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Зібратися разом – це початок
Триматися разом – це прогрес
Працювати разом - це успіх.
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Любіть роботу, яку ви 
виконуєте, і тоді у вас не буде 
жодного робочого дня.

Конфуцій.
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Від твого 
старту 

залежить 
твій успіх
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Хто дорожить життям думки, той знає дуже добре,
Що справжня освіта – це тільки самоосвіта.

Д. Писарєв.
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Усяка школа 
славна не 
числом, а 
славою своїх 
учнів.

М. Пирогов.



Про якість професійної підготовки 
свідчать досягнення учнів на 

конкурсах фахової майстерності 
 1 місце:

1996 рік за професією « Маляр»

2008 рік за професією « Лицювальник-плиточник»

2011 рік за професією  « Штукатур»

 2 місце:
2005 рік за професією « Лицювальник-плиточник»

2016 рік за професією « Маляр»

 3 місце:
2006 рік за професією « Штукатур»

2009 рік за професією « Маляр»

2010 рік за професією « Лицювальник-плиточник»

2011 рік за професією « Штукатур»

2015 рік за професією « Штукатур»
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Виховання успіхом – одна з важливих 
умов розвитку особистості
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Щоб у житті щасливим бути,треба добре потрудитись.

Головне – себе збагнути. й наполегливо учитись.
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Вчаться у тих, кого люблять.
В. Шаталов.



34



35

Найперше, що має 
зробити вчитель, - це 
розвинути в учнях дух 
допитливості.

Д. Менделєєв. 
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Справжній педагог повинен 
працювати на майбутнє 

В. Сухомлинський.
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Учитель і учень ростуть 
разом

А. Смоловик 



“Теорія без 

практики – мертва, 

практика без 

теорії – сліпа”

Леонардо да Вінчі
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Етапи професійної 
підготовки учнів:

1.Операційний (в майстерні)

2. Комплексний (на виробництві)

3. Формуючий професійну 

майстерність  (під час переддипломної 

виробничої практики)

52



53



54



55

Мотивація до роботи – частина мотивації до життя.
Е. Воутілайнен.



Майстер – клас 
як одна з форм

ефективного 
професійного навчання педагогів,

пропаганди, поширення і впровадження 
перспективного педагогічного та виробничого 

досвіду

Автор: викладач спецдисциплін Семенюта С.І.
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Ніколи не соромся запитувати про те, чого 
не знаєш.

Арабське прислів'я 
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Чим більше знаєш, тим 

більше можеш 
Е.Абу.



Підприємства з якими співпрацює 
Рокитнянський професійний ліцей:

ТОВ «Спецмонтажремонт»
ТОВ «ГРАНТ-СЛЛ – КОНСАНТ»
ПП «Моноліт»
СТОВ «Співдружність»
ВАТ «Рокитнянський цукровий завод»
ТОВ «Синявське»
ТОВ «АМОК – К»
ТОВ «Агрофірма Заросянська»
ПП «Фахивець»
МПП «Альтаір»
Рокитнянське житлово- експлуатаційне 

підприємство 65
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МаркаCeresit фірми Хенкель Баутехнік

 Ґрунтовка Ceresit СТ -17

 Грунтувальна фарба СТ -16

 Полімермініральна шпаклівка.

 Фасадні декоративні  штукатурки:

а) полімерцементна СТ – 137 ( камінцеві)

 Декоративне покриття СТ -36 ( барашек)

 Декоративне покриття  СТ -35 ( короїд)

 Декоративне покриття СТ -177 ( мозаїчна) 

 Фасадні фарби СТ – 44

 Клейові суміші для плиткових робіт Ceresit СМ -11;  СМ -
14.

 Суміш для заповнення швів. СЕ – 44;   СЕ – 47. 67



Фірма КНАУФ

1.2 Влаштування каркасів та  обшивання їх 
гіпсокартоном фірми Кнауф.

2.2 Грунтовки:

а) Тіфенгрунт;   б) Бетоконтакт.

2.3Шпаклювальні суміші:

а) «НР Старт», НР Фініш, Сатенгіпс, Ізогіпс, 

Фугенфюлер, Уніфлот.

2.4 Гіпсові  штукатурки «Ротбанд» НР Старт,

2.5  Штукатурні Декоративні покриття «Елельпуту 
Екстра Райбер»
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Матеріали марки Полімін фірми 

Фомальгаут

3.1 Штукатурки:

а) цементно –вапняна ШВ -1;  б) Цементна полімін 

ШЦ -2

3.2 Сухі декоративні штукатурки:

– Полімін ШФ -1, Полімін ШАД -9, ШАД -11.

3.3 Клейові суміші для плиткових робіт:

– Полімін Р- 12, Полімін Р- 14.
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Матеріали фірми Тріора

4.1 Акрилова структурна штукатурка «Барашек» «Короїд»

4.2 Фарби «Тріора»

– Інтерєрна фарба ультробіла, акрилова.

– Інтерєрна фарба матова (стійка до миття)

• Фасадні фарби.

Також використовували сухі клейові суміші фірми «Артісан»

Фасадні штукатурки фірми «Caparol» (Барашек, Короїд).
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Неможливо виростити 
повноцінну людину без 
виховання в ній  почуття  
Прекрасного. 

Р.Тагор.
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Розуміння плідності праці є одним з 

найкращих задоволень.
Л. Воверанг.
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Має значення тільки те 
знання, яке 
використовується на 
практиці.

Г. Драйден.
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Ми працю любимо що в 
творчість перейшла.

М. Рильський.
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Творчості, як і будь-якої 
діяльності, можна навчитися

Г. Апьтшуллер.
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Шлях до успіху - у творчості.
Життя кожної людини – це шлях до самої 
себе.

Г. Гессе 
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Фахова компетентність ліцеїстів

 1. Високий рівень теоретичний завдань з 
предметів професійно - теоретичної і 
загально-професійної підготовки.

 2. Наявність практичних умінь з 
професійно - теоретичної підготовки.

 3. Наявність знань з підприємницької 
діяльності.

 4. Практичне володіння сучасними  
комп'ютерними техніками.

 5. Знання та практичні вміння з основ 
законодавства.

 6. Практичне володіння діловою 
термінологією, державною мовою.

 7. Теоретичні завдання з ділової етики.
 8. Фахові життєві переконана, мотивація 

до спіху.
 9. Моральність здоровий спосіб життя.
 10. Фахові світогляди:  інтеграція 

професійної освіти з різними галузями 
знань і практичної діяльності.

93

Фахові знання та 
практичні вміння

Ділова етика



Вольовий 
Фахово 

освічений

Комунікативний

Конкурентоспро
можний

Самостійний

Націлений 
на успіх

Іміджний

Аналітик

Гуманіст
Громадянин 

світу

Духовно 
розвинутий

Патріот

Фізично 
здоровий 

ЛідерОрганізатор

Інтелектуал

Творець

Модель випускника

Спрямований 

на професійну освіту

Я-особистість

Спрямованість за формування 
загальнолюдських цінностей
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Виховання успіхом є однією 
з важливих умов розвитку 
особистості.  Лише успіх 
молодої людини формує у 
неї достатню віру в себе і 
на цій основі – прагнення 

стати кращою. 
І.Бех


