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Про розвиток освіти на ІІІ Європейському конгресі місцевого 
самоврядування

З 27 по 28 березня наш багаторічний 
колега, профтехосвітянин зі стажем, а 
нині голова Чернігівської обласної ради 
Ігор Вдовенко на запрошення польського 
Інституту східноєвропейських досліджень 
взяв участь у роботі ІІІ європейського 
конгресу місцевого самоврядування в 
Кракові.

Міжнародна конференція була 
присвячена обговоренню актуальних 
питань регіональної політики, 
особливостей співпраці органів 
місцевого самоврядування з органами 
виконавчої влади, а також науковцями та 
представниками бізнесу.

Окремий тематичний блок форуму був 
присвячений обговоренню особливостей 
впровадження освітньої реформи в 
Польщі та підготовки кадрів для сучасної 
економіки. Тож ми звернулись до Ігоря 

Станіславовича з проханням розповісти: 
чим сьогодні живуть освітяни Польщі?

- Як відомо, наприкінці минулого 
року Сейм Польщі затвердив реформу, 
яка вносить суттєві, а подекуди й доволі 
радикальні зміни в системі середньої 
освіти наших західних сусідів. Наразі 
в Польщі реформа освіти реалізується 
в різних напрямах: змінено вік, з якого 
розпочинається навчання дітей в школі, 
структура системи середньої та професійної 
освіти.

Зокрема, із 1 вересня 2017 року 
передбачається створення 8-річної 

початкової школи, 4-річної середньої 
школи, 5-річного технікуму і двоступеневої 
технічної школи. Усі ці перетворення 
повинні вступити в силу вже з нового 
навчального року.

Водночас сьогодні система освіти в 
Польщі виглядає наступним чином: 6- 
річна початкова школа, 3-річна гімназія 
(неповна середня освіта), 3-річний ліцей 
(повна загальна середня освіта).

Урядова ж реформа освіти передбачає 
ліквідацію гімназій і збільшення терміну 
навчання в початковій школі до 8 років, а 
в ліцеї – до 4.

Реформування освіти. Європейський досвід2
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Варто відзначити, що зміни в освіті 
викликали досить неоднозначну реакцію 
польського суспільства, зокрема серед 
педагогічних працівників та профспілок. 
Перед ухваленням рішення про реформу 
країною прокотилась хвиля страйків та 
демонстрацій.

Свідченням критичного ставлення 
громади до оновлення змісту освіти стала 

дискусія між міністром народної освіти 
Республіки  Польща Анною Залевською, 
яка була спеціальним гостем дебатів 
у рамках ІІІ Європейського конгресу 
місцевого самоврядування, та низкою 
місцевих ЗМІ.

Пані міністр у своїй доповіді активно 
захищала реформи, які впроваджуються в 
освіті, та водночас дорікала журналістам 
за виключно критичне і однобічне їх 
висвітлення. На її думку, реформа була 
добре підготовлена і успішно впроваджена. 
Однією з основних перешкод, за словами 
Анни Залевської, стало існування протиріч 
і непорозуміння між органами місцевої 
влади, профспілками та представниками 
міністерства. Тоді як для удосконалення 
системи польської освіти потрібно 
навпаки об’єднати зусилля і ефективно 
співпрацювати. На думку міністра, 
кінцевим результатом реформи має стати 
якісна система освіти, яка дасть змогу 
молоді успішно стартувати на ринку праці, 

стати конкурентоздатними фахівцями.
У частині розвитку професійної освіти 

наші колеги дотримуються переконання, що 
важлива роль належить саме практичному 
аспекту навчання. З цією метою в Польщі 
суттєво оновлені навчальні програми, 
які розроблялися із залученням фахівців 
як профільного міністерства, так і 
представників польських фірм. Проте, пані 
міністр констатувала той факт,що польські 
підприємці значно менше зацікавлені в 
інвестуванні коштів у розвиток професійної 
освіти, ніж їх європейські колеги, зокрема 
у Німеччині, де, як усім нам добре відомо, 
уже багато років успішно діє дуальна 
система освіти, що поєднує навчання у 
професійному навчальному закладі та на 
підприємстві. Крім того, наші колеги з 
Польщі так само, як і українські освітяни, 
активно працюють над вирішенням 
проблем існування малокомплектних 
шкіл, підвищенням професійного 
рівня педагогічних працівників. Серед 
пріоритетів на найближчу перспективу 
– покращення рівня викладання 
математичних дисциплін та інформатики, 
а також забезпечення упродовжнаступних 
двох років усіх шкіл країни доступом до 
широкосмугового Інтернету.

Загалом майже півторигодинна 
дискусія фактично звелась до презентації 
профільним міністром реформи середньої 
освіти, хоча хотілося б почути більше саме 
про професійне навчання у Польщі.

Прес-центр НМЦ ПТО 
у Чернігівській області

3Реформування освіти. Європейський досвід
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Важлива подія4
Віртуальна зустріч з легендою української освіти

Блаженний день, коли зробив ти вибір

Служінню дітям присвятить себе:

Нагодувати їх духовним хлібом,

Зерно в душі посіяти святе.

      Дитяче серце — у твоїх долонях,

      Допитливе, відкрите і просте,

      Тобі довірив Бог його наповнить

      Святим зерном, що згодом проросте.

Живи, як вчиш, учи, як Боже Слово,

Люби свій труд, як найцінніший дар,

Ти для дітей — як зірка світанкова,

Вони для тебе — як святий нектар.

Цим віршем Лариси Козинюк з Вінниці 
24 березня 2017 року в Чернігівському 
професійному ліцеї залізничного 
транспорту розпочалась науково-
педагогічна конференція «Педагог. 
Новатор. Романтик. З досвіду педагогічної 
діяльності М.М. Палтишева». 

Конференція була організована за 
ініціативи директора ліцею Зеленського 
В’ячеслава Григоровича, у полі зору 
якого завжди було і є все те, що сприяє 
підвищенню якості освіти української 
молоді. А досвід Миколи Палтишева, 
кандидата педагогічних наук, народного 
учителя СРСР, одного з чотирьох в 
Україні, який шліфував власну педагогічну 
майстерність, працюючи викладачем 
у Одеському професійно-технічному 
училищі, став автором поетапної системи 
навчання, що була визнана Академією 
педагогічних наук СРСР та Академією 

педагогічних наук України і поширена в 
навчальних закладах СРСР, Японії, Франції, 
Німеччини, Куби, Монголі, неабияк 
зацікавив В’ячеслава Григоровича. Так 
виникла ідея конференції, до активної участі 
в якій долучились кандидати педагогічних 
наук Чернігівського педуніверситету та 
школи-ліцею № 22 м.Чернігова.

Відкрив конференцію Віктор Гріненко, 
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директор Навчально-методичного центру 
профтехосвіти в Чернігівській області, 
працівники якого здійснювали методичний 
і технічний супровід цього заходу.

 У актовій залі ЧПЛЗТ зібрались 
студенти і викладачі Чернігівського 
національного педагогічного 
університету, вчителі шкіл міста, слухачі 
курсів підвищення кваліфікації при 
Чернігівському інституті післядипломної 
педагогічної освіти, педагогічні працівники 
професійно-технічних навчальних закладів 
м.Чернігова, методисти Навчально-
методичного центру профтехосвіти у 
Чернігівській області щоб обговорити 
основні завдання сучасного вчителя, 
з’ясувати, як стати для учнів тим учителем, 
якого вони пам’ятатимуть усе життя, 
зрозуміти, що таке «педагогічна гармонія» 
та «поетапна система навчання». 

Зустріч з Миколою Миколайовичем 
Палтишевим, відбувалась по скайпу. 

Учасники конференції із захопленням 
вслухались у кожне слово педагога-
новатора 80-х років ХХ століття - легенди 
української освіти, методичні поради 
якого щодо організації результативної 
навчальної діяльності на уроці і у ХХІ 
столітті не втратили своєї актуальності. 

 Це засвідчили у свої виступах 
доповідачі: Оксана Колотило, учитель-

методист школи-ліцею №22 м.Чернігова, 
кандидат педагогічних наук, викладачі 
Чернігівського національного 
педагогічного університету, кандидати 
педагогічних наук – Олена Полетай, 
доцент кафедри педагогіки, психології та 
методики технологічної освіти, Андрій 
Коляда, доцент кафедри загальнотехнічних 
дисциплін та креслення, а також магістр 
ЧНПУ Олена Смілик.

 Завершуючи конференцію, Віктор 
Гріненко висловив щиру подяку Миколі 
Миколайовичу Палтишеву за те, що він 
відгукнувся на прохання поділитись 
з освітянами Чернігівщини своїм 
неоціненним досвідом, запевнивши його 
в тому, що усе почуте і побачене на цій 
зустрічі буде донесене до кожного педагога 
професійно-технічних навчальних закладів 
області. Він також подякував усім, хто 
активно приєднався до роботи конференції 
та тим, хто був на ній присутній.

Ткач Н. М.,
 методист НМЦ ПТО 

у Чернігівській області

Важлива подія
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Професія краси, жіночності та гарного настрою
«Візажист - це художник-митець, 
полотном для створення шедеврів 
якого є Ваше обличчя»

Візажист - фахівець, який створює 
певний образ обличчя людини за 
допомогою засобів макіяжу. Візажист 
у прямому сенсі слова створює Красу і 
Стиль, тим самим роблячи людину більш 
привабливою та чарівною, приховуючи 
недоліки і підкреслюючи переваги її 
зовнішності.

Справжній професіонал сприймає 
людину як єдине ціле - з голови до ніг, 
враховуючи не тільки форму обличчя, але 
і будову фігури, загальний вигляд і навіть 
внутрішній світ. Найкращий макіяж той, в 
якому зовнішній вигляд людини гармонує 
з його внутрішнім світом. Сучасні засоби 
макіяжу і мистецтво візажу дозволяють 
кардинально змінити обличчя. Професія 
візажиста існує для того, щоб допомогти 

людям виглядати стильно і вишукано в 
найважливіші моменти їхнього життя, 
справляючи враження успішної та здорової 
особистості.

В і з а ж и с т , 
слідуючи моді й 
світовим тенденціям 
косметичних брендів, 
одночасно повинен 
враховувати побажання 
клієнта і його фізичні 
особливості: будову 
обличчя, форму очей, 
брів і губ, колір шкіри, 
його стиль і спосіб 

життя. Візажист під час консультації 
може запропонувати клієнту своє бачення 
образу, не нав’язуючи його.

Основне завдання візажиста - виявити 
індивідуальні риси обличчя і підкреслити 
їх красу. Щоб пізнати всі тонкощі професії, 
потрібна постійна практика. Причому 
справжній професіоналізм приходить 
після виконання особливо складних робіт. 
Не бійтеся брати участь у показах мод 
і конкурсах краси. Чим більше досвід 
участі в подібних заходах - тим вищий 
шанс отримати гарну роботу. Сьогодні 
конкуренція дуже висока, індустрія краси 
швидко набирає обертів, відкривається 
безліч салонів краси, перукарень, 
відповідно набір персоналу (візажистів, 
перукарів, майстрів нігтьового сервісу) 
проходить надзвичайно ретельно. 
Тому необхідно постійно підвищувати 
кваліфікацію і зміцнювати теоретичну 
базу, тобто рости як професіонал у своїй 
справі.
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Варто бути готовим до труднощів 
на самому початку кар’єри, адже наша 
професія передбачає наявність постійних 
клієнтів або популярності імені. Потрібно 
бути цілеспрямованим і наполегливим, 
набиратися досвіду.

Не можна забувати про якість косметики, 
вона на 90% повинна бути професійною.

З кожним днем вимоги до фахівців 
зростають. Це стосується не тільки 
техніки нанесення макіяжу, але і якості 
обслуговування клієнтів. Професіоналізм 
полягає в симбіозі сильних теоретичних 
знань, навичок використання різних 
технік макіяжу, а також у вмінні себе 
зарекомендувати. Багато візажистів 
змогли досягти успіху на міжнародній 
арені завдяки потягу до постійного 
самовдосконалення, вони беруть участь у 
зйомках фільмів, телепередач, втілюючи в 
життя найпотаємніші мрії.

Професію візажиста можна здобути 
у Чернігівському вищому професійному 

училищі побутового обслуговування, 
після закінчення якого Ви зможете 
працювати в салонах краси, перукарнях, 
косметологічних кабінетах, у теле- і 
кіностудіях, у модельних агентствах, 
театрах, в інститутах косметології, 
співпрацювати з фотографами, друкуватися 
в модних журналах, брати участь у 
виставках, проводити власні майстер 
класи і головне – самостійно та успішно 
розвивати власну кар’єру на благо нашої 
України.

Ви отримаєте відмінну професію, яка 
має багато переваг:

Візажист- це престижна і модна • 
професія!
Ваш робочий день залежить тільки • 
від Вас!
Це завжди живі гроші!• 
Це багато краси навколо!• 
Ви завжди чарівні!• 
Нові друзі, інше життя!• 

Загорянська Г.В.,
майстер виробничого навчання 

Чернігівського вищого професійного
училища побутового обслуговування
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Робітник фермерського господарства – перспективна аграрна професія
Ми живемо в аграрній державі, а 

щоб її економіка стрімко розвивалася 
сьогодні, необхідні висококваліфіковані 
робітники. Сучасний роботодавець щодня 
зустрічається з цією проблемою. Тому 
професійно-технічні навчальні заклади 
погоджують робочі навчальні програми 
із замовниками кадрів. Але це лише 
невеликий відсоток розв’язання проблеми, 
бо найскладнішим завданням є створення 
матеріальної бази, яка відповідала б 
вимогам якісної підготовки кваліфікованих 
робітників.

 До адміністрації Сокиринського 
професійного аграрного ліцею звернулися 
представники компанії «КЕРНЕЛ» із 
пропозицією співпраці. З цього почалася 
реалізація корпоративної програми для 
молоді – «Кернел-Шанс». Побувавши у 
багатьох вишах України, поспілкувавшись 
із тисячами українських студентів, 
представники компанії зустрілись із 
невтішною реальністю - отримання 
диплому є формальним і не дає реальних 
практичних навичок, потрібних 
потенційному роботодавцю.

Метою комплексної програми є 
підготовка висококваліфікованих 
робітників якісно нового рівня, які зможуть 
розвивати сільське господарство та 

реалізувати потужний потенціал України 
як аграрної держави.

Найбільш необхідна для великих 
сільськогосподарських підприємств 
є професія «Робітник фермерського 
господарства». Унікальність цієї професії 
для аграрних підприємств полягає у тому, 
що учні вивчають вісім навчальних блоків, 
які ніби поєднані між собою, а наразі це 
отримані знання і практичні вміння з різних 
аспектів ведення сільського господарства.

Так, вивчивши навчальний 
блок «Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва», 
випускник отримує три категорії А1, А2, 
В1, має можливість працювати на тракторах 
вітчизняного та зарубіжного виробництва, 
з двигунами різних потужностей, він же і 
бульдозерист, і комбайнер. 

Виконує сільськогосподарські 
механізовані роботи, транспортні роботи, 
читає креслення, вміє застосувати  
агротехнологічні вимоги до насіння та 
сівби, вирощування сільськогосподарських 
рослин, знає технологію приготування 
мінеральних та органічних добрив, основи 
організації оплати праці. Навчальний блок 
«Слюсар» дає практичні вміння щодо 
способів виконання слюсарних робіт та 
перевірки якості ремонту. Як тваринник, 
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майбутній робітник фермерського 
господарства знає будову машин та 
обладнання для тваринницьких ферм, 
технологію приготування кормів, володіє 
технологією первинної обробки продуктів 
тваринництва. Знання з основ ветеринарії 
дає змогу визначати хворобу тварин та 
здійснювати їх лікування. Під час навчання 
з названої вище професії випускники 
отримують посвідчення водія легкових та 
вантажних автомобілів.

І ось він - робітник фермерського 
господарства, який за час навчання 
оволодів знаннями для створення власного 
бізнес-плану, виконання фінансових звітів, 
започаткування власної справи. Саме 
такий працівник відповідає критеріям 
роботодавців-аграріїв. І якщо сільська 
дитина, допомагаючи батькам, знала ази 

ведення господарства, то після навчання 
кваліфікований робітник фермерського 
господарства, досягаючи високого 
ступеня майстерності, перетворює роботу 
в улюблену справу, яка буде приносити 
великий дохід.

А найважливішим є те, що професія 
«Робітник фермерського господарства», 
враховуючи її інтеграцію, має попит 
на ринку праці. У ній закладені великі 
можливості кар’єрного росту. 

Назаренко Ю.О.,
заступник директора

з навчально-виробничої
роботи

Сокиринського професійного
аграрного ліцею
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Майстер-клас як форма поширення 
інноваційних педагогічних ідей 

у Чернігівському центрі професійно-технічної освіти
Чи існують смачні та корисні цукерки? 

Так! І їх можна приготувати самим із 
простих та доступних інгредієнтів. 
Дізнатися, що таке справжні солодощі, 
які корисні для здоров’я і неодмінно 
сподобаються дорослим і дітям, можна, 
відвідавши майстер-клас «Корисні 
цукерки».

Проведення майстер-класів  на 
базі навчально-практичного центру 
ресторанного сервісу з метою професійного 
самовдосконалення  педагогів та учнів 
стало традицією в центрі ПТО. Майстер-
клас - особлива форма навчального 
заняття, яка заснована на практичних діях 
показу і демонстрації творчого вирішення 
певного пізнавального та проблемного 
педагогічного завдання.  Основний 
принцип майстер-класу: «Я знаю, як це 
зробити, і я навчу Вас». 

Викладач професійно-теоретичної 
підготовки Крутько Світлана Миколаївна у 

ході проведення майстер-класу ділиться  з 
колегами та учнями знаннями та уміннями 
щодо приготування кондитерських 
виробів. Розповідь про свої надбання вона 
супроводжує демонстрацією робочих 
прийомів з приготування цукерок.

В основі корисних цукерок — курага, 
родзинки, чорнослив, інжир, фініки та інші 
улюблені сухофрукти, а також горіхи. Такі 
солодощі не можуть іти в жодне порівняння 
зі звичайними «магазинними» ласощами. 
Ні для кого не секрет, що більшість 
«магазинних» цукерок містять дуже мало 
корисних інгредієнтів, а ось рослинних 
і транс-жирів, а ще ароматизаторів, 
консервантів і подібних добавок у них 
більш ніж достатньо. Користі від таких 
цукерок ніякої: вони викликають звикання 
та залежність від солодкого, а «порожні» 
калорії, що містяться в них, збільшують 
вагу людини.

Якщо без солодкого не обійтися, чому 
б не замінити їх корисними й не менш 
солодкими сухофруктами? Сухофрукти 
— це натуральні солодощі, що містять 
багато корисних речовин і мікроелементів, 
лікують судини та серце. 
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А горіхи, кокосова стружка, кукурудзяна 

крихта, дрібне насіння, таке як кунжут, 

льон або мак, нададуть їм справжнього 
«магазинного» вигляду.

Новація - майстер-клас «Цукерочка»  
був проведений для юних кулінарів - 
учнів шкіл міста з метою популяризації 
робітничих професій на ринку праці. Під 
керівництвом викладача юні кулінари 
мали змогу приготувати  цукерки на основі 
дитячої суміші «Малютка», батончики 

«Фітнес», домашні цукерки без цукру 
та  гарбузове насіння в шоколаді.  Від 
майстер-класу діти  отримали сертифікати,  
прості та корисні рецепти, нові враження 
і знайомства, багато спілкування і трішки 
добрих пустощів.

     Кондитер - це та професія, майстри 
якої створюють свято у вирі буденності, 
передають барви природи через  свою 
творчу фантазію у смачному солодкому 
диві.

Максименко І. О., 
методист Чернігівського 

центру професійно-
технічної освіти

Інноваційні педагогічні ідеї
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Українсько-швейцарський проект 
«Державно-приватне партнерство для поліпшення

 санітарно-технічної освіти в Україні»
У прагненні зміцнити дружні 

стосунки, що існують між країнами та 
на підставі рамкової Угоди між Урядом 
України та Урядом Швейцарської 
Конфедерації про технічне та фінансове 
співробітництво, підписаної 13 жовтня 
1997 року і ратифікованої 14 травня 
1999 року, Міністерство освіти і науки та 
Швейцарська Конфедерація, представлена 
Швейцарською агенцією розвитку 
й співробітництва (ШАРС/ SDC), а 
також «Geberit International Sales AG», 
започаткували проект «Державно-приватне 
партнерство для поліпшення санітарно-
технічної освіти в Україні». Виконавець 
проекту - Ресурсний центр ГУРТ.

Проект спрямований на сучасну 
підготовку українських учнів професійно-
технічних закладів за спеціальністю 
«Монтажник санітарно-технічних систем 
і устаткування», яких навчатимуть на базі 
новітнього устаткування та із залученням 
досвіду швейцарських експертів.

Основна мета проекту – розробити 
та втілити модель державно-приватного 
партнерства у професійній освіті, навчання 
для поліпшення можливостей професійно-

технічних навчальних закладів – учасників 
проекту. А також запропонувати ринково 
орієнтовану, практичну та сучасну освіту 
у сфері санітарних технологій.

Педагогічний колектив Чернігівського 
професійного ліцею залізничного 
транспорту взяв участь у цьому  проекті, 
який фінансувався Швейцарською 
агенцією розвитку та співробітництва 
(SDC) у партнерстві з компанією Геберіт 
Інтернешнл Сейлз АГ та виконується 
Ресурсним центром ГУРТ і стандартом 
України нового покоління модульної 
системи, який був розроблений у 2015 
році. 

У 2016 році в ліцеї було відкрито один 
із шести в Україні Міжрегіональний 
навчально-практичний центр з підготовки 
монтажників санітарно-технічних систем 
і устаткування.

17 березня 2017 року у Чернігівському 
професійному ліцеї залізничного 
транспорту було успішно проведено 
Державну кваліфікаційну атестацію 
в групі СТ-11 з професії «Монтажник 
санітарно-технічних систем і устаткування 
ІV розряду».
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ДКА проводилася державною 

кваліфікаційною комісією, яка розглянула 
підсумки навчальних досягнень учнів, 
результати виконання ними пробних 
кваліфікаційних робіт, щоденники обліку 
виконання детальної програми виробничої 
практики, висновки роботодавців і 
виробничі характеристики та наряди на 
пробні кваліфікаційні роботи учнів ліцею, 
які навчались за Державним стандартом.

Перші ластівки, наші випускники, 
а завтра вже кваліфіковані робітники, 
показали свої знання і вміння, які здобули 
під час навчання за новим проектом з 
використанням сучасного обладнання.

Щиро бажаємо Вам, шановні 
випускники, міцного здоров’я, особистих 
перемог, реалізації задумів і творчих 
планів! 

Нехай знання та практичні навички, 
отримані у навчальному закладі, неодмінно 
стануть запорукою успіху, допоможуть 
досягти омріяних вершин у вашій 
професійній діяльності!

Шихуцька Н.М., 
методист Чернігівського 

професійного ліцею
 залізничного транспорту 

Міжнародна співпраця
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Дружня поїздка до Латвії

Нещодавно  делегація із числа 
педагогічних працівників та учнів 
ДПТНЗ «Сновське вище професійне 
училище лісового господарства» на 

чолі з директором Дубиною Ларисою 
Олексіївною,  з відповідним візитом 
відвідала колег  Огрського державного 
технікуму Латвії.

Зустріч проходила в дружній атмосфері. 
Директор Огрського державного технікуму 
Ілзе Бранте разом зі своїми колегами 
провела для гостей зі Сновська екскурсію  
навчальним закладом, демонструючи 
оновлені аудиторії, лабораторії, майстерні. 
Кожна  аудиторія в технікумі має 
мультимедійне оснащення, майстерні 
забезпечені сучасним обладнанням, 
лабораторії – комп’ютерною технікою.

Сновська делегація відвідала учбове 
лісове господарство, загальна площа 

якого 2,5 тис. га,  де учні технікуму, які 
навчаються за професією «Оператор 
лісових машин»,  проходять виробничу 
практику, працюючи на  сучасній техніці 
(харвестер, форвардер), відшліфовуючи 
свою майстерність, що є запорукою 
гарантованого працевлаштування. Крім 
того, делегація відвідала Управління 
державних  та муніципальних лісів Латвії, 
ознайомилась зі специфікою роботи 
лісгоспів.

Наприкінці візиту латвійські друзі 
організували екскурсію  столицею Латвії  

та Державним ботанічним садом, від 
споглядання яких у гостей залишилися   
приємні враження.

Повернувшись з Латвії, Лариса Дубина, 
директор Сновського училища, привезла з 
собою запрошення від латвійських друзів 

Міжнародна співпраця
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на  участь  в конкурсі «European Students 
Championship in Forestry Skils», який буде 
проходити в кінці травня в Швейцарії. 
З березня почалася підготовка команди 
викладачів та учнів до участі в ньому.

Крім того, директор Огрського 
державного технікуму Ілзе Бранте та 
директор Сновського училища Лариса 

Швороб І.А.,
методист Сновського вищого 

професійного училища лісового 
господарства

Дубина - домовились укласти угоду 

в  рамках налагодження міжнародного 
співробітництва між навчальними 
закладами в сфері підготовки робітничих 
кадрів шляхом обміну передовим досвідом, 

організації стажування викладачів, 
майстрів виробничого навчання, учнів 
та реалізації спільних наукових проектів. 
«Таке співробітництво сприятиме 
взаєморозумінню між українським і 
латвійським народами», -  вважають обидві 
сторони.

Міжнародна співпраця
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Обласні олімпіади із загальноосвітніх предметів
Більшість учнів професійно-технічних 

навчальних закладів області разом 
з професією здобувають знання із 
загальноосвітніх предметів. І хоч рівень 
знань з предметів шкільного курсу в наших 
учнів не надто високий, та серед них є ті, 
у яких інтерес до вивчення тих чи інших 
предметів виходить за рамки навчальних 
програм, а бажання знати якомога більше 
спонукає до ґрунтовного володіння 
основами гуманітарних і природничих 
наук.

Саме такі учні, а їх було 89, 2 березня 2017 
року під час обласних олімпіад змагались у 
знані історії своєї держави України, вмінні 
розв’язувати нетипові задачі з математики, 
фізики та біології, демонстрували ступінь 
володіння міжнародною англійською 

мовою, персональним комп’ютером у 
рамках предмета «Інформатика».

Перед учасниками змагань гостинно 
відкрили двері Чернігівське вище 
професійне училище, Прилуцький 
професійний ліцей та Ніжинський 
професійний аграрний ліцей, створивши 
всі умови для того, аби «олімпійці» 
почувалися комфортно та якомога краще 
справились із завданнями, адже всі 
вони захищали честь своїх навчальних 
закладів.  

Та в кожному змаганні перемагають 
кращі. То ж ми вітаємо тих, хто зайняв першу 
сходинку «олімпійського п’єдесталу» -

                    

                      Миронович                       
            Максим Михайлович             
                       (ЧВПУ) 
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                            Полякова                      
                       Діана Романівна          
                               (ЧПЛП) 

                           Смирнова
                     Ганна Сергіївна
                              (ЧПБЛ)

                          Тарчишник                                 
                     Ірина Михайлівна                     
          (ЧПЛЗТ)                                             

                              Білоног   
                      Артем Олегович   
                   (ЧПЛЗТ)    

Вітаємо також призерів олімпіад, які 
вибороли «срібло» та «бронзу»:

Метихатко А.О., Пясецьку М.А., • 
Кобеняк Я.О., Кожемяко М.С., 
Тарасенко Я.С. (Чернігівський 
професійний ліцей побуту); 
Юшкіна О.І. (Чернігівське вище • 
професійне училище);
Криволапа Я.О., Коваленка Д.О. • 
(Чернігівський професійний ліцей 
деревообробної промисловості);
Риман В.В., Воротинського О.Г. • 
(Сновське вище професійне училище 
лісового господарства);
Чернявського Я.В. (Сосницький • 
професійний аграрний ліцей);
Нечипорук Ю.А. (Дігтярівський • 
професійний аграрний ліцей).

Бажаємо успіхів усім учасникам 
олімпіад у навчанні й нових здобутків 
їм та їхнім викладачам-наставникам

Ткач Н. М.,
 методист НМЦ ПТО 

у Чернігівській області
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Учні ПТНЗ продемонстрували свою фахову майстерність
 на обласному конкурсі з професії «Маляр»

На навчально-виробничій базі 
Чернігівського професійного будівельного 
ліцею четверо учнів із двох професійно-
технічних навчальних закладів, що готують 
опоряджувальників для будівельної галузі, 
а саме ДПТНЗ «Чернігівський професійний 
будівельний ліцей» та Чернігівський 
професійний ліцей залізничного 
транспорту, продемонстрували свою 
фахову майстерність під час обласного 
етапу Всеукраїнського конкурсу з професії 
«Маляр».  Конкурс проходив у II тури 
(теоретичний і практичний) протягом двох 
днів, 22 та 23 березня 2017 року.

Теоретичний тур полягав у комплексній 
перевірці рівня професійно-теоретичних 
знань з предметів «Технологія малярних 
робіт», «Матеріалознавство», «Охорона 
праці», «Будівельне креслення», 
«Електротехніка» шляхом тестування 
на персональних комп’ютерах, 
розрахункового  завдання на визначення 
площі опоряджувальної поверхні та 
витрати матеріалів за заданим кресленням 
(планом квартири).

Практичний тур передбачав виконання 
підготовки під високоякісне водне 

фарбування, пофарбування заздалегідь 
підготовленої та заґрунтованої поверхні. 

Компетентне журі, яке складалось із 
досвідчених виробничників, відзначило 
високий рівень професійної підготовки 
учасників конкурсу.

За результатами конкурсу, сумарній 
кількості балів за виконання теоретичного 
і практичного туру, рішенням журі 
переможцем конкурсу визнаний учень 
Чернігівського професійного будівельного 
ліцею Дмитро Клещ,  учень цього ж 
навчального закладу Ігор Богдан  посів 
ІІ місце.  Якісно їх підготувала майстер 
виробничого навчання Яценко Олена 
Миколаївна. Почесне третє місце - за 
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ученицею Чернігівського професійного 
ліцею залізничного транспорту  Юлією 
Колесник (майстер виробничого навчання 
Чикида Оксана Іванівна).

На урочистому закритті конкурсу голова 
журі - завідувач кафедри промислового 
і цивільного будівництва Чернігівського 
національного технологічного 
університету Завацький Сергій 
Володимирович та голова оргкомітету, 
директор Навчально-методичного 
центру професійно-технічної освіти у 
Чернігівській області Гріненко Віктор 
Володимирович нагородили призерів 
обласного конкурсу дипломами І, ІІ, 
ІІІ ступенів Управління  освіти ЧОДА, 
четвертого учасника -  грамотою,  всі 
отримали цінні подарунки.

Могильницький М. В.,
 методист НМЦ ПТО 

у Чернігівській області
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Юний талант 
Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту

Учень Чернігівського професійного 
ліцею залізничного транспорту Євгеній 
Роговенко, який навчається за професією 
«Електромонтажник з освітлення та 
освітлювальних мереж, електромонтажник 
силових мереж та електроустаткування», 
взяв участь у 72-му Всеукраїнському  
конкурсі-фестивалі для дітей та молоді 
«Весняний зорепад», який проходив 12 
березня у Чернігівському обласному 
філармонійному центрі.

Конкурс користується великою 
популярністю серед дітей та молоді. Наш 
учасник був неабияк вражений творчим 
та професійним підходом до організації 
конкурсу і водночас - святковою та 
затишною атмосферою, яка панувала в 
залі. Головна мета фестивалю – налагодити 
творчі мости дружби між молоддю різних 

міст, країн і навіть континентів, щоб 
ніколи не згасала іскра творчості в кожній 
особистості.

Євгеній Роговенко отримав Першу 
премію в номінації «Естрадний вокал» і 
був нагороджений дипломом, пам’ятною 
медаллю та сертифікатом на 50 євро для 
участі у ІІІ Міжнародному конкурсі-
фестивалі, який буде проходити у Болгарії 
в м. Кітен.

Вітаємо Євгенія та його наставника, 
керівника чоловічого  вокального 
ансамблю ліцею Зенченко Інну Петрівну 
з перемогою та бажаємо подальшого 
творчого злету і по-справжньому зіркових 
оцінок таланту!!!

Шихуцька Н. М., 
методист Чернігівського 

професійного ліцею 
залізничного транспорту
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Вітаємо переможців конкурсу 
«Весна починаєтся з краси»

І місце 
Бездітько Поліна
Чернігівський професійний ліцей 
залізничного транспорту

ІІ місце
Зайченко Христина
Чернігівський професійний ліцей побуту

ІІІ місце
Чубенко наталія
Прилуцький професійний ліцей Чернігівської 
області

Всі учасниці конкурсу будуть нагороджені призами та 
відзнаками НМЦ ПТО у Чернігівській області

Детальна інформація за посиланням: http://goo.gl/e0QkDm
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Відкрита трибуна «Історія – вчитель життя»
Указом Президента України  2017 

рік проголошено Роком Української 
революції 1917-1921 років. У рамках 
заходів, присвячених 100-річчю 
створення Української Центральної 
Ради 14 березня 2017 року відбулась 
відкрита трибуна Президентів Рад 
учнівського самоврядування професійно-
технічних навчальних закладів області 
«Історія – вчитель життя». ЇЇ метою 
було вшанування традицій боротьби за 
незалежність і соборність України та 
військової звитяги захисників рідної 
землі, творців національної державності, 
тисячолітньої історії державотворення 
українського народу, визнання історичного 
значення подій, пов’язаних із визвольною 
боротьбою початку ХХ століття та 
утвердженням української державності у 
формі Української Народної Республіки. 

Президенти Рад учнівського 
самоврядування зібралися за круглим 
столом у НМЦ ПТО в Чернігівській 
області та обговорили основні питання, 
пов’язані з історією створення Української 
Центральної Ради, чотирма її Універсалами, 
діяльністю відомих постатей того часу 
-  Михайла Грушевського, Володимира 
Винниченка, Сергія Єфремова.

Програмою заходу для учнів ПТНЗ 

області була передбачена екскурсія 
до Чернігівської обласної ради, де 
вони зустрілися з її головою Ігорем 
Станіславовичем Вдовенком. 

Він ознайомив юнацький актив зі 
структурою та особливостями роботи 
представницького органу області, 
основними досягненнями в роботі 
депутатського корпусу сьомого скликання. 



«Орбіта профтехосвіти»
№3 березень 2017

23
У ході розмови торкнулися також основних 
нюансів проведення децентралізації та 
створення об’єднаних територіальних 
громад на теренах Придесення. У форматі 
діалогу обговорювались проблеми, що 
виникають на шляху реформування 
місцевого самоврядування. 

Під час екскурсії учні дізналися про 
роботу відділів виконавчого апарату 
обласної ради та мали змогу відчути себе 
справжніми депутатами, голосуючи у 

сесійній залі. 

Після розмови з учнівським активом 
професійно-технічних навчальних 
закладів у працівників виконавчого апарату 
Чернігівської обласної ради залишилися 
надзвичайно приємні враження. Адже вони 
побачили, що молодь дійсно переймається 
тим, що відбувається у державі, 
цікавиться роботою органів місцевого 
самоврядування, а дехто навіть виявив 
бажання у майбутньому випробувати свої 
сили в політиці та сфері публічної влади.
У свою чергу учні отримали незабутні 
враження від зустрічі та  пам’ятні подарунки 
від голови обласної ради - фотоальбоми 
«Чернігово-Сіверська земля».

Костюк Н.М., 
методист НМЦ ПТО 

у Чернігівській області

Учнівське самоврядовання
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Прилуцький професійний ліцей – воїнам АТО
Уже     стало   доброю традицією 

для нашого навчального закладу 
допомагати воїнам, які беруть участь 
в антитерористичній операції на Сході 
України. Учнівський та педагогічний 
колективи долучалися до різних акцій: 
плели маскувальні сітки, збирали теплі 
речі, харчі, гроші, виготовили пічку-
буржуйку…

2-3 березня в ліцеї вкотре була 
проведена акція допомоги воїнам АТО, в 
ході проведення якої учні писали листи, 
виготовляли обереги та готували смачні 
страви.

У людей завжди була й залишається 
потреба спілкуватись, ділитись своїми 
думками, враженнями, почуттями, 
співчувати, підтримувати у важку хвилину 
життя. Добре, коли хтось є поруч. А якщо 
далеко? Тоді ми пишемо листи. Вчасно 
отриманий лист інколи здатний повернути 

людині віру в добро, 
у життя.

Саме у цьому 
непростому жанрі 
спробували себе 
учні Прилуцького 
професійного ліцею, 
взявши участь в акції 

«Лист воїну АТО».
З великою відповідальністю 

поставились учні до написання листа, адже 
отримають його люди, які перебувають 
далеко від домівки, які щодня наражають 
своє життя на небезпеку заради миру і 
чистого неба над Україною. 

(Куленча Ірина Іванівна, викладач 
української мови та літератури).

Млинок – символ руху та життя. Наші 
пращури з давніх-давен використовували 
обереги.

Вони вважали, що обереги мають 

надприродну здатність відвертати від його 
власника хвороби та біди, приносити їм 
щастя та всілякі гаразди. Також вважається, 
що оберіг приносить успіх, попереджає про 

небезпеку, поліпшує 
стан здоров’я.

Ми сплели нашим 
захисникам млинки 
– це символ руху та 
життя. Хай вони Вас 

захищають цілодобово. 
(Добржанська ЛарисаМихайлівна, 

майстер виробничого навчання групи 
швачок).

Завдяки нашим мужнім захисникам ми 
маємо можливість навчатися, здобувати 
улюблену професію. Тому хочеться 
підтримати воїнів і показати, що ми 
вміємо. 

Під керівництвом майстрів виробничого 
навчання учні приготували смажені котлети, 
печінку, м’ясну підливу та на гарнір   - 

р о з с и п ч а с т у 
рисову кашу.
На солоденьке 
– пиріг з 
п о в и д л о м . 
Хочеться, щоб 
наші смачненькі 
страви зігріли 

серця мужніх воїнів і вони відчули 
підтримку, любов та повагу. 

 (Огієнко Світлана Василівна, 
майстер виробничого навчання кухарів, 
кондитерів).

Тишкевич С.М.,
методист Прилуцького 

професійного ліцею
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В пам’яті нашій залишишся ти…
Сценарій проведення лінійки, 

присвяченої 
роковинам загибелі в АТО 

випускника 
Професійно - технічного 

училища №33 с. Мрин 
Живковича Владислава                           

На фоні мелодії (українська повільна 
патріотична пісня)

Слова директора: І сьогодні все, 
як завжди: змінюються миттєвості 
швидкоплинного часу, на зміну зимі йде 
весна, весну змінює літо… А втрачене 
життя не повернути…

 Щодня Україна втрачає найцінніше 
у зоні АТО– цвіт нації, втрачає тих, хто не 
встиг долюбити, доспівати, дожити…

Лінійка, присвячена пам’яті нашого 
випускника Живковича Владислава, 
який віддав своє життя за мирне небо над 
Україною, оголошується відкритою.

Звучить Гімн

Виходять ведучі.

Ведуча 1.  
Вони по-різному проходили свій шлях.
Хтось був вже батьком, хтось чекав                     

     дитину.
Лише війна міцний залізний цвях,
Так несподівано забила в домовину.
А скільки було в кожного ідей?
Зробити хату, виростити сина.
Щодня втрачаєм мужніх ми людей.
І у скорботі плаче Україна.

Ведуча 2.    
Найболючіше слово – війна.
Чорним круком у небі висне,
Сивим мороком серце тисне.
Ні кінця їй, ні краю нема.
І снаряди сичать, мов аспиди,
На міста і на села падають.
Прапори вже хрести нагадують.
Уповає весь Схід на Господа.

Ведуча 1. 
Понад 25 років українській державі, але 

це лише мить, незначна частина нашого 
минулого. І знову життя поставило перед 
нами випробування: події останніх років 
примусили кожного українця відчути 
свою причетність до своєї країни, а також 
зрозуміти, що ми - господарі на власній 
землі.

Ведуча 2.
Та не всім це до душі. Вороги зазіхають 

на територіальну цілісність нашої 
держави. На Сході точаться криваві бої. 
Там вирішується доля і майбутнє України 
Але ми знаємо, що ми – єдині, що перемога 
буде за нами. Україна – єдина,й іншого 
шляху у нас немає.
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Ведуча 1.   
Всіх до одного ми повинні пам’ятати,
Хто нас в цей час тяжкий на Сході   

     захищав,
Щоб знала кожна вбита горем мати,
Що не даремно син життя своє    

     віддав.
Учениця. 
Владислав Хайдарович Живкович 

народився 30 липня 1975 року в місті 
Ангарськ Іркутської області. Після 
закінчення школи успішно здобув професію 
бухгалтера сільськогосподарського 
виробництва у Мринському професійно-
технічному училищі № 33. 26 грудня 1993 
року був призваний до лав Збройних Сил 
України. За час служби займав посади 
від командира відділення  до командира 
взводу. У перервах між службою навчався 
в Ніжинському педагогічному університеті 
імені Миколи Гоголя і здобув спеціальність 
«Психолог».

  З 2012 по 2014 роки проходив 
службу у Центрі Забезпечення службової 
діяльності Міністерства оборони і 
Генерального штабу Збройних Сил 
України. Як професійний військовий, він 
не міг залишитись байдужим до того, що 
відбувалось навколо. З листопада 2014 
року у складі 25 окремого мотопіхотного 
батальйону оперативного командування 
«Север» Сухопутних військ Збройних Сил 
України брав участь у бойових діях під 
Дебальцевом.  

Ведуча 2. 
Чотири місяці на війні. День і ніч. Хто 

не був там і лише слухає розповіді про неї, 
той нічого  не знає про війну. У коротку 
відпустку побачення на Новий рік батьки, 
ніби відчуваючи серцем лиху годину, 
обмовились:              «Бережи себе, сину, у 
тебе — діти, дружина». 

 Владислав усміхнувся на те, так 
тільки він міг усміхатися, і відповів, 
як відповів би кожний з бійців його 
рідного батальйону: «Є така професія — 
Батьківщину захищати!»

Ведуча 1. 
«Зі щитом чи на щиті» — так звучить 

стародавній військовий клич. З ганьбою 
жити чи з честю помирати. Такий був 
для них вибір. І вони вже його зробили, 
пробиваючись неодноразово через 
оточення й розставлені мінні пастки. 

Ведуча 2. 
Владислав був хорошим командиром і 

бойовим товаришем. Він нарівні ділив із 
підлеглими фронтові труднощі й миттєві 
радощі. «Наш «Хоттабич» — називали 
його з повагою і любов’ю солдати.

Ведуча 1. 
Розповідають, що, виходячи з оточення, 

Владислав по телефону вказував дорогу 
ще й землякові Борисенку Олексію із 
Селища, який з другом потрапив на 
ворожий блокпост. Земляк дістався до 
своїх,  Владислав, на жаль,  не встиг…

Виконання вірша його авторкою 
Тетяною Плескач

Серце, не плач, я прошу, не ридай.
Бачиш, герой наш полинув у рай.
Там вже  сьогодні душа спочиває,
З неба на нас він тепер поглядає.

Молю я, душа, не плач, не кричи,
Хай стогнуть, ревуть ті прокляті сичі,
Котрі відібрали у Влада долю,
І ми сьогодні в полоні болю.

Спасибі, героє, спасибі, друже.
Пишаємось тобою дуже й дуже.
Пишається училище, село, Батьківщина,
Найкраща у світі ненька-Україна.
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В пам’яті нашій  залишишся ти.
Розповідь стерти повік неможливо.
Усмішка з дошки твоя - назавжди
Нам промовлятиме: «Живіть щасливо!»

Ведуча 2. 
18 лютого 2015 року Владислав 

Хайдарович Живкович загинув при виході 
з оточення поблизу селища Рідкодуб. На 
39-му році життя підступна смерть забрала 
його — турботливого, коханого чоловіка 
і батька. Прекрасну людину, бойового 
товариша й командира втратили Україна, 
с.Мрин та побратими по зброї.

Ведучий 1.    
І тут ні сліз, ні відчаю не треба,
І тут не треба страху і життя.
Живе лиш той, хто не живе для себе,
Хто для других виборює життя.

Ведучий 2.     
За рідну домівку поклали життя вірні   

     діти,
Герої, що завжди залишаться в наших  

     серцях,
За землю, за матір зробили, що мали   

     зробити.
Герої не гинуть, герої живуть у віках.

Ведуча 1. 
Добрі святі справи Владислава підуть 

йому в залік на небесах, залишаться в 
пам’яті всіх, хто його знав.

Ведучий 2.   
Тобі я дякую, герою, за майбутнє,
за твою честь, відвагу та знання,
бо через тебе Україна знову стане   

     вільна.
Тобі я дякую, герою, за життя!

Ведуча 1.

 Пам’ять про нашого земляка, який 
віддав своє життя за мирне небо над 
Україною, навіки житиме в серцях рідних, 
близьких та знайомих йому людей.

Читець «Любити Вітчизну, любити 
завжди»

Любити Вітчизну, любити завжди,
поля її росні, зелені сади
і їй не жаліти за дні молоді
ні крові у битві, ні поту в труді.

Любити Вітчизну, любити завжди,
і села її і її городи,
і їй всі бажання, пориви й думки - 
на світлій дорозі у світлі віки.

Ведуча 2. 
Саме так і любив свою Україну 

Живкович Владислав.   Він боровся за 
її свободу. Він стояв на сторожі Волі та 
Незалежності. Заради тебе, твого життя і 
твоєї свободи він  віддав своє життя.

Ведуча 1. 
Запрошуємо  до  слова матір загиблого 

- Живкович Світлану Петрівну.
Читець.     
Мамо, не плач. Я повернусь весною.
У шибку пташинкою вдарюсь твою.
Прийду на світанні в садок із росою,
А, може, дощем на поріг упаду.

Голубко, не плач. Так судилося, ненько,
Вже слово, матусю, не буде моїм.
Прийду і попрошуся у сон твій тихенько
Розкажу, як мається в домі новім.

Мені колискову ангел співає
I рана смертельна уже не болить.
Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває
Душа за тобою, рідненька, щемить.

Мамочко, вибач за чорну хустину
За те, що віднині будеш сама.
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Тебе я люблю. I люблю Україну
Вона, як і ти, була в мене одна.

Ведуча 1. 
 Як шкода тих, кого забрали небеса,
Кого вiйна в безсмертнi списки    

     записала,
 Хай згасла свiчка, але пам’ять не   

     згаса,
Бо нас життям вiд смертi захищали.

Ведуча 2. 
Поклiн вам низький, любi, до землi,
  За те, що нам дали можливiсть   

     жити,
За те, що не здалися у вогнi,
Навчили Україну нас любити.

Ведуча 1.  
Ви йшли вперед....у бiй...без вороття
За мирне небо, посмiшку дитини...
Це ви дали нам поштовх до життя,
За мир i за майбутнє України.

Ведуча 2. 
Ми зможем все, усе переживем,
I знов розквiтне в Українi лiто.
За мир, за щастя, кожен свiтлий день,
Життям сплатили вiрнi твої дiти...

Ведуча 1.   
Запалимо свічку, хай горить!
Нехай пам’яті вогник палає
У кожному серці зорить –
Україна про вас пам’ятає!
Запалюється свічка

Ведуча 2. 
Схилімо голови низько перед пам’яттю 

і подвигом славних синів України - героїв 
антитерористичної операції, які загинули 
на Сході, вшановуючи їхню пам’ять 
хвилиною мовчання.  

(Метроном)

Ведуча 1. 
Допоки ми живі - житиме пам’ять про 

наших героїв. Живкович Владислав  з 
меморіальної дошки щодня зустрічатиме 
і проводжатиме поглядом учнів, 
нагадуватиме кожному з нас, що він віддав 
життя, аби ми жили в мирній квітучій 
Україні.

Ведуча 2.   
(На фоні мелодії «Плине кача по 

Тисині»)

Плине кача – молитва за волю,
Плачуть рідні і рани не гояться,
На колінах Вкраїна молиться –
Не вмирають Герої!!

Ведуча 1. 

Просимо вшанувати пам’ять загиблого 
покладанням квітів.

Ведуча 2. 
На цьому лінійка оголошуєюься 

закритою.

Підготували і провели:
Петренко Н.П., 

старший бібліотекар
Бородіна Т. О.,

викладач зарубіжної літератури
Мринського професійно-технічного

училища
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№
п/п

Заходи Місце проведення Дата

Робота методичного кабінету

1

Засідання обласних методичних постійно діючих 
секцій:
- викладачів іноземної мови у формі вебінару;
- педагогічних працівників сфери обслуговування у 
формі вебінару;
- викладачів математики у формі вебінару;
- педагогічних працівників сільськогосподарських 
професій;
- голів м/к класних керівників;
- бібліотекарів;
- вихователів гуртожитків (вебінар) 

НМЦ ПТО
ЧПЛП

НМЦ ПТО

СокПАЛ
НПЛПС
КПАЛ

НМЦ ПТО (ЧВПУПО)

8.04.17
19.04.17

25.04.17

27.04.17
11.04.17
13.04.17
21.04.17

2
Обласні конкурси фахової майстерності серед учнів 
ПТНЗ з професій:
- «Кондитер»;
- «Електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування»

ЧЦПТО
ЧПЛЗТ

05.04.17
13.04.17

3 Вивчення стану загальноосвітньої підготовки учнів СВПУЛГ 26-27.04.17
4 Вивчення стану професійної підготовки та КМЗ з 

професій с/г виробництва
СоснПАЛ До 25.04.17

5
Засідання круглого столу педагогічних працівників 
аграрних професій з проблеми впровадження в 
навчально-виробничий процес нового ДС ПТО за 
компетенціями з професії «Тракторист-машиніст с/г 
виробництва»

СокПАЛ 27.04.17

6 Надання методичної допомоги ПТНЗ, організаціям 
всіх форм власності, що здійснюють діяльність 
з надання освітніх послуг у сфері ПТО щодо 
підготовки ліцензійних та атестаційних документів

НМЦ ПТО Протягом 
місяця

7
Здійснення моніторингу пакетів ККЗ для проведення 
атестацій ЧПЛП та ДПАЛ на їх відповідність 
нормативним вимогам

НМЦ ПТО До 21.04.17

8 Представлення атестаційної справи ПТУ № 1       м. 
Прилуки на засідання АК

Київ 12.04.17

9

Науково-практичний семінар на базі НПЦ 
ЧПЛЗТ спільно з компанією КАН і ЧТУ з питань 
впровадження сучасних технологій в будівельній 
галузі 

ЧПЛЗТ 28.04.17

10
Навчально-практичний семінар та майстер-клас від 
компанії «Снєжка» з теми «Матеріали та технології 
виконання робіт»

НПЦ ЧПБЛ До 20.04.17

Основні заходи
навчально-методичного центру профтехосвіти 

у Чернігівській області в квітні 2017 року
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11 Ярмарка професій для учнів загальноосвітніх шкіл 
м. Чернігова

Будинок школярів 06.04.17

12 Вивчення та узагальнення досвіду роботи ЧПЛП 
з організації професійного навчання незайнятого 
населення

ЧПЛП До 24.04.17

13 Відбір учасників для участі у всеукраїнському 
конкурсі професійної майстерності WorldSkills 
Ukraine-2017

НМЦ ПТО До 15.04.17

14 Здійснення аналізу робочих програм з предметів 
профтехциклу для підготовки кваліфікованих 
робітників з професії «Тракторист машиніст с/г 
виробництва», розроблених згідно з новим ДС ПТО 
за компетенціями

НМЦ ПТО Протягом 
місяця

15 Науково-практичний он-лайн семінар «Реалізація 
освітніх інноваційних технологій у професійному 
навчанні», що проводить НМЦ ПТО у Полтавській 
області

НМЦ ПТО 19.04.17

16 Щомісячна віртуальна методична година для 
методистів ПТНЗ та НМЦ ПТО

НМЦ ПТО 03.04.17

Робота відділу виховних технологій

1

Практичний етап огляду-конкурсу виховної роботи 
«Діло майстра величає» серед педагогів та учнів 
ПТНЗ області у 2016-2017 н.р.

НПЛПС
ЧПЛЗТ
ЧПЛДП
ЧПЛП 

04.04.17
05.04.17
06.04.17
06.04.17

2
Віртуальний майстер-клас виховних ідей і 
технологій із залученням спеціаліста Головного 
управління юстиції

НМЦ ПТО 25.04.17

3 Конкурс з охорони праці серед учнів ПТНЗ ЧПЛЗТ 26.04.17

4
Віртуальна виставка творчих робіт учнів ПТНЗ 
обласної краєзнавчо-патріотичної акції учнівської 
молоді «Від роду до роду збережем традиції народу»

НМЦ ПТО До 14.04.17

5 Методичний супровід обласного національно-
патріотичного фотоконкурсу «Чернігівщина – край 
мій рідний»

НМЦ ПТО До 14.04.17

6
Засідання творчої групи бібліотекарів. Підготовка 
інформаційно-методичного бюлетня «Етапи 
створення веб-сайтів бібліотек»

НМЦ ПТО 26.04.17

7 Вивчення стану проведення відкритих виховних 
годин класними керівниками 

ПТНЗ Протягом 
місяця

8 Вивчення умов проживання учнів у гуртожитку   № 
2 ЧПБЛ

ЧПБЛ Протягом 
місяця
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Десерт «Паска Царська»
Найменування 
сировини

Вага с-ни на 1 
пор., г
Брутто Нетто

Сир коров’ячий 
жирний

80 80

Масло вершкове 40 40
Цукор 50 50
Яйця (жовтки) 0,5шт 15
Ізюм 10 10
Мигдальний горіх 10 10
Кардамон 0,1 0,1
Ванільний цукор 2 2
Вершки 36% жирності 30 30
Желатин 5 5
Цукати 5 5
Вихід готової страви 250

Технологія приготування

Коров’ячий сир перетерти через густе 
сито і добавити в нього попередньо 
розтерті масло з цукром і жовтками. Добре 
вимішати і додати до  маси пропарений 
ізюм, підсмажений мигдалевий горіх, 
розтертий кардамон, ванільний цукор. 
Вершки добре збити і поступово ввести 
в сирну масу, додавши розтоплений 
желатин. Масу викласти в форми, 
попередньо посипавши їх цукатами. 
Пасочки залишаємо в холодильнику на 12 
годин, щоб добре застигли.

Вимоги до якості
Зовнішній вигляд: пасочки зберегли 

свою форму, без тріщин.
Смак: солодкого сиру з ароматом 

кардамону, ванілі, підсмаженого горіха.
Колір: білий з вкрапленням  коричневого 

ізюму, цукатів. 
Консистенція: ніжна, м’яка, пишна.

Паска «Традиційна»
Необхідні продукти:
1,5 літра  молока,
1кг цукру,
10 яєць,
150 вершкового масла,
1 склянка сметани,
200 г дріжджів,
3 чайні ложки солі,
8 г ванільного цукру.
просіяне борошно  (скільки ввійде, 
приблизно 3 кг),
200 г родзинок або цукатів (за смаком).

Технологія приготування
Тісто готують опарним способом. До  

складу опари входять: 35-50 % борошна, 
60-70 % води, 100 % дріжджів (за 
рецептурою) і 4 % цукру (від маси борошна) 
для активізації дріжджів. Спочатку в діжу 
наливають підігріту воду, де розводять 
дріжджі й цукор, потім всипають просіяне 
борошно і все ретельно перемішують. Сіль 
і здобу в опару не кладуть, оскільки вони 
пригнічують життєдіяльність дріжджів. 
Опара повинна мати консистенцію густої 
сметани. Поверхню опари посипають 
тонким шаром борошна, діжу закривають 
вологою тканиною і залишають у теплому 
місці 
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для бродіння на 2,5-3 години. Готовність 
опари визначається за такими зовнішніми 
ознаками: бродіння уповільнюється, 
бульбашок на поверхні з’являється менше, 
поверхня стає зморшкуватою (тому 
кондитери говорять, що опара «старіє»), 
при легкому натисканні опара осідає. 

У готову опару вводять проціджені 
розчини солі й цукру, яйця, сметану, 
ванільний цукор. Все добре перемішують 
і додають решту (згідно з рецептурою) 
просіяного борошна. Тривалість 
замішування тіста — 15 хв. Наприкінці 
замішування вводять розтоплене вершкове 
масло, родзинки. Температура замішаного 
тіста повиннастановити 29—32°С.

При нормальному бродінні тісто
піднімається рівномірно, без розривів, 

протягом 2-2,5 год. Воно еластичне, не 
липне до рук. За цей час роблять одну 
обминку. Готове тісто розважують на 
шматки по 550 г, підкачують у кулі й 
розкладають у змащені жиром форми 
рубцем донизу. Сформовані вироби, які 
займають 1/3 висоти форми, залишають для 
остаточного розстоювання протягом 45-50 
хв. Поверхню виробів змащують яйцем, 
оздоблюють різними фігурками з тіста (на 

поверхні паски обов’язково викладають 
хрест як символ християнської віри, 
можна викласти напис «Христос воскрес») 
і випікають при температурі 180-190°С 
протягом 40-45 хв. Якщо перед випіканням 
поверхню паски не оздоблювали, то після 
охолодження її глазурують помадкою чи 
білковою глазур’ю. 

Вимоги до якості:
форма циліндрична; поверхня 

рівномірно зарум’янена і оздоблена, без 
тріщин; на розрізі: родзинки рівномірно 
розподілені, виріб гарно пропечений, без 
закальцю, з однаковою пористістю, смак 
приємний, солодкий, ледь кислуватий від 
родзинок, з ванільним ароматом.

Огієнко С.В.,
майстер виробничого навчання       

кухарів, кондитерів 
Прилуцького професійного 

ліцею
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