
Дуальна освіта. Чи здолає-
мо ми кадровий голод?

Відбулася Міжнародна науко-
во-практична конференція “Ду-
альна форма здобуття освіти 
як одна з моделей поліпшення 
якості підготовки фахівців для 
аграрного сектору економіки 
України”.

                                           стор. 2-3

Ми даємо можливість усім 
студентам повірити в себе. 
Наше завдання – забезпечи-
ти умови для самореалізації 
кожної особистості.

Ольга Александрова,
директор Придніпровського 
державного металургійного 

коледжу

стор. 4

Закріплення спеціаль-
ностей за методистами 
Н а у к о в о - м е т о д и ч н о г о 
центру вищої та фахової 
передвищої освіти Мі-
ністерства освіти і науки 
України

стор. 5-6

Екологія людського духу
«…Я радий, що приніс 

вам найдорожче, що є у 
нас, – пісню. У ній наша сла-
ва, наша історія, невмиру-
ще слово»

Василь Литвин

стор. 8

Микола Хоменко,   
кандидат педагогічних наук,                          

заслужений працівник освіти України,            
заступник директора Науково-   

методичного центру ВФПО 

Киса, я хочу вас спросить 
как художник художника: вы рисо-

вать умеете?
Остап Бендер (И.Ильф и Е.Петров 

«Двенадцать стульев»)

Ви ознайомилися з проєктом програми нового уряду на 
п’ять років? Документом, який охоплює всі економічні та со-
ціальні сфери держави. Пріоритети визначені, результати 
очікувані. Звичайно, все, що пропонується, бажане і  дійсно 
потребує вирішення. Дещо бентежить деяка декларатив-
ність і поверховість, на кшталт: ми знаємо проблему, хочемо 
її вирішити і отримати ось такий результат. Чудово. Проте 
абсолютно передбачуване те, що вирішення існуючих про-
блем, на жаль, породить низку нових. Це ми вже бачимо. 
Результатом спроби упорядкування підходів до формування 
заробітної плати освітян, відмовившись від доплат за пре-
стижність, стаж, вчені звання тощо, стали мітинги освітян 
під Верховною Радою. Тобто, як говорив відомий українсь-
кий політичний діяч, «хотіли як краще, а маємо як завжди». 

Звичайно, що освіті також була приділена належна увага. 
Нова українська школа, професійна,  разом з передвищою 
фаховою, вища освіта підлягають подальшому удоскона-
ленню. Безумовно, в цьому відношенні меж немає. Приєм-
но, що кардинальних змін в курсі, закладеному «поперед-
никами», особливо не помітно. Є певна спадкоємність. А то 
вже звикли до того, «що червоні прийдуть, білі прийдуть…»

Автономія закладів вищої освіти, приведення у відповід-
ність ринку освітянських послуг до ринку праці, підвищення 
вмотивованості студентів і викладачів, академічна добро-
чесність, поліпшення фінансування на конкурентній основі 
як закладів освіти, так і науково-педагогічних працівників, 
сільська і міська школа. Все це, безумовно, заслуговує на 
увагу і потребує вирішення. Проте викликають занепокоєн-
ня деякі наміри, які з часом можуть стати викликами не тіль-
ки для освітянської спільноти, а і для всього суспільства.

 Дивує конкретна цифра, запропонована в програмі, щодо 
кількості тих, хто отримує професійно-технічну та фахову пе-
редвищу освіту – 45%. Це при тому, що сьогодні цей рівень 
підготовки становить 26% і з кожним роком зменшується, а 
виявляють бажання отримати вищу освіту біля 80%. Необ-
хідно враховувати також те, що частина випускників шкіл, 
до того ж значна, продовжить навчання за кордоном. І цей 
показник з кожним роком збільшується. Маховик, розкру-
чування якого розпочалося майже 30 років тому, зупинити 
не так просто. Аргументи на користь переорієнтації, думаю,  
всім зрозумілі. Доцільність. І в цьому випадку не тільки еко-
номічна. Як наслідок, оптимізація закладів вищої освіти, 
скорочення науково-педагогічного  персоналу і, на жаль, ще 
відчутніший відтік молодих людей за кордон.

Спроба проводити прийом випускників технікумів і ко-
леджів в університети через ЗНО без урахування фахової 
підготовки (а такі наміри є) з метою обмеження їх можли-
востей в отриманні вищої освіти приведе до скорочення 
прийому, в першу чергу, в заклади фахової передвищої 
освіти, так як близько 50% вважають цей період підготов-
ки проміжним між шкільною і вищою. Ось вам і вирішення 
проблеми, коли з однієї може з’явитись декілька та того ж 
складніших.

ТОЧКА ЗОРУ

Мова – втiлення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любi-
мо її, вивчаймо її, розвиваймо її! Борiмося за красу мови, за правиль-
нiсть мови, за приступнiсть мови, за багатство мови…

М. Рильський

9 листопада Україна святкує День української писемності та мови. А також вшановує пам’ять 
Преподобного Нестора-Літописця – монаха Києво-Печерського монастиря, першого давньорусько-
го письменника і літописця, послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія. Він 
традиційно вважається одним з авторів «Повісті минулих літ». Раніше існувала традиція: 9 листо-
пада батьки відводили дітей в школу, а потім йшли до церкви – поставити свічку перед образом 
Нестора-Літописця і помолитися, щоб він допоміг дитині в навчанні. 

Також з 2000 року в цей день у прямому ефірі «Українського радіо» транслюють «Диктант на-
ціональної єдності», який може написати кожний бажаючий. 

ФАКТИ ПРО УКРАЇНСЬКУ МОВУ
• Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів; 
• в українській мові багато синонімів. Наприклад, слово “горизонт” має 12 синонімів: обрій, 

небозвід, небосхил, крайнебо, круговид, кругозір, кругогляд, виднокруг, видноколо, виднокрай, 
небокрай, овид; 

• найстарішою українською піснею, запис якої зберігся до наших днів, вважається пісня «Ду-
наю, Дунаю, чому смутен течеш?»; 

• найбільшу кількість разів перекладений літературний твір «Заповіт» Т.Г.Шевченка: 147 мо-
вами народів світу; 

• українська мова тісно пов’язана зі старослов’янською — спільною мовою предків всіх сучас-
них слов’ян. Отже, слов’яни – це мовна група, тобто країни, які об’єднує перш за все мова;

• надавати усім словам зменшувально-пестливу форму – це мабуть не тільки особливість мови, 
а й особливість нашого народу. Навіть державний гімн містить пестливі слова типу «сторонці». Та 
що там, навіть «воріженьки» у нас звучить надзвичайно лагідно;

• найбільша кількість слів в українській мові починається з літери «П». Найменш уживаною 
виявилась літера «Ф». У більшості випадків слова, які починаються з цієї літери, запозичені з 
інших мов. Ви, мабуть, помічали, як старенькі люди вимовляють замість «Ф» – «ХВ»? (фіртка – 
хвіртка, фанера – хванера, Федір – Хведір);

• в українській мові дві букви «г». Раніше, одна із них, яка позначається як «ґ», була вилуче-
на з уживання, але в 90-ті роки знову увійшла в українську мову;

• назви всіх дитинчат тварин в українській мові відносяться до середнього роду;
• починаючи з вісімнадцятого і до дев’ятнадцятого століття в українській мові використовува-

лося до п’ятдесяти різних систем письма! Тому за кількістю орфографії українська мова перевер-
шує навіть найскладнішу – монгольську;

• в кінці шістнадцятого – на початку дев’ятнадцятого століть в Україні використовувалася си-
стема письма під назвою «козацький скоропис», у якій начертання деяких букв відрізнялися від 
прийнятих у кирилиці.

За матеріалами сайтів https://www.unian.ua, http://vsviti.com.ua



Питанню якості освіти приділяється 
велика увага. Сьогодні – це глобаль-
на проблема. В Україні у 90-х роках 
ХХ ст. розпочався освітній бум, коли 
всі хотіли отримати вищу освіту. Ніхто 
не бажав бути слюсарем, токарем чи 
трактористом. Дані Державної служ-
би статистики свідчать, що в Україні 
гостро бракує працівників робітничих 
професій. Лише 20 % випускників шкіл 
обирають навчання у професійних 
(професійно-технічних) закладах осві-
ти. Для порівняння: у Чехії, Хорватії, 
Австрії чи Фінляндії – 70%. Крім того, 
якість підготовки фахівців потребує 
покращення.  За словами Ганни Ново-
сад, випускники шкіл мають вибирати, 
чи вони хочуть отримати робітничу 
кваліфікацію та швидко вийти на ри-
нок праці, чи отримати вищу освіту. «І 
та, і інша сфера має бути адекватною, 
ефективно побудованою. Не може бути 
пріоритетом щось одне». Тому серед 
пріоритетів діяльності Уряду на 2019-
2024 рр. є розвиток освіти і науки. Стра-
тегічною ціллю діяльності МОН є те, що 
випускники закладів освіти мають бути 
конкурентоспроможними фахівцями 
на ринку праці. За інформацією МОН, 
український бізнес переважно довіряє 
системі освіти та переважно позитивно 
оцінює якість освіти. Глобалізація зу-
мовлює необхідність поліпшення яко-
сті освіти прискоренням інноваційного 
розвитку, реформування освіти зага-
лом передбачає забезпечення відпо-
відності до вимог розвитку економіки, 
сучасних потреб суспільства і кожного 
громадянина. 

Освіта має бути мобільною, швид-
ко реагувати на будь-які зміни в житті 
суспільства та потреби сьогодення. За 
підтримки проєкту «Сприяння розвит-
ку професійної освіти в аграрних ко-
леджах України (FABU)» 17 жовтня п.р. 
у Науково-методичному центрі вищої 
та фахової передвищої освіти відбулася 
Міжнародна науково-практична конфе-
ренція “Дуальна форма здобуття освіти 
як одна з моделей поліпшення якості 
підготовки фахівців для аграрного сек-
тору економіки України”.

У роботі конференції взяли участь 
Герман Інтеманн, перший секретар По-
сольства Федеративної Республіки Ні-
меччина в Україні, Еккехард Шрьодер, 
директор проєкту «Сприяння розвит-
ку професійної освіти в аграрних ко-
леджах України (FABU)»,  Ханс Георг Хас-
сенпфлюг,  керівник проєкту «Сприяння 
розвитку професійної освіти в аграрних 
коледжах України (FABU)», Інна Мєтє-
лєва, заступниця міністра розвитку 
економіки, торгівлі та сільського госпо-
дарства України, Олена Врублевська, 
державний експерт Директорату вищої 
освіти і освіти дорослих Міністерства 
освіти і науки України, Сабіна Баум, 
представник Міністерства сільського 
розвитку, навколишнього середовища 
та сільського господарства федераль-
ної землі Бранденбург, Йорн Елерс, 
фермер, віцепрезидент Спілки ферме-
рів землі Нижня Саксонія, представни-
ки закладів освіти, наукових установ, 
міжнародних проєктів. Модератором 
заходу була Тетяна Іщенко, директор 
Науково-методичного центру вищої та 
фахової передвищої освіти. 

Під час конференції окреслено «чер-
воні лінії» дуальної освіти в контексті 
пріоритетів освітньої політики, обго-
ворювали питання запровадження в 
аграрних закладах освіти підготовки 
фахівців за дуальною формою здобуття 
освіти та ї ї впливу на якість підготовки 
кадрів для аграрної галузі; імплемента-
ції концепції дуальної освіти в освітній 
процес; популяризації інформації щодо 
можливостей підготовки фахівців за ду-
альною формою серед освітян, науков-
ців, представників бізнесу, громадських 
організацій,  суспільства тощо. Відпо-
відно до Концепції дуальна форма здо-
буття освіти – це спосіб здобуття освіти, 
що передбачає поєднання навчання 
осіб у закладах освіти з навчанням на 

робочих місцях на підприємствах, в 
установах та організаціях для набуття 
певної кваліфікації, як правило, на ос-
нові договору про здійснення навчання 
за дуальною формою здобуття освіти.

Під час конференції учасники озна-
йомилися з досвідом організації дуаль-
ної освіти в Німеччині. Система дуальної 
освіти для сільського господарства має 
в Німеччині багаторічну історію. Вона 
спрямована на ефективне поєднання 
теоретичного і практичного підходу до 
навчання, забезпечення підготовки ви-
сококваліфікованих фахівців, готових 
до практичної діяльності, розвитку про-
фесійних та соціальних компетенцій, а 
також забезпечення сталого розвитку 
сільськогосподарського виробництва. 
Враховуючи те, що освіта у федеральній 
структурі Німеччини перебуває в підпо-
рядкуванні федеральних земель, під-
ходи до організації і управління освіт-
нім процесом відрізняються в окремих 
землях.

У Німеччині питаннями освіти опіку-
ється федеральне міністерство культу-
ри. Міністерство виконує переважно ре-
комендаційно-погоджувальну функцію 
з розробки  і впровадження концепцій 
навчання. Основні проблеми, над якими 
працює міністерство сьогодні, – внесен-
ня змін до рамкових навчальних про-
грам і планів підготовки фахівців, роз-
роблення заходів щодо впровадження 
органічного виробництва, підсилення 
формування екологічної складової ком-
петенції фахівців тощо. Велику увагу 
приділяють підвищенню кваліфікації 
викладачів та фахівців підприємств, за-
діяних у навчанні учнів. 

Роль Сільськогосподарської палати в 
організації і реалізації системи профе-
сійної дуальної освіти дуже велика. Всі 
питання щодо забезпечення професій-
ного навчання для учнів, розроблення 
рамкових навчальних планів і програм, 
укладення договорів про навчання, 
організація проміжних і випускних іс-
питів – все це законодавча компетенція 
Сільськогосподарської палати. Німець-
кі експерти звернули увагу на необ-
хідність контролю з боку державних 
органів за якістю підготовки фахівців, 
придатністю підприємства до прове-
дення навчання, за рівнем кваліфікації 
викладачів, майстрів, впровадження 

діджиталізації освіти та виробництва, 
фінансування підготовки фахівців, ви-
плати грошової винагороди учням, до-
триманням умов охорони праці тощо. 
Зупинились на необхідності організації 
графіка освітнього процесу таким чи-
ном, щоб курс практичного навчання 
на підприємстві був тривалим. За сло-
вами німецьких колег, необхідно, щоб 
і теоретична підготовка ставала більш 
практичною, але еволюційним шляхом. 
«Революції нам не потрібно».

На сьогодні для запровадження 
дуальної форми здобуття освіти в 
Україні є достатнє підґрунтя. Це і ви-
вчений міжнародний досвід, і досвід 
впровадження елементів дуального 
навчання в освітній процес вітчизня-
них закладів освіти, і частково наявна 
нормативно-правова база. Це, зокре-
ма, Закон України «Про освіту», Наказ 
Міністерства освіти і науки України від 
16.03.2015 № 298 «Про впровадження 
елементів дуальної системи навчання у 
професійну підготовку кваліфікованих 
робітників», Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 19.09.2018 № 660-
р «Про схвалення Концепції підготовки 
фахівців за дуальною формою здобуття 
освіти», План заходів з реалізації Кон-
цепції підготовки фахівців за дуальною 
формою здобуття освіти, затвердже-
ний розпорядженням КМУ від 3.04. 2019 
№214, наказ МОН щодо впровадження  
упродовж 2019-2023 років пілотного 
проєкту з підготовки фахівців за дуаль-
ною формою здобуття освіти за обра-
ними спеціальностями у вищій та фа-
ховій передвищій освіті. Розроблено та 
винесено на громадське обговорення 
проєкт Положення про дуальну форму 
здобуття професійної, фахової перед-
вищої та вищої освіти.

За словами Інни Мєтєлєвої, заступни-
ці міністра розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України, в 
нашій державі є потужна армія студен-
тів, майбутніх аграріїв, що є основою 
економіки країни. Крім того, аграрна 
освіта країни добре структурована та 
дає належний рівень освіти, що неодно-
разово відзначали іноземні фахівці. «Ми 
зацікавлені в тому, щоб аграрні заклади 
освіти готували фахівців, які відповіда-
ють запитам ринку і трендам національ-
ного та світового розвитку економіки, а 

також поєднували в собі кращі між-
народні підходи в підготовці фахівців 
аграрної сфери, регіональну специфіку 
розвитку, а також максимально впрова-
джували сучасні технології та передові 
практики для студентів», – зазначила 
під час виступу Інна Мєтєлєва. На думку 
Еккехарда Шрьодера, Україна – аграрна 
країна яка швидко розвивається та по-
требує більше відповідно підготовле-
них фахівців для аграрної галузі.

Вітчизняний досвід впровадження 
елементів дуального навчання пре-
зентували представники аграрних за-
кладів освіти, зокрема Сумський НАУ 
та Таврійський ДАТУ ім. Д. Моторного.  
За словами Олександра Ломейка, про-
ректора з науково-педагогічної робо-
ти Таврійського ДАТУ ім. Д. Моторного, 
перший крок із впровадження дуальної 
освіти, крім підвищення рівня практич-
ної підготовки, виявив і недоліки в те-
оретичній підготовці. Тому з метою за-
безпечення якісного рівня теоретичної 
підготовки відповідно до вимог робото-
давців були скореговані навчальні пла-
ни та освітні програми. Сьогодні близь-
ко 500 студентів направлені на дуальне 
навчання на конкретні робочі місця під-
приємств. Після завершення дуального 
навчання провідні фахівці з виробни-
цтва проводять атестацію студентів на 
підприємстві.

На думку Валерія Жмайлова, прорек-
тора з науково-педагогічної та навчаль-
ної роботи Сумського НАУ, основним 
критерієм оцінки доцільності впрова-
дження дуальної освіти є працевлаш-
тування випускників. Слухачі озна-
йомились з практичними аспектами 
співпраці в галузі дуальної освіти групи 
підприємств компанії «Глобіно» та про-
відними закладами освіти України. На 
думку Миколи Повода, радника групи 
підприємств «Глобино», куратора прак-
тик студентів, основними передумова-
ми співпраці бізнесу та закладів  освіти  
є те, що бізнес використовує найсучас-
ніші технології і обладнання, з яким не 
знайомі ні викладачі, ні студенти; у біз-
нес-підприємствах немає фахівців для 
теоретичної підготовки молодих спе-
ціалістів; недостатнє фінансування ЗВО 
не дозволяє утримувати сучасну мате-
ріальну базу для навчання студентів; 
навчальні господарства закладів освіти 

ІННА МЄТЄЛЄВА, заступниця 
міністра розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 
господарства України

ВІКТОР ТЕРНОВИК, 
директор Мирогощанського 

аграрного коледжу

ВАСИЛЬ ПИНДУС, 
директор Іллінецького 

державного аграрного
 коледжу

ОЛЕНА ВРУБЛЕВСЬКА, державний 
експерт Директорату вищої осві-
ти і освіти дорослих Міністерства 

освіти і науки України
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або розпайовані, або працюють на за-
старілих технологіях, на яких немож-
ливо навчити студентів; більшість ви-
кладачів не мають практичного стажу 
роботи та прийшли в ЗВО після його  за-
кінчення. На його думку, дуальна освіта 
необхідна аграрному сектору, тому що 
розвиток агросектору – найдинамічні-
ший серед галузей економіки. Виклад 
теоретичного матеріалу для студентів 
у закладі освіти значно відстає від ре-
ального стану речей на підприємстві, 
тому кожна компанія змушена готувати 
кадри своїми силами у виробничому 
режимі. Агрокомпанії займають друге 
місце по діджиталізації всіх процесів 
(після IT-компаній) – не всі заклади осві-
ти мають необхідне комп’ютерне спеці-
алізоване оснащення. 

Учасники конференції наголошували 
на тому, що роботодавці мають розумі-
ти свою відповідальність за підготовку 
фахівців. Тому розбудова зв’язків між 
закладами освіти та підприємствами 
має відбуватися більш динамічно. Од-
ночасно було наголошено, що великі 
товаровиробники готові та залучені до 
підготовки кадрів, малі та середні по-
требують більшої поінформованості та 
залучення до цього процесу.

Дуальна освіта за європейським зраз-
ком – це не паперові реформи, це якісна 
підготовка фахівців на робочому місці. 
На думку бізнесових та освітянських 
структур, дуальна освіта – найбільш ак-
туальна для виробничих, технологічних 
спеціальностей, аграрного сектору та ІТ. 
Досвід підготовки фахівців для аграрної 
галузі в провідних країнах Європи свід-
чить про те, що дуальна форма здобуття 
освіти є ефективною під час підготовки 
кадрів для АПК певних спеціальностей 
у коледжах, технікумах та училищах. 
Німці вважають великим досягненням 
те, що серед випускників дуальних про-
грам немає безробітних. 

Дуальна освіта не може носити масо-
вий характер. Повністю трансформува-
ти німецький досвід в Україну неможли-
во. Потрібно враховувати вітчизняний 
досвід, особливості законодавчої бази, 
структури системи української осві-
ти, умови прийому до закладів освіти 
тощо. Крім того, слід розуміти, що орга-
нізація освітнього процесу за дуальною 
формою здобуття освіти у коледжах 
технікумах, училищах та університетах 
відрізняється. 

Вивчивши європейський досвід, 
спробуємо відповісти на питання «З 
чого потрібно починати запроваджен-
ня дуальної освіти?». На нашу думку, 
необхідно розпочати з пошуку біз-
нес-партнерів та укладання договорів. 
Крім того, опрацювати Концепцію під-
готовки фахівців за дуальною формою 
здобуття освіти та План заходів з ре-
алізації Концепції; розробити проект 
положення про організацію освітнього 
процесу за дуальною формою навчан-
ня у закладі освіти  з наближенням до 
графіка технологічних та виробничих 
процесів на виробництві; розробити 
та узгодити навчальні плани, програми  
навчальних модулів на основі дуальної 
форми навчання; створити онлайнкур-
си (комплекс методичного забезпечен-
ня) з дисциплін, модулів, окремих тем 
тощо. Особлива увага має приділятися 
проведенню майстер-класів, тренінгів 
для викладачів закладів освіти та фахів-
ців підприємств щодо організації нав-
чання студентів за дуальною формою.

Крім того, під час заходу відбулася ві-
деоконференція з пілотними коледжа-
ми проєкту «Сприяння розвитку про-
фесійної освіти в аграрних коледжах 
України (FABU)». Під час відеозв’язку 
представники аграрних коледжів роз-
повіли про вплив результатів проєк-
ту на організацію освітнього процесу, 
підвищення кваліфікації викладачів, 
про зміцнення та оновлення матеріаль-

но-технічної бази закладів освіти тощо. 
За їх словами, викладачі та студенти 
стали більш мотивованими, вони вмі-
ють все робити не тільки під керівниц-
твом, а й самостійно, змінився підхід 
до організації та проведення семінарів, 
викладачі відчули себе студентами, 
введено нові дисципліни, облаштовано 
нові кабінети, лабораторії, розширена 
географія співпраці з підприємствами  
тощо.

Своїми враженнями про проходжен-
ня практики та стажування за кордо-
ном поділилися студенти та викладачі 
Мирогощанського, Іллінецького, Лип-
коватівського коледжів та Глухівсько-
го інституту.  Протягом 2018-2019 рр. в 
рамках проєкту практику у господар-
ствах Німеччини пройшло близько 50 
студентів із зазначених закладів. На їх 
думку, участь у проєкті дала можли-
вість не тільки реалізувати знання на 
практиці, а й отримати нові не тільки 
за фахом, а й з іноземної мови, істо-
рії, культури, традицій Німеччини. За 
словами студентки Мирогощанського 
коледжу спеціальності «Виробництво 
і переробка продукції тваринництва» 
Олени Мандзюк, після 6-місячного нав-
чання у фермерському господарстві 
Німеччини  вона отримала запрошення 
від господаря на продовження роботи. 
Студенти Липковатівського коледжу 
спеціальності «Виробництво і перероб-
ка продукції рослинництва» – учасники 
проєкту – брали участь в конкурсі фа-
хової майстерності для студентів-меха-
ніків та отримали призові місця. Зі слів 
студентів Глухівського АТІ, їм сподоба-
лось працювати в парі з викладачем та 
те, що навчання відбувалося тільки на 
новій техніці. Зі слів представників Іллі-
нецького коледжу, змінилась філософія 
роботи. «Ми по-іншому дивимось на те, 
що робили вчора, що робимо сьогодні, і 
будемо робити далі». Всі були одностай-
ні в тому, що потрібно велику увагу при-

діляти підготовці тренерів, розширюва-
ти кількість учасників проєкту, вивчати 
та поширювати досвід  роботи закладів 
освіти. 

За проміжними результатами про-
єкту можна зробити деякі висновки. 
Зокрема, виявлено слабкі місця у під-
готовці студентів; змінено підходи до 
підвищення кваліфікації викладачів; ор-
ганізовано практику студентів за кор-
доном; уніфіковано структуру, обсяг та 
назви дисциплін; скорочено кількість 
дисциплін шляхом об’єднання та уник-
нення дублювання їх змісту; доповнено 
навчальні дисципліни новим навчаль-
ним матеріалом або ж актуалізовано іс-
нуючий навчальний матеріал; введено 
навчальну дисципліну «Діджиталізація 
в сільському господарстві», посилено 
викладання іноземних мов з урахуван-
ням фахових особливостей; збільше-
но години на дисципліни економіки 
аграрного виробництва; забезпечено 
безперервність технологічної та перед-
дипломної практики з урахуванням се-
зонності сільськогосподарських робіт 
та збільшено тривалість практик.

Учасники заходу мали можливість 
ознайомитися з новою магістерською 
програмою факультету аграрного ме-
неджменту НУБіП України «Агрокебети» 
та результатами першого року прийо-
му.

Учасники конференції дійшли вис-
новку, що дуальна система навчання є 
однією з ефективних форм, але не єди-
ною у підготовці фахівців.  Щоб дуальна 
освіта запрацювала в Україні, необхідно 
систематизувати накопичений досвід, 
розробити загальну концепцію його 
впровадження, не боятися змін.

Алла Чайковська,
завідуюча кабінетом 

Науково-методичного 
центру ВФПО

Йорн Елерс, фермер, віце-прези-
дент Спілки фермерів землі Нижня 
Саксонія

Назвіть, на Вашу думку, плюси та 
недоліки дуальної світи.

- Ця освіта гнучка. Студент може при-
стосовуватися до нових умов, освоїти 
практичну частину навчання, і коли він 
приходить вчити теоретичну частину, то 
йому легше орієнтуватися у викладено-
му матеріалі. Також я, як фермер, можу 
безпосередньо впливати на якість нав-
чання молодих фахівців та не чекати від 
влади забезпечення мене в подальшому 
кваліфікованим фахівцем. Що стосується 
негативу у зазначеному виді освіти, то це 
те, що у всіх галузях освіти недостатньо 
кваліфікованих людей (підприємств), які 
б могли брати до себе студентів на нав-
чання за дуальною формою.

Розкажіть про історію дуальної 
освіти в Німеччині.

- Дуальна система існує в Німеччині 
вже дуже давно. Так, в 70-х роках ми-
нулого століття викладачі, які навчали 
студентів у закладах освіти, також були 
консультантами для роботодавців з ор-
ганізаційних та економічних питань. 
Сьогодні ситуація змінилася: викладачі 
лише викладають, а за консультаціями 
роботодавці звертаються до кваліфіко-

ваних фахівців. Також раніше студен-
ти здебільшого за дуальною формою 
навчання вчилися на підприємствах 
своїх батьків, сьогодні ж студенти йдуть 
навчатися на чужі підприємства, щоб 
навчитися чогось іншого. Водночас не-
обхідно звернути вашу увагу на те, що 
в Німеччині дітям з 14-15 років прово-
дять двотижневі практичні заняття, які 
дуже схожі на дуальну освіту, та під час 
яких діти визначаються зі своєю майбут-
ньою професією. А також кожного року 
в Німеччині проводять «День майбут-
нього», беручи участь в якому, діти з ма-
лечку починають усвідомлювати, ким би 
вони хотіли працювати, та цей день вони 
проводять на виробництві.

Ваші рекомендації для України, 
щоб дуальна форма навчання запра-
цювала в повному обсязі.

- Відомо, що в Україні виробничі під-
приємства неохоче беруть собі на нав-
чання студентів, а це – базис для цього 
виду навчання. Тому підприємства ма-
ють зрозуміти, що саме вони впливати-
муть на освіту, а не хтось інший.

Матеріали підготували 
Ніна Цибенко та 

Наталія Євстрат’єва,
методисти Науково-методично-

го центру ВФПО 

Інна Мєтєлєва, заступниця 
міністра розвитку економіки, тор-
гівлі та сільського господарства 
України 

На Вашу думку, яких змін зазна-
ла система освіти за останні роки, і в 
якому напрямку вона має розвивати-
ся далі, зважаючи на виклики сього-
дення?

Я думаю, що краще на це питання 
відповів би представник Міністерства 
освіти і науки.  Я можу говорити тільки 
про аграрні навчальні заклади, які зна-
ходяться в нашій компетенції. Звичайно, 
мета всіх освітянських реформ – надати 
кращу освіту. Студенти – це трудовий 
потенціал, а наступний етап реформу-
вання – реформа ринку праці. Необхідно 
забезпечити наявність фахівців, підго-
товлених таким чином, щоб вони знай-
шли себе. Світ дуже швидко змінюється 
і потрібно  змінювати підходи, адже ми 
не можемо жити категоріями 60-70-80-х, 
навіть 90-х, і навіть 2000-х. У найближчий 
час ми разом з фахівцями сформуємо 
бачення і шляхи, яким чином ми маємо 
дати найкращу освіту студенту, яким чи-
ном ми маємо надати освіту людям,  які  
бажають перекваліфікуватися. В цьому 
контексті ми і будемо працювати, адже  
основний фокус – це українець, який має 
все для того, щоб себе реалізувати.  

 Я одинадцять років дотична до аграр-
ного сектору і  розумію за що йде мова. 
Коли я працювала у бізнес-компанії, ми 
зокрема проводили конкурси, які  сти-
мулювали б ініціативу від студентів, мо-
лодих вчених, науковців. Ми розуміли, 
що якщо у держави немає фінансової 
можливості зберегти цей розумовий 
потенціал, то це може бути бізнес або 
міжнародні організації. Фокус спрямова-
ний на фахівця, на людину, і ми повинні 
створити такі умови, щоб вона могла ста-

ти важливим елементом цієї економіки. 
Людина створює економіку. Пересічний 
українець створює економіку тим, що 
дає нам, що він споживає, як взаємодіє 
в цій економіці. А відправна точка – це 
освіта, починаючи від садочка, школи,  
освіта протягом життя. 

Ще одне питання. Ми дуже багато 
заходів проводили з бізнесом. Спо-
чатку бізнес дуже важко погоджував-
ся на контакт, але поступово ми поча-
ли ставати більш  дотичними і пішли 
уже не паралельними шляхами, а 
майже одним. Як ви вважаєте, чи по-
трібно все-таки залучати бізнес до 
процесу підготовки фахівців, і якими 
якостями має володіти цей фахівець, 
щоб бути затребуваним на сучасному 
ринку праці 

 Що потрібно?  Це соціологія і марке-
тинг, тобто найперше – це максимальні 
комунікації з бізнесом, тому що є потре-
би, загальні для всього бізнесу, тобто 
вимоги до фахівця, якого вони очікують 
отримати. Оцінка ринку. Звичайно, є ре-
гіональна специфіка.  Фахівці аграрного 
напрямку, затребувані на півдні України, 
відрізняються від фахівців, які потрібні на 
заході України. Відповідно і  вимоги інші. 
Тобто є загальний зріз, необхідний базо-
вий рівень знань, але фахівець має бути 
адаптованим територіально. Потрібно 
розуміти і світові виклики, світові трен-
ди, тобто не тільки очікування бізнесу, а 
й те, куди ми рухаємося. Якщо ми рухає-
мося сьогодні в напрямку діджиталізації, 
якщо на сьогодні Україна не має меж ні 
у технологіях, ні в експорті, ні практично 
ні в чому, то фахівці повинні  знати мову.  
Це як мінімум. Як максимум,  вони мають 
володіти тим, чим сьогодні живе світ в 
контексті сучасних технологій – точного 
землеробства, сателітних інформаційних 
баз та інше. Тобто є моніторинг зовнішніх 

Д  У  А  Л  Ь  Н  А   О  С  В  І  Т  А . 
Чи  з долає мо  ми  ка д ров ий  г оло д?

ЕКОНОМІК А РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ З ЛЮДИНИ
П і д  ч а с  р о б о т и  к о н ф е р е н ц і ї  м и  п о с п і л к у в а л и с я  з  ї ї  у ч а с н и к а м и .

аграрних ринків – не тільки  чого вони  
потребують сьогодні, а є вже розрахун-
ки на 10 років вперед, є базові потреби 
бізнесу, є регіональна статистика. Якщо 
всі ці речі поєднати, то я впевнена, що 
бізнес перший прийде до вас і скаже – 
дайте мені таких людей. Тоді  вже бізнесу 
потрібно буде думати, яким чином їх от-
римати, тому що це будуть суперсучасні 
фахівці,  які мають, насамперед, прекрас-
ний генетичний потенціал.  У нас гене-
тична пам’ять поколінь – як правильно 

працювати на землі, як її любити, як їй 
віддавати, як від неї приймати – дуже 
сильна. Якщо це будуть сучасні знання, 
накладені на все те, що є в Україні, на  все 
те, що є за кордоном,  тоді це вже буде пи-
тання бізнесу – яким чином це все здоб-
ути. Знаєте, це як у футболі. Найсильніші 
світові футбольні команди виховують 
собі гравців ще з дитинства, зі школи.  Я 
думаю, що те саме може бути і з аграрія-
ми, якщо ми будемо на відповідному 
рівні їх готувати. 
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У Придніпровському державному 
металургійному коледжі навчаються 
студенти усіх соціальних категорій. 
18 % від загальної кількості студен-
тів коледжу – «соціальники». Про-
тягом останніх років така ситуація 
типова для нашого закладу освіти. 
Тому, щоб робота зі студентами була 
успішною, вона має бути, насампе-
ред, системною. 

Є певні загальні психологічні осо-
бливості студентів кожної соціальної 
категорії:

- діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування, часто не 
готові до самостійного життя: від-
сутні навички самообслуговування, 
вміння розпоряджатися коштами, 
планувати бюджет, розподіляти 
власний час та будувати плани на 
майбутнє життя; а також – пробле-
ми з соціальною адаптацією: відсутні 
навички безконфліктної комунікації 
та вміння налагоджувати стосунки 
у новому колективі, неготовність до 
нових вимог;

- студенти з інвалідністю гостро 
реагують на свої фізичні особливос-
ті, прагнуть ставлення до себе як до 
рівного;

- студенти, батьки яких є учасни-
ками бойових дій чи загинули в зоні 
АТО, вимагають грамотної оцінки по-
літичної ситуації, шанобливого став-
лення до воїнів АТО;

- внутрішньопереміщені особи 
прагнуть відчути себе не зайвими 
людьми на чужій території, потребу-
ють доброзичливого ставлення, до-
машньої атмосфери;

- студентські сім’ї та студенти, що 
мають дітей, потребують матеріаль-
ної підтримки, вирішення житлових 
проблем, гнучкого графіка освітньо-
го процесу.

А ще для всіх пільговиків, особли-
во для сиріт, притаманна невпевне-
ність та зневіра у собі, думка про 
власну «меншовартість».

Якщо увесь колектив усвідомить 
ці особливості кожної категорії, ро-
бота дасть позитивні результати.

У нас є правило: пільговий статус 
поширюється лише на призначен-
ня соціальних виплат, у коледжі всі 
студенти з рівними правами, а го-

ловний обов’язок студентів – навча-
тися. Серед пільговиків є відмінни-
ки навчання, стипендіат Верховної 
Ради України, студенти, що стабіль-
но отримують крім соціальної ще й 
академічну стипендію за рейтингом 
успішності. 

Ми організовуємо для студен-
тів-сиріт уроки фінансової грамот-
ності за участю працівників банку. 
Студенти отримують рекомендації 
як можна зробити певні заощаджен-
ня, як уникнути зайвих витрат. 

Як результат, кілька наших студен-
тів після закінчення коледжу при-
дбали власні квартири.

Пріоритетним напрямком вихов-
ної роботи у нашому закладі є на-
ціонально-патріотичне виховання 
молоді. Під час освітнього процесу 
викладачі та куратори наголошують 
на необхідності збереження ціліс-
ності держави, поваги до людей, які 
відстоюють незалежність рідної зем-
лі, недопустимості самої ідеї сепара-
тизму. Ці меседжі вкрай важливі для 
формування свідомої громадянської 
позиції молодої людини, студент-
ського колективу, у якому здобува-
ють освіту внутрішньопереміщені 
особи та діти учасників бойових дій.

Усім студентам, що є внутрішньо-
переміщеними особами, як і всім 
іногороднім студентам, надається 
місце у гуртожитку коледжу. Вони 
отримують можливість жити однією 
родиною, і вже немає різниці, хто 
звідкіля прибув на навчання. 

У коледжі організовано правовий 
всеобуч для студентів пільгових ка-
тегорій. Юрисконсульт проводить 
інформаційні години та надає інди-
відуальні консультації з актуальних 
питань: оформлення пенсії за втра-
тою годувальника, право на поза-
чергове отримання житла, порядок 
успадкування та інше. Регулярні у 
нашому закладі освіти і зустрічі сту-
дентів пільгових категорій зі спеціа-
лістами служби у справах  дітей, цен-
тру соціальних служб для дітей, сім’ї 
та молоді, волонтерами громадських 
організацій «Новий час», «АСЕТ», «Ро-
дина майбутнього», «Жіночий інфор-
маційно-консультативний центр», 
працівниками правоохоронних ор-
ганів. 

Ми дуже широко використовує-
мо можливості міжвідомчої взаємо-
дії,  для нас – це реальна допомога  
у  оформленні документів дітям-си-
ротам чи внутрішньопереміщеним 
особам, соціально-психологічний 
супровід дітей, що опинилися у 
складних життєвих обставинах.

Важливим чинником виховання 
студентів є громадська робота. Ми 
дійсно намагаємося забезпечити 
нашим студентам «багате, різнома-
нітне, приваблююче, інтелектуальне 
життя». У закладі освіти працюють 19  
предметних гуртків (історичні, на-

родознавчі, літературні, фізико-ма-
тематичні, екологічні, інформатики 
та програмування, філологічні, краї-
нознавчі тощо), 6 спортивних секцій, 
творча студія «Тріумф», молодіжний 
клуб «Молоді та талановиті». А го-
ловне – у коледжі добре налагодже-
на система студентського самовря-
дування.

Важливо, що у ході виборів до рад 
самоврядування відділень, ради гур-
тожитку, Студентського парламенту 
коледжу, ми не акцентуємо увагу 
на наявності соціального статусу у 
здобувача освіти. До уваги береть-
ся бажання працювати, активність 
та вміння згуртувати колектив од-
нодумців. «Соціальники» виконують 
обов’язки старост академічних груп, 
очолюють комітети Студентського 
парламенту, ведуть волонтерську 
діяльність. 

Якщо врахувати, що близько 50 % 
мешканців гуртожитку – студенти 
соціальних категорій (сироти, мало-
забезпечені, внутрішньопереміщені 
особи), то фактично самоврядування 
у гуртожитку у їх руках, і здійснюєть-
ся, варто відзначити, досить успішно.

А щодо художньої самодіяльнос-
ті, то вона практично тримається 
на наших студентах-сиротах, які є 
постійними учасниками  міських за-
ходів та концертів художньої самоді-
яльності.  Наші вокалісти – лауреати 

регіональних та обласних конкурсів,  
відзначені грамотами та подяками 
міського голови.  

Студенти соціальних категорій за-
ймаються у секціях з волейболу, бас-
кетболу, футболу, настільного тенісу, 
шахів, легкої атлетики. Наші волейбо-
лісти, тенісисти – призери обласних 
змагань. Сироти займаються козаць-
ким двобоєм та кінною виїздкою на 
хуторі «Галушківка». Чемпіон України 
з гирьового спорту, призер обласної 
спартакіади – студент-сирота.

Молодіжний клуб «Молоді та тала-
новиті» проводить тренінги особи-
стісного росту, навичок колективної 
співпраці, тематичні заходи, зустрі-
чі з цікавими людьми, спеціаліста-
ми різних громадських організацій,  
масово залучаючи до своїх лав сту-
дентів соціальних категорій. Моло-
діжний клуб запропонував слоган 
«Collegе.ua – територія успішних лю-
дей». І викладацький колектив підхо-
пив це гасло.

У коледжі ми завжди підкреслю-
ємо досягнення студентів, їх зна-
чимість для колективу, створюємо 
навколо них атмосферу успішності. 
Ми даємо можливість усім студентам 
повірити в себе. Наше завдання – за-
безпечити умови для самореалізації 
кожної особистості.

П с и х о л о г о - п е д а г о г і ч н і 
т а  п р а в о в і  а с п е к т и  р о б о т и 

зі студентами пільгових категорій
У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить думка, що вони ні до 

чого не здібні. Успіх – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для пере-
борення труднощів, бажання вчитися.

Щоб дитина була палко зацікавлена навчанням, їй необхідне багате, різноманітне, прива-
блююче, інтелектуальне життя.
                                                                                                                                                  В. О. Сухомлинський

Ольга Александрова,
директор Придніпровського дер-
жавного металургійного коледжу
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012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014 Середня освіта
015 Професійна освіта
lykhogod@i.ua
тел. (04577) 4-12-95

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
022 Дизайн
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
stepanovaira@ukr.net
тел. (04577) 4-12-95

024 Хореографія
025 Музичне мистецтво
026 Сценічне мистецтво
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
231 Соціальна робота
 irina_lepeha@ukr.net
тел. (044) 242-35-65

051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
g_kurachenko@ukr.net
тел. (04577) 4-12-95

073 Менеджмент
081 Право
trisunova_t@ukr.net
тел. (04577) 4-12-95

Лихогод
Ніна Григорівна

Степанова
Ірина Олександрівна

Кураченко Галина 
Миколаївна

Трісунова Тетяна 
Василівна

Зібарєва Ірина
 Дмитрівна

Перевозник Любов 
Леонідівна

Саєнко Людмила 
Іванівна

Мироненко Олександр 
Іванович

101 Екологія
102 Хімія
103 Науки про Землю
183 Технології захисту навколишнього середовища
205 Лісове господарство
206 Садово-паркове господарство
zybap@ukr.net
(04577) 41-8-01

113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтеграційні 
технології
perevoznyk-l@ukr.net
(04577) 41-2-95

017 Фізична культура і спорт
261 Пожежна безпека
lab-nmc@ukr.net
(04577) 41-1-67

061 Журналістика
saenkoludmila_nmc@ukr.net
тел. (044) 241-11-57

Лепеха
Ірина Олексіївна

ЗАКРІПЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА МЕТОДИСТАМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО 
ЦЕНТРУ ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

                М І Н І С Т Е Р С Т В А  О С В І Т И  І  Н АУ К И  У К РА Ї Н И
початок, прод. стор. 6
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131 Прикладна механіка
132  Матеріалознавство
273 Залізничний транспорт
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології
shevchenko.nmc@ukr.net
(04577) 41-8-02

133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електроме-
ханіка
142 Енергетичне машинобудування
143 Атомна енергетика
144 Теплоенергетика
145 Гідроенергетика
208 Агроінженерія
borhalenko2@ukr.net, (04577) 41-2-95

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
184 Гірництво
185 Нафтогазова інженерія та технології
191 Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія 
193 Геодезія та землеустрій
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
y-marunuch@ukr.net
(04577) 41-2-95

161 Хімічні технології
162 Біотехнології та біоінженерія
l.mali75@ukr.net
(044) 242-35-68

271 Річковий та морський транспорт
272 Авіаційний транспорт
t.v.dudus18@gmail.com,
(044) 241-11-57

181 Харчові технології
207 Водні біоресурси та аквакультура
sinayvska@ukr.net 
(04577) 41-8-01

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
135 Суднобудування
136 Металургія
171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
173 Авіоніка
186 Видавництво та поліграфія
tvo9619@i.ua, (04577)-41-2-95

182 Технології легкої промисловості
201 Агрономія
d1596@ukr.net
(04577) 41-8-01

204 Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва
211 Ветеринарна медицина
alesana68@ukr.net
(04577) 41-8-01

Борхаленко Юрій 
Олександрович

Маринич Юлія
 Володимирівна

Малинка 
Леся Вікторівна

Синявська
 Ніна Іванівна

Вишневська Оксана 
Володимирівна

Ткачук Оксана 
Миколаївна

Деркач Наталія 
Євгеніївна

Шевченко Володимир 
Іванович

Дудус
 Тетяна Василівна

ЗАКРІПЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА МЕТОДИСТАМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО 
ЦЕНТРУ ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

М І Н І С Т Е Р С Т В А  О С В І Т И  І  Н АУ К И  У К РА Ї Н И
продовження, почат. стор. 5



10 жовтня 2019 р. Державний 
вищий навчальний заклад «Київ-
ський транспортно-економічний 
коледж» Національного тран-
спортного університету урочисто 
відзначив своє 90-річчя. Майже 
століття тому, в далекому голод-
ному 29 році, радянська влада, 
розпочавши освітні реформи з 
метою забезпечення народногос-
подарського комплексу держави 
необхідними спеціалістами, ство-
рила декілька спеціалізованих на-
вчальних закладів, серед яких був 
і наш Київський автотранспортний 
технікум, нинішній Державний 
вищий навчальний заклад «Київ-
ський транспортно-економічний 
коледж» Національного тран-
спортного університету.

Привітати колектив коледжу 
прийшли поважні гості: ректор На-
ціонального транспортного універ-
ситету, академік М.Ф. Дмитричен-
ко, експрем’єр-міністр України В.П. 
Пустовойтенко, колишній міністр 
транспорту України Клімпуш О.Д., 
начальник відділу в справах молоді 
і спорту Голосіївської районної в м. 
Києві держадміністрації М.О. Нечи-
тайло, представники Міністерства 
освіти і науки України Кретович С.С., 
начальник Головного управління ви-

щої освіти Директорату вищої освіти 
і освіти дорослих та Кравчук І.М., на-
чальник відділу організаційного за-
безпечення та контролю Головного 
управління, представники навчаль-
них закладів м. Києва: Похресник 
А.К., директор технікуму електронних 
приладів, голова Ради директорів 
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, Булгаков 
В.А., директор  Київського коледжу 
будівництва, архітектури та дизай-
ну,  Щуцька Г.В., директор коледжу 
легкої промисловості, керівники та 
представники транспортних ком-
паній, підприємств, установ, серед 
яких Пашунов А.І. (Центр технічного 
обслуговування тролейбусів), Щип-
ков Р.Є. (СТК «АвтоЗАЗ ДЕУ»), Сема 
Д.В. (АТКАТП-13061), Селамі Гюнер 
(ТОВ «Гюнсел»), Рейман В.А. (УДП 
Укрінтеравтосервіс), Черній В.Д. 
(КП «Центр організації дорожньо-
го руху»), Козіс О.М. (АТ «Українська 
автомобільна корпорація»), Чорний 
Ю.О. (ДП «Український  медичний 
центр безпеки дорожнього руху та 
інформаційних технологій»).

Славну історію коледжу завжди 
писали висококваліфіковані викла-
дацькі кадри та наші випускники. 
Імена багатьох з них відомі на всю 
країну. Серед них є і особлива по-
стать – вчений зі світовим ім’ям, двічі 
Герой Соціалістичної праці академік 
В.М. Челомей.

Більше 30 тисяч випускників от-
римали путівку у велике професійне 
життя в стінах нашого навчально-
го закладу. 10 жовтня 2019 р. вони, 
студенти минулих років, мали ща-
сливу нагоду зустрітися. Їх прийшло 
багато – випускників  минулих де-
сятиліть. Зі сльозами на очах, з мо-
рем емоцій, ходили по аудиторіях 
коледжу посивілі колишні студенти. 
Серед них – один з керівників Дер-
жавтотрансНДІпроект Гладченко 
О.С.; віцепрезидент Асоціації міжна-
родних автомобільних перевізників 
України (АсМАП України), перший за-
ступник голови Громадської колегії 
при Голові Держмитслужби України 
Кучинський Ю.Ф.; фінансовий дирек-
тор АсМАП Гужевська Т.К.; депутат 

Вишгородської  районної державної  
адміністрації, полковник у відставці, 
засновник  благодійного фонду «За 
добро і справедливість» Куляєв В.Є.; 
генерал ЗСУ, офіційний представ-
ник міжнародних об’єднаних сил в 
Україні «United Forces Internatinal» 
Кузьменко О.М.; колишній началь-
ник відділу навчальних закладів 
Міністерства транспорту України 
та управління справами ДС автомо-
більних доріг України Єгорова Н.З. та 
інші.

До гостей і студентів коледжу з 
теплою промовою звернулася його 
незмінний директор, доктор наук з 
державного управління, професор            
Н.Д. Шульга, яка і надала слово на-
шим друзям і випускникам. 

Після цього студенти коледжу та 
наші гості, чоловіча хорова капела 
імені Л. Ревуцького, дали невеликий 
змістовний концерт з нагоди 90-річ-
чя навчального закладу.

КОЛЕДЖ – МОЄ ЖИТТЯ 7

Коледж інформаційних техноло-
гій та землевпорядкування започат-
кував свою історію в далекому 1944 
році. Ще тривала Друга світова війна, 
та країна дивилася в майбутнє, бо 
розуміла, що без топографів, геоде-
зистів, картографів не відбудувати 
понівечені та знищені міста й села, 
промисловість і транспортні комуні-
кації.

75 років. Багато це чи мало? З по-
гляду історії – то лише мить…Для 
навчального закладу – це пора роз-
квіту, а з погляду людини – довгий 
відтинок часу, упродовж якого кіль-
ка поколінь викладачів самовіддано 
проходили нелегкий шлях підготов-
ки фахівців! Це тисячі лекцій, семі-
нарів, іспитів, заліків! Це більше 10 
тисяч випускників, які отримали пу-
тівку в життя!

Сьогодні унікальний заклад готує 
кваліфікованих фахівців геодезистів, 
землевпорядників, картографів, фі-
нансистів, менеджерів, діловодів, 
програмістів, логістів – з міцними те-
оретичними знаннями, практичними 
навичками, морально-естетичними 
цінностями, переданими мудрими 
наставниками.

Колись почалися заняття перших 
студентів на базі київської школи у 
вечірній час… Тобто навіть не було 
свого приміщення! А сьогодні мате-
ріально-технічна база коледжу – два 
навчальні корпуси для проведення 
занять, 50 навчальних аудиторій, 7 
комп’ютерних аудиторій, оснащених 
сучасною комп’ютерною технікою, 
серед них 2 мультимедійні аудиторії, 
бібліотека та читальна зала, студент-
ський гуртожиток,спортивна та акто-
ва зали, навчальний полігон та спор-
тивно-оздоровчий табір «Топограф», 
музей історії коледжу.

Наші студенти сміливо й упевнено 
відкривають для себе нові горизонти 
професійної діяльності і продовжу-
ють навчання в рідному Національ-
ному авіаційному університеті!

Усіх присутніх привітав на святі 
ректор Національного авіаційного 
університету, кандидат технічних 
наук, доктор біологічних наук, про-
фесор, академік Академії наук вищої 
школи України, заслужений праців-
ник освіти України Ісаєнко Володи-
мир Миколайович. У своїй доповіді 
він зробив екскурс в історію навчаль-
ного закладу, відзначив вагомий вне-
сок викладачів та студентів усіх поко-
лінь у життя нашої країни. 

Теплі слова подяки викладачам і 
студентам сказав директор коледжу 
Канава Віктор Андрійович.

Відбулося урочисте нагороджен-
ня кращих викладачів та студентів: 
Грамотою Міністерства освіти і нау-
ки України, Грамотою НАУ, Відзнакою 
НАУ «Подяка Ректора», Нагрудним 
знаком НАУ «За сумлінну працю», 
Нагрудним знаком «Ветеран Націо-
нального авіаційного університету», 
Грамотою директора коледжу.

Коледж привітали почесні гості: 
ректор Університету новітніх тех-
нологій, доктор геолого-мінера-
логічних наук Пунько Володимир 
Павлович, представник Інституту 
професійно-технічної освіти Академії 
наук, доктор педагогічних наук Ка-
ленський Андрій Анатолійович. Голо-
ва Центрального комітету профспілок 
геології, геодезії та картографії Укра-
їни Бакулей Іван Григорович вручив 
викладачам та студентам нагороди 
профспілки та подарував сучасний 
мікшер для проведення культур-
но-масових заходів у коледжі.

На святі виступив Антоненко Ві-
талій Дем’янович, який очолював 
навчальний заклад 22 роки! Це люди-
на-легенда, людина-історія нашого 
коледжу.

Привітали навчальний заклад ви-
пускники минулих років, представ-
ники топографо-геодезичної галузі 
України Заєць Іван Михайлович, Кучер 
Олег Васильович – люди, усе життя 
віддані своїй професії, та Стретович 
Володимир Миколайович, народний 
депутат України декількох скликань, 
який висловив особливу подяку сво-
їм викладачам.

Гордість нашого навчального за-
кладу – це наші випускники, їх досяг-
нення – це наші досягнення, їхні вер-
шини – це наші вершини…

Михайло Туркевич – наш випус-
кник, наш талісман, перший підко-
рювач Евересту в нічний час. Це 
приклад для студентів сьогодення, 
як втілити мрію в життя, підкорювати 
власні вершини. 

Свято 75 річчя – це свято, коли 
студент, випускник, викладач, спів-
робітник нашого колективу, кожна 
людина, хто серцем і душею, долею 
і своїми справами долучився до цьо-
го чудового навчального закладу, 
почуває себе членом однієї великої 
родини, ім’я якої – Київський топо-
графічний технікум, а нині – Коледж 
інформаційних технологій та земле-

впорядкування Національного авіа-
ційного університету.

Колектив коледжу має ще чимало 
цікавих задумів, далекосяжних пла-
нів! Є бажання працювати, є енергія 
дерзання та творіння. Ми щасливі, 
доки вчимося, передаємо свої знан-
ня і досвід! Ми щиро віримо в людей, 
у красу думок і вчинків, у свій улю-
блений  навчальний заклад і у свою 
рідну Україну! Адже історію творять 
люди, закохані у свою справу!

Шлях, який пройшов наш заклад, 
заслуговує на повагу. Це живий лі-
топис, який завжди з нами. Це наше 
історичне минуле, бурхливе сього-
дення і щасливе майбутнє! Це сенс 
нашого життя!

Бажаємо рідному навчальному 
закладу, щоб сотні весен і зим сяяло 
сонце тепла й любові, віри й добра, 
щоб оминали  спалахи журби, а доля 
щастя простеляла килимами, щоб ко-
ледж жив і розквітав у мирі й Божій 
Благодаті у щасливій заможній Украї-
ні! Безхмарних і благословенних днів 
тобі, Коледже інформаційних техно-
логій та землевпорядкування Націо-
нального авіаційного університету! 

З Ювілеєм!
Любов Фурса, 

заступник директора 
з виховної роботи

Коледжу інформаційних техно-
логій та землевпорядкування НАУ
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КОЛЕДЖУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ НАУ-75 РОКІВ! 
Коледж інформаційних технологій та зем-

левпорядкування Національного авіаційно-
го університету відсвяткував свій 75-річний 
ювілей у теплому колі гостей, професорсь-
ко-викладацького складу, своїх студентів та 
випускників у Центрі мистецтв та культури НАУ!

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ ТРАНСПОРТНО-
ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ» – 90 РОКІВ!
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    переглянути    переглянути

Знання української мови і літе-
ратури сьогодні – це життєва необ-
хідність. За допомогою художнього 
слова ми формуємо молодого гро-
мадянина – патріотичного, твор-
чого, інтелектуального, з багатим 
внутрішнім світом, одним словом, 
всебічно розвинену особистість з 
чіткою громадянською позицією. Як 
розвинути високу культуру молоді, 
як прилучити молоде покоління до 
культури читання художніх творів, 
як сформувати стійкий інтерес до 
духовної спадщини українського 
народу, сприяючи національному 
самоусвідомленню та самоіден-
тичності? На ці та інші питання є 
чітка відповідь: лише в контексті 
з історією та мистецькою спадщи-
ною нашого народу можна досягти 
мети. А історична і культурна спад-
щина українського народу трима-
ється на трьох «китах», трьох ос-
новних історичних «платформах»: 
Козацтво, Чумацтво і Кобзарство. 
Це є унікальна спадщина, бо вона 
ідентифікує нас, українців, в проце-
сі розвитку всієї світової спільноти. 
Ми це маємо пам’ятати і гордитися 
цими явищами.

Тому питання про те, якими ма-
ють бути сучасні уроки української 
мови і літератури, має чіткий орі-
єнтир. Відповідь зрозуміла – інте-
лектуально глибокими, естетични-
ми, патріотичними, емоційними. 
Як досягнути високого злету дум-
ки, почуттів, мрій?! Знову ж таки – 
справжнім патріотизмом і справж-
нім мистецтвом. Майстерне слово 
має велику силу, а у поєднанні із му-
зикою – вдвічі більшу. Повернулися 
із забуття імена українських пись-
менників і поетів, вчених, політич-
них і культурних діячів, творчість, 
діяльність яких десятиліттями за-
боронялася: Іван Огієнко, Агатан-
гел Кримський, Василь Симоненко, 
Ліна Костенко, Пантелеймон Куліш, 
Василь Барка, Володимир Винни-
ченко, Богдан-Ігор Антонич… При-
йшло Слово, звільнене від кайданів, 
прийшла Незалежність України. А з 
Незалежністю – відродження тра-
дицій. Козацтво, Чумацтво і Коб-
зарство – не лише вид заняття, ді-
яльності чи промислу українців, це, 
перш за все, світоглядні уявлення 
про життя, вірування, культуру, по-

бут. Все це супроводжувалися об-
рядами, звичаями, міфами, казками, 
легендами і, обов’язково – ПІСНЕЮ.

Микола Гоголь писав про піс-
ню, що «…пісні для України – все: 
і поезія, й історія, і батьківська 
могила». Саме через це ворогами 
українського народу народна пісня 
переслідувалася та знищувалася. 
Згадаймо про вбивство кобзарів за 
часів сталінських репресій…

Більшовицька влада особливо 
боялася козацької пісні, вільного 
духу козаків. Цей дух жив у піснях, 
у пам’яті народу. Козацькі пісні ви-
конувалися кобзарями, лірниками, 
бандуристами. Саме вони зберігали 
від покоління до покоління історич-
ну пам’ять українського народу. В 
піснях оспівана героїчна історія бо-
ротьби за право жити вільними на 
своїй землі.

Проникливим голосом і високим 
мистецтвом гри на бандурі був на-
ділений заслужений діяч мистецтв 
України Василь Степанович Литвин. 
Для Василя Литвина ще з студент-
ських років (Київське музичне учи-
лище ім. Глієра) відкрилася краса 
козацьких пісень, ще студентом він 
зрозумів, що нелегко такі пісні ви-
конувати, бо «…козацька пісня ви-
магає не лише неабиякого голосу, а 
й сили, як фізичної, так і духовної». 
«…Поступово пісні вкладалися в 
душу…».

На думку Василя Литвина, пісня 
чи не найголовніший засіб вихован-
ня молоді, їхніх душ, що засмічують-
ся інформаційними технологіями 
сьогодення: «Ці юні душі ми, дорос-
лі, мусимо рятувати». Він називав 
цей процес виховання «екологією 
людського духу». 

Василя Литвина бентежила думка 
про те, що український народ так 
кволо прокидається від кріпаць-
кого-імперського сну, адже воля 
прийшла лише ось тепер, вона така 
молода і ї ї слід захищати. Є, надія, 
що молодь, яка народилася і сфор-
мувалася у вільній Україні, зможе 
відстояти свободу, зможе, вреш-
ті-решт, побудувати цивілізовану 
європейську державу.

Для Василя Литвина важливим 
було спілкування з молоддю. Тому 
впродовж десятиліть відбувався 
діалог Вчителя і учнів. Скільки він 

передумав, перестраждав, щоб го-
ворити до молоді словами справж-
нього Пророка. Його виступи мож-
на цитувати, не змінюючи нічого і 
не дописуючи: 

«…Я радий, що приніс вам най-
дорожче, що є у нас, – пісню. У ній 
наша слава, наша історія, невми-
руще слово»; 

«Я вам приніс музику рідної 
землі, бо то животворча вода 
для української душі»;

 «…Людині надана можливість 
творити гармонійну красу жит-
тя, зладовану з оточуючим сві-
том-природою та найперше – з 
власною душею і тілом»; 

«Не лайте темряву, а заходь-
те в світло»; 

«Пісня – то моя дуща, яка ска-
же за мене все»;

 «Хіба ми не козацькі діти? Хіба 
замовкли струни кобзи? Хіба не 
творять поети і митці? Хіба не 
зеленіє вруно безсмертної укра-
їнської ниви?»

Така глибина думки була наслід-
ком великої духовної праці, його 
місії – служити народові України. І 
народжувалася в душі митця музи-
ка і говорила музика кобзою…

Джерела пісень Василя Степано-
вича Литвина різні: народні думи, 
козацькі пісні, авторські поезії, 
поезії відомих і маловідомих авто-
рів. Та й тематика пісень теж різна. 
Тому так широко можна долучати 
кобзарські пісні в процес вивчення 
української мови і літератури. Бо в 
єднанні слова і музики, художньо-
го твору і кобзарської пісні проки-
неться інтерес молоді до навчання, 
до морального та духовного злету.

Наталія Кручинська,
Ржищівський індустріально-

педагогічний технікум

КОБЗАР
(присвята великому кобзареві 

Василю Степановичу Литвину)

Я Вас таким запам’ятала,

Якого так давно вже знала:

Із смутком зелені в очах,

З глибоким розумом в речах…

Ви говорили, як читали,

Такі нам істини казали…

Вони відкрились Вам колись

З страждань, з глибин, з небес-

них вись…

«Найперше, – Ви казали, – Слово,

А Слово – Бог, початок всього.

Шукайте праведні шляхи,

бо ними йшли наші діди.

Оті, хто словом і мечем

Бив ворогів, палив вогнем.

Оті, хто й у бою співав

Й на кобзі у походах грав…

О! Що то музика була,

що козака у бій вела…».

І Ваша кобза як заграє,

неначе кращої немає:

то вона плаче, то сміється,

то з ворогами грізно б’ється.

« Ви молоді, – казали Ви, –

І вам Вкраїну берегти, 

і вам її розбудувати, 

і сад вишневий доглядати.

За вами, діти, майбуття…».

Кобзар співав: рости, дитя!

Наталія Кручинська

Е К О Л О Г І Я  Л Ю Д С Ь К О Г О  Д У Х У
Кобзо моя,  нерозлучна утіхо, 
Чому ти мовчиш, задзвени мені  стиха,
Голосом правди людської  дзвени,
Нашу тісноту бодай спом’яни.
Може, чиєсь ще не спідлене серце
Тяжко заб’ється,  до серця озветься,
Як на бандурі  струна до струни.

Пантелеймон Куліш

https://drive.google.com/file/d/1ELD-l258ne6fvJ7b1vdyS_XKyjvp3cZd/view?usp=sharing

