюційний розвиток художнього фахового шкільництва в
Західній Галичині. Завдання статті: виділити періоди розвитку освіти в дорадянський період;
виокремити соціально-економічні чинники впливу на формування фахової освіти в другій
половині ХІХ століття; показати регіональні особливості становлення і розвитку художнього
фахового шкільництва в Західній Галичині протягом 1772 – 1939 років.
Протягом XVIII–ХХ століть у Галичині відбувалось формування системи освіти, на яке
значний вплив мали соціально-політичні події. У цьому процесі можна виділити періоди,
пов’язані з перебуванням Галичини у складі різних держав, та визначити основний напрям змін.
Зокрема:
1772–1918 рр.– австро-угорський період, в якому можна виділити ще такі: 1771–1848 рр.–
формування народної освіти (перенесення німецької моделі освіти); 1848–1861 рр.–
конституційний етап після «весни народів» (боротьба за створення народних шкіл, але з рідною
мовою навчання, своєю релігією, програмами і вчителями); 1861–1918 рр. прискорений розвиток
освіти кожної нації, що жили в австрійській частині Галичини;
1918–1939 рр.– польський період розвитку освіти в Галичині;
1939–1941 рр.– радянський період формування освіти на нових засадах;
1941–1944 рр.– німецький період (толерантність до шкільної та робітничої освіти);
1944–1991 рр.– радянський період (формування системи народної освіти, розробка єдиної
державної політики в освіті);
1991– 2018рр. – український період розвитку освіти [1].
Незважаючи на різні події в Галичині, в системі освіти відбувався організаційний розвиток,
підвищувався загальний та освітній рівень населення, на що впливалитрансформації освітньої
системи спочатку Західної Європи ХІХ ст., а пізніше Європи взагалі.У цьому контексті важливо
виокремити провідні чинники впливу на освітній процес. Аналіз економічного життя в Європі
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ХІХ століття дозволив виділити такі провідні чинники впливу: технічні винаходи та
вдосконалення, які суттєво вплинули на ремісничу продукцію; виникнення галузевого поділу
промисловості; виникнення перших європейських політехнік.
Спочатку технічні винаходи з’являлись і здійснювалось удосконалення існуючого
обладнання в умовах виробництва, до чого спонукали професійні і виробничі проблеми. Проте
все наочнішим ставало питання щодо рівня освіти і кваліфікації працівників. Першими відчули
ці проблеми ті виробництва, осередки яких знаходились у промислових регіонах Європи
(Франції, Саксонії, Чехії, Моравії та Нижньої Австрії). Щоб вирішити проблему, у тих
місцевостях почали відкриватитехнічні школи, на базі яких в подальшому створювались
інститути та університети (політехніки). Найстарішими технічними вищими навчальними
закладами в Європі вважають паризький (базові чотири школи засновані у XVIII ст.), празький
(1806 р.), віденський (1809 р.), в Карсруе (1825 р.), дрезденський (1828р.) [9-12]. На ці технічні
школи орієнтувалась Східна Європа. У Польському Королівстві перша технічна школа
(академічна гірнича) з’явилася в 1816 році в Кєльцях. У Східній Галичині була створена
Львівська реальна школа (1817 р.), яка дала початок Університету «Львівська політехніка».
Загальна модернізація вищих технічних шкіл у 60 рр. ХІХ ст. міст Грац, Відень і Брно позитивно
вплинула на підготовку фахівців і зрівняла якісно їх з відомими німецькими політехніками.
У кінці XVIII ст. в результаті індустріальної революції у Франції склались передумови для
формування фахової освіти на нових засадах. 10 жовтня 1794 р. була створена Консерваторія
мистецтв і ремесел , метою якої було: «вивчення і збереження машин та інструментів, креслень,
моделей, книг та різної документації усіх існуючих мистецтв та ремесел» [10]. Під патронатом
Консерваторії діяв Музей народного мистецтва і ремесел. У 1799 р.у Парижі було відкрито
Музей народного мистецтва і ремесел. При музеї працювали: технічно-рисункова школа;
прядильна школа; різні експериментальні лабораторії; безкоштовні публічні курси, що мали
характер вищої технічної школи; дослідницькі лабораторії.
Середина ХІХ століття характеризується пожвавленням міжнародних економічних зв’язків,
у результаті чого виявилась диспропорція у розвитку європейських регіонів, виникла
промисловців зацікавленість в ознайомленні зі здобутками інших країн. У 1851 р. у Лондоні
відбулася Перша Міжнародна виставка промислових товарів, яка кардинально вплинула на
розвиток промисловості, торгівлі та професійної освіти в Європі на наступне півстоліття. Вона
демонструвалась тривалий час (01.05 – 15.10 1851 р.) і мала назву«Велика виставка промислових
робіт усіх народів».
Для виставки архітектор Д. Пакстон у лондонському Гайд-парку збудував Кришталевий
палац зі скла і металу, зовнішній вигляд якого вразив сучасників своєю оригінальністю та
дизайном [2, с.17]. Виставка показала: високий технологічний рівень англійського виробництва;
якість виготовлення англійських товарів, що перетворило їх у стандарт для інших;
результативність професійної освіти, особливо у сфері оздоблення (рисунок орнаменту) [7,
с.123]. Країни-учасники виставки зробили важливий висновок: суспільство не може розвиватися
без налагодженої системи професійної освіти, завдання якої полягає не лише в тому, щоб
підготовлені висококваліфіковані фахівці організовували роботу підприємств на сучасних
засадах, але й в тому, щоб дати можливість кожному мешканцю держави заробити на життя
родини; має бути доступ до зразкових виробів, які є стандартом виготовлення. У суспільствах
європейських країн починає переосмислюватися роль музеїв, розширюються їх функції, серед
яких набуває популярності освітня.
Вже в 1857 р.у Лондоні відкрився Музей техніки, орієнтований на промислове
мистецтво.Метою музею було: поширювати мистецтво серед усіх верств населення; підвищити
рівень художньої освіти в цілому; покращити якість індустріального мистецтва. Як зазначає
Б.Столяров, мета функціонування промислових музеїв була конкретна: музей повинен скласти
зразкову колекцію виробів для навчання ремісників; вибрані зразки виробів, експонатів мають
прищеплювати учням і відвідувачам хороший смак і розвивати його; демонструвати технологічні
процеси виготовлення виробів [2, с. 47-50].
У 1868 році старанням Адріана Баранецького (лікаря за фахом, патріота по духу) було
засновано Технічно-промисловий музей в Кракові [3, с. 123]. Мета музею: розвиток
промисловості з особливим акцентом на ручні роботи в технічному та художньому напрямах.
Відповідно при створенні музею було організовано: колекції зразкових виробів і візерунків,
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школу рисунків і моделювання, технічно-хімічну лабораторію, бібліотеку, майстерню для
відливання з гіпсу, лекторій, видавництво і започатковано конкурси.
Вже у 1853 р. у Львові була створена недільна промислово-торговельна школа, в якій
навчали ремесел, ведення ремісничої, художньої та торгівельної діяльності. А в 1866 р. з дозволу
губернатора створено нову повноцінну школу, яка мала три відділення – хімічний, будівельний
та механічний. У 1874 році з ініціативи професора Львівської технічної академії Юліана
Захарієвича при цій школі було створено Промисловий музей, а при ньому в 1875 р. відкрито
школу рисунку і моделювання, в 1877 – школу художнього промислу.
Оскільки вище згадані школи знаходились в пристосованих приміщеннях, у 1878 р. вони
були перенесені до ратуші. У 1898-1904 рр. архітектором Едмундом Жиховичем була збудована
споруда міського Музею художнього промислу (вул. Гетьманська, 20, сьогодні це Проспект
Свободи).
Станом на 1889 р.у бібліотеці музею нараховувалось 856 творів у 1520 томах. Переважно
це були дуже цінні та дорогі, розкішно ілюстровані праці з різних промислових галузей. Музей
також мав 1288 гравюр і 864 світлини. Перлиною музейної роботи того часу було видання
«WzoryprzemysłudomowegowłościannaRusi» у 10 зошитах, що містили 107 таблиць, на яких було
репрезентовано 350 типів різних зразків домашньої орнаментики [4].
Західна Галичина була більш промислово розвинутою. Власники промислових закладів,
вкладаючи кошти у фахову освіту, досить швидко індустріалізували виробництво, що суттєво
вплинуло на якість продукції, підвищило рівень життя населення. У той час, як у Східній
Галичині кошти на фахову освіту дитини витрачались, але після закінчення закладу вона не
могла знайти роботу. Хто мав кошти на купівлю обладнання, той започатковував майстерню і міг
очікувати на дохід. У пошуках місця праці випускники виїжджали за межі краю. Це була одна з
причин, чому багато фахових шкіл, проіснувавши кілька років, занепадали. Школа могла
існувати довше в тому разі, коли готувала фахівців для виду виробництва, товари якого
користувалися попитом.
Питання про створення фахової школи розглядалися довго і в певній послідовності.
Спочатку вимальовувався осередок кустарного промислу разом із навколишніми селами,
мешканці яких могли б його розвивати. Далі мала сформуватися думка в представників
Галицької промислово-торгової палати і послів Галицького Сейму про необхідність створення
«зразкової школи і майстерні», завдання якихпідняти рівень технологічної культури
виробництва, а для промислів художнього спрямування – ще й художньо-естетичний рівень
виробів.
Показовим прикладом є історія створення найстарішої фахової школи Західної України
[1, с. 80-81]. Теофіл Мерунович як посол Галицького сейму за кошти крайового фонду у 1882 р.
здійснив подорож в Європу з метою вивчення промислу виробництва забавок для дітей. Згодом
вже як член Крайової комісії промислових справ він у 1887 році написав аналітичну працю
«Опіка краю над промисловим шкільництвом», у якій ґрунтовно описав існуючі промислові та
фахові школи (тип школи, фінансування, забезпечення, плани). А в Яворівському повіті в місті
Яворові і навколишніх селах люди заробляли на життя промислом дерев’яних забавок.
Одне з питань порядку денного першої сесії VІІ каденції Галицького крайового Сейму
(1895 р.) стосувалося дозволу відкрити в місті Яворові фахову школу для виготовлення забавок.
Лобіювали це питання посли - від львівського округу Т. Мерунович, від яворівського округу – І.
Шептицький. Вже улистопаді 1896 року Крайовий відділ тимчасово створив у м. Яворові
навчальну майстерню «для виготовлення забавок». На момент утворення навчальна майстерня
розташовувалась у пристосованому приміщенні, мала 14 учнів на цілоденному навчанні та 10
учнів, що вчилися тільки половину дня.
Із січня 1898 р.ущомісячнику «Przewodniku przemysłowemu» було розпочато цикл
публікацій аналітичної інформації про стан промислового шкільництва в Австрії в 1896/97
навчальному році. У розділі «Фахові школи» було зазначено, що з 162 фахових шкіл в Австрії 27
є столярними. У Галичині – це школи в Коломиї, Станіславові і Закопаному. Найбільш
розвинутими є столярні, в них поєднуються різьбярство, токарство й теслярство, але можуть
бути ще й інші види робіт з деревом (забавки з дерева). Ці школи мають 4–річний курс навчання.
Вони спеціалізуються на видах промислів, які є важливі або ними займаються в тій місцевості.
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У столярних школах велика увага приділялась навчанню рисунків не лише учнів, але й
ремісників, що працювали в майстернях. Наприклад, у Валашському Межиріччі (WallachischMeseritch) у Моравії в столярній школі на високому рівні навчали орнаментальної та об’ємної
різьби, що було аргументом для запрошування звідси інструкторів або вчителів у всі куточки
Австрії.
На ІІ Галицькому промисловому з’їзді королівський радник при австрійському дворі,
професор Львівської політехніки Едвард Гаусвальд навів класифікацію державних, крайових і
приватних шкіл, яка діяла станом на 1917 рік. Серед них були школи, де здобували професійнохудожню освіту, зокрема [1, с.59]:
Школидержавні:
Західна Галичина: 1. Школа промислова в Кракові. 2. Школа художньої промисловості з
відділеннями декоративного мистецтва і скульптури. 3. Школа фахова доповнювальна для учнів
декоративно-художнього профілю (художники, літографісти, гравери, фотографи), художнього
профілю. 4. Курси спеціальні: 5-місячні для художників-декораторів.
СхіднаГаличина: Школа промислова у Львові. 2. Школа будівельних ремесел (малярство,
теслярство, камінь). 3. Школа фахова: столярства, будівельні і фабричні слюсарні роботи,
художні слюсарні роботи. 4. Школа художньо-промислова: декоративне мистецтво, скульптура,
меблеве столярництво, виготовлення мережив, вишивання, рисунки.
Крайовіфахові школи:
1.Школа столярна, різьбярства і токарства в Станіславові. 2.Школа ткацтва (42 верстата) в
Кросно. 3. Навчальна ткацька майстерня в Глинянах. 4. Навчальна ткацька майстерня в Косові.
5. Навчальна ткацька майстерня в Ланьцуті. 6. Школа виробництва іграшок в Яворові. 7. Школа
виробництва іграшок в Куликах (в присілку Золочева). 8. Школа виготовлення горшків і кахлів у
Коломиї. 9. Школа керамічного промислу в Кракові (Подгуже). 10. Школа виготовлення мережив
у Кракові. 11. Школа виготовлення мережив у Закопаному. 12. Школа виготовлення мережив у
Львові. 13. Школа вишивки в Кракові. 14. Школа вишивки в Львові [5].
Станом на 1930/31 н.р. у Речі Посполитій держаним коштом навчалося 11810 учнів,
приватним– 11177, за кошти місцевого самоврядування 2518, з них в художніх школах – 833
учні [6].
У 1931 р. вперше було надруковано список фахових шкіл, до якого входило 355 чоловічих
шкіл, які готували для 62 фахів, і 436 жіночих шкіл для 36 фахів
За розпорядженням Міністерства віросповідань і освіти від 21.10. 1933 р. у кожному
профілі фахової підготовки були визначені фахи і назви шкіл. Відповідно до нової класифікації
фахові школи поділялись за галузями економіки, профілями і видами.Художній профіль окремо
не був виділений, а види шкіл з художньою орієнтацією були розпорошені по різних профілях.
Нижче наведено, в який профіль входила професійно-художня підготовка:
Школипромислового спрямування – металевий (гравірувальні, ювелірно-золотарські);
текстильний (прядильні, ткацькі, мереживно-вишивальництва); галантереї (шкіргалантереї та
шорництва, забавкарства, переплетні, шпалерні); поліграфічний (графічного ремесла,
виготовлення фото); кінематографічний профіль; музичних інструментів (виготовлення
фортепіано і піаніно, лютень, духових інструментів); косметичний (косметики, перукарства).
Станом на червень 1936 року у Львівському воєводстві було 58 профільних громадських
шкіл: Львів – 7, Борислав – 3, Дрогобич – 3, Перемишль – 3, Яворів – 1, Янів – 1, Бібрка – 1,
Комарно – 1, Мостиська – 1, Рудки – 1, Самбір – 1, Старий Самбір – 1, Сокаль – 1, Винники – 1,
Жовква – 1 [8, с.331-332].
Так склалось, що Борислав, Дрогобич і Перемишль мали значний наплив молоді, яка
розраховувала у подальшому знайти роботу, адже це були центри промисловості.
Як показує сьогодення на Львівщині дотепер функціонують училища в Бориславі,
Дрогобичі, Самборі, Сокалі, а те, що було започатковане в Яворові, продовжує функціонувати в
смтІвано-Франкове (Янові).
Із відновленням радянської влади в Україні почали відновлювати роботу і взагалі
створюватись фахові школи, зокрема:
1944 р. – відновлено роботу училищ художнього профілю: Косівське та Львівське
художньо-промислові училища, Кролевецький технікум художніх промислів, Дегтярівська
художньо-текстильна школа майстрів;
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1945 р. – відновлено роботу Решетилівської школи майстрів художньої
промисловості;створено Стрийське РУ–1 деревооброблювального профілю, де пріоритетною на
той час була професія столяра-червонодеревця.
Львівська область: у листопаді–грудні 1944 р. – Львівське залізничне училище №1
(теперішнє МВПУЗТ), ремісничі училища РУ–2 (поліграфічне), РУ–3 (ВПУ-29), Бориславське
РУ–4 (Бориславський ПЛ), Стрийська школа ФЗН–1; 1945 р. – Стрийське РУ-1
деревооброблювального профілю (Стрийське ВХПУ); 1946 р. – Яворівська профтехшкола
майстрів художньої різьби по дереву; 1947 р. – Миколаївська школа механізації сільського
господарства, Львівське РУ–5 (сучасний коледж «Інфокомунікації» Національного університету
«Львівська політехніка»).
Закарпатськаобласть: 1945 р. – Ужгородське РУ–6 (ПТУ № 6), 1947 р. – Свалявське РУ
(ПТУ № 9), 1948 р. – Берегівське РУ (ПТУ № 11).
Рівненська область: 1944 р. – Острозьке РУ–1 будівельного профілю, Здолбунівське
залізничне училище.
Станіславська (Івано-Франківська) область: 1944 р. – Станіславське залізничне училище,
Городенківська школа механізаторів сільського господарства; 1945 р. – Станіславська школа
торгово-кулінарного учнівства.
Тернопільська область: 1945 р. – Хоростківська міжобласна школа механізації.
Отже, сьогодні для училищ, в яких готують фахівців художнього профілю, склалась
непроста ситуація. В умовах демографічної кризи різко зменшилась кількість учнівської молоді,
змінилась і наповнюваність навчальних закладів. А художні фахи потребують абітурієнтів з
відповідними здібностями. Лише той заклад, який має високий рівень підготовки майбутніх
фахівців, здатний створити традицію, що увібрала все найкраще, що пов’язане з
культуротворчими процесами.
Досвід розвинених європейських країн свідчить, що позитивний вплив на соціальноекономічний розвиток здійснює креативний потенціал населення, який сьогодні економісти
зараховують до базису економіки. Тому сучасні зміни освітньої системи не повинні руйнувати
один із «каменів» фундаменту креативної української економіки – заклади, де готують фахівців
художнього профілю.
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НА ДОПОМОГУ ПСИХОЛОГУ
КОРЕКЦІЙНА ПРОГРАМА
на тему: «ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ АДАПТОВАНОСТІ, ПОДОЛАННЯ
ПОРУШЕНЬ У СФЕРІ СПІЛКУВАННЯ, КОРЕКЦІЯ ТРИВОЖНОСТІ»
Кочмар З.П., практичний психолог Міжрегіонального
центру професійно-технічної освіти художнього
моделювання і дизайну м.Львова
Мета програми: підвищення рівня адаптованості; корекція тривожності, усунення
стану тривожності та його негативних наслідків; подолання бар’єру сором’язливості,
замкнутості; розвиток навичок самопізнання, саморегуляції, формування позитивної,
адекватної самооцінки, корекція порушень у сфері спілкування.
Предмет корекції: емоційна, поведінкова і комунікативна сфери.
Головним завданням роботи є:
1) Формування вміння учасників до самопізнання, самоаналізу та саморегуляції.
2) Опанування стану тривожності, усунення його негативних наслідків.
3) Зниження рівня тривожності.
4) Навчання прийомів та методів опанування своїми хвилюваннями, підвищеною
тривожністю.
5) Формування необхідних навичок, умінь, знань щодо підвищення результативної
діяльності; формування стилю поведінки в ситуаціях, що спричиняють тривогу.
6) Зміна особливостей учня, його самооцінки та мотивації.
Засобами досягнення завдань психокорекції є такі форми роботи:
1) Бесіди, інформаційні повідомлення.
2) Вправи на самопізнання, самоаналіз та самовиховання.
3) Етюди і пантоміма.
4) Тестові вправи – завдання.
5) Рольове програвання ситуацій, рольові ігри.
6) Рухливі ігри.
7) Методи поведінкової корекції, письмові вправи – завдання.
8) Релаксаційні вправи, ауторелаксація.
Очікувані результати: підвищення рівня адаптованості, зниження рівня тривожності,
підвищення самооцінки і впевненості; розвиток комунікативних здібностей, підвищення
соціометричного статусу учня в групі, налагодження успішного спілкування та
взаємостосунків з оточенням.
Кількість учасників: 14-18.
Вікова категорія; 14-17 років.
Кількість занять: 7
Тривалість заняття: 1,5-2 год.
ЗАНЯТТЯ 1.
Мета: Створити сприятливі умови для роботи у групі, творчу й доброзичливу
атмосферу, включити усіх учасників у роботу, формувати позитивну самооцінку, навчити
представляти себе, розвивати навички групової взаємодії.
Матеріали: кольорові стікери, фломастери, маленькі аркуші паперу, плакат “Наші
очікування“, великий аркуш для плакату “Правила групи“, аркуші паперу формату А4,
великий аркуш для групового малюнка.
Час: 1,5 години.
Структура заняття:
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Вправа “Знайомство”.
Вправа “Наші очікування”.
Вправа “Правила групи”
Вправа ”Я та мій образ”
Вправа ”Я та інші”
Релаксаційна вправа”Водоспад”
Знайомство (10 хв)
Кожному з учасників пропонують назвати своє ім'я та якесь захоплення. Наприклад:
”Привіт, я Ольга. Я люблю робити зачіски”, сусід праворуч повторює почуте і далі
представляється сам.
Вправа “Наші очікування” (15 хв)
Учням пропонують на кольорових стікерах написати свої очікування від заняття,
потім зачитати їх уголос. Усі очікування приклеюють на плакат “Наші очікування“. Заняття
допоможе навчити учасників визначати власні очікування і ставити мету у роботі.
Вправа ”Правила роботи в групі” (15 хв)
Тренер наголошує, що для подальшої роботи необхідно прийняти правила. Учням
пропонують на окремих аркушах написати, як необхідно поводитись або яких правил слід
дотримуватись, аби взаємодія у групі була ефективною. Потім свої записи діти озвучують, і
психолог разом з усіма виводить певні спільні правила для цієї групи учнів, записує їх на
окремому великому аркуші й вивішує у класі.
“Правила групи”
Спілкування на основі довіри;
Спілкування за принципом ”Тут і тепер”;
Право на підтримку;
Активність;
Тактовність і толерантність;
Персоніфікація висловлювань;
Конфіденційність.
Вправа “Я та мій образ” (15 хв)
Кожному учню на аркуші паперу формату А4 пропонують написати своє ім'я та
намалювати власний образ або символ. Потім психолог пропонує по черзі назвати себе і
представити свій образ.
Вправа “Я та інші” (15 хв)
Психолог пропонує кожному з учасників по колу на одному великому аркуші паперу
намалювати або написати свої захоплення. Учні демонструють малюнки, психолог пропонує
з'єднати за допомогою ліній малюнки тих, у кого схожі захоплення. Наприкінці відбувається
обговорення.
- Чи зміг хтось з'єднати свій малюнок з іншими? Скільки таких з'єднань?
- Про що це свідчить?
Психолог підводить учасників до розуміння того, що у групі є діти із спільними
захопленнями та інтересами
Релаксаційна вправа ”Водоспад”
Сядьте зручно і закрийте очі. Два-три рази глибоко вдихніть і видихніть. Уявіть, що
ви стоїте біля водоспаду. Але це не зовсім звичайний водоспад.
Замість води у ньому падає вниз м’яке біле світло. Тепер уявіть себе під цим
водоспадом, як біле світло струменить по вашій голові. Ви відчуєте, як розслаблюються ваші
м’язи. Це дає змогу вам почуватися розслаблено і приємно. Цей дивний водоспад з білим
світлом обтікає усе ваше тіло. Ви почуваєтеся спокійно і безтурботно. З кожним вдихом і
видихом ви все глибше розслабляєтеся і сповнюєтеся новими силами. (30 с.)
Тепер подякуйте цьому водоспадові світла. Потягніться, випрямтеся і розплющіть очі.
Підбиття підсумків (8 хв)
Заняття закінчується тим, що учням пропонують пригадати, що відбувалося на
занятті, і відповісти на запитання:
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- Що вас зацікавило на цьому занятті?
-Які думки та почуття виникали у вас упродовж заняття?
-Як ви почуваєтеся?
ЗАНЯТТЯ 2
Мета: формування позитивної самооцінки, створення доброзичливої атмосфери,
формування навичок позитивного впливу на інших, нового досвіду спілкування,
усвідомлення взаємовідносин з оточуючими людьми.
Матеріали: плакат “Правила групи“, кольорові стікери, фломастери, плакат “Наші
очікування“, аркуші паперу формату А4, м'яч.
Час: 1,5 години.
Привітання (10 хв)
Психолог вітається з усіма присутніми і пропонує кожному учню назвати своє ім'я та
одну чи декілька позитивних рис характеру.
Правила групи (5 хв)
На дошку вивішують плакат “Правила групи, який було зроблено раніше, і
пригадують правила.
Вступ (5 хв)
Психолог повідомляє, що сьогодні всі й далі розглядатимуть розпочату тему, нагадує
мету, повідомляє план заняття.
Вправа “Автопортрет” (17хв.)
Кожному із присутніх психолог пропонує намалювати автопортрет. Зобразіть себе, як
умієте, яким ви себе бачите. Картину не підписувати, не підглядати один за одним. Хто
справився із завданням, складає свій аркуш паперу удвічі кладе у підготовлену коробку на
столі. Після того усі малюнки у коробці перемішують. Кожен з учасників дістає по одному
малюнку та старається вгадати чий портрет він дістав. Надалі всі по черзі показують
малюнки і висловлюють припущення про автора, діляться особистими враженнями. Картини
розвішують на стіні. Це значить, що кожного учасника приймають у всій його неповторності.
Гра “Мінлива кімната” (15хв)
Усі учасники повільно хаотично рухаються по кімнаті.
Тренер: ”уявіть собі, що…”
1.Кімната наповнена жуйкою;
2.Кімната жовтогаряча і ви почуваєте себе наповненим енергією і щастям;
3.Йде дощ, усе сіре, похмуре і вам дуже сумно;
4.По підлозі повзають неотруйні змії;
5.З неба падають гроші.
Учасники мають рухатися відповідно до почутої установки.
Обговорення: Що ви відчуваєте? Що було найприємніше? У що було легко повірити і
уявити?
Гра “Побажання“ (15 хв)
Учасники стають у коло і, кидаючи одне одному м'яча, закінчують фразу, що
починається словами: “Я хочу тобі побажати... “.
Підбиття підсумків (8 хв)
Учням пропонують пригадати, що відбувалося на занятті, й відповісти на запитання:
Що було цікавим для вас на цьому занятті?
ЗАНЯТТЯ 3
Мета: Вміння слухати себе і визначати свій настрій, вміння діагностувати емоційне
почуття учасників групи, визначити спільні соціальні проблеми. Сприяти емоційному
зближенню та налагодженню дружніх стосунків у групі, виховувати відчуття спільності з
оточенням для формування психологічного здоров'я.
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Матеріали: плакат ”Правила групи”, кольорові стікери, фломастери, плакат ”Наші
очікування”, великий аркуш паперу для групового малюнка, маленькі аркуші, великий аркуш
для плакату ”Правила дружньої групи”.
Час: 1,5 години.
Привітання (8 хв.)
Діти сидять у колі. По черзі кожному пропонують назвати своє ім'я, привітатися з
учасником, який сидить ліворуч, і сказати йому комплімент. Наприклад: “Я Ірина. Привіт,
Ігор, мені подобається твоя посмішка!”.
Правила групи (5 хв)
Вивішують плакат ”Правила групи” і повторюють їх.
Вступ (5 хв.)
Психолог повідомляє, що на цьому занятті буде розпочато нову тему, розказує її мету
і план роботи. “Дурний той, хто намагається пізнати весь світ, не пізнавши себе”, - каже
східна народна мудрість. ”Пізнай себе і ти пізнаєш увесь світ”, - говорив Сократ. Для чого ми
живемо, яка мета нашого життя?
Вправа “Слухаємо себе” (15 хв.)
Учасникам пропонують сісти зручно, заплющити очі і розслабитися, прислухатися до
себе, ніби зазирнути в себе і подумати що кожен відчуває, який у нього настрій. Учасники
обмінюються думками.
Чи складно було виконувати вправу?
Вправа ”Наша дружня група” (20 хв.)
Емоційне зближення, взаємодія дітей у групі. Психолог пропонує виконати спільну
вправу: намалювати малюнок «Наша дружня група» на великому аркуші паперу, який, за
бажанням, можна розстелити на підлозі. Після цього діти обговорюють свій витвір.
Чи сподобався вам ваш малюнок?
Вправа ”Правила дружньої групи” (20 хв.)
Психолог пропонує дітям на окремих аркушах паперу скласти правила, що
допоможуть усім налагодити у групі дружні стосунки, щоб між учнями панували мир і
злагода. Потім кожен зачитує свої правила. На їхній основі складають спільні правила
дружньої групи. Правила можна оформити у вигляді плакату.
Гра “Австралійський дощ” (12 хв.)
Учасники стають у коло.
Чи знаєте ви, що таке австралійський дощ? Ні? Тоді давайте разом послухаємо, який
він. Зараз по колу ланцюжком ви будете передавати мої рухи. Як тільки вони повернуться до
мене, я передам наступні. Стежте уважно!
В Австралії піднявся вітер. (Ведучий тре долоні)
Починає крапати дощ. (Клацання пальцями)
Дощ посилюється. (Почергове плескання долонями по грудях)
Починається справжня злива. (Плескання по стегнах)
А ось град, справжня буря. (Тупіт ногами)
Але що це? Буря стихає. (Плескання по стегнах)
Дощ стихає. (Плескання долонями по грудях)
Рідкі краплі падають на землю. (Клацання пальцями)
Тихий шелест вітру. (Потирання долонь)
Сонце ! (Руки догори)
Підбиття підсумків (5 хв.)
Учням пропонують пригадати, що відбувалося на занятті, і відповісти на запитання:
- Що було для вас цікавим?
ЗАНЯТТЯ 4
Мета: виховання спостережливості до почуттів товаришів.
Матеріали: плакат “Правила групи“, кольорові стікери, фломастери, плакат “Наші
очікування», картки з прізвищами дітей.
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Час: 1,5 години.
Привітання (15 хв)
Усі сидять у колі. По черзі кожен з учасників вітається, називає своє ім'я, а далі
говорить фразу: “Мій друг сказав би про мене, що я...“. Наприклад: “Привіт! Я Софія. Мій
друг сказав би про мене, що я розумна, чесна, відповідальна“. Коли всі привіталися таким
чином, психолог пропонує по черзі відповісти, чого не міг би сказати про вас ваш товариш.
Наприклад: “Мій друг не міг би про мене сказати, що я жадібний“.
Правила групи (10 хв)
Вивішуємо плакат “Правила групи“ і пригадаємо їх.
Вступ (5 хв)
Психолог повідомляє, що на занятті буде продовжено розпочату тему, нагадує її мету,
план роботи.
Вправа “Угадай одногрупника“ (20 хв)
Кожен учасник отримує від психолога картку, на якій зазначено прізвище її
одногрупника. Вона має подумати, а потім жестами й мімікою зобразити свого товариша.
Інші вгадують. Наприкінці відбувається обговорення:
-Чи важко було зобразити свого однокласника?
-Що вам допомогло впоратися з цим завданням?
Гра ”Чарівний стілець’’ (20 хв)
Усередині кола стоїть стілець. Усі по черзі сідають на нього (у цю гру слід грати у
швидкому темпі, це сприяє спонтанності висловлювань). Учасники, які в цей час сидять у
колі, за бажанням продовжують речення: “Я думаю, що ти... (треба назвати 2-3
характеристики учасника), і це допоможе тобі здійснити твою мрію“, – звертаючись до того,
хто сидить на чарівному стільчику. Можна називати все, що завгодно: позитивні риси
характеру, добрі справи, досягнення, хорошу поведінку у класі, вплив на інших, активність.
Щоразу, коли учасник, який сидить на чарівному стільчику, чує про себе щось позитивне, він
каже: “Дякую тобі!“.
Релаксаційна вправа “Затишок” (15 хв.) Лунає повільна музика.
Підбиття підсумків (5 хв)
Учням пропонують пригадати, що відбувалося на занятті.
- Що було цікавим для вас і чому?
ЗАНЯТТЯ 5
Мета: навчити учасників прощати образи, вирішувати конфлікти.
Матеріали: плакат “Правила групи“, кольорові стікери, фломастери, плакат “Наші
очікування», аркуші паперу формату А4.
Час: 1,5 години.
Гра-привітання “Рукостисканя або уклін” (15 хв.)
Пропонують утворити коло. Учасникам повідомляють, що вони вітаючись один з
одним повинні будуть використовувати ритуали привітання, прийняті в різних культурах і
для цього треба буде слухати коментар ведучого.
Один з учасників починає ”коло знайомств”, стає на середину і називаючи своє ім’я,
вітає партнера, що стоїть праворуч жестом, який прийнятий в тій країні, яку називає ведучий.
Щоразу кожен учасник має вітати свого візаві новим жестом. (Варіанти вітання різних
країн).
Правила групи (10хв.)
Вступ (5 хв.)
Психолог повідомляє, що на занятті буде продовжено розпочату тему, нагадує її мету,
повідомляє план роботи.
Вправа “День народження“ (20 хв)
Оберіть іменинника. Усі діти жестами, мімікою дарують йому подарунки.
Іменинникові пропонують згадати, чи образив він когось, і виправити це. Дітям треба
пофантазувати й вигадати для іменинника майбутнє.
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Гра ”Жартівливий лист” (25 хв)
Кожен обирає для себе того, з ким нещодавно посварився, з ким непрості стосунки.
Ведучий пропонує написати жартівливого листа, в якому ви перебільшуєте свої почуття
щодо цієї людини, її “провину“. Намагайтеся написати смішно, щоб можна було
покепкувати з проблеми або конфлікту. Охочі можуть зачитати листа вголос. Завершуйте
цей процес грою у “сніжки“ з написаних листів. Наприкінці відбувається обговорення:
- Як ви почувалися, коли написали жартівливого листа?
- Чи можна сміятися із себе? Із конфлікту?
- Як ти гадаєш, що б сказала людина, якій ти писав, якби прочитала твого листа?
Підбиття підсумків (5 хв)
Учням пропонують пригадати, що відбувалося на занятті, й відповісти на запитання:
-Що вас зацікавило на цьому занятті?
-Які думки та почуття виникали у вас під час роботи?
ЗАНЯТТЯ 6
Мета: формування установки на самопізнання, розвиток саморефлексії емоційного
стану, зняття емоційного та фізичного напруження.
Матеріали: плакат “Правила групи“, кольорові стікери, фломастери, плакат “Наші
очікування“, маленькі аркуші, олівці, фарби, аркуші паперу формату А4.
Час: 1,5 години.
Привітання (10 хв)
Учасникам пропонують по черзі привітатися з присутніми й доповнити своє
привітання якимось рухом.
Правила групи (10 хв)
Вивішуємо плакат “Правила групи“ і пригадаємо їх.
Вступ (10 хв.)
Психолог повідомляє, що на цьому занятті буде розпочато нову тему, розказує про
мету і план роботи.
Вправа “Три імені“ (15 хв)
Кожному учаснику видають по три картки, на яких потрібно написати три варіанти
свого імені (наприклад, як вас називають родичі, товариші та близькі друзі). Потім кожен
учень представляється, використовуючи імена й описуючи ту сторону свого характеру, що
відповідає цьому імені чи стала причиною виникнення імені.
Вправа “Намалюй свій настрій“ (15 хв)
Кожному учаснику пропонують намалювати (олівцями, фарбами тощо) власний
настрій. Наприкінці — презентація малюнків і розповідь про свій малюнок.
Вправа “Зарядка“ (15 хв)
1. Кругові рухи головою, легкі дотики головою до предметів у кімнаті.
2. Підняття і рухи плечима. Легкі дотики плечей до предметів у кімнаті.
3. Згинання та розгинання ліктьових суглобів, кругові рухи. Легкі дотики ліктями до
предметів у кімнаті.
4. Кругові рухи кистями рук. Легкі дотики кистями до предметів у кімнаті.
5. Рухи пальцями. Легкі дотики пальцями до предметів у кімнаті.
6. Кругові рухи стегон. Легкі дотики стегнами до предметів у кімнаті.
7. Згинання та розгинання колінних суглобів, кругові рухи. Легкі дотики до предметів
у кімнаті.
8. Кругові рухи ступнів. Легкі дотики п'ятками до предметів у кімнаті.
- Які рухи вам було важко робити?
- Які у вас відчуття?
Підбиття підсумків (10 хв)
Учням пропонують пригадати, що відбувалося на занятті, й відповісти на запитання:
-Що вас зацікавило і чому?
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ЗАНЯТТЯ 7
Мета: опанування навичок самоконтролю та прийомів релаксації.
Матеріали: плакат ”Правила групи”, кольорові стікери, фломастери, плакат ”Наші
очікування”.
Час: 1,5 години.
Привітання (10 хв)
Кожен з учасників називає себе, вітається та розповідає про те, що змінилося після
минулого заняття.
Правила групи (10 хв)
Вивішайте плакат “Правила групи” і пригадайте їх.
Вступ (5 хв)
Психолог повідомляє, що на занятті буде продовжено розпочату тему, нагадує її мету,
план роботи.
“Дихальна вправа” (20 хв)
Учасникам пропонують пригадати ситуацію, коли вони відчували сильний гнів
(роздратування, злість, ненависть). Також слід відтворити свій фізичний стан (дихання та
м'язове напруження).
Психолог. А тепер я пропоную навчитися регулювати цей стан. Глибоко вдихніть
ротом і повільно видихніть через ніс. Повторюйте цю вправу, доки не відчуєте розслаблення
у м'язах.
Вправа “Колективний аутотренінг” (25 хв)
Мета: засвоєння прийомів релаксації, стимуляція групової згуртованості.
Починають зі звичайного аутотренінгу.
Психолог. Заплющте очі. Сядьте зручно, покладіть руки на коліна долонями догори.
Уявіть собі берег моря. Зробіть глибокий видих (пауза), повільний вдих. Шумить морська
хвиля. Вона заспокоює вас. Ви сидите на березі моря біля води. Ноги торкаються морської
піни. Повільно робите вдих і видих. Відчуваєте приємну прохолоду морської води.
З кожним вдихом вода повільно входить у вас через ступні ніг, піднімається вгору по
тілу аж до талії, як приплив. А з кожним видихом - повертається згори вниз, як відлив. І
знову: приплив - відлив, приплив - відлив... Вашому тілу приємно, спокійно. Вода омиває й
очищає кожну клітинку вашого тіла і ззовні, і зсередини. Ви — берег моря, ви розчинилися в піску, і
вас омиває вода... Вдих - приплив, видих - відлив. Ви злилися з природою. Вам добре і приємно.
Потім психолог пропонує уявити, що поруч із вами на цьому березі моря ваші друзі,
одногрупники. І всі ви хочете здійснити морську прогулянку. Кожен стихійно починає
розповідати про те, що він бачить (уявляє), допомагає іншим створити колективний образ
цієї прогулянки.
-Хто як почувається? -Хто і що побачив?
-Кого з учасників прогулянки було уявити легше, а кого важче?
Підбиття підсумків (10 хв)
Учням пропонують пригадати, що відбувалося на занятті, й відповісти на запитання:
-Що вас зацікавило на цьому занятті?
-Які думки та почуття виникали у вас упродовж заняття?
Заключне слово психолога (15 хв)
Психолог повідомляє дітям про закінчення занять, підбиває підсумки, дякує учням за
те, що вони старанно відвідували заняття та працювали, пропонує висловити свої думки й
почуття.
Список використаних джерел:
1.Психологічні тренінги в школі. Шкільний світ.
2.Тетяна Фролова Життя – нескінчене пізнання // Психолог №16 - 2011р.
3. «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»: упровадження програми
виховної роботи з підлітками щодо питань протидії торгівлі людьми (для учнів ПТНЗ):
методичні рекомендації / авт. – упор. Н.І.Бойчук, С.В.Терницька. – К.: ФО-П Буря О.Д.,
2014., 308с.
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ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПІДГОТОВКА

БІОЛОГІЯ
УРОК НА ТЕМУ: «ТИПИ ВЗАЄМОДІЇ ГЕНІВ»
Муж М.В., викладач біології
ВПУ №11 м. Червонограда
Тема уроку: Типи взаємодії генів.
Мета уроку: Вивчити основні типи взаємодії між алельними та неалельними генами,
розглянути конкретні приклади цього впливу; розвивати вміння аналізувати й робити
висновки; виховувати розуміння важливості генетичних досліджень для практичної
діяльності людства.
Тип уроку: Урок засвоєння нових знань.
Обладнання: плакат, динамічні посібники, малюнки, роздавальні картки, презентація
на тему: „Типи взаємодії генів”.
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності
Актуалізацію опорних знань і мотивацію навчальної діяльності проводимо методом
бесіди.
Запитання до учнів:
1. Що таке алельні гени?
2. Які ознаки кодують неалельні гени?
3. Пригадайте, чим відрізняються гомозиготні організми від гетерозиготних?
4. Подумайте, який алель вважається домінантним, а який рецесивним?
5. Чи потрібно людині знати свою групу крові?
6. Як ви вважаєте, чи можуть у батьків з І і ІV групами крові народитися діти,
наприклад з ІІ чи ІІІ групами крові?
7. Що таке анемія? Чи можна вилікуватися від цього захворювання?
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку
Такими запитаннями підводимо учнів до вивчення нової теми, яку проводимо за планом.
1. Взаємодія між алельними генами.
2. Взаємодія між неалельними генами.
ІІІ. Сприйняття і первинне усвідомлення учнями нового матеріалу
1. Взаємодія між алельними генами.
При вивченні першого питання плану викладач розповідає про основні типи взаємодії
між алельними генами.
Давайте пригадаємо, що таке повне домінування? (одна ознака повністю пригнічує
іншу). На яких прикладах ми розглядали повне домінування? (на прикладах законів Менделя
при схрещуванні гороху посівного).
У природі крім повного домінування існують й інші типи взаємодії між генами. Між
алельними генами розрізняють такий вплив: проміжне успадкування, кодомінування,
наддомінування.
Проміжне успадкування – це явище, коли жоден з алелів не домінує над іншим.
Наприклад, унаслідок схрещування гомозиготних рослин нічної красуні, одна з яких мала
червоне забарвлення віночка квітки, інша – біле, гібриди першого покоління матимуть
рожеві квітки, тобто проміжне значення між фенотипами батьківських особин. При
записуванні таких схем схрещування, також використовуємо буквенну символіку. А
позначимо – червоне забарвлення, а – біле. Це буде правильний запис для повного
16

Методичний вісник №1/2018
домінування. Для того, щоб показати, що червоний колір не домінує над білим біля А треба
поставити якийсь символ, наприклад А´.
Схрещуючи гібриди першого покоління між собою, спостерігали таке розщеплення
серед їхніх нащадків за фенотипом: 25% – червоне забарвлення; 50% – рожеве; 25% – біле
забарвлення.
При схрещуванні ягід червоної суниці з білою також бачимо проміжне успадкування,
де гібриди будуть мати рожеве забарвлення.
Випадки проміжного успадкування відомі й у тварин. Наприклад, у курей андалузької
породи особини, гомозиготні за геном забарвлення оперення, мають або чорне, або біле
забарвлення, а гетерозиготні нащадки, отримані від схрещування гомозиготних батьків – сіре
(демонстраційний плакат (додаток 8)).
За проміжним характером у людини успадковуються: величина носа, випуклість губ,
розміри рота і очей, відстань між очима і т. д..
Другим прикладом взаємодії між алельними генами є кодомінування – це такий тип
взаємодії алельних генів, за якого обидва алелі проявляються у фенотипі гібридної
особини. Наприклад, 4 група крові у людини. Група крові у людини визначається за
системою АВ0, тобто наявністю білків аглютиногенів А,В чи їх відсутністю (динамічні
посібники).
І група крові немає аглютиногенів, тому її позначають 00.
ІІ група крові має аглютиноген А, її позначають АА або А0.
ІІІ група крові має аглютиноген В, її позначають ВВ або В0.
ІV група крові має аглютиноген А і В, її позначають АВ.
Тобто ми бачимо, що ген А визначає ІІ групу крові, ген В – ІІІ. А поєднуючись між
собою, дають ІV групу крові. Це і є приклад кодомінування.
Ще однією взаємодією між алельними генами є явище наддомінування – це більший
прояв ознаки у гетерозиготної особини, ніж у кожної з гомозиготних. Прикладом
наддомінування можна назвати серповидноклітинну анемію у людини (додаток 1).
Домінантний алель А кодує нормальний гемоглобін і забезпечує нормальну округлу форму
еритроцита. Рецесивний алель а кодує дефектний гемоглобін S і незвичну серпоподібну
форму еритроцита, що спричиняє важке, часто смертельне захворювання. Чому виникає це
захворювання? Тому що при синтезі молекули білка замість глутамінової кислоти стає валін,
що спричиняє утворення еритроцитів у вигляді серпа (динамічні посібники). Генотип АА не
має анемії, але сприйнятливий до захворювання малярією, генотип аа спричиняє анемію не
має малярії, тому що еритроцити серповидної форми живуть 10 – 20 днів (нормальні клітини
90 – 120 днів) і це не дозволяє збуднику малярії пройти свою стадію розвитку, а Аа немає
анемії і стійкий проти малярії. Отже, якщо анемія набута, тобто пов’язана з низьким вмістом
гемоглобіну, то вона лікується, а спадкову серповидноклітинну вилікувати не можна.
2. Взаємодія між неалельними генами.
А тепер розглянемо приклади взаємодії між неалельними генами, тобто 2 питання
нашого плану. Між неалельними генами існують такі типи взаємодії: комплементарність,
епістаз, полімерія.
Комплементарність – це така взаємодія неалельних генів, у разі якої одночасна
дія двох домінантних генів різних локусів дає нову ознаку.
Кожний з домінантних генів, які називають комплементарними, може проявлятися
самостійно, якщо інший перебуває у рецесивному стані, але їх спільна присутність у зиготі
зумовлює новий стан ознаки.
Прикладом комплементарної дії генів можемо назвати успадкування забарвлення
оперення у хвилястих папужок (додаток 2). Ген А відповідає за синтез блакитного пігменту.
Якщо алель А – домінантний, оперення папужки блакитне; якщо алель а – рецесивний,
оперення – біле. Ген В відповідає за синтез жовтого пігменту. Є домінантний алель В –
оперення папужки жовте, є рецесивний алель в – жовтий пігмент відсутній. Якщо у фенотипі
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пташки присутні обидва домінантні гени А і В, тоді оперення буде якого кольору? Якщо
змішати жовту і блакитну фарби – зеленого.
Ще одним прикладом такої дії можемо назвати фіолетове забарвлення плодів
баклажана, за яке відповідають домінантні гени двох неалельних генів, завдяки чому
утворюється відповідний пігмент антоціан. Якщо хоча б один із цих генів гомозиготний за
рецесивним алелем, пігмент не утворюється і плоди формуються безбарвними.
Комплементарну дію генів ми можемо бачити і на успадкуванні нормального слуху у
людини, який також визначається домінантними алелями двох неалельних генів, один з яких
відповідає за нормальний розвиток завитки внутрішнього вуха, а інший – слухового нерва.
Якщо хоча б один із цих генів гомозиготний за рецесивним алелем – людина глуха від
народження.
Тепер розглянемо наступний тип взаємодії неалельних генів – епістаз. Епістаз – це
такий тип взаємодії генів, за якого ген однієї алельної пари пригнічує дію гена іншої
пари. Епістаз буває двох типів: домінантний, коли домінантний алель одного гена пригнічує
прояв іншого гена, і рецесивний, коли рецесивний алель пригнічує прояв іншого гена.
Явище епістазу було відкрите в ході аналізу офарблення коней (додаток 3). Відомо,
що чорне забарвлення шерсті визначає домінантний алель В, руде – рецесивний алель в.
Інший ген С контролює нормальний розвиток і пігментацію шерсті. Наявність домінантного
алеля С зумовлює в коней раннє посивіння шерсті й сіру масть, тоді як наявність
рецесивного алеля с не викликає раннього посивіння. Наявність хоча б одного домінантного
алеля С веде до того, що масть коней через ранню сивину завжди буде сірою незалежно від
того, яким за алелями гена В вона мала бути: чорною чи рудою. У даному випадку місце має
домінантний епістаз.
Епістатичною дією рецесивного гена можна пояснити найрідший випадок так званого
бомбейського феномена – відхилення від стандартного спадкування груп крові у людини. На
домашнє завдання вам було підготувати повідомлення про бомбейський феномен (додаток
9).
І ще розглянемо з вами полімерію, як явище при якому ступінь прояву ознаки
залежить від кількості домінантних алелів.
В одних випадках достатньо одного домінантного алеля будь-якого гена з тих, які
впливають на ознаку, щоб відповідний її варіант проявився у фенотипі. У людини полімерна
взаємодія неалельних генів може визначати зріст, масу тіла, рівень артеріального тиску,
колір волосся, колір шкіри, розумові здібності та ін.
Наприклад, пігментація шкіри визначається дією чотирьох генів, розташованих в
різних хромосомах (додаток 4). Їх позначають однією літерою, але нумерують S 1, S 2 ,S 3, S 4.
Чим більше домінантних алелів, тим більше меланіну утворюється і тим інтенсивніше
забарвлення шкіри. У найбільш світлошкірих європейців генотип має вигляд s 1 s 2 s 3 s 4 , а в
найбільш темношкірих африканців S1S2S3S4. Від шлюбу між чорношкірими і білошкірими
людьми народжуються мулати з проміжним забарвленням шкіри від світлого до темного.
ІV. Перевірка та закріплення знань учнів
На перевірку та закріплення знань учням пропонується розв’язати задачі на різні типи
взаємодії генів (додаток 5), а також переглянути презентацію „Типи взаємодії генів”
(додаток 6).
Задача 1. Які групи крові будуть у дітей, якщо мама має І групу крові, а тато – ІV?
Визначити тип взаємодії між генами.
Р ♀ 00 x ♂ AB
G0
AB
F A0 , B0.
Відповідь: діти будуть мати ІІ або ІІІ групу крові. Тип – кодомінування.
Задача 2 (усно).У матері I група крові, а в батька – III. Чи можуть діти успадкувати
групу крові своєї матері?
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Р ♀ 00 x ♂ ВВ
Р ♀ 00 x ♂ В0
G 0
В
G 0
В0
F В0
F В0, 00
Відповідь: можуть, у випадку, якщо батько гетерозиготний.
Задача 3. У папуг алель А визначає жовтий колір пір'я, В – блакитний, при взаємодії
генів А і В колір зелений, особини з генотипом аавв білі. При схрещуванні гетерозиготних
особин із жовтим і блакитним пір'ям отримано 20 папуг. Скільки серед них білих? Який тип
взаємодії?
Жовтий гетерозиготний колір ми запишемо як Аа (ген А визначає жовтий колір), а так
як колір визначається двома неалельними генами, то друга пара генів В буде перебувати у
гомозиготному рецесивному стані вв. Аналогічно, гетерозиготний блакитний колір
запишемо як Вв, а ген А повинен бути в рецесивному гомозиготному стані аа.
P ♀ Aaвв x ♂aaBв
G Aав аВв
F1 25% AaBв (зелені) 25% Aaвв (жовті) 25% aaBв (блакитні) 25% aaвв (білі).
Відповідь: частка білих особин - 1/4, тобто 5 папуг. Тип взаємодії – комплементарність.
Задача 4.У людини одна з форм спадкової глухоти визначається двома рецесивними
алелями різних генів — d і е. Для нормального слуху необхідна наявність двох домінантних
алелів D і Е, один із яких визначає розвиток завитки, а другий — слухового нерва. В сім’ї
батьки глухі, а п'ятеро їхніх дітей — з нормальним слухом. Визначте генотипи членів сім'ї.
Якщо батьки були глухі, а їхні діти всі здорові, то це свідчить про те, що мати і батько
були гомозиготними за двома неалельними генами, але один ген перебував в домінантному
стані, а другий в рецесивному.
Тоді діти отримують гетерозиготний стан з двома домінантними генами, що свідчить
про нормальний слух.
P ♀ DDee x ♂dd EE
G De
dE
F DdEe
Відповідь: генотипи батьків DDее x ddEE, дітей — DdЕе.
V. Узагальнення і систематизація знань учнів
Узагальнення і систематизацію знань учнів проводимо за допомогою тестових завдань
(додаток 7).
VI. Підсумки уроку
VIІ. Домашнє завдання
На домашнє завдання потрібно вивчити матеріал §§ 4, 9 підручника [1] і розв’язати
задачу 5 (додаток 5).
Список використаних джерел
1. Балан П.Г., Вервес Ю.Г. Біологія 11 кл. Рівень стандарту, академічний рівень. – К.:
Ґенеза, 2014. – 304 с.: іл.
2. Загальна біологія: Підруч. для учнів 10-11 кл. серед., загальноосвіт. шк../ М.Є.
Кучеренко та ін. – К.: Ґенеза, 2000. – 464 с.
3. Задорожний К. М. Біологія. 11 клас. Стандарт і академічний рівень. – Х.: Вид. група
«Основа», 2011. – 104 с.: табл. – (Серія «Мій конспект).
4. Межжерін С.В., Межжеріна Я.О. Біологія. 11 клас. Стандарт і академічний рівень. –
К.: Освіта, 2011. – 336 с.: іл.
5. Тагліна О.В. Біологія. 11 клас. Дидактичні матеріали до курсу. – Харків: Ранок, 2011.
– 93 с.
19

Методичний вісник №1/2018
Додаток 1
Наддомінування – це більший прояв ознаки у гетерозиготної особини, ніж у кожної з
гомозиготних. Прикладом наддомінування можна назвати серповидноклітинну анемію у
людини (мал.1,2).

Мал 1.

Мал. 2
Додаток 2
Комплементарність – це така взаємодія
неалельних генів, у разі якої одночасна дія двох
домінантних генів різних локусів дає нову ознаку.
Прикладом комплементарної дії генів
можемо
назвати
успадкування
забарвлення
оперення у хвилястих папужок.
Алель А – оперення папужки блакитне; алель
а – біле.
Алель В – оперення папужки жовте; в –
жовтий пігмент відсутній.
Алелі А і В – оперення зеленого кольору.
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Додаток 3
Епістаз – це такий тип взаємодії генів, за якого ген однієї алельної пари пригнічує дію
гена іншої пари.
Епістаз
буває
двох
типів:
домінантний, коли домінантний алель
одного гена пригнічує прояв іншого гена, і
рецесивний, коли рецесивний алель
пригнічує прояв іншого гена.
Прикладом епістазу можна назвати
офарблення коней.
Алель В – чорне забарвлення шерсті;
в – руде.
Алель С – раннє посивіння (сіра
масть);
с – відсутність посивіння.
Додаток 4
Полімерія – це явище при якому ступінь прояву ознаки залежить від кількості
домінантних алелів.
У людини полімерна взаємодія неалельних генів може визначати зріст, масу тіла,
рівень артеріального тиску, колір волосся, колір очей, колір шкіри, розумові здібності та ін.
S 1 S 2 S 3 S 4 – людина з чорною шкірою;
s 1 s 2 s 3 s 4 – світлошкіра людина;
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Додаток 5
Задача 1. Які групи крові будуть у дітей, якщо мама має І групу крові, а тато – ІV?
Визначити тип взаємодії між генами.
Задача 2 (усно). У матері I група крові, а в батька — III. Чи можуть діти успадкувати
групу крові своєї матері?
Задача 3. У папуг алель А визначає жовтий колір пір'я, В — блакитний, при взаємодії
генів А і В колір зелений, особини з генотипом аавв білі. При схрещуванні гетерозиготних
особин із жовтим і блакитним пір'ям отримано 20 папуг. Скільки серед них білих? Який тип
взаємодії?
Задача 4. У людини одна з форм спадкової глухоти визначається двома рецесивними
алелями різних генів — d і е. Для нормального слуху необхідна наявність двох домінантних
алелів D і Е, один із яких визначає розвиток завитки, а другий — слухового нерва. В сім’ї
батьки глухі, а п'ятеро їхніх дітей — з нормальним слухом. Визначте генотипи членів сім'ї.
Задача 5. Кохінурові норки (біле забарвлення із чорним хрестом на спині) отримують
внаслідок схрещування білих норок з темними. Схрещування між собою білих норок дає біле
потомство, а схрещування темних – темне. Яке потомство отримаємо від схрещування
кохінурових норок між собою? Який це тип успадкування?
Додаток 9
Бомбейський феномен
Під даним терміном розуміють спадкову мутацію. Вона зустрічається вкрай рідко – 1
випадок на десять мільйонів людей. Бомбейський феномен отримав свою назву від
індійського міста Бомбей і був відкритий у 1952 році в Індії.
Від шлюбу жінки з І групою крові (00) і чоловіка з ІІ групою крові (АА) народилася
дитина з ІV групою крові (АВ), що неможливо з погляду генетики. Жінка категорично
наполягала, що її чоловік є батьком дитини, і, як з’ясувалося не брехала. У ході дослідження
виявилося, що жінка успадкувала від матері ген В, а від батька – ген 0. тобто генетично була
власницею ІІІ групи крові. Однак її еритроцити не мали будь-яких аглютиногенів, як це
властиве всім особинам з І групою крові. З’ясувалося, що в генотипі жінки присутній
особливий ген Х, що перебуває в рецесивному гомозиготному стані хх. Саме тому ген В був
пригнічений рецесивним геном х в гомозиготному стані хх. Дитина ж народилася
гетерозиготною Хх за цим геном, і тому пригнічений ген В проявив свою дію, визначивши
ІV групу крові, як і повинно бути при схрещуванні особин другої і третьої груп крові.
В цілому люди-носії бомбейської крові нічим не відрізняються від звичайних. Однак,
проблеми виникають тоді, коли потрібне переливання (важка операція, аварія або
захворювання системи крові). В силу особливості антигенного складу цих людей їм не
можна переливати іншу кров, крім бомбейської. Особливо часто подібні помилки
зустрічаються в екстремальних ситуаціях, коли немає часу досконало вивчити аналіз
еритроцитів пацієнта. Такі люди змушені з 18 років консервувати власну кров, щоб потім
було що перелити в разі потреби. Інших же особливостей в організмі цих людей немає.
Таким чином, можна сказати, що бомбейський феномен – це "спосіб життя", а не
захворювання. Жити з ним можна, тільки слід пам'ятати про свою "унікальність".
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Додаток 6. Типи взаємодії генів
Слайд 2

Слайд 1

Слайд 3

Слайд 4
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Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8
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Додаток 7
1. Явище, коли жоден з алелів не домінує над іншим називається:
а) кодомінування;
б) проміжне успадкування;
в) наддомінування.
2. Четверта група крові у людини успадковується за типом:
а) кодомінування;
б) полімерії;
в) епістазу.
3. Явище, коли обидва алелі повністю проявляються у фенотипі гібридної особини
називається:
а) кодомінування;
б) проміжне успадкування;
в) наддомінування.
4. Різні структурні стани одного гена називаються:
а) алельними генами;
б) неалельними генами;

в) полімерними генами.

5. Явище, за якого алелі одного гена пригнічують прояв у фенотипі алелів іншого,
неалельного гена називають:
а) епістаз;
б) комплементарність;
в) полімерія.
6. На фермі схрестили білих норок із чорними. В результаті схрещування у потомстві всі
норки мали кохінурове забарвлення. Вказати тип успадкування:
а) повне домінування;
б) кодомінування;
в) проміжне успадкування.
7. Схрестили дві форми суниць: червоноплідну й білоплідну. Гібриди мають рожеві плоди.
Визначити генотип дітей:
а) А´ А´;
б) а а;
в) А´ а.
8. Зріст, масу тіла у людини визначає така взаємодія генів:
а) полімерна;
б) комплементарна;
9. Взаємодія між неалельними генами – це:
а) проміжне успадкування;
б) кодомінування;

в) епістатична.
в) полімерія.

10. Гетерозиготна мати має групу крові А (ІІ), батько – 0 (І). Позначте, які групи крові
можливі у їх нащадків:
а) тільки І група крові;
б) тільки ІІ група крові;
в) І або ІІ групи крові.
11. Встановити відповідність між типами взаємодії генів та прикладами до них:
А Полімерія
1. Забарвлення віночка нічної красуні
Б Кодомінування
2. Забарвлення оперення хвилястих папужок
В Проміжне успадкування
3. Пігментація шкіри у людини
Г Комплементарність
4. Забарвлення віночка гороху посівного
5. ІV група крові у людини.

25

Методичний вісник №1/2018

Додаток 8
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МАТЕМАТИКА
УРОК НА ТЕМУ: ПІРАМІДА, ПРАВИЛЬНА ПІРАМІДА
Паламар Л.В., викладач математики
ВПУ №34 м.Стрия
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі сприяє
підвищенню його ефективності, всебічному і гармонійному розвитку особистості учнів,
розкриттю їх можливостей, суттєво впливає на зміст, форми, методи та засоби навчання.
Вдало підібрані програми забезпечують розвиток творчих здібностей, стимулюють
пізнавальну активність, емоційні та інтелектуальні почуття учнів. При цьому підвищується
працездатність, зацікавленість, поліпшується просторова уява, пам'ять, логічне мислення,
розширюється їх світогляд
Такі програмні продукти як Free Mind, Kahoot розширюють можливість взаємодії
учня та викладача.
За допомогою програми Free Mind можна створювати ментальні карти, карти думок.
Учні вчаться отриману інформацію структурувати, виділяти ключове поняття та пов’язані з
ним терміни, властивості та зображати свої думки у вигляді схеми-дерева. Таким чином
навчальний матеріал краще запам’ятовується та легше потім відтворюється.
Сервіс Kahoot можна використати для створення вікторин, тестів, опитувань у режимі
он-лайн. Викладач має можливість оригінально провести тестування для отримання
зворотного зв’язку з учнями: кожним зокрема чи об’єднаних у групи, що вносить в урок
елементи гри та дає можливість одразу відкоригувати знання та вміння учнів.
Цікавим елементом уроку може стати застосування програми QR Droid, яку я
використала для кодування відповідей до завдань, котрі учні розв’язували в групах
самостійно.
Професія: Кухар, кондитер.
Тема уроку: Піраміда, правильна піраміда.
Мета уроку:
Навчальна: формувати в учнів поняття про піраміду, правильну піраміду, основу,
вершину, бічні ребра, висоту піраміди, вміння знаходити елементи піраміди.
Розвивальна: розвивати просторову уяву, творчу та пізнавальну активність учнів,
вміння шукати та опрацьовувати потрібну інформацію, уміння робити висновки.
Виховна: виховувати в учнів вміння працювати в групах, самостійно оцінювати свої
знання та знання друзів, виховувати вміння використовувати набуті знання на практиці.
Очікувані результати: учні повинні знати означення піраміди, правильної піраміди,
вміти знаходити її основні елементи.
Тип уроку: комбінований (елементи інтерактивного уроку, ігрові моменти).
Обладнання: мультимедійний проектор, ПК, смартфони.
Засоби навчання: моделі призм, конструктор для побудови пірамід, підручники; на
столі кожної групи – пакети з частинами пазлу «Хочу все знати», аркуші з QR кодом,
кольорові шпажки, харчова мастика, картка-інструкція для виконання завдань.
Міжпредметні зв’язки: технологія харчування, історія, медицина, інформатика,
архітектура.
Девіз уроку: Єдиний шлях, що веде до знань, - це діяльність (Бернард Шоу).
Перебіг уроку
І. Організаційний момент
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Працювати будемо в групах: «Історики», «Дослідники», «Математики» та «Практики»
по 5-6 учнів в кожній. Оскільки групи були створені за два тижні до сьогоднішнього уроку,
то пригадаємо правила роботи в групі:
- слухаємо уважно, говоримо по черзі, не перебиваємо;
- працюємо всі, критикуємо не товариша, а ідею.
ІІ. Перевірка домашнього завдання
1. Представники груп вибирають одну із запропонованих викладачем моделей призм
та працюють в групах над складанням ментальної карти.
2. Двоє учнів розв’язують задачі з домашнього завдання на дошці.
Задача 1. Скільки грамів кулінарної мастики потрібно для оздоблення торта
виготовленого у вигляді прямокутного паралелепіпеда, виміри якого 4 см, 4 см, 10 см?
Одним грамом мастики можна покрити 15 см2.
Задача 2. Є два брусочки твердого сиру однакового об’єму але різної форми. Один у
вигляді куба з ребром 8 см, а інший – прямокутного паралелепіпеда з лінійними вимірами 4
см, 8 см та 16 см. Який із сирів краще зберігає свої якості?
Як відомо, початкові смакові якості сиру не залежать від його форми. Пізніше ці
якості змінюються у сирі різної форми по-різному. Це відбувається внаслідок випаровування
та окислення. З курсу фізики та хімії ми знаємо, що ці процеси залежать від площі поверхні
тіла. Чим більша поверхня тим він визрівший та якісніший. Отже, щоб відповісти на
проблемне питання слід розв’язати математичну задачу: порівняти площі поверхні тіл.
3. Обговорення виконаних завдань, оцінювання спікерами груп правильності
розв’язання задач.
ІІІ. Активізація навчальних знань учнів
Групи обмінюються складеними ментальними картами між собою і звіряють
правильність за заготовленим наперед викладачем зразком карти знань в програмі Free Mind.

1. В нагороду за правильність виконання завдання учні відкривають конверти «Хочу
все знати», які лежать на столі кожної групи, з частинами пазлу і складають картинку на
дошці з допомогою самоклеючої основи зображення:
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2. Бесіда з учнями:
Що ви можете сказати про це
зображення?
(серед
можливих
відповідей
піраміда
здорового
харчування)
Піраміда здорового харчування
створена
фахівцями
в
області
харчування в Гарвардській школі
охорони здоров’я.
Тож якою, на вашу думку, буде
тема нашого уроку? (прогнозована
відповідь: «Піраміда»).
FOOD PYRAMID
ІV. Оголошення теми та мети уроку
V. Ознайомлення з роботою над проектами
Кожна група учнів представляє свій проект, над яким працювали спільно упродовж
двох тижнів (додаток 1)
Презентація проекту групи «Історики»
Назва проекту: У світі пірамід.
Мета проекту: Дослідити, де і коли виникли піраміди та що послужило причиною їх
виникнення.
Запитання:
 Чому виникли піраміди?
 В яких країнах вони знаходяться?
 Яка з пірамід є одним із чудес світу?
Презентація проекту групи «Дослідники»
Назва проекту: Властивості піраміди.
Мета проекту: Дослідити які можливі властивості мають піраміди.
Запитання:
 Що можна сказати про особливості розмірів пірамід?
 Які властивості піраміди пов’язані зі здоров’ям людини, її господарською
діяльністю?
Презентація проекту групи «Математики»
Назва проекту: Все про піраміду.
Мета проекту: Дослідити причину вивчення пірамід на уроках математики.
Запитання:
 Чи можемо ми побачити в побуті тіла, предмети що мають форму пірамід?
 Як дати визначення пірамід?
Презентація проекту групи «Практики»
Назва проекту: Підготовка до розв’язування задач.
Мета проекту: Дослідити методи побудови піраміди, та її елементів.
Запитання:
 Як побудувати трикутну, чотирикутну піраміди?
 Які елементи можна розглянути в пірамідах?
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VІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
Прослухавши доповіді учнів, дайте відповіді на запитання:
Чи є актуальною тема сьогоднішнього уроку і чому?
VІІ. Осмислення, узагальнення і систематизація знань
Робота в групах («Історики», «Дослідники», «Математики», «Практики»)
Необхідне обладнання для виконання завдань: кольорові шпажки, харчова мастика,
квадрат, рівносторонній трикутник, прямокутник, ромб, лінійка, картка-інструкція
виконання завдання.
Завдання для груп:
1.Збудувати задану піраміду. З’єднати з допомогою мастики шпажки так, щоб
утворилася одна із пірамід: правильна чотирикутна, правильна трикутна, чотирикутна
основою якої є прямокутник, чотирикутна в основі якої лежить ромб.
2. Зробити необхідні виміри, округлити їх до одиниць та розв’язати задачу:
За довжинами бічного ребра та сторони основи даної моделі піраміди обчислити
висоту піраміди та кут між бічним ребром і основою піраміди.
3. Зробити відповідний запис в робочому зошиті.
Відповідь учні звіряють за допомогою QR-коду.

Пояснення: на зворотній стороні основи піраміди зображено фотографію страви.
Після виконання завдання фото наклеюється поруч з пірамідою здорового харчування
залежно від корисності.

1 олів’є

2 тістечко з шоколадом

3 торт з печінки

Зображення на дошці
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VІІІ. Корекція знань
З допомогою програми Kahoot здійснити перевірку засвоєння нових знань.

Тести:
1. На якому з малюнків зображено піраміду?

2. Якщо чотирикутна піраміда правильна, то її основою є...
а) прямокутник; б) квадрат; в) ромб; г) трапеція.
3. У піраміді, зображеній на малюнку,
трикутник SBC є...
а) бічним ребром; б) основою;
в) бічною гранню; г) вершиною.

4. У правильній трикутній піраміді сторона основи 2 см. Периметр основи дорівнює...
а ) 6 см; б) 4 см; в) 8 см; г) інша відповідь.
5. Висотою правильної
зображеної на малюнку є ...
а) ОС;

б) OD;

в) ON;

піраміди,

г) OK

6. Дано правильну чотирикутну
піраміду, в якій SM ⊥CD. Кут між бічною
гранню та основою - це...
а) ∠SAO; б) ∠ SMO; в) ∠ SMD; г) ∠ SOA
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7. Піраміда може мати ...
а) 15 ребер б) 17 ребер в) 16 ребер г) 25 ребер
8. У піраміді, зображеній на рисунку,
SO⊥(ABC). Кутом між бічним ребром і
основою є...
а) ∠ SAO; б) ∠ ASD; в) ∠ SMO; г) ∠ SOM
Обговорення допущених учнями помилок, виявлених з допомогою програми Kahoot.
ІХ. Підсумки, рефлексія
Оцінювання роботи учнів на уроці.
Запитання до учнів:
 Чи вдалося вам переконатися в справедливості слів Бернарда Шоу?
 Як ви зрозуміли їх для себе?
 То що ж потрібно, щоб досягти успіху?
На завершення уроку мені б хотілося продемонструвати піраміду успіху – піраміду
Франкліна.

Х. Домашнє завдання
1) Дах будинку має форму правильної чотирикутної піраміди зі стороною основи 8 м
та висотою 7 м. Для енергозабезпечення будинку використовується 900 квт електроенергії на
місяць. Собівартість 1 квт становить 0,36 грн. Одна сонячна батарея площею 1,6 м2 виробляє
45 квт за місяць. Порівняйте витрати на електроенергію до і після встановлення батарей на
одну грань піраміди-даху?
2) № 941 з підручника «Математика 11 клас», автор Г.П.Бевз.
Використані джерела:
1. Бевз Г.П., Бевз В.Г. Математика 11 кл. Підручник для загальноосвітніх навчальних
закладів. –К.: Генеза, 2011.
2. https://play.kahoot.it/#/?quizId=fb01758a-b6b1-401b-a47b-2d1104ac3f62
3. http://cikavi-fakty.com.ua/cikavi-fakti-pro-yegipetski-piramidi-rozkrivayemo%D1%97x-tayemnici
4. http://www.esc.lviv.ua/ehypetski-piramidy/
5. http://tituarew.ru/insha/34774-jak-vinikli-piramidi.html
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Додаток
У СВІТІ ПІРАМІД
(виступ групи «Історики»)
На західному березі річки Ніл, яка є місцем заходу сонця і пов’язувалася з царством
мертвих в єгипетській міфології, височіють дивовижні піраміди. Їх геометрично правильна
форма – з потужною, ніби вчепилася в землю, підставою і спрямованою до небес
вершиною – свідчить про поєднання технічної майстерності з духовним надзавданням
древніх зодчих.
Золотий вік єгипетського будівництва почався в епоху Третьої династії (2868-2613 рр.
до н.е.).
У більшості випадків піраміди служили склепами фараонів і знаті. Єгипетська релігія
трималася на твердій вірі в загробне життя і говорила про божественну сутність правителів.
В результаті піраміда не тільки прославляла покійного, але і служила «стартовим
майданчиком» для відправлення на небеса. Єгиптяни майстерно бальзамували трупи і
забезпечували мумії добром, яке могло б стати в нагоді в майбутньому житті. В одній із
гробниць археологи знайшли 40 тис. кам`яних посудин більш ніж достатньо для царів і
натовпу слуг, яких часто ховали поруч з господарем.
До наших часів збереглося біля сімдесяти пірамід. На скелястому плоскогір’ї, що
відокремлює долину життєдайного Нілу від мертвої пустелі, височіють вони,
вишикувавшись в ряд на шістдесят п’ять кілометрів від Каїра до Фаюму, мов на
велетенському плацу, де їм щоденно робить огляд єгипетський бог сонця.
Найвеличніші на сьогоднішній день піраміди - одне з дійшовших до нас семи чудес
світу - знаходяться в Гізі. Найбільш знаменита піраміда фараона Хуфу (грецькою - Хеопса),
що правив в 2545-2520 рр. до н. е.
Спочатку вона була висотою 146.6 м.,
займала площу 5.2 га і важила як мінімум
6.5 млн. тон. Наполеон підрахував, що
витраченого на неї каменю (більше 2300 тис.
блоків) вистачило б на зведення навколо
Франції стіни висотою 3 м і товщиною 30
см. Масштаби піраміди відповідають
досконалості її конструкції: всі сторони
підстави мають довжину 2113 м (похибка в
межах 20 см), а камені підігнані так щільно,
що між ними не просунути і аркуша паперу.
Всі грані піраміди Хеопса з відхиленням не більше ніж 4 градуси орієнтовані на чотири
сторони світу.
ВЛАСТИВОСТІ ПІРАМІД
(виступ групи «Дослідники»)
У XIX ст., коли археологи зробили деякі виміри піраміди, така дивовижна для древніх
точність привела до народження цілої псевдонауки – пірамідології. Вона шукала в
пропорціях гробниць прихований сенс – зашифровані таємні знання єгиптян. Деякі вважали
піраміди колосальним кам`яним текстом, що описує в невідомій формі деталі світової історії.
Спочатку висота піраміди Хеопса становила 146,6 метри. Але час безжально
зруйнував 7 метрів 85 сантиметрів цієї величної конструкції. Нескладні підрахунки показали,
що на даний час піраміда має висоту 138 метрів і 75 сантиметрів.
Периметр піраміди 922 метри, площа основи 53000 квадратних метрів (порівнянна з
площею 10 футбольних полів). Вчені порахували - загальна вага піраміди понад 5 мільйонів
тонн.
Деякі єгиптологи вважають, що піраміда є сховищем еталонів давніх мір і ваг, а також
моделлю відомих лінійних і часових вимірів, які характерні для Землі і грунтуються на
принципі обертання полярної осі. Вважається підтвердженим, що той (або ті), хто керував
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будівництвом піраміди, володів абсолютно точним знанням про такі речі, які були відкриті
людством значно пізніше. До них відноситься: довжина меридіана земної кулі, тривалість
року, середнє значення орбіти Землі при її обертанні навколо Сонця, щільність земної кулі,
прискорення сили тяжіння, швидкість світла і багато чого іншого. І всі ці знання, так чи
інакше, закладені, нібито, в піраміді.
Є думка, що піраміда це своєрідний календар. Майже доведено, що вона служить і
теодолітом, і компасом, причому такої точності, що з нею можна звіряти найсучасніші
компаси.
Ще одна гіпотеза припускає, що не тільки в параметри самої піраміди, але і в її окремі
структури закладено безліч важливих математичних величин та співвідношень, наприклад,
число «пі», довжину меридіану Землі, навіть відстань від неї до Сонця, а параметри камери
царя об'єднують «священні» трикутники зі сторонами 3-4-5. Вважається, що кути і кутові
коефіцієнти піраміди відображають сучасні уявлення про тригонометричні значення, а
контури піраміди з практичною точністю включають в себе пропорції «золотого перетину».
За однією з теорій, піраміди – це найпотужніший енергетичний центр Землі.
Розташування піраміди Хеопса в цьому сенсі унікально: меридіан, на якому розташована її
вершина, ділить поверхню суші та моря порівну, включаючи Америку і Тихий океан, і більш
того, паралель, що проходить через центр піраміди, також ділить планету на дві рівні
частини за кількістю води і суші.
Вчені виявили, що енергія піраміди має багато унікальних властивостей: розчинна
кава, яка деякий час перебувала під її впливом, набуває смаку натуральної; дешеве вино
значно поліпшує свої смакові якості; вода отримує властивість заживляти рани, тонізує
організм, зменшує запальну реакцію після укусів, опіків, покращує травлення; м'ясо, риба,
яйця, фрукти муміфікуються, але не псуються; молоко довго не кисне; сир не пліснявіє.
Якщо сидіти в піраміді, зменшується інтенсивність головного і зубного болю,
пришвидшується заживання ран і виразок.
ВСЕ ПРО ПІРАМІДУ
(виступ групи «Математики»)
В житті ми часто зустрічаємось з пірамідами. Проте при слові «піраміда» уява зразу ж
малює картинку, на якій красується піраміда Хеопса. Мабуть дуже мало є на землі людей, які
б ніколи про неї не чули. Проте, піраміди це не лише усипальниці.
У 1776 р. Конгресом США було
прийнято ескіз державної печатки зі
зрізаною пірамідою. Якщо подивитися на
американську купюру в один долар, то на її
звороті й нині можна побачити зрізану
піраміду.
Дизайнери, архітектори використовують пірамідальні форми при побудові будинків,
ліхтарів на вулицях. У вигляді шести – і восьмигранних пірамід будують каплички, церкви.
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Дахи пірамідальної форми прикрашають різні кіоски, альтанки, грибочки на пляжі.
Бункери для піску або розчину, що застосовують на будівництві і в промисловості,
часто роблять у формі зрізаної чотирикутної піраміди.Пірамідальні форми використовують
для виготовлення предметів побуту.
Використовуються вони і при виготовленні упаковки для продуктів у харчовій
промисловості. Ми купуємо пакетики чаю, молока у вигляді пірамід. Упаковка томатної
пасти теж для зручності має форму піраміди.
Весь світ знає піраміду Рубіка і головоломку «Піраміда».

А діти складають іграшкові пірамідки, пірамідки із деталей конструктора і доміно.

Навколишній світ – це світ геометрії, чистий, істинний, бездоганний в наших очах. Усе
навколо геометрія.
Та все ж, піраміда – це насамперед геометричне тіло, це многогранник. Можна дати
таке визначення піраміди:

Піраміда – це многогранник, одна грань
якого – довільний многокутник, а інші грані
– трикутники, що мають спільну вершину.

Спільну вершину трикутних граней називають вершиною піраміди, а протилежну їй
грань – основою.
Відрізки, що сполучають вершину піраміди з вершинами основи називають ребрами
піраміди.
Бічні грані піраміди – трикутники.
Висота піраміди – це перпендикуляр опущений з вершини піраміди на площину основи.
Висотою називають і довжину цього перпендикуляра.
Назва піраміди залежить від кількості сторін у многокутнику, який лежить в основі
піраміди. Перед вами трикутна, чотирикутна і шестикутна піраміди.
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Трикутну піраміду часто називають тетраедром.
Серед пірамід виділяють правильні піраміди. Піраміда називається правильною, якщо в
її основі лежить правильний многокутник і всі бічні ребра рівні між собою. Можна дати і
інше означення. Піраміда, в основі якої лежить правильний многокутник і основа висоти
піраміди збігається з центром цього многокутника теж називається правильною. Висота
бічної грані, проведена з вершини правильної піраміди називається апофемою.
ПІДГОТОВКА ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
(виступ групи «Практики»)
Ми взяли на себе сміливість розповісти вам про властивості пірамід і підготувати вас
до розв’язування задач.
Насамперед, декілька слів про основні елементи піраміди (про деякі ви вже чули).
Перед нами п’ятикутна піраміда SABCDE.
Елементи: основа піраміди, висота,
бічні ребра, бічні грані, апофема. У піраміді є
декілька видів кутів: плоский кут при
вершині, кут нахилу бічного ребра до
площини основи, двогранний кут при
бічному ребрі та кут нахилу бічної грані до
площини основи.

Існує залежність між назвою піраміди і кількістю в ній ребер, вершин і граней:
трикутна, чотирикутна.
Подумайте і скажіть чи існує піраміда в якої 55 ребер? \ Відповідь-Ні \
Перш ніж розв’язувати задачі, потрібно навчитися будувати зображення пірамід.
Подивіться як будувати зображення правильної чотирикутної піраміди: основа висоти
співпадає з точкою перетину діагоналей многокутника, що лежить в основі піраміди. А так
будується зображення правильної трикутної піраміди: основа висоти співпадає з точкою
перетину медіан трикутника, який лежить в основі піраміди (учні демонструють побудову
зображення пірамід).
А тепер ми хочемо познайомити вас з деякими видами пірамід:
 Піраміди в яких основа висоти лежить у центрі кола, вписаного в основу.
 Піраміди в яких основа висоти є центром кола, описаного навколо основи.
 Піраміди, в яких дві суміжні бічні грані перпендикулярні до площини основи
(бічне ребро перпендикулярне до площини основи і є висотою піраміди).
 Піраміди, в яких одна бічна грань перпендикулярна до площини основи (висотою
піраміди буде висота цієї грані).
Ми надіємось, що отримані знання допоможуть вам при розв’язуванні задач.
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УРОК НА ТЕМУ: «ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ФУНКЦІЙ»
Паливода І. Б., викладач математики Новороздільського
професійного ліцею будівництва та побуту
Предмет: Алгебра і початки аналізу (ІІ курс).
Тема уроку: Диференціювання функцій.
Мета уроку: 1. Формувати знання учнів про похідну:
а) сталої функції;
б) степеневої функції з натуральним показником;
г) тригонометричних функцій.
д) інших функцій.
2. Формувати знання учнів про правила знаходження похідних:
а) похідна суми;
б) похідна добутку;
в) похідна частки.
3. Розвивати логічне мислення.
4. Формувати культуру запису, вміння висловлювати думку.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Методи і прийоми навчання: фронтальна бесіда, колективне розв’язування вправ,
самостійна робота.
Обладнання: шкільний підручник (Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Математика 11, рівень
стандарту), картки з тестовими завданнями.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА. ФОРМУВАННЯ РОБОЧОГО НАСТРОЮ
Обмін вітаннями між викладачем та учнями. Викладач перевіряє готовність
освітлення та дошки до уроку; перевіряє присутність учнів на уроці; налаштовує учнів на
роботу; зупиняється на особливостях проведення уроку.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Перевірка домашнього завдання.
Три учні виконують вправи біля дошки.
Завдання 1. За допомогою означення знайдіть похідну функції
довільній точці .
Розв’язання:

Завдання 2.
- рівняння дотичної до
графіка функції
у його точці з
абсцисою
(мал.1). Знайдіть похідну
функції
у точці
.
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Розв’язання:
,
кутовий коефіцієнт дотичної

Завдання 3.
Знаючи, що
його точці з абсцисою
Розв’язання:

, напишіть рівняння дотичної до графіка функції

у

.

2. Фронтальна бесіда.
Запитання до учнів:
1. Сформулюйте означення похідної функції в даній точці.
2. Чим є похідна функції в точці?
3. Чим є похідна функції на проміжку?
4. Що розуміють, кажучи «похідна» – це коефіцієнт дотичної?
5. Чому дорівнює похідна сталої?
6. Що означає запис
? Який його геометричний зміст?
ІІІ. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Похідні елементарних функцій
На попередньому уроці ми довели, що похідна лінійної функції
дорівнює
, тобто
.
Якщо покласти
,
, де – довільна постійна, то одержимо, що похідна
постійної функції дорівнює 0.
Якщо у формулі

покласти

, то одержимо:

Нам уже відомо, що:
.
А як знайти похідну функції

тощо? Розглянемо функцію

,

, де

.
Знайдемо похідну цієї функції, для цього зафіксуємо значення аргументу і надамо
йому приросту , тоді:
1)
;
2) Щоб спростити використаємо формулу:
У її правильності можна переконатися, перемноживши многочлен у правій частині.

3)
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Звідси

, де
Знайдемо похідну функції
.
Зафіксуємо і надамо аргументу приросту

, тоді:

1)
2)
3)

Отже,

sin x  cos x

Аналогічно можна довести, що

cos x   sin x

2. Таблиця похідних.
Існують формули, за допомогою яких знаходять похідні й багатьох інших функцій. Їх
подано в таблиці похідних. Кожна з формул таблиці похідних доведена ще в XVII столітті.
Ви можете спробувати довести їх самостійно.
Функція

Похідна функції

Функція

Похідна функції

0

3. Правила знаходження похідних
Теорема (про похідну суми).Якщо функції та

диференційовані в точці , то в цій

точці
Аналогічно теорема вірна для різниці двох функцій:
Теорема правильна також для трьох і більше функцій.
Наприклад,
Теорема (про похідну добутку). Якщо функції та
цій точці

диференційовані в точці , то в

Наслідок. Сталий множник можна виносити за знак похідної.
Адже, якщо
, де – сталий множник, то
і за теоремою про похідну
добутку
, тобто
.
Теорема (про похідну частки). Якщо
причому в цій точці
, то:

та
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1)

4. Розв’язування вправ.
Знайдіть похідну функції:

а)
б)
в)

г)
д)
е)
Відповіді:

а)
б)

д)
е)

в)
г)

2) Обчисліть значення похідної функції у точці:

а)

;
;
.

а)

Відповіді:
;

б)

;

ІV. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, ОТРИМАНИХ НА УРОЦІ
Робота на виконання тестових вправ (правильна відповідь виділена жирним шрифтом).
Варіант 1
1. Знайти похідну функції:
.
А)
Б)
В)
Г)

Варіант 2
1. Знайти похідну функції:
.
А)
Б)
В)
Г)

2. Знайти похідну функції:
.
А)
Б)
В)
Г)

2. Знайти похідну функції:
.
А)
Б)
В)

3. Знайти похідну функції:

3. Знайти похідну функції:

у точці
А)
Б)
В)
Г)

.

Варіант 3
1. Знайти похідну функції:
.
А)
Б)
В)
Г)

Г)

у точці
А)
Б)
В)
Г)

.
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2. Знайти похідну функції:
.
А)
Б)
В)
Г)
3. Знайти похідну функції:
у точці
А)
Б)
В)
Г)

.
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4. Знайти похідну функції:
.
А)
Б)
В)
Г)

4. Знайти похідну функції:
.
А)
Б)

5. Знайти похідну функції:
.

5. Знайти похідну функції:
.
А)
Б)

А)
Б)
В)
Г)

4. Знайти похідну функції:
.
А)
Б)
В)
Г)

В)
Г)

5. Знайти похідну функції:
.
А)

В)

Б)

Г)

В)
Г)

V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Повторення вивчених на уроці формул та правил знаходження похідних.
Завдання на встановлення відповідності:
До кожної функції доберіть правильну похідну, використовуючи таблицю похідних:
1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)

А)
Б)
В)
Г)
Д)
До кожного правила обчислення похідних доберіть правильну формулу:
Похідну частки.
А)
,
Похідну добутку.
де – сталий множник, а – функція.
Винесення сталого множника за знак Б)
,
похідної.
де , – функції
Похідну суми.
В)
,
де , – функції
Г)
, де , – функції
Оцінювання роботи учнів на уроці.
VІ. ЗАВДАННЯ ДОДОМУ
Завдання 1. Знайти похідні функцій:
а)
в)
б)

д)

г)

Завдання 2. Обчисліть значення похідної функції у точці:
а)
;
в)
г)
б)
;
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ІСТОРИЧНО-МАТЕМАТИЧНИЙ КВЕСТ
Панчишин В.Є, викладач історії,
Валявка О.В., викладач математики
Міжрегіонального ВПУ автомобільного
транспорту та будівництва м.Львова
Мета заходу: формувати в учнів потребу у глибокому і творчому оволодінні
знаннями з різних предметів; поглибити знання про історію Другої світової війни; сприяти
підвищенню інтересу учнів до математики, розширенню їхнього світогляду, формувати
вміння переносити надбані знання в нові нестандартні ситуації; розвивати логічне мислення,
спостережливість, кмітливість; підвищувати почуття національної гідності і патріотизму;
розвивати творче мислення, пізнавальний інтерес, самоосвітню, інформаційну і життєву
компетенції; виховувати прагнення працювати в колективі, створювати умови для
самореалізації, формувати компетентність шляхом застосування набутих загальноосвітніх
знань у нестандартних ситуаціях.
Час проведення: 2 години.
Місце проведення: фойє (актовий зал) навчального закладу, чотири навчальні
кабінети.
Учасники: учні ІІ курсу, педагоги училища.
Засоби навчання: портрети, карти, терміни, документи, пакети із завданнями.
Організаційний момент:
Доброго дня! Ми з вами сьогодні зібралися, щоб перевірити знання з історії та
математики. Ви матимете змогу показати свої знання історичних портретів, карт, загадок,
рівнянь, дат. Вас чекають завдання з 10 етапів, які присвячені певним темам.
Сьогодні ви отримаєте можливість перевірити свої знання з історії та математики у
нестандартний спосіб: задачі з алгебри та геометрії стануть ключем до виконання завдань з
історії України і навпаки – портрети історичних постатей, дати важливих подій
слугуватимуть підказкою для розв’язання математичних задач. І все це відбуватиметься в
імпровізованих квест-румах, з яких можна буде вийти лише за умови виконання всіх
математично-історичних завдань.
Умови гри:
Квест (від англ. quest – пошук) – жанр інтелектуально-логічних ігор. Гра полягає в
розгадуванні різноманітних загадок, пошуку відповідей на запитання, виконанні завдань.
Для учнів 4 команд гра відбувається в чотирьох різних кабінетах, які за сигналом
одночасно замикаються на ключ. Як вийти з квест руму?
Кожна команда отримує пакет завдань.
Перше завдання – історичне: одне запитання і чотири варіанти відповідей.
У якому році розпочалася Перша світова війна?
а) 1914р.
б) 1915р.
в) 1916р.
г) 1917р.
На звороті є чотири завдання з математики.
Знайти значення похідної функції
якщо
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x4 x2
f x  

 3x
4
2
а) В точці x0  1

f x  x3  x  3

f 1  13  1  3  5
б) В точці x0  2

f  2  (2)3  2  3  7
в) В точці x0  3

f  3  (3)3  3  3  27

г) В точці x0  4

f  4  (4)3  4  3  65

Правильна відповідь: а) 5
Якщо команда відповіла правильно на історичне завдання, то вона переходить до
математичного завдання, що пропонується на зворотній стороні аркуша. Оскільки варіантів
відповідей з історії є 4 (а, б, в, г) і чотири завдання з математики з такою ж нумерацією, це
створює певну загадку для учасників, яке завдання розв'язувати. Звісно, можна розв’язувати
всі математичні задачі, але розв’язок тільки однієї з них є цифрою з чарівного коду, що
відкриє двері квест-руму.
Яка це задача? ЇЇ номеру відповідає номер правильної відповіді на історичне
запитання. Отже, всі завдання є одним ланцюжком для пошуку виходу з кабінету. Ось чому
важливо на кожному з етапів швидко і правильно давати відповіді.
При розв'язуванні математичного завдання, яке відповідає правильній відповіді з
історії, ви отримаєте ціле невід’ємне число, яке є одним із чисел коду. Якщо команда вказала
неправильну відповідь з історії і почала виконувати відповідне математичне завдання, то
розв’язок буде від’ємним або дробовим числом, тому відповідь неправильна. А значить
треба буде знову повертатися до завдання з історії.
Команди можуть виконувати завдання не по-порядку, але повинні пам'ятати, що
послідовність цифр коду, які є відповідями на математичні завданні, відповідає
послідовності завдань. Код складається з 10 цифр (від 0 до 9), які утворюють номер
телефону, за яким учні повинні подзвонити і звільнитися.
Отже кожна команда заходить в кабінет, який закривається, щоб вийти з нього
потрібно пройти 10 етапів, які допоможуть знайти код-ключ, щоб відкрити двері.
Після виконання завдань всіма командами визначають та нагороджують переможців.
Отже, на старт! Увага! Почали!
Маршрутний аркуш
1. Галерея портретів.
2. Чарівна карта.
3. Загадкове місто.
4. Мольберт.
5. Море значень.
6. Визначні події.
7. Пізнай свого героя.
8. Завітай до архіву.
9. Стань мандрівником.
10. Карикатури.
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Примітка: Для кожної команди викладачами розроблені різні варіанти завдань. У
методичному віснику надруковано завдання лише для однієї з команд.
ХІД КВЕСТУ
Завдання №1. Галерея портретів
Із запропонованих портретів знайти портрет головнокомандуючого УПА.

А

Б

В

Г
Завдання з математики

Обчислити границю

1

x  1.
3


а) lim x 3 
б)

lim x2 2 x  5.
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в) lim
г)

x 1

x

  1.
2


lim x1 3x  2.

Правильна відповідь: а) 0.

Завдання №2. Чарівна карта
Укажіть цифру на карті, якою позначена одна із зон окупації України, а саме
дистрикт «Галичина».

А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4.
Завдання з математики

Знайти кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції y  f x  в точці
а) f x   3x 2  15 x  1 в точці x0  1.

б) f x   3x 2  15 x  1 в точці x0  3.
в) f x   3x 2  15 x  1 в точці x0  4.
г) f x   3x 2  15 x  1 в точці x0  5.
Правильна відповідь: а) 9.
Завдання №3. Загадкове місто
45

x0 , якщо

Методичний вісник №1/2018
Із запропонованих фотографій міст знайти місто, оборона якого тривала 250 днів.

А

Б
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В

Г
Завдання з математики

Знайти значення похідної функції y  f x  в точці
а) f x   64 x  sin  в точці x0  5.
б) f x   64 x  sin  в точці x0  2.
в) f x   64 x  sin  в точці x0  3.

г) f x   64 x  sin  в точці x0  16.
Правильна відповідь: г) 8.
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Завдання №4. Мольберт
Із запропонованих плакатів, вказати той, де події описують 1943р.

А

Б

Г

В
Завдання з математики
Розв’язати рівняння f x   0, якщо
а)
б)
в)
г)

x3
f x  
 5 x 2  25 x.
3
x3
f x  
 5 x 2  25 x.
3
x3


f x 
 2 x 2  4 x.
3
x3
f x  
 x 2  x.
3

Правильна відповідь: б) 5
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Завдання №5. Море значень
Із запропонованого визначення, вкажіть необхідний термін.
Явище, яке притаманне періоду Другої світової війни. Співробітництво урядів або
окремих осіб з окупантами
А) Голокост; Б) Геноцид; В) Остарбайтер; Г) Колабораціонізм
Завдання з математики
Вкажіть найменшу з критичних точок функції y  f x.
а) f x  

1
 4 x, D  (;0)  (0;)
x
1
б) f x    x, D  (;0)  (0;)
x
1
2
в) f x    x  3e , D  (;0)  (0;)
x
г) f x  

x 3 3x 2

 5, D  R.
3
2

Правильна відповідь: г) 0
Завдання №6. Визначні події
Вкажіть правильну дату історичної події.
Коли була утворена УПА?
А) 1944р; Б) 1941р; В) 1942р; Г) 1943р.
Завдання з математики

Знайдіть похідну функції y  f x  в точці
а) f x  
б) f  x  

1
, в точці x0  3.
3x  1
x 2  1 , в точці x0  1.

в) f x  sin 2x , в точці x0 



.
6
4
г) f x   2 x  1 , в точці x0  2.
Правильна відповідь: в) 1

49

x0 .

Методичний вісник №1/2018
Завдання №7. Пізнай свого героя
Вкажіть прізвище особи, про яку йде мова в біографії.
Під час бою на горі Маківці потрапив до російського полону. Організував ГалицькоБуковинський курінь Січових стрільців. У листопаді 1918р. підтримав Директорію УНР у
повстанні проти гетьмана П.Скоропадського і в Мотовилівському бою розбив гетьманські
частини. Полковник армії УНР. Один з організаторів і керівників Української військової
організації (УВО), із 1929р. був головою Організації Українських Націоналістів (ОУН).
1938р. загинув в Роттердамі.
А) Є.Коновалець Б) С.Бандера В) Р.Шухевич Г) А.Мельник
Завдання з математики
Вкажіть найбільше значення функції y  f x .
а) y   x 2  1.
б) y  x 3 .
в) y  e x .
г) y  2 x  1.
Правильна відповідь: а) 1
Завдання №8. Завітай до архіву
З якого історичного документу взяті слова?
Я, воїн Української Повстанчої Армії, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю
честю і совістю перед Великим Народом Українським, перед Святою Землею Українською,
перед пролитою кров'ю усіх Найкращих Синів України та перед Найвищим Політичним
Проводом Народу Українського:
Боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу від
загарбників та здобути Українську Самостійну Соборну Державу. В цій боротьбі не пожалію
ні крови, ні життя і буду битись до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма
ворогами України.
А) З Акту відновлення Української держави.
Б) З присяги воїна УПА.
В) Наказ «Ні кроку назад».
Г) Із листівки УПА “За що бореться Українська Повстанська Армія (УПА).
Завдання з математики
Знайдіть найбільше значення функції y  f x на проміжку [a; b].
а) y  x 3  1, [1; 0].
б) y  x 3  1, [0; 2].
в) y  x 3  1, [2; 0].
г) y  x 3  1, [3; 0].
Правильна відповідь: б) 7
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Завдання №9. Стань мандрівником
Який останній населений пункт сучасної України був звільнений від німецьких
військ?
А) Ужгород Б) Київ

В) Одеса

Г) Броди

Завдання з математики

Знайдіть похідну функції y  f x  в точці
а) y  x  2x  4, в точці
б) y  x  2x  4, в точці
в) y  x  2x  4, в точці
г) y  x  2x  4, в точці

x0 .

x0  1.
x0  5.
x0  8.
x0  3.

Правильна відповідь: а) 4

Завдання №10. Карикатури
Що зумовило появу зображеного
портрета?
А) Створення УПА
Б) Пакт Молотова-Ріббентропа
В) Радянсько-фінська війна
Г) Напад японців на Перл-Харбор?

Завдання з математики

Знайдіть похідну функції y  f x  в точці

x 8
,
x
x 8
,
б) y 
x
x 8
,
в) y 
x
x 8
,
г) y 
x
а) y 

в точці x0  5.
в точці x0  4.
в точці x0  1.
в точці x0  3.

Правильна відповідь: в) 8
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ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
КЕЙТЕРИНГ – НОВИЙ НАПРЯМОК РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
ТА ІНДУСТРІЇ РОЗВАГ
Кондур О. А., майстер виробничого навчання
кулінарного профілю Стебницького професійного ліцею
Кейтеринг (англ. catering від cater – «поставляти провізію») – галузь громадського
харчування, пов'язана з наданням послуг на віддалених точках, що включає всі підприємства
і служби, що надають підрядні послуги з організації харчування співробітників компаній і
приватних осіб у приміщенні і на виїзному обслуговуванні, а також здійснюють
обслуговування заходів різного призначення і роздрібний продаж готової кулінарної
продукції. На практиці під кейтерингом мається на увазі не тільки приготування їжі і
доставка, а й обслуговування персоналом, сервірування, оформлення столу, розлив і подача
напоїв гостям і тому подібні послуги.
Деякі українські ресторатори жартують з приводу розвитку вітчизняного кейтерингу:
всі вже легко і правильно вимовляють це слово, що є явним проявом того, що в Україні не
тільки розібралися, що це таке, але й з’явився значний рух в розвитку кейтерингових послуг
і почали по-справжньому боротися за клієнтів. Жарти жартами, але якщо зовсім недавно
кейтеринг в системі громадського харчування України насправді був новим напрямом
ресторанного бізнесу, то на сьогоднішній день він швидко розвивається, відробляє свої
прийоми роботи з клієнтами, розширюючи перелік послуг. Все менше ресторани заглядають
в словники, щоб вияснити як же точно перекладається слово «кейтеринг». Стало зовсім
зрозуміло, що цей вид ресторанного бізнесу вже зараз зарекомендував себе як
високоприбутковий і відкриває широкі перспективи для тих хто буде займатися ним посправжньому, а не періодично, з ціллю отримувати деякий додатковий дохід для свого
закладу. І здається, вже всі зійшлися з визначенням кейтерингу, власне як виїзного
обслуговування, послуги на території замовника, чи в іншому місці, вибраному також
замовником.
Можна виділити три основні види
кейтерингу:
 приготування їжі в приміщенні;
 приготування їжі за межами
приміщення (виїзне ресторанне
обслуговування);
 контракт на поставку (доставка в
офіс, на виробництво, в школу
тощо).
Види кейтерингу розрізняють також ЗА місцем, способом надання послуг та їхньою
вартістю: подієвий кейтеринг (харчування гостей на приватному святі чи торгова точка на
загальноміському святі), харчування в транспорті (в тому числі авіаційний кейтеринг або
бортове харчування), соціальне харчування (корпоративне харчування, освітні і медичні
установи, виправні заклади, армія і тощо):
 приготування їжі в приміщенні;
 приготування їжі поза приміщенням (виїзне ресторанне обслуговування);
 контракт на поставку (доставка в офіс);
 соціальний кейтеринг;
 роздрібний продаж готової кулінарної продукції;
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 VІР-кейтеринг;
 кейтеринг напоїв і коктейлів (виїзний бар);
 авіа кейтеринг;
 концертний кейтеринг (виконання вимог райдера артистів), інші.
Існує кілька видів виїзного ресторанного обслуговування: фуршет, шведський стіл,
кава-брейк, коктейль, пікнік або барбекю, банкет, доставка обідів.
Перший вид кейтерингу (приготування їжі в приміщенні) є одним із найбільш
популярних видів і багато в чому схожий на традиційне ресторанне обслуговування. Крім
організації стола клієнт отримує в розпорядження приміщення, спорядження у відповідності
з потребами і тематикою заходу, таке приміщення називається банкетним залом.
Найголовнішою його перевагою є те, що все необхідне спорядження розміщено в будівлі, де
проходить банкет. Можливість використання інвентарю дозволяє зекономити час для
підготовки заходу, пов'язане з доставкою, установкою необхідного обладнання.
Підприємства,
які
займаються
виїзним кейтерингом (за межами свого
стаціонарного приміщення), як правило
готують їжу на своїх кухнях і доставляють
її до місця проведення бенкету, пікніку.
Досить популярним є контракт на
поставку або корпоративний кейтеринг.
Деякі компанії, піклуючись про харчування своїх працівників, звертаються за
послугами до кейтерингової компанії. Існує декілька напрямів цього обслуговування:
приготування обідів в офісі клієнта, доставка напівфабрикатів з подальшим доведенням
страв до готовності і роздачею, доставка готових обідів в одноразовій посуді. В Європі
більшість компаній оплачують харчування своїх працівників. З цього приводу контракти на
поставку стають виключно вигідним вкладанням грошей. В розвинутих країнах кейтеринг
успішно працює не тільки в комерційній, але і в некомерційній сферах – лікарні, школи,
громадські організації, фонди.
Провідні ресторатори впевнені: як тільки рівень життя громадян досягне стандартів,
близьких до європейських, а уявлення роботодавців про соцпакет наблизиться до західного –
ринок кейтерингу пришвидшить свій розвиток. Хоч уже зараз не можна сидіти і чекати, коли
настане той підходящий час – це було б великою помилкою. Ресторанний кейтеринг, без
сумніву, яскравіший, красивіший і швидший. Справедливо говорити, що це – «короткі
гроші». Але організація корпоративного харчування – це робота на перспективу. Це
довгостроковий проект, монотонна клопітка робота. В ній постійно приходиться вирішувати
проблему пошуку персоналу. Причин тут декілька, але головними є дві: тут складно
забезпечити довгостроковий кар'єрний ріст і ставка в ресторанному сегменті вища. Але за
ємкістю ринок корпоративного харчування більший від ресторанного.
Індустрія кейтерингу за кордоном дуже
розвинута.
Технології
такого
сервісу
відпрацьовуються уже на протязі 130 років.
Ресторани
виїзного
обслуговування
появилися ще в кінці XVIII ст. – спочатку
при королівських дворах Європи, пізніше
такою послугою стали користуватися й інші
заможні господи. Без сумніву, що за ці роки
там
склалися
традиції,
культура,
накопичений немалий досвід, що дозволяє
вести
продумані
і
результативні
маркетингові планування.
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У зарубіжних країнах кейтеринг уже давно став самостійним видом бізнесу, точніше
для компаній, які ним займаються, це єдина стаття доходів. В штаті, зазвичай, тримають
шеф-кухаря і менеджера з продажів послуг фірми. Весь інший персонал наймається для
проведення конкретного міроприємства по мірі необхідності. Як правило компанії
обслуговують:
 офіційні банкети, які глави держав дають на честь почесних гостей;
 посольські прийоми і банкети з приводу національних свят;
 банкети, які організовані громадськими, партійними, науковими і діловими
кругами з приводу закінчення різноманітних конференцій, переговорів і виставок,
презентацій фірми, проектів;
 благодійні гала-концерти з пригощанням і розважальною програмою;
 свята, які організовують керівники фірми для своїх співробітників;
 весілля, приватні вечірки.
Перший активний сезон припадає на грудень-січень, в якому кількість замовлень
досягає максимуму в другій половині грудня та на початку січня. Це пов'язано зі
святкуванням Нового року і Різдва Христового. Найбільшим попитом користуються такі
формати заходів сезону як банкет та буфет (фуршет). В цілому на грудень - початок січня
припадає близько 25-30% замовлень від загальнорічної кількості.
Другий сезон охоплює квітень, травень і, частково, червень. Переважають заходи,
пов'язані з випускними вечорами, весіллями, корпоративними святами, проведеними на
відкритому повітрі. У цей період також популярні заходи «тім-білдингу», корпоративів.
Формат кейтерингового обслуговування – пікнік, барбекю, буфет (фуршет). На другий сезон
припадає близько 35-50% замовлень від загальнорічної кількості.

Третій пік характеризується бізнес-активністю і припадає на другу половину вересня,
жовтень та першу частину листопада. В основному послуги кейтерингових компаній
затребувані на презентаціях, виставках, бізнес-тренінгах, семінарах, прес-конференціях.
Основні формати заходів – кава-брейк, коктейль, буфет (фуршет). Цей період приносить
власникам кейтерингових компаній близько 30-35% від загальнорічного числа замовлень.
Найбільш непродуктивними місяцями для кейтерингових компаній є лютий і листопад. У
цьому сезоні затребувані в основному вечері, коктейлі та приватні заходи. На їх частку
припадає менше 10 % від загального числа замовлень. Однак бувають і винятки, коли сезон
не має значення. Приміром, якщо в той чи інший період часу проходять масштабні
міжнародні форуми, спортивні змагання, які передбачають велику кількість учасників
(туристів, вболівальників), в тому числі, перших осіб держав, делегацій з різних країн світу.
У зарубіжній індустрії видається спеціальна література, періодика (газети, журнали,
каталоги), які знайомлять бізнесменів зі всіма новинами цього бізнесу. В них розповідається
про засоби і предмети виробничо-господарського призначення для здійснення кейтерингу,
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додаються також фотографії інтер'єру приміщення і дизайн місць для організації спеціальної
події, дається короткий опис успішно проведеного свята із вказанням рахунку витрат і
назвою фірми, яка обслуговувала даний захід. У вітчизняному кейтерингу саме цей момент
упущений. Українські ресторатори вчаться поки-що традиційно: шляхом проб і, на жаль, на
своїх помилках.
Але було б не справедливо стверджувати, що в Україні немає заслужених прикладів
успішного і, головне, високоякісного кейтерингу. Всім відома кейтерингова компанія
«Гетьман-фуршет». Проте, вона не єдина. Успішно працюють також «Агіzопа саіtегіng
sеrviсе», «Шинок у Сені і Гоги» та ін. Дуже добре, що на сьогоднішній день вони впевнено
завойовують нові позиції, доказуючи всім, що будь-яким ділом повинні займатися
професіонали, тільки за таких умов можливі стабільність і успіх.
По-різному приходили наші підприємці до рішення про створення кейтерингових
компаній. Але в більшості випадків, як базові, вони використовували свої ж ресторани і
кафе, при чому, лише з часом в них появилися окремі підрозділи для виїзних послуг. Так,
починала працювати і кейтерингова компанія «Шинок у Сені і Гоги». За словами її
директора Ігоря Сухого, це цілком пояснювано і навіть виправдано. По-перше, скоротилися
першочергові затрати на організацію нового виду послуг. По-друге, якщо заклад популярний
і має репутацію підприємства з якісною кухнею і високим рівнем сервісу, то замовник уже
отримує деяку гарантію, що все буде виконано найкращим способом.
Щоб добитися успіху і отримати бажаний дохід, важливо мати хорошого менеджера,
спроможного знаходити солідних клієнтів. Саме менеджер може правильно спланувати
маркетинг кейтерингу, враховуючи всі важливі позиції. Він повинен проаналізувати існуючу
конкуренцію, щоб визначити сильні і слабкі сторони свого підприємства в порівнянні з
своїми конкурентами. Важливо все: місце їх розташування, розміри банкетних залів, їх
естетичне оформлення, наявність необхідного обладнання і танцювальних площадок, навіть
репутацію конкурентів потрібно враховувати. Після такого аналізу простіше визначити
ключові ринки. Менеджер повинен дізнатися все про них, впритул до дня народження
секретаря, щоб раніше за них запропонувати свої послуги для організації бенкету, або навіть
брейк-каву для учасників семінарів, конференцій, презентацій тощо.

Встановивши ціль, пора переходити до розробки плану дій щодо її досягнення.
Пункти цього плану будуть залежати від самих цілей, послідовності їх досягнення. Скажімо,
якщо на перше місце поставлена ціль збільшення об'єму бізнесу на відповідний відсоток за
певний період часу, то в першу чергу може плануватися рекламна кампанія, пошук
необхідних джерел інформації і т. д. Не обов’язково теж саме почнуть застосовувати на
іншому підприємстві.
Але, навіть, досягнувши здійснення запланованих заходів, получивши позитивний
результат, не можна заспокоюватися. Для руху вперед обов'язкова оцінка попередніх дій.
Моніторинг планів повинен проводитися щомісячно і щоквартально, ефективну допомогу в
цьому дасть календар подій, де місяць за місяцем будуть відображені всі дії з продажу,
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реклами та зв'язки з громадськістю. Календар дозволить службі маркетингу і продажу точно
визначити періоди для найбільш результативного взаємозв'язку з кожним ключовим ринком.
Для забезпечення постійними замовленнями кейтерингові служби повинні працювати
і не заспокоюватися ні на один день. Особлива увага приділяється корпоративним клієнтам;
в кейтеринговому сервісі їх вважають постійними замовниками. Часто між ними і закладами
складаються дружні, якщо не сказати - родинні відносини. Саме своїм постійним клієнтам
завжди віддають пріоритет. Для них завжди, за найкоротший термін організують будь-який
захід, знаючи їх смаки і вимоги. Незмінне правило передоплати за послуги заради них може
бути порушене, з друзями, як говориться, договір - дорожче грошей. До речі, говорячи про
гроші, то постійні замовники можуть розраховувати на деякі скидки за послуги. Але це
право кожного, і вони самі визначають надавати скидку чи ні.
Деколи
замовник
приходить
з
своїм
баченням
проведення
свята.
Часто
йому
хочеться,
щоб
організували свято так
як це проходило в його
знайомих
або
як
порадили друзі, сусіди.
Але вислухавши його,
працівник компанії
розуміє, що такий сценарій заходу або зовсім не підходить для даного випадку, або
здійснити його потрібно з деякими змінами. У жодному разі справжній професіонал не стане
критикувати або відкидати план замовника, так як це означало б втратити клієнта. Зазвичай
менеджер або керівник закладу спочатку звертає увагу на успішні моменти плану замовника,
а потім тактично пропонує своє бачення заходу. Важливо, щоб рекомендації виконавця
зійшлися з побажаннями клієнта, а ще краще, якщо виконавець не тільки вгадає і виправдає
очікування клієнта, а в чомусь навіть перевершить їх. Таку задачу завжди ставлять перед
собою в кейтерингу. Саме тому роль «законодавця» завжди залишається за клієнтом, а
виконавчі функції компанія бере на себе.
Важливим моментом в сценарії свята на замовлення є його розважальна частина.
Організатори банкету стараються, щоб цей момент став не тільки окремим, але й
найяскравішим. Але ж не нами придумано, що після хліба люди бажають отримати
видовище. В процесі переговорів про майбутнє свято завжди обговорюється його концепція,
культурна програма. Вияснивши у клієнта, що саме він хоче показати своїм гостям, чим
порадувати і здивувати, менеджери і керівники кейтерингових компаній починають
виконувати його побажання: сценаристів, клоунів, музикантів, артистів естради і кіно,
фотодизайнерів, оформлювачів приміщень, піротехніків і всіх інших, хто буде потрібен для
свята. Всі вони, як правило, являються партнерами компаній і мають необхідний досвід
участі в кейтерингу. Зазвичай замовник зустрічається з такими майстрами хорошого
настрою один раз, в присутності організаторів, щоб визначитися з остаточним варіантом
сценарію і почати спільну підготовку до його виконання.
Не поділяються в кейтерингу заходи на прості чи складні, всі вони для компанії
здійснимі, якщо працює команда професіоналів. Для них основним може бути лише
кількість людей, для яких вони здійснюють захід. Самому можна дати відповідь на
запитання, що легше, подати гарячі страви 50-100 гостям, чи якщо на банкеті буде 500
чоловік. Питання компетентності цієї самої команди професіоналів завжди на одному із
перших місць, як і в ресторанах, які не займаються виїзним обслуговуванням. Найчастіше в
українському кейтерингу основу трудового колективу складають працівники базового
складу. Їх кількість залежить від об'єму продажу послуг. Як правило, постійно в штабі шефкухарі, менеджери, оптимальна кількість офіціантів, вантажників. Ресторани вважають, що
56

Методичний вісник №1/2018
краще мати якусь мобільну бригаду із своїх працівників, яку при необхідності завжди можна
поповнити, запросивши спеціалістів із зміни ресторану, яка відпочиває. Але ніколи не
допускають респектабельні компанії для обслуговування випадкових людей, оскільки мова
йде про репутацію закладу. Будь яка дрібничка з знаком «мінус» може нанести удар. Чи
варто ризикувати?

Зовсім не маленьким може бути ризик, коли мова заходить про необхідність
дотримання санітарних норм приготування, збереження, транспортування і подачі страв для
виїзного обслуговування. Як і будь які інші заклади громадського харчування, компанії
підпорядковуються «Правилам роботи підприємства громадського харчування», Закону
України «Про захист прав споживачів». Для кейтерингової компанії обов'язковим є
наявність документів, які підтверджують обов'язковість технічного процесу приготування
їжі. Для кожного запланованого заходу в органи санітарно-епідеміологічного нагляду
надається опис умов попередньої підготовки і приготування продуктів на базовому
підприємстві. Відділ гігієни харчування органів санстанції вивчає ці умови і видає
заключення про можливість роботи підприємства громадського харчування. Це є дозвіл на
проведення фуршету, пікніку або будь-якого іншого виїзного заходу.
Організовуючи будь-який захід, досвідчені менеджери і адміністратори не
обмежуються турботою про блискуче виконання цього замовлення. Головна їх мета –
стратегічна: зробити все настільки добре, щоб цей клієнт не шукав нікого іншого для
організації наступного банкету, обіду, а навпаки – номер телефону саме цієї кейтерингової
компанії, і в майбутньому став ще одним постійним клієнтом.
Діяльність закладів ресторанного господарства в Україні з кожним роком
наближається до Європейських стандартів завдяки використанню нових технологій,
підвищенню стандартів обслуговування споживачів і підвищенню кваліфікації фахівців.
Саме тому сучасний майстер виробничого навчання груп кухарського спрямування у
професійно-технічному навчальному закладі повинен уміти швидко вчитись та «тримати
руку на пульсі» новин у галузі ресторанного бізнесу.
Державними стандартами, за якими здобувають професійні навички майбутні
офіціанти та бармени у професійно-технічному навчальному закладі, не передбачено
вивчення теми «Кейтеринг», проте ми розуміємо, що зі стін навчального закладу повинен
вийти конкурентоспроможний робітник сфери обслуговування. Саме тому викладачі та
майстри виробничого навчання намагаються дати основні поняття та базові навички з цієї
теми.
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПЕРУКАРСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ
Самборська С.А., викладач предметів професійнотеоретичної підготовки перукарського профілю
Львівського ВПУ торгівлі та сфери послуг
Перукарське мистецтво є одним з найдавніших видів діяльності, а професія перукар –
однією з найбільш творчих і популярних професій. Зачіска була і буде своєрідним паспортом
людини. Зачіска як костюм є витвором мистецтва.
Сучасні тенденції – це не тільки колір, довжина і форма – це майстерність
професійного фарбування волосся, володіння різними техніками. Стрижки також є
результатом творчої роботи. Стрижки бувають різні, але основна риса сучасних стрижок – це
індивідуальність. Стрижки посідають вершину першості в моді. Стрижка залишає
величезний простір для експериментів.
І. Сучасні технології стрижки
1. Найбільш популярною стрижкою в цьому і новому сезоні залишається стрижка
Піксі. Її люблять за універсальність і простоту укладання. Вона має безліч варіантів і
акцентів (асиметрія, пасма різної довжини, поголені скроні, філіровані чілки), тому
підходить до будь-якого типу обличчя.

Стрижка Піксі для короткого волосся

Стрижка Піксі для середнього волосся

Допускаються нерівні лінії, різкі переходи довжини, градуювання, не густа чілка.
Довжина волосся в ультракороткому варіанті може досягати лінії підборіддя.
2. Універсальність Боб-каре немає рівних. Дана стрижка має безліч варіантів
виконання та не вимагає складного догляду.
Подовжений Боб – одна з тих зачісок, у
якій присутні рвані кінці, багатошаровість, косі
і прямі чуби. Невибаглива і практична, вона
максимально довго зберігає свої форми.
Основні переваги – універсальність,
практичність, сучасність.
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3. Ультрамодний Андеркат – креативна стрижка, для якої характерний різкий перехід
від коротко поголеної скроні до потиличної частини з довгою чілкою від лоба аж до
потилиці.
Перевага зачіски в тому, що вона може бути як екстравагантною і креативною, так і
суворою і діловою. Така стрижка має багато варіантів стайлінгу. Стрижка може бути
повсякденна, в стилі ретро, ірокез, креативна.
Андеркат – молодіжний стиль. Ця стрижка виконується на гладкому рівному волоссі
середньої довжини. Особливість Андерката в тому, що довгі пасма збирають у пучок.

4. Надзвичайна зайнятість сучасних жінок, бажання виділитися серед інших
екстравагантним виглядом дало поштовх створенню нових різновидів ультракоротких
жіночих
стрижок.
Варіанти
зачісок
для
ультракороткого
волосся дозволяють створити для
кожної жінки унікальний образ.
Зачіски
можуть
бути
доповнені
невеликими
поголеними зонами, ірокезом.
Вони припускають різні варіанти
укладання кінчиків волосся і
окремих прядок.
5. Стрижка асиметрія на коротке волосся зустрічається досить часто, стрижка з
виголеною скронею може виконуватись на волоссі різної довжини – від коротких до довгих.
Для тонкого волосся з метою надання об’єму найкраще зробити багатошарову асиметрію.
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Чудово підійде для обличчя будь-якої форми і пишної густої шевелюри. До того ж
стрижці не потрібне дуже складне укладання. Досить нанести на волосся трохи воску,
руками створити безлад і висушити феном.
Такі зачіски мають багато переваг, вони виглядають цікаво і здатні підкреслити
особливості будь-якого типу обличчя.

ІІ. Сучасні методи фарбування волосся
Перукарі постійно пропонують нові технології фарбування волосся.
1. Мармурове фарбування волосся – це одна з новітніх технік фарбування, яка
передбачає застосування головного відтінку і додаткового освітлення для окремо взятих
локонів. Відбираються вони особливим чином, для отримання цілісної композиції. В кінці
зачіска виходить блискучою і на сонці переливається як дзеркало.
Така
техніка
мармурового
фарбування
волосся
вважається
неагресивною, оскільки використовують
безаміачні освітлюючі засоби.
Повторне фарбування потрібно
проводити не частіше одного разу на два
місяці..

2. Піксельне фарбування – це новий метод, який відмінно підходить для модних
показів та молодіжних вечірок. Таке фарбування добре виглядає виключно на ідеально
рівному волоссі. Дана методика полягає в пошаровому фарбуванні волосся, вона виконується
таким чином, що при накладенні
пасем один на одного утворюється
геометричний малюнок. Важливу
роль відіграє не тільки чіткість і
точність зображення, але і його
відтінок.
Піксельне
фарбування
волосся
припускає
наявність
яскравих
різнокольорових квадратів, тому
підготовлені
ділянки
локонів
доводиться попередньо освітлювати.
3. В б’юті-індустрії з’явилася нова модна тенденція – тигрове око. Ця техніка
поєднує у собі теплі карамельні та шоколадні відтінки, шовковисту структуру.
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Техніка фарбування волосся отримала свою назву через схожість із забарвленням
напівдорогоцінного каміння – тигрове око. Завдяки цій техніці колір стає глибоким, а
волосся об’ємним.
Вона підходить тільки власницям
темного або темно-русявого волосся.
Перевагами техніки тигрове око є:
– візуально локони будуть здаватися
пружними і еластичними;
– правильний підбір відтінків робить
образ більш свіжим і моложавим;
– фарбування не вимагає частого
оновлення;
– фарбування не шкодить волоссю.
4. Фарбування бронд сьогодні є
наймоднішою технікою, яка поєднує блонд і
каштановий колір, тобто створює ефект
вигорілого на сонці волосся завдяки
додаванню більш контрастних світлих пасм до
традиційної каштанової бази.

Особливість виконання в тому, що
не
потрібно
знебарвлювати
пасма.
Технологія припускає багатоступінчасте
фарбування волосся в кілька різних
відтінків, які відрізняються від базового на
три тони і не більше.

5. 3D фарбування волосся сьогодні є однією з найпопулярніших послуг модних
салонів краси. Ця технологія дещо відрізняється від традиційної, так як не просто змінює
колір волосся, але і створює ефект оптичного обману. В результаті волосся здається набагато
густішим і привабливо блищить.
3D фарбування трохи
схоже на колорування, але на
відміну
від
нього
використовуються
м’які
кольори.
Для
фарбування
коренів використовується фарба
на тон темніша. Таким чином
колір вирівнює пасма і візуально
створює об’єм.
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Технологія 3D підходить абсолютно
всім, але на темному волоссі вона виглядає
ефективніше.
У
пасмах
створюються
відблиски, які надають динаміку волоссю і
дозволяють їм грати під сонячним
промінням.

Техніка створює візуальний ефект
ламінування. Може сміливо виконуватися на
ослабленому волоссі. При відростанні
коренів, колір буде таким же яскравим, тому
корегування достатньо робити лише раз на
місяць.

6. Бейбілайтс – модна техніка фарбування, в якій поєднується балаяж і мелірування.
В результаті пасма набувають натуральних світлих відтінків з ефектом мерехтіння.
Освітленню підлягають кінчики волосся та
пасма, які розташовані біля обличчя.
При підборі фарби потрібно вибирати
відтінки на один - два тони світліші натурального
кольору і освітлювати не більше 30 відсотків всіх
пасом.
Переваги техніки в тому, що вона не руйнує
структуру
локонів,
оскільки,
освітлення
відбувається лише на два тони. Не потрібно
постійно
підфарбовувати
коріння.
Техніка
Бейбілайтс підкреслює і відтінює натуральний
колір. Після такого фарбування волосся виглядає
більш густим і об’ємним.
ІІІ. Сучасні тренди хімічної завивки
Хімічна завивка волосся – один з найбільш популярних методів надання об’єму і
пишності. Основне завдання цієї процедури – зробити волосся здатним зберігати дану
форму.
1. Цифрова завивка – це процес, що включає застосування гарячих бігудів, які
підключені до цілої системи для нагрівання з дисплеєм і цифровим управлінням, куди
заносяться дані про волосся. Система сама розраховує необхідний час і температуру для
кожного типу.
Ця завивка нешкідлива для ослабленого і пошкодженого меліруванням або
освітленням волосся. Проводиться з унікальним ліпідним протеїновим комплексом.
Дана технологія має ряд переваг: її можна безпечно використовувати на волоссі після
фарбування, знебарвлення, мелірування; за допомогою цього методу вдається надовго
надати вигляд навіть неслухняному і жорсткому волоссю.
Локони тримаються більше 6 місяців.
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2. Хімічна завивка Олівіа Гарден – це завивка, в якій використовуються спеціальні
бігуді, що власне так і називаються. Бігуді мають незвичну форму і з ними дуже
легко працювати. Вони допоможуть створити розкішні
локони різних розмірів. Це можуть бути кучері або
розслаблені локони. Бігуді мають різну товщину, за
рахунок чого виходять дивовижні зачіски. Локони дуже
красиво, хаотично лежать, вони не розкручуються, а
створюють гламурний безлад як від легкого подиху
вітру.
Завивка не псує волосся, якщо буде зроблена якісним хімічним складом в залежності
від типу волосся.
Бігуді мають форму, що дозволяє кріпити їх без використання гумок; тому відсутній
додатковий тиск на волосся і не утворюються заломи.
ІV. Інноваційні засоби для відновлення волосся
Олаплекс – інноваційний засіб для відновлення волосся. Препарат відновлює
коріння, надає локонам еластичності, живить посічені кінчики. Головна мета препарату –
збереження і підтримання яскравого і насиченого відтінку волосся, а також захист від
негативного хімічного і механічного впливу.
Проводячи процедуру мелірування потрібно розвести оксид з блондуючим порошком
на кожні 30 грам суміші для освітлення додають 3,75 мг Олаплексу. При фарбуванні слід
пам’ятати, що препарат Олаплекс знижує дію особливого оксиданта. Тому для результату
оксиду замість 3 % використовують 6%, а замість 9 % – 12 %.
Існує три форми препарату:
1) концентрат – рідина жовтого відтінку, яка
додається до барвника;
2) коктейль-фіксатор – наносять після
фарбування як відновлюючий і зміцнюючий засіб;
3) крем білого кольору – використовують
після кожного миття голови.

V. Фарба-спрей для волосся
Новинка спрей-фарба може повністю змінити колір волосся або
просто підкреслити деякі пасма, створюючи ефект мелірування або
колорування. Способів фарбування волосся за допомогою фарби-спрею
безліч. За допомогою трафаретів можна зробити цікаві малюнки або
модне фарбування омбре.
Фарба має ряд переваг перед звичайним фарбуванням:
– можливість за кілька хвилин змінити свій образ до невпізнання;
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– широка кольорова палітра починаючи від стандартних кольорів (блонд, русий,
каштановий), закінчуючи блакитними і неоновими відтінками;
– фарба легко змивається за допомогою звичайного шампуню і практично не впливає
на волосся, не пошкоджує його з середини.
VІ. Косоплетіння – модні тенденції
На даний момент косоплетіння стало однією з провідних тенденцій в світі зачісок. На
сьогодні відома величезна кількість способів створення яскравих і неповторних зачісок з
використанням кіс. Зачіска наділяє образ жіночістю і елегантністю. Коса може бути
доповненням до зачіски, а також можна використовувати різні складні косоплетіння.
Коса повинна мати виражений об’єм і бути трохи неохайною.
Складні схеми косоплетіння від 2 до кількох десятків пасм здатні створити на голові
неймовірні візерунки.
Зачіска з квітів вважається універсальною. Квіти можуть бути присутніми як на
контурі зачіски так і вплетені в косу. Живі квіти вплетені в коси входять до числа
найскладніших зачісок.

Перукарське мистецтво – це інший світ зі своєю історією, традиціями, обов’язками та
правилами. Це наука краси, доступна кожній бажаючій людині, це захоплююче мистецтво, в
якому проявляється фантазія, знання, вміння, навики та працелюбність.
Список використаних джерел
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5. Журнал HAIR’S NOW, 2017р.
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7. Модне фарбування волосся 2017 новинки [Електронний ресурс] / Режим доступу:
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МЕРЕЖЕВІ СЕРВІСИ – СУЧАСНЕ ДОПОВНЕННЯ УРОКУ
Дмитришин О.Б., викладач предметів професійнотеоретичної підготовки за напрямом "Інформатика і
обчислювальна техніка" Львівського ВПУ транспортних
технологій та сервісу Національного транспортного
університету

Ефективний урок теоретичного чи виробничого навчання включає раціональне
сполучення методів і прийомів навчання, спрямованих на розвиток здібностей до
самостійної творчої діяльності учнів. Стрімкий розвиток потужного інформаційного
Інтернет-простору дає можливість працювати з різними Інтернет-джерелами. Здійснити це
допомагають мережеві безкоштовні сервіси, що дозволяють створювати інтерактивні та
мультимедійні вправи. Виконання таких завдань спрямоване, насамперед, на активізацію
пізнавальної діяльності учнів, в результаті чого закладаються основи самоорганізації і
самовиховання учнів, а також формуються вміння у подальшому безперервно підвищувати
власну кваліфікацію.
Сервіс для створення хмари ключових слів http://tagul.com
Тagul – сервіс, що створює хмару слів з
тексту, взятого з зазначеного URL (адресу webсторінки)
або
введеного
(скопійованого)
користувачем.
Хмару може бути представлено в різних
формах і колірних гамах. Кожне слово в хмарі при
наведенні на нього курсора виділяється і
представляється як гіперпосилання.

Здійснити публікацію хмари можна приватно, в мережі, галереї, а також можна
отримати код для вставки хмари на сайт.
Професійні якісні результати можуть бути досягнуті в найкоротші терміни для всіх,
навіть для користувачів без попереднього знання графічного дизайну. Сервіс є повністю
безкоштовним для особистого користування!
Можна скористатися хмаркою, як підказкою, наприклад, для:
1. Епіграфу уроку (Інформаційні
технології – інструмент пізнання)
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2. Теми уроку (Структурування Web-сторінок)

3. Опитування. Автор - найпершої
версії HTML? (Тім Бернерс-Лі) .

Інтерактивні модулі http://LearningApps.org/
LearningApps.org є сервісом Web 2.0 для підтримки процесів навчання та викладання за
допомогою невеликих інтерактивних модулів (додатків, вправ). Даний онлайн-сервіс
дозволяє створювати такі модулі, зберігати і використовувати їх, забезпечувати вільний
обмін ними між педагогами, організовувати роботу учнів (в тому числі, і щодо створення
нових модулів). Модулі можуть використовуватись безпосередньо як навчальні ресурси або
для самостійної роботи.

Збережену вправу можна використовувати як приватну або опублікувати для використання
іншими користувачами.
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Ребуси http://www.rebus1.com/
Генератор перетворює слово у ребус. Самостійне, оригінальне вирішення учнем
поставленої задачі, котра вже має відповідь, буде його творчістю, а його самого вже варто
оцінювати як творчу особистість.
1

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

Відповіді: 1.Дизайн 2. Теги 3. Сторінка
4.Опис 5. Колір 6. Дескриптор 7. Стиль
8. Зображення 9. Формат
10. Структурування 11. Списки
12. Фрейм 13. Розмітка 14. Структура
15. Зв’язування

8
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Кросворд http://cross.highcat.org/
Кросворд створюється за попередньо підготовленим списком слів, тому сформулювати
запитання учні можуть, виконуючи домашнє завдання.
По горизонталі:
2

Відтворення виду, форми і кольору предмета

4

Елемент мови розмітки гіпертексту

5

З неї складається будь-яка веб-сторінка

6

Впорядковані набори значень

8

Окремий HTML-документ, який сам чи разом з іншими документами
відображений у вікні веб-переглядача

13

Опис розширення для відкриття HTML

15

Частина тега, що має ім'я і може набувати одного з зафіксованих для нього
значень

16

Зовнішня і внутрішня структура документа

По вертикалі:
1

Частина веб-сайту

3

Довідник тегів та атрибутів HTML

4

Галузь веб-розробки, що охоплює цілий ряд напрямів і дисциплін із створення
та супроводу сайтів

7

Взаємодія веб-сторінок

9

Назва елементів, записаних у кутових дужках (< >)

10

Простий спосіб гіперпосилання на інші сторінки в межах сайту

11

Дотримання принципу одноманітності зовнішнього вигляду статей

12

#808080

14

Верстка веб-сторінки
1

1.

Відповіді:
4
7
14

2 3

13
5

10

12

9

15

8
6

11
16

По горизонталі:

По вертикалі:

2. зображення

1. сторінка

4. дескриптор

3. опис

5. структура

4. дизайн

6. списки

7. зв’язування

8. фрейм

9. теги

13. формат

10. розмітка

15. атрибути

11. стиль

16. оформлення

12. колір
14. структурування

68

Методичний вісник №1/2018
Інтерактивна робоча поверхня https://coggle.it/diagram/
Coggle - простий спосіб ділитися і розуміти об'ємну інформацію. Візуально
укомплектований матеріал (карти знань) полегшує сприйняття
інформації. Часто,
розв’язуючи якесь завдання, людина малює на аркуші різні схеми. Сервіси для створення
карт знань допомагають створювати такі схеми в електронному вигляді, що набагато
ефективніше ніж малювання на аркуші. Карти знань – схеми, які наочно подають різні
завдання, поняття, взаємопов’язані та об’єднані якоюсь спільною ідеєю, темою. Вони стали
сучасним доповненням уроку. Використати створену карту можна як опорний конспект або
базовий аркуш контролю.
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Інтерактивні плакати http://www.thinglink.com
ThingLink - сервіс, що дозволяє створювати мультимедійні плакати, на які наносяться
маркери. При
наведенні на них
може з'являтися
будь-який
мультимедійний
контент. Сервіс
підтримує
завантаження по
URL фото, відео,
звуку з популярних
хостингів, таких, як
YouTube,
VimeoVideo,
SoundCloud та ін.
Можна вставляти
текстові коментарі
та посилання на
сервіси, але
посилання та коментар на кожен маркер буде тільки один. За допомогою сервісу Thinglink
можна: організувати проектну та дослідницьку діяльність учнів; представити результати
своєї діяльності.
Новітні технології навчання передбачають не тільки отримання знань, а й творче
відношення до них, сприяють розвитку таких особистісних якостей як комунікабельність,
співробітництво, уміння відстоювати свою точку зору, йти на компроміси, тощо. Також
інноваційні технології сприяють формуванню і вихованню освіченого, творчого, професійноздібного кваліфікованого робітника.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Список використаних джерел
http://vippo-mtn.blogspot.com
http://osvita.ua/school/method/technol
https://tagul.com
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator
http://cross.highcat.org/
http://LearningApps.org/
http://social-science.com.ua/article/263
http://stvorenazobraz.blogspot.com/p/blog-page_16.html
http://timso.koippo.kr.ua/hmura12/2016/10/16/mentalni-karty-coggle/
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УРОК З ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГІЯ СТОЛЯРНИХ РОБІТ»
Наконечна Л.А., викладач предметів
професійно-теоретичної підготовки
ДНЗ «Новояворівське ВПУ»
Професія: Столяр (3 розряд).
Предмет: Технологія столярних робіт.
Підсумковий урок з теми: «Основні операції з обробки деревини ручним та
електрифікованим інструментом».
Навчальна мета: Узагальнити і систематизувати знання, вміння і навики учнів з
використання інструментів для ручної обробки деревини та електроінструментів; формувати
в учнів професійні навики для подальшого їх застосування на виробничому навчанні та
практиці.
Розвивальна мета: Розвивати пізнавальну активність учнів, логічне мислення, вміння
працювати в групах.
Виховна мета: Виховувати почуття самооцінки, взаємодопомоги, формувати
навички колективної роботи в поєднанні з самостійністю.
Тип уроку: Узагальнення і систематизації знань.
Метод проведення: Інтерактивний метод (робота в бригадах).
Матеріально-технічне забезпечення уроку:
Карточки-завдання, зразки порід
деревини, мультимедійний проектор.
Міжпредметні зв’язки: Виробниче навчання, матеріалознавство, охорона праці,
математика, креслення.
Епіграф
«Не досить знати, необхідно й застосувати,
Не досить хотіти, необхідно й робити»
/ Й. Гете /
Хід уроку
I. Організаційна частина
1. Перевірка наявності учнів.
2. Перевірка готовності учнів до уроку.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми та мети уроку
Вступне слово викладача
Столярне ремесло належить до числа найдавніших. Ми не можемо собі уявити нашого
життя без речей виготовлених з деревини. Процес перетворення деревини у потрібну річ
дуже складний і вимагає від людини таких важливих якостей як: уяви, кмітливості,
наполегливості, терпіння, вміння володіти ручними столярними інструментами та
електроінструментами. Тому навіть у наш вік, вік механізації, ручна робота ціниться дуже
дорого та, зрештою, самі сучасні деревообробні верстати не можуть зробити того, що під
силу майстрові з його «золотими» руками.
Сьогоднішній урок буде нетрадиційним, наближеним до виробництва. У нас сьогодні
підсумковий урок з теми: «Основні операції з обробки деревини ручним та
електрифікованим інструментом». Наше завдання – узагальнити і систематизувати знання з
даної теми.
IIІ. Основна частина уроку
Перед тим як зайти до класу кожен з вас випадковим вибором отримав геометричну
фігуру: квадрат, трикутник, коло і циліндр. Ваші робочі місця позначені цими
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геометричними фігурами і кожен з вас зайняв відповідне місце. Наша група розділена на 4
бригади. Кожна бригада обрала бригадира. На уроці присутній контролер якості виконання
завдань.
Прошу бригадирів отримати листки оцінювання, в яких вказані номера завдань,
прізвища учнів і максимальна кількість балів, яку може отримати учень за виконане
завдання. Після кожного завдання ви повинні виставити оцінки в балах учням своєї бригади.
Перш ніж приступити до виконання завдань, нам необхідно повторити правила техніки
безпеки при ручній обробці деревини ручним та механізованим інструментом.
Завдання 1: Технічна вікторина.
Кожній бригаді задано по 4 запитання. Правильна відповідь оцінюється в 1 бал.
Бригада 1
1. Як називається операція вирівнювання вершин зубців пилки? (Фугування)
2. Як називають прямокутну виїмку в бруску? (Четверть)
3. Який кут загострення стамесок? (15-20 градусів)
4. Призначення одинарного рубанка (Призначений для вирівнювання поверхні після
стругання її шерхебелем).
Бригада 2
1. Який інструмент застосовують для вибирання фальців (Фальцгебель)
2. Чим відрізняються зубці пил для повздовжнього, поперечного і змішаного
пиляння? (Формою зубців і кутом загострення)
3. Яким інструментом користуються при розмічанні з’єднувальних елементів під
кутом 45-135 градусів? (Єрунок)
4. Яким інструментом користуються для зачищення гнізд. (Стамеска)
Бригада 3
1. Який кут загострення доліт? (25-35градусів)
2. Частина рубанка, що служить для кріплення ножа і виходу стружки. (Лоток)
3. Який інструмент застосовують для виготовлення різних фігурних профілів на
рейках, кромках дощок? (Кальовка)
4. Яке різання називають відкритим? (Якщо різець за один прохід утворює одну
поверхню різання)
Бригада 4
1. Що називають кроком і висотою зубця? (Відстань між двома сусідніми зубцями,
відстань від лінії основи до вершини зубця)
2. Який інструмент використовують для розмічання паралельних ліній? (Рейсмус)
3. Як називають нижню частину колодки рубанка? (Підошва)
4. Як і яким інструментом контролюють якість стругання? (Кутником, лінійкою)
Завдання 2.
Вивчаючи дану тему ми ознайомились з будовою інструментів для ручної обробки
деревини, вивчали прийоми праці ручними інструментами. І зараз спробуємо пригадати
будову окремих інструментів для ручної обробки деревини.
Кожна бригада отримає малюнок, на якому зображені інструменти, потрібно описати
будову інструмента. Відповідь оцінюється в 3 бали. На виконання завдання дається 5 хв.
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Бригада 1.
Будова лучкової пили.
1._____________________
2._____________________
3._____________________
4._____________________
5._____________________
6._____________________

(пилкове полотно)
(поперечник)
(тятива)
(закрутка)
(середник)
(ручка)

Бригада 2.
Елементи пилки.
1.________________
2.________________
3.________________
4.________________
5.________________
6.________________
7.________________
8.________________
9.________________

(полотно пилки)
(лінія основи зубців)
(висота зубця)
(вершина)
(пазуха)
(крок)
(передня кромка)
(передня грань)
(бокові різальні кромки)

Бригада 3.
Будова столярного верстака.

1.___________________________
2.___________________________
3.___________________________
4.___________________________
5.___________________________
6.___________________________
7.___________________________
8___________________________

(підверстаччя)
(передній притискний гвинт)
(кришка верстатна)
(верстатний клинок)
(гнізда для клинків)
(лоток для інструменту)
(задня притискна коробка)
(верстатна гребінка)
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Бригада 4.
Будова рубанка.
1.______________________ (ріжок)
2.______________________ (колодка)
3.______________________ (затилок)
4.______________________ (підошва)
5.______________________ (проліт)
6.______________________ (лоток)
7.______________________ (заплечники)
Завдання 3.
На уроках матеріалознавства ми з вами давали характеристику листяним та хвойним
породам деревини, вивчали практичне застосування цих порід.
Наступним вашим завданням буде визначити породи деревини за зразками. Кожна
бригада повинна не лише визначити породи деревини, а й вказати їх практичне застосування.
Кожній бригаді дається по три зразки породи деревини. Завдання оцінюється в 3 бали.
Завдання 4.
В ході вивчення теми ми не лише познайомилися з інструментами для ручної обробки
деревини, а й вивчили прийоми праці ручним електрифікованим інструментом. На дошці
зображена таблиця, в якій вказані назви електроінструментів та операції, які можна ними
виконувати. Ваше завдання – навпроти кожного інструменту поставити відповідну операцію.
Завдання оцінюється в 5б.
Електроінструмент

Правильна
відповідь (А-Д)

Варіанти відповідей

1
2

Електрорубанок
Електрофрезер

А) Висвердлювання отворів
Б) Знімання шару деревини

3

Дискова електропила

В) Надання заготовкам профілю

4

Електролобзик

5

Електродрель

Г) Розкрій пиломатеріалів вздовж
волокон, поперек і під кутом
Д) Для криволінійного розпилювання

Відповідь: 1-б; 2-в; 3-г; 4-д; 5-а.
Завдання 5.
А зараз ми проведемо конкурс «Хто швидше» (кожна правильна відповідь – 1 бал).
1. Напівкругла виїмка на кромці бруска називається ….(галтель)
2. Зрубане і очищене від сучків дерево називають….(хлистом)
3. При роботі яким інструментом утворюється профільна поверхня ….(зензубелем)
4. Як називають операцію пов’язану з утворенням гнізд прямокутного перерізу…
(довбання)
5. Яким інструментом виконують чорнове стругання деревини….(шерхебелем)
6. Як називають природній рисунок на поверхні деревини….(текстура)
7. Як називають інструмент для неглибокого пропилювання пазів….(наградка)
8. Як називають будову деревини, яку видно неозброєним оком….(макроструктура)
9. На якому розрізі стовбура найкраще видно будову деревини…(поперечному)
10. До яких властивостей деревини належать: міцність, пружність, твердість …
(механічних)
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Завдання 6. Конкурс бригадирів. Ситуаційні задачі.
Працюючи на виробництві можуть траплятись різні виробничі ситуації від рішення
яких залежить результат роботи. Зараз ми проведемо конкурс бригадирів і побачимо як вони
можуть вийти з різних життєвих ситуацій.
Прошу бригадирів підійти і взяти конверт з проблемною ситуацією.
Завдання оцінюється в 2б.
Задача 1. У рубанка зносилась передня частина підошви. Ваші дії.
(Рекомендується таку колодку не викидати, а вирівняти підошву по всій довжині, а
потім наклеїти на неї вставку із твердої породи деревини).
Задача 2. Вам необхідно розпиляти дошки під кутом 45, 90 градусів. Як при цьому
підвищити продуктивність праці, зменшити час на розмічання? (Застосувати стусло)
Задача 3. В процесі пиляння пилку затискує в пропилі. Як полегшити хід пилки в
пропилі, а також зменшити витрати сили на різання? (Зубці пилки розводять)
Задача 4. Для виготовлення виробу принесли два бруски. На одному залишились
повздовжні жолобуваті сліди від стругання, а в другого поверхня – рівна, але не достатньо
гладка. Чим простругали кожен із брусків? (Шерхебелем, одинарним рубанком)
III. Підведення підсумків
1. Аналіз діяльності учнів на уроці.
Ось ми і закінчили виконання всіх завдань запропонованих бригадам. Слово надається
контролеру з якості виконання робіт.
2. Повідомлення та обґрунтування оцінок.
3. Заключне слово викладача.
Ось і підійшов до завершення наш підсумковий урок. Який досвід ви здобули на
уроці? Чи знадобиться вам це в житті?
IV. Домашнє завдання
Повторити матеріал теми.
Додаток №1
Листок оцінювання
№з/п

Прізвище
№ завдання

1
2
3
4
5
6

Завдання №1
Завдання №2
Завдання №3
Завдання №4
Завдання №5
Завдання №6

Бали
4
3
3
5
10
2

Використана література:
1. Шумега С.С. Технологія художніх виробів з деревини. – Львів. Видавництво «Світ»,
2001.
2. Крейндлін Л.Н. Столярні роботи. – К.: Вища шк. 1993.
3. Падалка Д.Г. Електроінструмент: від початківця до професіонала. – К.: «ДіалогПрес», 2007.
4. Бруква В.В., Т.В. Пятничук. Матеріалознавство для столярів. – К.: Техніка, 2006.
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ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

БУДІВЛІ НА ВІКИ….
Василів В.І., викладач предметів професійнотеоретичної підготовки будівельного профілю
Олеського професійного ліцею
Мабуть, небагато знайдеться на Землі професій, що за віком сягають у таку давнину,
як професія муляра. Професія муляра є однією з найдавніших на землі. З давніх-давен люди
зводили собі житла із різноманітних матеріалів. З часом цю роботу стали виконувати окремі
спеціалісти, які вміли це робити найкраще, швидше із любов’ю. Від примітивних культових
та побутових споруд (Стоунхендж у Великій Британії, дольмени у Франції та Грузії) людство
поступово переходило до складних і довершених споруд, які вражають сучасників своєю
красою та витонченістю ліній, монументальністю та пропорційністю. Єгипетські піраміди,
легендарні будівлі Індії, Урарту та Вавилону, храми та вілли Давньої Греції і Риму є
пам’ятками досягнень мулярської праці. Яскравим прикладом цього є пам’ятники
архітектури нашої місцевості.
Коли їхати дорогою Львів-Київ, то біля містечка Олеська увагу подорожнього
привертає величезний вигляд старовинного замку, який дивовижно здіймається на високому
пагорбі посеред боліт і, наче таємничий вартовий, домінує над довколишньою місциною.
Цікава, вражаюча і повчальна історія замку. Багато віків над ним прошуміло, та й не
відразу він став таким, яким бачимо його тепер. Тож давайте разом перегорнемо сторінки
минулого Олеського замку – пам’ятки давнього оборонного зодчества.

Кам’яна споруда Олеського замку
виринає з дороги раптово наче застиглий
велетень посеред полів, що знайшов собі
пристановище на невисокому самотньому
пагорбі. Замок є окрасою відомого
туристичного маршруту “Золота підкова
Львівщини”. Вважають, що Олеський замок є
найстарішим в західноукраїнських землях, а
його початки сягають XIII ст.

Перші укріплення на Олеському пагорбі виникли ще у княжі часи – про це свідчать
археологічні знахідки ХІІ-ХІІІ століть. Мабуть, спочатку оборонні споруди були традиційно
дерев’яні. Після монголо-татарського нашестя, за якого дерев’яні укріплення нищилися
вогнем, відбулися певні зміни у фортифікаційному будівництві – важливіші оборонні центри
почали будувати з каменю.
Олеський замок будувався в три періоди. Про що свідчать методи кладки стін і
матеріали, з якого вони клалися, стильові ознаки та архівні дані.
Перший період – кінець ХІІІ і початок XIV століття – це створення давньоукраїнського
фортечного муру. Оскільки замок будувався як оборонна споруда, їй властиві були і зовнішні
оборонні укріплення.
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Середньовічні
укріплення
пристосувалися
до
ландшафту
місцевості. Сама по собі будівля
Олеської фортеці – дуже рідкісної
овальної форми периметром 126 м,
яка завершувала природне овальне
підвищення,
оточене
навкруги
болотами.
Товщина оборонних мурів – більше двох метрів, висота – 8-10 м, змуровані стіни з
вапняку, який привозився. Глибина фундаменту близько 3 м.

Оскільки замок будувався як оборонна споруда, то в його стінах в один ряд розміщені
бійниці.

У 1838 році в Олеську впродовж 15 хвилин тривав землетрус. У стінах замку виникли
тріщини.
Стіни були міцними, оскільки мурувалися на вапняному розчині (цем’янка), до якого
додавали яєчні жовтки або солому та використовувалося вапно 15- річної витримки.
Другий період – XV та перша половина XVІ століття – побудова всередині мурів ряду
приміщень першого та другого поверху східної частини замку, де збереглися готичні портали
і обрамлення вікон, деякі підвальні приміщення, каплиці. В цей період поєднують мурування
з цегли та каменів на вапняному розчині.
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Все це вже будувалося з цегли розміром 300х150х88 так званої пальчатки (на цеглі
відбивалися пальці руки, як емблема).

Такою цеглою були побудовані склепіння в підвалах та віконні отвори.
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Третій період – кінець XVІ –
початок XVІI століття – будівництво Івана
Даниловича, коли вміло і напрочуд
гармонійно поєднано давні оборонні стіни з
новими
спорудами,
коли
замок
перетворюється на розкішну магнатську
резиденцію.

Південно-східна частина укріплена контрфорсами, які змуровані з обтесаного вапняку.

Прямуючи дальше дорогою на Київ, ми можемо побачити Підгорецький замок –
історико-архітектурний шедевр ХVІІ століття, один із найкрасивіших замків України в стилі
ренесанс, який за вишуканістю не поступається французькому Версалю. За свою красу та
розкіш цей замковий комплекс отримав назву «Галицький Версаль».
Палац
збудовано
у 16301640 роках за проектом французького
військового
інженера
Гійома
Левассера де Боплана. (Guillaume Le
Vasseur de Beauplan) (бл. 1600-1673).
Будував замок італієць Андреа дель
Аква. Замовив проект палацу-замку
коронний
гетьман
Станіслав
Конєцпольський (Stanislaw
Koniecpolski) (1592-1649р.).

Замок в Підгірцях був задуманий його власником як заміська резиденція, в якій
полководець міг би відпочити від ратних подвигів. Зведення замку, який в першу чергу був
презентабельним палацом, а вже потім – надійною фортецею, почалося в 1635 році.
Проектуванням замку типу «palazzoinfortezza» («палац у фортеці») займався італієць
Андреадель Аква, який був найнятий Концепольским ще для споруди фортеці в Бродах. Для
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зведення бастіонних укріплень Підгорецького замку проект, найімовірніше, був складений
військовим інженером Гійомом де Бопланом, але деякі історики вважають причетними до
будівництва замку також архітектора Ніколо Сільвестрі і Йогана Людвіга ван Вольцогена.
Вершини терас на куртинах і бастіонах, замковий двір і рів, що оточував замок, були
вистелені кам'яними плитами.
Новозбудований
ренесансний
палац,
що
красувався посеред рівнинного плато, вражав соєю
величчю і вишуканістю. Квадратний за формою
(приблизно 100 м на 100 м), на рогах він мав п’ятикутні
бастіони. Бічні павільйони прикрашені мідними
скульптурами атлантів. Один з них тримає на плечах
кулю, що символізує Світ, інший – сонячну систему –
Всесвіт.

Будівля спирається на цоколь висотою до 10 м.

Замок збудований з цегли і каменю. Між
внутрішньою і зовнішньою стінами замку
влаштовано каземати.
Вимощена
гладкими
кам'яними плитами покрівля казематів утворює
тераси, огороджені балюстрадами. Ці тераси,
очевидно, використовувались для прогулянок, а в
разі військової потреби – для розміщення гармат.
Вістря бастіонів увінчують витесані з каменяпісковику витончені сторожові вежі-кавальєри.
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Зі сходу, півдня і заходу замок оперізує смуга оборонних укріплень, важливими
елементами якої є глибокий, облицьований каменем рів і земляні вали.
Цікаві факти.
В різні роки замок відвідали австрійський імператор Франц Йосиф, німецький кайзер
Вільгельм II, Іван Франко, Федор Глинка, Ян Матейко, Олексій Толстой та багато інших
видатних особистостей.
Заїжджий двір замку (який, до речі, досить непогано зберігся) пам’ятає французького
письменника Оноре де Бальзака, який зупинявся в Підгірцях по дорозі на зустріч зі своєю
коханою Евеліною Ганською. Символічно, що саме в замку було знято епізод фільму
«Помилка Оноре де Бальзака».
Роль литовської резиденції князів Радзивилів замок відігравав в «Потопі» Єжи
Гофмана, а в радянській епопеї про мушкетерів втілював паризьку ратушу.
Унікальною природною пам’яткою парку вважається 700-річна липа.
Варто згадати і про Золочівський замок - фортецю, що нагадує величезний камінь,
який зайняв свою нішу і який нікому не під силу зрушити з місця. Замок - справжня кам'яна
перлина, архітектурна пам'ятка, що є гордістю не тільки міста, але й всієї Західної України.

Золочівський замок –
пам'ятка історії і культури
національного значення. Замок
Якуба Собєського побудований
у 1634-1636 роках за проектом
невідомого архітектора.

Комплекс Золочівського замку
на пагорбі Купина, являє собою
квадрат з бастіонами по кутах і
равеліном
перед
надбрамним
корпусом, обгороджений по периметру
кам’яними
ескарпами,
які
з
внутрішньої сторони захищає широкий
земляний вал. Протяжність його стіни,
що сягала висоти одинадцяти метрів,
перевищує сто метрів.

Кріпосні стіни Золочівського замку
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Земляний
вал,
всередині
якого
розташовувалися каземати. Із зовнішнього
боку цей вал був укріплений кам'яними
брилами.

У середині замку розміщені
підвали, у яких стеля змурована у
вигляді склепіння. Золочівський замок
будувався з каменю за поширеною на
той час голландською технологією.

Покої королівської сім'ї розташовувалися у
великому
двоповерховому
палаці,
обладнаному
системою опалення і навіть каналізацією. Чотири каміна
на першому поверсі обігрівали всі палацові кімнати. По
центральній стіні, на стиках кімнат, проходять димоходи,
до яких димовими каналами приєднуються печі і каміни.
Втрат тепла практично не було, гаряче повітря з камінів
нагрівало стіни, які в свою чергу обігрівали кімнати.
Навіть сьогодні стіни палацу добре утримують тепло. У
замку було побудовано шість туалетів, що уціліли до
наших днів. Вони мають хитру систему зливу: з даху до
унітазів було підведено ринву, і нечистоти змивалися
стічними водами прямо у вигрібну яму. Це була одна з
перших каналізаційних систем.
Час пливе, як ріка: хвилина за хвилиною, день за днем, рік за роком. Зникають відомі
люди, стираються з людської пам'яті визначні події, цілі епохи пропадають у небутті. Але є
такі місця на які, здається, час не діє. Вони підкорили час собі – стали його володарями.
Проходять віки, а ці місця не змінюються – стоять, демонструючи свою велич та гордість...
Всі ці замки є окрасою відомого туристичного маршруту “Золота підкова Львівщини».
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І на закінчення хочу розповісти одну притчу.
Притча «Три муляри»
На початку XIV ст. у Центральній Європі проводились роботи по будівництву
величезного собору. Керівник собору був монахом. Йому доручили слідкувати за роботою
всіх будівельників. І ось, монах вирішив подивитися як працюють муляри. Він вибрав трьох
з них, як представників різних позицій у своїй професії. Коли він підійшов до першого, то
запитав:
- Брате мій, розкажи мені про свою роботу.
Муляр відірвався від роботи і відповів голосом, повним люті і гніву:
- Як бачиш, я сиджу перед кам’яною плитою метр за ввишки, півметра у довжину і
ширину. І з кожним ударом по каменю я відчуваю як уходить частинка мого життя, Поглянь,
мої руки натруджені і покриті мозолями. Моє обличчя осунулося, а волосся посивіло. Ця
робота ніколи не скінчиться, вона продовжується нескінченно, день у день. Це виснажує
мене. Де задоволення? Я помру задовго до того, як собор буде побудовано.
Монах підійшов до другого муляра:
- Брате мій, розкажи мені про свою роботу.
- Брате, - відповів каменяр тихим, спокійним голосом, - як бачиш, я сиджу перед
кам’яною плитою метр за ввишки, півметра у довжину і ширину. І з кожним ударом по
каменю я відчуваю, що створюю життя та майбутнє. Дивись, я зміг зробити так, щоб моя
сім’я жила у будинку кращому, ніж той, де виріс я. Мої діти ходять до школи. Без сумніву,
вони досягнуть у житті більшого, ніж я. І все це стало можливим завдяки моїй роботі. Я
віддаю собору свої навички, і він також віддячує мені.
Монах підійшов до третього муляра.
- Брате мій, розкажи мені про свою роботу.
- Брате, - відповів каменяр голосом, повним радості і широко посміхнувся. Бачиш, я
сиджу перед кам’яною плитою метр за ввишки, півметра у довжину і ширину. І з кожним
ударом по каменю я відчуваю, що я викарбовую свою долю. Подивись, ти бачиш, які чудові
риси проступають із каменю. Тут я не тільки втілюю своє уміння та ремесла, я роблю свій
внесок в те, що ціную і у що вірю. Я будую собор, і Всесвіт, відображений у соборі,
віддячить кожному з нас. Біля цього каменю я знаходжусь у злагоді з собою, і я знаю, хоча я
не побачу цього собору завершеним, він буде стояти ще тисячу років, втілюючи те, що є
справді в нас, і служачи меті, заради якої Всемогутній послав на цю землю і мене.
Монах пішов і деякий час думав над тим, що він почув. Він заснув спокійним сном,
яким не спав вже дуже давно, а наступного дня монах зняв з себе повноваження керівника і
запропонував цю посаду…(кому, як ви думаєте?)...Так, третьому мулярові. (А чому, як ви
гадаєте?)
Ця притча розповідає про відношення людини до своєї справи. Кожен з мулярів мав
свій погляд на роботу, яку він виконував і бачив тільки її результат для себе, і тільки третій
вкладав у працю не тільки свою майстерність, уміння і навички, а й душу.
Професія муляра є необхідною в усі часи. Тому, оволодівши цією професією, можна
бути впевненому у своєму професійному майбутньому.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Список використаних джерел
Матеріали з архіву Олеського замку.
Р.Соломка, А.Чобіт, Д.Чобіт. Олеський замок. Броди: Просвіта, 2013. - 48 с.
Возницький Б. Г. Олеський замок // Львів, 1978. — 143 с.
Т. Сободаш. Олеський замок: Путівник. Центр Європи, 2009. – 260с.
Д. Чобіт. Золочівський замок. - Броди: Просвіта, 2011. - 48 с.
vsviti.com.ua/makepeaple/
Підгірці. Замок www.castles.com.ua/zamek_sobieskich.html
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ВИХОВНА РОБОТА
НЕЗГАСАЮЧА ЗІРКА УКРАЇНИ
(літературно-музична оповідь до дня народження Лесі Українки)
Балук Н. В., вихователь ДНЗ «Львівське вище
професійне училище побутового обслуговування»
Мета: Розширити і поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях Лесі
Українки; ознайомити учнів із поезією поетеси; розвивати навички ідейно-художнього
аналізу поетичних творів; виховувати любов до «слова у вірші» як могутнього засобу впливу
на духовність, інтелект людини.
Звучить запис органної музики. Поступово музика стихає. Прожектор на сцені
висвітлює жінку у довгому темному платті (образ Лесі Українки).
Леся Українка: Вкраїно! Красо моя, туго моя нерозрадна, де ти? Обізвися, рідше я
чую твій голос. Пізнаю його в шепоті вітру, в пахощах чебрецю й материнки. Чуєш, нене? Це
я, дочка твоя, Леся, що нареклася ім'ям твоїм священним. Чи пам'ятаєш ти мене? Пригадуєш
заквітчане волинське дівчатко, що вночі самотою бігало в ліс, аби побачити мавку, що
завмирало при піснях твоїх та легендах? І не забула тебе. І не забуду. Ніколи. У найскрутніші
хвилини, КОЛИ життя обертається мені лише мукою, я кличу тебе, і мені стає легше. Так
повелося відтоді, як життя почало мене брати, як дитину, в лещата невиліковних хвороб,
стало кидати мною по цих землях, манячи звабливою надією на одужання. Знаю, я мало
зробила в ім'я твого, але ніколи задля нього не шкодувала і не шкодую сил, навіть життя.
Бери мене – я твоя, тобою зроджена, твоїм молоком випоєна, твоїми піснями, словом твоїм
невмирущим наснажена. Коли промінь, в котрім я згоратиму, хоч на хвилину прискорить
світанок дня, якого ти чекаєш, Україно, я буду безмірно щаслива.
Звучить, ніби здалека, посвист зимового вітру, який переходить в мелодію народної пісні «За
лісами горами».
Ведуча: На поліській землі, у лютневий засніжений день, далекого 1871 року
народилася маленька дівчинка, яка згодом назве себе Українкою і переступить життєву
межу, за якою починається безсмертя. У народі кажуть, що коли згасає зірка – покидає життя
людина. Минуло понад десять десятиліть з того часу, як не згасає Лесина зоря, світло її стає
потужнішим і яскравішим.
Читець:
О, Новограде, Новограде!
Священний граде дум і мрій!
Тобі сьогодні граде, раде
Старе й мале за подвиг твій!
То ж ти зрости її як молитву
Гаряче полум’я пісень!
Підняв до першого польоту,

Розсунув обрію кільце,
Не вимагаючи звороту
Назад у рідне кубельце…
Я ще не раз прийду до тебе
За тим нев’янучим вогнем…
Як треба нам його, як треба,
Коли над словом спину гнем!

Ведуча: Рано обірвалася пісня Лесі Українки. Безжалісно коротка відстань лягла від
першої вранішньої зорі рідного Полісся до того останнього палючого сонця гірської Сурамі.
Вона пішла з життя у безсмертя, бо мала у своєму тендітному серці "те, що не вмирає".
Ведуча та Читець залишають сцену. Виходить Поетеса. Лунає пронизливий гудок
паровозу, стукіт коліс.
Леся Українка: І знову мандри. Скільки себе пам'ятаю – все переїзди... Луцьк, Київ,
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Варшава, Друскенік, Гадяч, Сан-Ремо... Кидає доля мене з місця на місце. Прощай, Волинь,
прощай, рідний куточок. Недоля знов жене мене од тебе...
Чужина.. Не зрівнятись цим краям до рідних волинських сіл, оточених озерами та
струмочками, де вечорами легкі тумани стеляться дібровами і допізна не змовкають сміх,
музика та співи. Село Колодяжне – садиба моїх батьків, як воно надихало мене мелодіями
своїх лісів, річок та плес...
На сцені Читець читає вірш «Колодяжне» Петра Гоця.
Читець:
Колодяжне – казко Волині,
Колодяжне – квітко-село!
Осінні ключі журавлині,
Чарівне весняне зело...
Село, де на кожному плесі –
Лілеї, як зорі ясні,
Де завше світилися Лесі
Пророчі досвітні вогні.
Село, де хвилини роботи
Для Лесі, як рожі цвіли,

Від болю, журби і скорботи
За обрії світлі вели.
Село, де вечірня година
Як марево, ніжне було,
Де кожна стеблина й людина
Притулок в душі здобула.
Село з солов'єм на калині,
Село не лиш Лесі, як рай!..
Колодяжне – казко Волині
Коханий, улюблений край!

Леся Українка (продовжує): Можу з гордістю сказати, що стала поетесою завдяки
своїй мамі, відомій письменниці Олені Пчілці. Це вона дала мені талант, освіту, літературну
долю, придумала псевдонім. Як вона оповідала різні історії та спогади! В живих спогадах з
минулого життя родини та в переказах з глибокої давнини мама бачила виховне значення
Дуже хотіла вона перелити в нас, своїх дітей, свою душу і думки; все робила, щоб мова
народу, його звичаї були близькими і дорогими для нас.
В українському вбранні сидить дівчина. Вона плете з квітів віночок і співає українську
народну пісню «Віночок» (1 куплет). Сплівши його одягає на голову, встає і декламує вірш Л.
Українки «Надія»:
Ні долі, ні волі у мене нема
Там жити чи вмерти, мені все одно;
Зосталась тільки надія одна:
Поглянути ще раз на степ, могилки.
Надія вернутись ще раз на Вкраїну
Востаннє згадати палкії гадки...
Поглянути ще раз на рідну країну,
ні долі, ні волі у мене нема,
Поглянути ще раз на синій Дніпро,
Зосталась тільки надія одна.
Леся Українка (згадує, слухає вірш), потім намагається підійти до дівчинки, але вона
зникає у темряві, поетеса продовжує свої спогади.
Леся Українка: Це були мої перші вірші, написані на честь батькової сестри, засланої
царським урядом до Сибіру. Мені було тоді дев'ять років. І відтоді полинуть мої вірші
тернистими шляхами. А бачила я на своєму віку хороше і погане, радість і горе. Але, все ж
таки почувала себе щасливою. Щастя моє виростало з творчості, і ще розуміла сенс свого
життя, його мету. Дуже зраділа виходу у світ своєї першої збірки «На крилах пісень».
Ведуча: Про невелику книжечку заговорили по всій Україні. Літературна
громадськість вітала народження ще одного талановитого письменника. Висловлюючи
думку про поетичний хист Лесі Українки, Іван Франко (за допомогою якого, власне, і
вийшла збірка) писав, що від часу Шевченкового «Заповіту» Україна не чула такого гарячого
поетичного слова... у неї, у Лесі Українки є свій пафос, своє власне слово.
І полинуло те ім'я між людьми навіки. Змужнілий голос поетеси звучав твердо і
рішуче.
Звучить і стихає фрагмент сонати Л.Бетховена "Патетична" ІІ ч.
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Читець декламує вірш Л.Українки «Сontra spem spero!»:
Гетьте, думи, ви, хмари осінні!
Може, квіти зійдуть – і настане
То ж тепера весна золота!
Ще й для мене весела весна.
Чи то так у жалю, в голосінні
Я на гору круту кам`яную
Проминуть молодії літа?
Буду камінь важкий піднімать
Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
І, несучи вагу ту страшную,
Серед лиха співати пісні,
Буду пісню веселу співать.
Без надії таки сподіватись,
В довгу, темную нічку невидну
Жити хочу! Геть думи сумні!
Не стулю ні на хвильку очей,
Я на вбогім сумнім перелозі
Все шукатиму зірку провідну,
Буду сіять барвисті квітки,
Ясну владарку темних ночей.
Буду сіять квітки на морозі,
Так! Я буду крізь сльози сміятись,
Буду лить на них сльози гіркі.
Серед лиха співати пісні,
І від сліз тих гарячих розтане
Без надії таки сподіватись,
Та кора льодовая, міцна.
Буду жити! Геть думи сумні!
Звучать такти «Патетичної сонати», які поступово стихають; і знову звучить
стукіт коліс потягу.
Леся Українка (задумливо): Думки, думки. Спогад лине за спогадом... (поетеса
дивиться у "віконце") Київ... дуже люблю красу цього міста, а перш за все люблю за те, що
воно дарувало мені зустріч з Миколою Віталійовичем Лисенком. В його хаті стільки
незабутнього пережито! Старицький, Лисенко – ті імена для мене вічно викликатимуть живі
образи як імена близьких і рідних людей. Дуже любила слухати чудову гру М.Лисенка...
На сцені рояль, на ньому підсвічник. Піаніст виконує "Елегію " М Лисенка (Фа-дієзмінор). По закінченню гри Леся підходить до інструменту.
Леся Українка: І я непогано грала на роялі, любила дуже імпровізувати, хоча
говорили, що мої імпровізації завжди були сумні і ніжні...
«З тобою звикла я ділитися журбою
Вповідувать думки веселі і сумні...»
Дуже люблю музику, відчуваю її силу, чарівність. Мені часом здається, що з мене
вийшов би далеко кращий музика, ніж поет, та тільки біда, що природа утяла мені кепський
жарт... Але, протягом всього мого життя, музико, ти будеш гасити розпач, розганяти тугу.
Мрія, не здійснена в партитурах та нотах, завжди буде пронизувати всі мої віршовані строфи.
На авансцені три читці, вони декламують вірші Л. Українки з циклу «Мелодії».
Читець 1:
Стояла я і слухала весну,
Весна мені багато говорила,
Співала пісню дзвінку, голосну
То знов таємно-тихо шепотіла.

Весна мені співала про любов,
Про молодощі, радощі, надії,
Вона мені переспівала знов
Те, що давно мені співали мрії.

Читець 2:
Не співайте мені сеї пісні,
Не вражайте серденька мого!
Легким сном спить мій жаль у серденьку,
Нащо співам будити його?
Читець 3:
Хотіла б я піснею стати
У сюю хвилину ясну,
Щоб вільно по світі літати,
Щоб вітер розносив луну.
Щоб геть аж під яснії зорі
Полинути співом дзвінким,

Ви не знаєте, що я гадаю,
Як сиджу я мовчазна, бліда.
То ж тоді в мене в серці глибоко
Сяя пісня сумная рида!
Упасти на хвилі прозорі,
Буяти над морем хибким.
Лунали б тоді мої мрії
І щастя моє таємне,
Ясніші, ніж зорі яснії,
Гучніші, ніж море гучне.
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Співачка виконує романс М. Лисенка на сл. Лесі Українки «Не дивися на місяць
весною».
Ведуча: Музика для Лесі завжди була життєвим притулком, другом, якому вона
віддала чимало часу і якому зобов'язана багатьма щасливими хвилинам. А їх було так обмаль
у недовгому житті поетеси... І серед них – зустрічі і листування з Іваном Франком,
спілкування з рідним дядьком Михайлом Драгомановим, незабутні вечори у колі сім'ї
М. Лисенка, М.Старицького, товаришування з Ольгою Кобилянською. Це були
найщасливіші миттєвості її життя. Поетичний цикл «Сльози – перли» Леся Українка
присвятила І.Франкові. І це був дорогий дарунок.
Важливим етапом у творчості поетеси був цикл «Невільничі пісні». Новий вибух
вогнистих пісень підготувало саме життя з його гострими, непримиренними конфліктами.
Поетесу любов ненависті навчила, бо, за її власними словами «тільки той ненависті не знає,
хто цілий вік нікого не любив».
Читець (декламує вірш з циклу "Невільничі пісні"):
І все-таки до тебе думка лине,
Вони б над ним ридали,
Мій занапащений, нещасний краю,
То сором сліз, що ллються від безсилля.
Як я тебе згадаю,
О, сліз таких вже вилито чимало, –
У грудях серце з туги, з жалю гине.
Країна ціла може в них втопитись;
Сі очі бачили скрізь лихо і насилля,
Доволі вже їм литись, –
А тяжчого від твого не видали.
Що сльози там, де навіть крові мало!
Леся Українка (переглядає, читає листи): Цей лист із Мінська, од Мержинського.
Лише третій, відколи поїхав Сергій отоді, восени. Що там у нього, як? Дякую долі, яка мені
подарувала тебе. О, друже! Знав би ти як увійшов ти мені в серце. Не квіткою і не дарунками
коштовними, не пестощами – скромністю своєю та людяністю, любов'ю щирою до всього
земного і неземного, ненавистю до неправди, що запанувала над світом. Довіку світитимуть
мені твої очі, вчуватиметься твій голос, твоя хода.
Звучить, ніби здалека, пісня Сольвейг Е. Гріга.
Ведуча: Сергій був прикутий до ліжка, надії не було. Обоє вони знали, що не
присутність - то спокій її душі. Два місяці провела Леся біля Мержинського: читала, писала
листи, прислухалась до кожного його подиху, годувала, грала на фортепіано.
О, вона знає, що то за розпач! Від нього в землю ввійти, зникнути навіки, аби не чути,
не бачити.... Хіба один день, одну ніч провела вона наодинці з жахом?! У цей трагічний 1901
рік з-під її пера вийдуть драма "Одержима", поема "Вілла-посестра". Туга, сум, розпач
пануватимуть у її віршах "Все, все покинуть, до тебе полинуть...", "Хотіла б я тебе, мов
плющ обняти", "Я бачила, як ти хиливсь додолу...", "Уста говорять: ти навіки згинув!",
"Квіток, квіток, як можна більше квітів..." епістолярному листі "Твої листи завжди пахнуть
зов'ялими трояндами". Здається, немов Леся і писала їх сама в ті моменти, коли треба було
отримати «хвилю ридання гарячу».
Читець (декламує вірш «Все, все покинуть, до тебе полинуть»:
Все, все покинуть, до тебе полинуть,
Стать над тобою і кликнуть до бою
Мій ти єдиний, мій зламаний квіте!
Злую мару, що тебе забирає,
Все, все покинуть, з тобою загинуть,
Взять тебе в бою чи вмерти з тобою,
То було б щастя, мій згублений світе!
З нами хай щастя і горе вмирає.
Ведуча: Страшні страждання в житті, пов'язані з вічною розлукою дорогих для Лесі
людей – М.Драгоманова, брата Михайла, С.Мержинського, лікування, мрії про любов...
Чи є межа людським стражданням? Великі жертви, незагоєні рани чулого серця...
незважаючи ні на що, Леся продовжує працювати, утверджуючи себе у новому для неї жанрі
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– драми, драматичної поеми. Хто не зустрічав на афішах театрів та сценах "У пущі",
"Кассандру", "Камінного господаря", "Лісову пісню".
Звучить ніжна мелодія для сопілки.
Читець-жінка:
Скажи мені, лісе,
Мій любий пралісе,
Де Мавка ночує, як сонця нема?
Де ревний улесник
Живе Перелесник,
Коли все довкола обляже зима?
Скажи мені, луже,
Коханий мій друже,
В якому озерці русалка живе?
В якому куточку
У сні-сповиточку
Мене та русалка візьме за живе!

Скажи мені, поле,
Предавній мій боле,
Хто в місячну нічку пшениченьку жне?
Хто сині волошки
Не любить хоч трошки?
Хто білі хмарини за обрій жене?
Не треба! Не треба!
То сила не з неба!
То чари моєї святої землі...
То шепіт в долині.
То казка Волині,
То мрія про сонце в холодній імлі.

На сцені з правої сторони з’являється герой «Лісової пісні» Лесі Українки — Лукаш.
Він грає на сопілці ніжну, сумну мелодію. У глибині сцени з’являється постать Мавки.
Мавка: Заграй, заграй, дай голос мому серцю!
Воно ж одно лишилося від мене.
Лукаш: Се ти?.. Ти упирицею прийшла,
щоб з мене пити кров?
Спивай! Спивай!
Живи моєю кров'ю! Так і треба.
бо я тебе занапастив...
Мавка: Ні, милий,
ти душу дав мені, як гострий ніж
дає вербовій тихій гілці голод.
Лукаш: Я душу дав тобі?
А тіло збавив!
Бо що ж тепера з тебе?
Тінь! Мара!
Ти будеш гасити розпач, розганяти тугу.
Мавка:
О, не журися за тіло!
Ясним вогнем засвітилось воно,
чистим, палючим, як добре вино
- вільними іскрами вгору злетіло
Легкий пухкий попілець
ляже, вернувшися в рідну землицю,
вкупі з водою там зростить вербицю,стане початком тоді мій кінець.
Будуть приходити люди,
вбогі й багаті, веселі й сумні,
радощі й тугу нестимуть мені.

Їм промовляти душа моя буде.
Я обізвуся до них
шелестом тихим вербової гілки,
голосно ніжним тонкої сопілки,
смутними росами з вітів моїх.
Я їм тоді проспіваю
все, що колись ти для мене співав,
ще як напровесні тут вигравав,
мрії збираючи в гаю…
Грай же, коханий, благаю!

Ведуча: Вічно лишається для нас те, що пробудив у серці Мавки волинський хлопець
Лукаш. В її серці лишилося «те, що ніколи не вмирає». Так, «Лісова пісня» вражає нас
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красою мрії, глибиною, музикою слова. В форму чудової казки вплела Леся Українка вічну
нев’янучу трагедію високої душі. Трагедію душі самої Лесі Українки, того листка, «що
зірвався до ранку».
Ведучий: (образ К.Квітки) Кавказ… саме він стане її другою батьківщиною, місцем
останнього притулку… Три роки як побралися, – мов один день. Доводилося всяко.
Найчастіше, звичайно, скрутно: зі службою ніяк не наладиться, кидають то в Тифліс, то в
Телаві, Кутаїсі. Що не переїзд – зайві витрати, марнування, утома. Лесі й так сил бракує.
Година інтенсивної праці коштує їй надто дорого.
Леся Українка: «Хіба живемо зради спокою? Я муку свою люблю, ти ж знаєш. Я
мушу кінчати цю пісню… Як погано, Льоню, що ти не побував на нашій Волині. Вона
нахлинула на мене, роздирає мені серце своїми тужливими піснями, чутими ще в дитинстві. І
я знаю: вони не відступлять, поки не вляжуться отут на папері. Така, друже мій, доля поетів,
що кров’ю власною серця мають поливати собі шлях до безсмертя. Безсмертя мене не
турбує, мені болить сьогоднішнє і майбутнє мого народу. Але я знаю, що світ іде до
кращого!
Як я умру, на світі запалає
Покинутий вогонь моїх пісень
І стримуваний пломінь засіяє,
Вночі запалений, горітиме удень.
Сцена яскраво освітлена. В глибині сцени портрет Лесі Українки, обрамлений
вишитим рушником. Півколом на сцені стоять всі учасники композиції.
Читець:
Мов дівчина в легкій хустині
З доброзичливістю привіту,
Ходить слово твоє по Волині,
Ходить слово твоє по світу.
То наллється конвалії дзвоном,
То струною арфи озветься,
То сяйне виноградним гроном,
То зорею вночі всміхнеться.

Всім воно стає у пригоді,
Хто за друга тебе вважає,
Хто шукає щастя – в народі
Хто народу добра бажає.
З ним нам легше боротись, жити
І нове життя будувати…
Буде завжди воно служити
Всім, хто вміє тебе шанувати.

Виконавці образів Мавки і Лукаша виносять на авансцену кошик з квітами.
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