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1 . В И Щ А О С В І ТА
• оптимізація закладів вищої освіти
• запровадження ЄДКІ (єдиного державного кваліфікаційного
іспиту) для здобуття ступеня магістра з найбільш суспільно важливих
та пов’язаних з підвищеним ризиком спеціальностей, ЄФВВ (єдиного
фахового вступного випробування) для правничих спеціальностей,
ЄВІ (єдиного вступного іспиту) з іноземної мови для вступу на навчання
для здобуття ступеня магістра
• ліцензування в режимі онлайн через електронні бази
• розширення автономії при фінансуванні (надання права встановлювати підвищену заробітну плату більш ефективним викладачам і навпаки)
• оцінювати роботу закладів вищої освіти через працевлаштування випускників, місце в міжнародних рейтингах
• фінансування закладів вищої освіти з бюджету проводити за принципом:
а) більш ефективним (від 95% до 120%)
б) фінансово стабільним
в) пропорційно отриманню коштів від інвесторів, проектів, грантів
г) встановлення індикативної собівартості контрактного навчання (60–80%)
• підписання контрактів з усіма керівниками закладів вищої освіти із зазначенням цільових
показників ефективності, строками їхнього виконання та механізмів перевірки
• спрощення системи підвищення кваліфікації та стажування викладачів за кордоном
• посилення академічної доброчесності викладачів і студентів
• запровадження нових підходів щодо підвищення кваліфікації викладачів
• відмова від поняття «диплом державного зразка»
• запровадження мобільних електронних студентських квитків (е-квиток)
• збільшення мінімальної заробітної плати до 4723 грн
• форми трудових договорів – безстроковий, строковий, сезонний, учнівський та ін.
• форма роботи – дистанційна, з укороченим робочим днем
• заборона створення та функціонування територіально відокремлених структурних
підрозділів університетів у містах Київ, Харків, Львів, Дніпро та Одеса
• прийом на навчання у 2020 році:
а) запровадження конкурсного балу для вступу за кошти державного бюджету – не менше 125
б) встановлення мінімального конкурсного балу при вступі на медичні спеціальності – не менше ніж 150, на спеціальності галузі знань «Право», «Публічне управління та адміністрування» та
«Міжнародні відносини» – 140 балів, «Фармація, промислова фармація» – 130
в) державне замовлення на підготовку молодшого бакалавра
г) прийом випускників коледжів і технікумів за ЗНО та фаховими випробуваннями
д) запровадження мотиваційних листів при вступі до закладів вищої освіти

2. ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА І ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА
• набуття закладами освіти статусу фахових коледжів
• виведення технікумів і коледжів зі структури університетів, набуття статусу юридичної особи з метою подальшої передачі на місцевий бюджет
• передача майнового комплексу закладів освіти (юридичних осіб) на місцевий бюджет
• завершення підготовки молодшого спеціаліста, започаткування освітньої діяльності за
освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра
• започаткування сільського коефіцієнта при вступі
• можливість вступу на базі повної загальної середньої освіти на основі сертифікатів ЗНО або
вступних іспитів
• утворення сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради МОН, науково-методичних комісій для розроблення стандартів фахової передвищої освіти, аудит закладів професійної освіти
• оновлені підходи до фінансування навчально-практичних центрів у професійно-технічній
освіті

Підвищення кваліфікації:
нові можливості для
педагога
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Покоління Альфа –
хто вони?
Відповідь у матеріалі
«Вікно можливостей для
розбудови нової
архітектури галузі освіти»
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Оптимізація закладів освіти,
виведення коледжів зі структури
університетів і передача на місцевий бюджет, запровадження нових
критеріїв для визначення рівня
фінансування, єдині державні кваліфікаційні іспити,
визначення мінімальної вартості контрактного навчання. Це не повний перелік змін, які відбудуться в освіті в
найближчий час. Враховуючи, як швидко реалізуються
наміри щодо перерозподілу фінансування закладів вищої освіти, думаю, що чекати на інші зміни довго не доведеться. Що це – шокова терапія? А можливо, навіть
хірургія? Принаймні, десь дуже близько.
Якщо вже переходити на медичну термінологію, то
потрібно розуміти, що такі операції, напевно, без наркозу не робляться. Взагалі, необхідно враховувати, як
це вплине на людей, зайнятих у цій сфері діяльності.
Запровадження нових підходів можливе тільки, якщо
будуть змінені підходи до формування фінансових
статків викладача. Ніколи не втіляться в життя наміри,
навіть найблагородніші, якщо їх виконавці не будуть
достатньо мотивовані. До того ж, спочатку необхідно
мотивувати, а потім ставити завдання. Примарні обіцянки, що це колись відбудеться, вже не сприймаються. Заробітна плата у п’ять, і навіть десять, тисяч для
викладача не просто низька, а принизлива – враховуючи те, що мінімальна складає 4723 гривні. Безперечно,
36 тис. заробітної плати для міністра освіти – це теж
замало, якщо порівняти з міліонними статками керівників окремих державних структур. Стільки має отримувати якщо не кожний викладач, то, однозначно, висококваліфікований. І не потрібно планувати підвищення
на 150 і 170 гривень в рік, разову допомогу молодим
педагогам, що породжує додаткову конфліктну ситуацію в освітянському середовищі. Необхідно забути про
різноманітні коефіцієнти співвідношення між заробітною платою освітянина і працівників виробничої сфери,
закладені ще 30 років тому, які ніколи не працюють.
Тривалий період попередніх реформ в освіті не дав
очікуваних результатів, в першу чергу через невмотивованого викладача. Отож, якщо вже «замахнулися» на
грандіозні зміни в галузі, то потрібно думати не про економічну вигоду від оптимізації університетів та передачі
коледжів на місцевий бюджет, а вишукувати фінансові
можливості для гідної оплати праці тих, хто ці реформи буде впроваджувати. Інвестувати необхідно в першу
чергу не в абстрактну освіту, а в зовсім неабстрактних
людей.

Роль музейної справи
в підготовці фахівців
медичної галузі.
Речі, які зберігаються в стінах Музею історії коледжу, – це не лише
наша історія, це минуле міста,
краю, нації та держави.
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Липковатівському аграрному коледжу виповнилось 117
років.
Це один з найстаріших навчальних закладів України.
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МОÆЛИВОСТІ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ 2020:
ПІДВИÙЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ПРИНЦИПИ

«Гроші ходять за вчителем»
Вчитель сам вирішує, де і як підвищувати
кваліфікацію.

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ
Де вчителі можуть підвищувати
кваліфікацію?
В Україні
За кордоном, крім держави, що визнана державою-агресором чи державоюокупантом
Форми, за якими можна підвищувати кваліфікацію:
• інституційна
♦ очна
• денна
• вечірня
♦ заочна
• дистанційна
• мережева
• дуальна
• на робочому місці
• на виробництві
• інші форми, які обере педагог.
Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.
Види підвищення кваліфікації
1. Навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у
семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.
2. Стажування.
Можуть бути визнані як підвищення кваліфікації:
• участь у програмах академічної мобільності
• наукове стажування
• самоосвіта
• здобуття наукового ступеня
• здобуття вищої освіти
Такі види мають особливості, прописані у п. 26-30 Порядку підвищення
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.
Вчитель самостійно обирає форми, види, напрями та суб’єктів підвищення кваліфікації.
ОРГАНІЗАЦІЯ
Хто визначає особливості організації?
У приватних і корпоративних закладах освіти – засновники або уповноважені органи.
У закладах спеціалізованої освіти / зі специфічними умовами навчання /
вищої освіти зі специфічними умовами навчання – державні органи, до
сфери управління яких належать такі заклади.
Хто може підвищувати кваліфікацію педагога?
Суб’єкти підвищення кваліфікації:
• заклад освіти або його структурний підрозділ
• наукова установа
• юридична особа
• фізична особа, в тому числі фізична особа-підприємець
Усі суб’єкти мають провадити освітню діяльність у сфері підвищення
кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників.
Де може проходити підвищення кваліфікації?
За місцем:
• власної освітньої діяльності суб’єкта
• роботи педагога
• за іншим місцем/місцями
• дистанційно, якщо це передбачено договором/програмою
Педагоги можуть підвищувати кваліфікацію в різних суб’єктів.
Тривалість підвищення кваліфікації
Для педагога загальної середньої, професійної (професійно-технічної)
освіти – не менше 150 год/5 років.
Для педагога дошкільної, позашкільної та фахової передвищої освіти –
встановлюється його засновником (або уповноваженим ним органом),
але не може бути менше 120 год/5 років.
Для педагога вищої і післядипломної освіти – не менше 6 кредитів ЄКТС

протягом 5 років.
Обсяг встановлюється в годинах та/або кредитах ЄКТС за накопичувальною
системою. Один кредит ЄКТС – 30 годин.
Обсяг програми визначається відповідно до її фактичної тривалості в годинах без урахування самостійної (позааудиторної) роботи або в кредитах
ЄКТС з урахуванням самостійної (позааудиторної) роботи.
Документ про підвищення кваліфікації
Видається вчителю за результатами підвищення кваліфікації.
Розробка
Технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, порядок видачі та обліку визначає суб’єкт.
Документ має містити:
• повне найменування суб’єкта (для юридичних осіб) або ПІБ фізичної особи
(для фізичних осіб і ФОП), яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації
• тему (напрям, найменування), обсяг (тривалість) у годинах та/або кредитах
ЄКТС
• ПІБ особи, яка підвищила кваліфікацію
• опис досягнутих результатів навчання
• дату видачі та обліковий запис документа
• найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали особи, яка підписала документ від імені суб’єкта, її підпис
Якщо виданий суб’єктами-нерезидентами України:
• може містити іншу інформацію
• потребує визнання педагогічною (вченою) радою закладу освіти
Оприлюднення
Протягом 15 календарних днів після видачі документів про підвищення
кваліфікації суб’єкт оприлюднює їх перелік на своєму веб-сайті.
Перелік має містити таку інформацію:
• прізвище та ініціали вчителя, який пройшов підвищення кваліфікації;
• форму, вид, тему (напрям, найменування) та його обсяг (тривалість) в годинах або кредитах ЄКТС;
• дату видачі та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації.
Визнання результатів
Якщо суб’єкт має ліцензію на підвищення кваліфікації або навчає за акредитованою освітньою програмою, результати не потребують окремого
визнання чи підтвердження. Результатом підвищення кваліфікації може
бути присвоєння повних або часткових професійних/ освітніх кваліфікацій.
Результати навчання у інших суб’єктів мають бути визнані рішенням педагогічної (вченої) ради закладу освіти вчителя, який підвищував
кваліфікацію. Порядок визнання результатів встановлює сама педагогічна
(вчена) рада.
Фінансування
Джерела фінансування підвищення кваліфікації педагогів:
• кошти державного, місцевих бюджетів
• кошти фізичних та/або юридичних осіб
• інші власні надходження закладу освіти та/або його засновника
• інші джерела, не заборонені законодавством
Обов’язково:
• укласти договір із зазначенням джерела фінансування, якщо підвищення
кваліфікації – за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, інших
коштів, затверджених у кошторисі закладу
• факт підтвердити актом про надання послуги з підвищення кваліфікації;
• акт є підставою для оплати послуг суб’єкта згідно з укладеною угодою
• щодо підвищення кваліфікації
ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Принципи
• Свобода і відповідальність суб’єкта
Розробляє і затверджує програму суб’єкт підвищення кваліфікації. Вона
може бути розроблена на основі типових програм, що затверджені МОН.
• Відкритість
Суб’єкт забезпечує відкритість і доступність інформації про кожну власну
програму, оприлюднюючи її на своєму веб-сайті.
Інформація
Програма має містити інформацію про:
• її розробника/розробників
• найменування
• мету
• напрям
• зміст
• обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або в кредитах ЄКТС
початок, продовження на стор. 3
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продовження, початок на стор. 2

• форму/форми підвищення кваліфікації
• перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/
набуватимуться (загальні, фахові тощо)
Може містити інформацію про:
• розподіл годин за видами діяльності: консультація; аудиторна, практична, самостійна і контрольна робота тощо
• особу/осіб, які виконують програму: освіта, категорія,
науковий ступінь, педагогічне/вчене звання, досвід роботи
тощо
• строки виконання програми
• місце виконання програми
• очікувані результати навчання
• вартість або про безоплатний характер
• графік освітнього процесу
• мінімальну та максимальну кількість осіб в групі
• академічні, професійні можливості за результатами опанування програми
• можливість надання подальшої підтримки чи супроводу
• додаткові послуги: трансфер, проживання і харчування,
послуг для осіб з інвалідністю тощо
• документ, що видається за результатами підвищення
кваліфікації тощо
Стажування
Здійснюється за індивідуальною програмою, яка розроблена і затверджена
суб’єктом.
Індивідуальна програма стажування повинна містити інформацію про:
• обсяг, очікувані результати навчання
Може містити іншу інформацію, що стосується проходження стажування
вчителем.
Для проходження стажування суб’єкт підвищення кваліфікації та заклад
освіти, працівник якого має пройти стажування, укладають договір.
Індивідуальна програма – невід’ємний додаток до договору.
Стажування може здійснюватися у:
• закладах освіти
• установах
• організаціях
• на підприємствах
Стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів
освіти, крім закладів вищої і післядипломної освіти:
• в закладі освіти за місцем роботи працівника
• в іншому закладі освіти
Керівником такого стажування має бути педагогічний або науково-педагогічний працівник, який працює у суб’єкта підвищення кваліфікації за основним
місцем роботи, має науковий ступінь та/або вчене, почесне чи педагогічне
звання, крім звання “старший вчитель”, та/або успішно пройшов сертифікацію
в установленому законодавством порядку.
Стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів
вищої і післядипломної освіти:
• y закладі освіти за місцем роботи працівника
• y іншому закладі освіти
• y науковій установі
Керівником такого стажування призначається науково-педагогічний чи науковий працівник, який працює у суб’єкта за основним місцем роботи, має
науковий ступінь та/або вчене звання і не менше 10 років досвіду роботи на

посадах науково-педагогічних чи наукових працівників.
Стажування у інших суб’єктів має відбуватись під керівництвом працівника, який має відповідний досвід роботи та кваліфікацію (далі – керівник стажування).
Оплата праці керівника стажування у інших суб’єктів визначається суб’єктами
самостійно або на підставі укладених договорів про стажування педагогів.
Один день стажування оцінюється у 6 годин або 0,2 кредиту ЄКТС.
ОСОБЛИВОСТІ ДЛЯ РІЗНИХ ПЕДАГОГІВ
Педагоги загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої освіти проходять підвищення кваліфікації
• Педагоги закладів дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти / не рідше одного разу на 5 років
• Педагоги закладів загальної середньої та фахової передвищої освіти / щороку
Основні напрями підвищення кваліфікації:
• розвиток професійних компетентностей: знання навчального предмета, фахових методик, технологій
• формування у здобувачів освіти спільних вмінь для ключових компетентностей:
* читання з розумінням
* уміння висловлювати власну думку усно і письмово
* критичне та системне мислення
* здатність логічно обґрунтовувати позицію
* творчість
* ініціативність
* вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики,
* приймати рішення, розв’язувати проблеми
* здатність співпрацювати з іншими людьми
• психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти, основи андрагогіки
• створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
• використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в
освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
•
мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність
•
формування професійних компетентностей галузевого
спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до
рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями
(для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)
•
розвиток управлінської компетентності (для керівників
закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
Педагоги вищої та післядипломної освіти
Підвищують кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років.
Можуть підвищувати кваліфікацію в закладі освіти, в якому
вони працюють.
За матеріалами сайту osvita.ua
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віянь під впливом «синдрому
втраченої
вигоди». Завтра світ заполонить
Альфа-десант,
відмінною рисою якого є
мультизадачність. Цим цифровим дітям доведеться удосконалювати штучний інтелект (ШІ), який
стає дедалі потужнішим, а можливо, й
конкурувати з ним. Адже ШІ це одна
з проривних технологій із реальними
та потенційно вагомими глобальними
наслідками. І саме від покоління Альфа залежатиме відповідальне застосування цієї технології.
Діти Альфа важко навчаються за
класичною методологією, яка здається їм занадто нудною, на відмінну від
захоплюючого відеоконтенту, яким
можна управляти. Примусити їх вивчати те, що вони вважають нецікавим, неможливо. Саме тому сучасна
освіта вже сьогодні має переорієнтовуватися на гостей із майбутнього
– студентів, які прийдуть у заклади
освіти із відчуттям тотальної індивідуальної свободи, умінням реагувати на
зміни та нестабільність, налаштованих на багатозадачність, багатофункціональність та швидке вирішення
проблем.
Сучасні моделі світової і вітчизняної освіти уже пропонують багатовекторні напрямки, які, на нашу думку,
цілком прийнятно поєднувати. Так,
UNIT Factory – доволі значне явище в
освітньому середовищі Києва та України. Замість класичної системи освіти
– лекції, семінари – викладачі пропонують навчання ІТ на практиці. Молода людина отримує кейс й одразу
навчається на ньому. Моделлю UNIT
Factory є доволі складна, але добре
структурована, відпрацьована фундаментальна програма отримання фаху,
яка поступово ускладнюється.
Немає перешкод для створення
власних академічних курсів навчальних закладів для онлайннавчання із
одночасним залученням виробничих
підрозділів, зацікавлених у отриманні
працездатних молодих спеціалістів.
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Î À
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проходить у гаджетах. Такі
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Í Â ч и м д у ж , уміють працювати
з великими масиданих, мають доступ до значно
²Ê Í Î щоб тіль- вами
більших обсягів інформації, ніж у їх
Â
ки
залишати-

ся на місці, а щоб
кудись
потрапити,
треба бігти як мінімум
удвічі швидше!», – цю фразу з «Аліси в Країні чудес»
Льюїса Керрола варто було
б розмістити в кабінетах
освітян.

Сьогодні людство стоїть на порозі
чергового технологічного перевороту, впоратись з яким доведеться
генерації цифрових дітей – так званому поколінню Альфа, тобто тим, хто
з’явився на світ після 2010 року. І вони
до цього готові. Так, за даними досліджень британської цифрової мережі
Вeano Studios, якщо 47% сучасних ді-

віці мали всі попередні покоління
землян.
Вочевидь, діти Альфа – перші нащадки прогресивних у минулому міленіалів, вони виховуються у того
покоління батьків, які вважають, що
вибір – це важливо. У світі і в Україні підростають прагмати, які мають
намір заробляти навіть на своїх захопленнях. Відеоблоги в соцмережах дають таким дітям розуміння, що
вони можуть монетизувати свої хобі.
Їх стихія – свобода, а гаджети – не розвага, а засіб, інструмент досягнення
цілей.
Сьогодні високу конкурентоспроможність на ринку праці зберігає
молодь Z, яких важко не помітити у
трудових колективах завдяки їх здатності знаходитися в авангарді нових

Цікавий досвід напрацьовано демократичними школами Ізраїлю, які
зуміли організувати індивідуальну
освітню траєкторію для учнів і втілити
педагогіку партнерства. Кожен учень
отримує власний план навчання: сам
обирає що, як та з ким він хоче вивчати. Оцінок немає – є цілі, які прагне
досягти дитина. Для цього створені
групи з учнями різного віку, а вчитель
у цьому процесі виконує роль учасника, який допомагає навчатися. Такий
підхід виявився досить затребуваним.
Сьогодні в Ізраїлі працюють близько
30 таких шкіл, які підтримує держава
і які, на думку ідеолога і засновника
новаторської моделі Якова Гехта, є лабораторіями змін, що відбуваються в
ізраїльській системі освіти. Сам Яков
Гехт входить у десятку найвпливовіших людей освітньої сфери країни.
Молодь Альфа волітимуть поєднувати навчання із роботою. В сучасних
освітніх закладах України адміністрація і викладацький колектив із насторогою ставляться до студентів, які
прагнуть працювати і заробляти, вважаючи, що робота шкодить навчанню.
Але вже сьогодні в окремих країнах
є практика проходження процедури
емансипації, яка дозволяє визнавати
громадянина повністю дієздатним
ще до повноліття. Тоді підліток може
вести трудову або підприємницьку
діяльність, нести відповідальність за
свої рішення. Вочевидь молоду людину потрібно підтримувати у ініціативі
працювати, допомагати порадами,
корисними знайомствами. Адже робота – один із чинників, що виховує
організованість та відповідальність.
Головне – безпечні умови праці.
Відтак, запит на застосування нових освітніх технологій давно є, і починати потрібно вже сьогодні, тому
що сьогоднішній день – вже минуле, з
якого потрібно вириватися, думаючи
про майбутнє.
Ольга Дмитрик, методист
Богдана Щербаченко, викладач
спеціальних дисциплін
Вінницького транспортного
коледжу

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ»
ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ

Ірина Голубкова,
викладач-методист
Машинобудівного коледжу
Сумського державного
університету

Сучасний світ – світ комп’ютерних
технологій. Сьогодні діти змалечку звикли до ноутбуків, планшетів
та смартфонів, вільно подорожують
інтернетом у пошуках необхідної інформації, замінюючи живе спілкування віртуальним, а справжніх друзів – друзями у всесвітній павутині.
Закономірно, що перед викладачами
постає питання: чи не можна повернути на користь освітнього процесу
захоплення студентів комп’ютерними
технологіями і перетворити віртуальне життя в реальні знання? Таку можливість дає використання технологій
змішаного навчання.
Змішане навчання – це поєднання роботи студента в режимі онлайн
та заняття в аудиторії з викладачем.
Воно є комбінацією різноманітних
форм і систем навчання:
• Аудиторне навчання в присутності викладача, що передбачає без-

посередній контакт студентів та викладачів (лекції, практичні заняття,
консультації, інструктажі, окремі питання практики та ін.).
• Інтерактивне навчання – навчання
в мережі (e-learning), яке здійснюється за допомогою інформаційного середовища (електронний навчальний
курс, віртуальні класи та лабораторії,
індивідуальне консультування за допомогою електронної пошти, чати,
блоги).
• Навчання з підтримкою різних засобів – розроблених нових навчальних матеріалів (Web-сайти, Web-лекції, Web-книги, відеоматеріали та ін.)
Слід виділити такі переваги змішаного навчання:
• Академічна свобода студентів: самостійне визначенні тривалості, часу
та місця роботи з інтернет-ресурсами.
• Виховання самостійності, відпові-

дальності та внутрішньої дисципліни
студентів.
• Розвиток відчуття впевненості у
собі через попередню підготовку, а
отже, відсутність остраху перед новим матеріалом.
• Скорочення часу на перевірку
домашніх вправ, збільшення часу для
групових завдань, де викладач лише
виконує роль консультанта.
• Підвищення комунікативної культури за допомогою постійної взаємодії студентів у групі, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу.
• Індивідуальний графік навчання
через залучення інформаційних технологій.
• Підвищення особистої мотивації
за допомогою комунікативної діяльності в групах.
початок, продовження на стор. 5
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продовження, початок на стор. 4

Для впровадження технологій
змішаного навчання необхідно створення відповідного освітнього середовища, навчальних посібників на гіпертекстовій основі, мультимедійних
документів, енциклопедій, можливість організації навчання в телекомунікаційних мережах, інтерактивних
навчальних програм, тренажерів,
використання яких повністю змінює
освітній процес.
Поділюся досвідом власної роботи
з використання елементів змішаного
навчання.
Починаючи з перших днів навчання, знайомлю студентів 1-го курсу з
адресою свого блогу, на якому розміщую як довідкову інформацію для студентів, адреси електронних підручників, графіки виконання лабораторних
робіт, консультацій, так і теоретичні
питання до практичних та лабораторних робіт, задачі для самостійного
опрацювання тощо. Матеріал зручний для тих, хто з різних причин був
відсутній на заняттях або працює за
Світ змінюється з шаленою
швидкістю. Інноваційні технології відкривають нові можливості
у всіх сферах життя. Зміни технологій навчання сприяють вдосконаленню форм та методів, які
використовують викладачі в освітньому процесі.
Покоління студентів, яке зараз навчається, народилось вже за часи існування інтернету. І тому вони навіть
не уявляють життя без нього, а відтак
потрібно розвивати нові медіаосвітні
компетентності викладачів.
Сьогодення ми вже не можемо уявити без гаджетів та смарфонів, які
стали невід’ємною частиною нашого
життя та є джерелом інформації та
комунікації. Тому їх можливості сучасний викладач просто зобов’язаний використовувати на всіх етапах
освітнього процесу.
Творчий педагог, якому притаманна найголовніша компетентність – вчитись все життя, опановує
онлайн-ресурси, які дають можливість використовувати смарфони в
освітньому процесі, а це, в свою чергу, активізує пізнавальну діяльність
студентів, викликає інтерес до процесу навчання.
Завдяки створеним новим освітнім онлайнресурсам, таким як: СЕО –
центр електронної освіти, платформа
«Уміти», онлайнкурси «Prometheus»,
проект «Всеосвіта», журнал «На урок»
та іншим, у викладачів з’явилась унікальна можливість навчатись постійно, дистанційно та всі свої отримані
знання зразу впроваджувати в практичну діяльність.

індивідуальним графіком (актуально
для студентів старших курсів). Він дає
можливість зосередити увагу на конкретних питаннях, знайти необхідні
відповіді в інтернеті.
Технологія «перевернутого класу»
корисна для випереджального навчання: студенти отримують завдання
знайти відповіді в інтернеті на конкретні питання в жорстких часових
рамках. Знайдена інформація може
бути оформлена як проект і обговорюється на занятті з демонстрацією
шляхів її практичного використання. Наприклад, студенти отримали
завдання: виявити значення вологості
для живих організмів, визначити норми вологості для різних сфер життя
людини, знайти способи вимірювання вологості та виготовити відповідний прилад. На аудиторному занятті
доповідь супроводжувалася авторською презентацією. Результати були
надані у вигляді таблиць нормативів
вологості та саморобного психрометра, принцип роботи якого був пояс-

нений з використанням розглянутого
теоретичного матеріалу.
Використання онлайнтестів для
вхідного контролю, закріплення матеріалу, перевірки знань та вмінь студентів дозволяє використати роботу
на планшеті або смартфоні для встановлення рефлексії та самоконтролю
студентів. Для цього зручним є безкоштовний функціонал онлайнтестів
освітнього проекту «На урок» https://
naurok.com.ua/. У межах цього проекту викладач має можливість як самостійно створювати тести за обраною
тематикою, так і використовувати
тести з бібліотеки, що створені іншими викладачами. Крім того, функціонал дає змогу провести тестування в
режимі реального часу чи у вигляді
домашнього завдання, часові обмеження до якого встановлює викладач. Таке домашнє завдання студент
може виконати за власним розкладом
з використанням допоміжної інформації, знайденої в інтернеті. Результати тестування виводяться на екран

В И КО РИ С ТАН НЯ
О Н ЛАЙ Н РЕС УРС І В
У ОС В ІТН ЬОМУ
П РО Ц ЕС І
Опанувавши вебсервіси QR codemonkey та QR coder, з’явилась можливість використовувати QR-коди в
освітньому процесі. Викладач може
закодувати будь-яку інформацію
(текст, посилання на сайт, відео), яка
стає доступною студенту після сканування QR-коду за допомогою смартфону.
Завдяки можливостям універсального меседжера Telegram можлива співпраця зі студентами онлайн,
спільна робота з ними над проектами:
створення груп, спілкування, аналіз
знайдених матеріалів, консультації,
обговорення в будь-який час.
Ознайомившись
із
сервісом
Microsoft Office Online, з’явилась
можливість завантажити матеріали в
One Drive, які використовуються на
лекційних заняттях і для самостійної
роботи студентів. Для проведення
контролю знань можна освоювати
платформу Forms та сервіс Sway, які
дають можливість створювати цікавий дидактичний матеріал.
Під час проведення практичних за-

нять з анатомії застосовуються інтерактивні можливості онлайн-сервiсу
LiarningApps для самопiдготовки та
самооцiнки знань студентів. Сервіс
дає можливість опрацювати матеріал
і дистанційно.
Завдяки можливостям конструктора доповненої реальності WallaMe
створено квест по кабінету анатомії.
Завдання квесту зчитуються за допомогою мобільного додатку, який
студенти завантажують на свої смартфони.
Опановані зручні сервіси для створення інфографіки (Easelly) і ментальних карт (Draw.io), бо це потужний інструмент, який допомагає студентам
мислити системно, вчитись вирішувати проблеми, планувати, структурувати, аналізувати, узагальнювати.
Сучасні онлайн-сервіси (На Урок,
Classtime, Quizizz) дозволяють дуже
швидко опитати будь-яку кількість
учасників і отримати миттєві результати у вигляді детальних таблиць або
зведених діаграм. Такі сервіси створюють атмосферу гри, телевіктори-

комп’ютера або смартфона викладача, у них вказана кількість правильних та неправильних відповідей, пораховані бали за дванадцятибальною
шкалою оцінювання. Викладач також
має можливість переглянути відповіді кожного студента, оцінити загальні
результати, виявити питання, що потребують додаткового опрацювання.
Студенти ж мають змогу відразу ж отримати результати, переглянути свої
відповіді, виявити допущені помилки.
До того ж оригінальне оформлення
робить тестування цікавим для студентів та перетворює рутинну перевірку на гру.
Використання навіть окремих елементів змішаного навчання потребує
суттєвих змін у роботі викладача: виникає потреба в самовдосконаленні,
накопиченні і систематизації знань
та інформації, підготовки до занять
тощо. Постійний пошук, творча активність та прагнення бути сучасним стають необхідною передумовою ефективного освітнього процесу.
ни і дозволяють не лише перевірити
знання, а й організувати опитування
чи голосування з будь-яких питань.
Сервіси дозволяють організовувати швидке тестування за допомогою смартфонів, створюючи власні
завдання різних типів або користуючись базою готових запитань з різних
предметів. Можна використовувати
безпосередньо на занятті або як домашнє завдання.
Як бачимо, новітні технології дають можливість покращити процес
навчання. Воно стало набагато простішим і цікавішим. Вільний доступ до
інформації, легкість комунікації між
викладачами та студентами. Можна
використовувати гаджети в якості органайзерів, роблячи помітки та нагадування щодо навчання, вносити до
календаря розклади занять та домашні завдання. Завдяки ним ми маємо
можливість спілкуватись з друзями та
родичами, що знаходяться далеко від
нас по всьому світу, можемо ділитися
своїми думками, враженнями, фотографіями, а також – можемо отримувати освіту онлайн.
За допомогою гаджетів ми можемо
здійснити віртуальну подорож, побувати у будь-якій країні, побачити увесь
світ лише натиснувши одну клавішу!
Сучасні технології – це наше майбутнє. З кожним роком на нас чекає
все більше й більше відкриттів та новинок. Для сучасного студентства це
вже є нормою життя.
Олена Бурико,
викладач-методист
Новгород-Сіверського
медичного училища
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ПІДВИÙЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ ЗАСОÁАМИ
ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Забезпечення якісного, зрозумілого та цікавого освітнього
процесу у фаховій передвищій освіті вимагає постійного впровадження передових педагогічних технологій. З розвитком інформатизації та комп’ютерізації ці вимоги безпосередньо пов’язані
з оволодінням навичками користування мультимедійною технікою, інтернетом та іншими електронними інструментами.
Не менший відбиток на вимоги
до підвищення інтерактивності освітнього процесу накладає той факт,
що в реаліях сьогодення три чверті
українських підлітків проводять до
трьох годин вільного часу на добу за
комп’ютером, граючи в ігри або блукаючи інтернетом. Різні дослідницькі
компанії наводять різну статистику
кількості українців, які користуються комп’ютером. Середня цифра –
близько одинадцяти мільйонів. (Маються на увазі користувачі, які бодай
раз на тиждень сідають за комп’ютер).
Підлітки – близько половини комп’ютерної аудиторії в Україні, зазначають
фахівці
[https://www.radiosvoboda.
org/a/2033378.html.] Враховуючи це,
основне завдання вітчизняних педагогів – максимально наблизитись до
захоплення здобувачів інтернетом та
комп’ютером.
Сьогодні вже нікого не здивуєш
використанням спеціальних можливостей на заняттях, завданнями, що
передбачають використання інтернету. Серед таких завдань: тестування
онлайн, дистанційні конкурси та олімпіади, онлайнконсультації, підготовка
домашнього завдання, онлайнігри,
опитувальники, Veb-квести та ін.
Проте ще недостатньо розвинений процес дистанційного засвоєння матеріалу здобувачами, що з певних причин пропустили заняття або
просто хочуть підвищити чи оновити
знання з певного напрямку. На нашу
думку, в такому випадку актуальним
стане використання такого web-ресурсу загального користування як
YouTube.
YouTube (Ютюб; від англ. you «ти,
ви» + tube «труба» = «телик» жарг. «телевізор») – популярний відеохостинг,
що надає послуги розміщення відеоматеріалів. Заснований 14 лютого 2005 року трьома працівниками
PayPal: Чадом Герлі, Стівеном Чені та
Джаведом Карімом. Є підрозділом
компанії Google. Станом на серпень
2019 року YouTube є другим за відвідуваністю сайтом в інтернеті (за даними компанії Alexa Internet).
Використання YouTube-каналу в
освітньому процесі надає можливість
як викладачам, так і здобувачам отримати: свободу слова; свободу інформації; свободу використання можливостей; свободу вибору спільноти
(рис.1).
З точки зору правових аспектів,
необхідно зазначити, що викладачі,
як власники каналів YouTube, володіють правами на вміст, який викладається на сайті. Натиснувши ім’я користувача YouTube, можна перейти
в його канал. Тут можна зв’язатися
з власником каналу за допомогою
внутрішньої системи приватних повідомлень YouTube. Таким чином використання можливостей відеохостингу
YouTube дає можливість повноцінно-

го як прямого, так і зворотного зв’язку між викладачем та зацікавленими
користувачами.
Дослідження
відеохостингу
YouTube показує, що на сьогоднішній
день дуже мало вітчизняних викладачів використовують цей web-ресурс
в освітньому процесі. А безперечною
науковою новизною є впровадження
YouTube-каналу, що має зміст та наповнення відповідно до певної освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста.
Яскравим
прикладом
такого
YouTube-каналу є власний канал автора, що має назву «Finance time»

помога здобувачам у самостійному вивченні, оновленні, повторенні
отриманих знань теоретичного матеріалу методами візуалізації та аудіосприйняття інформації.
Особлива зручність такого дистанційного освоєння матеріалу полягає у:
•
безМОЖЛИВОСТІ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ YouTube
перебійній роботі сайту в
сучасних попуСВОБОДА СЛОВА
лярних браузерах та мобільних
Можливість вільно висловлюватися, ділитися думкапристроях;
ми та вести відкритий діалог з іншими. Завдяки цьо•
в и му з’являються нові ідеї, формати й можливості.
димості відеоуроків
каналу
СВОБОДА ІНФОРМАЦІЇ
для сучасних пошукових систем;
У всіх є простий та відкритий доступ до інформації, а
•
з а відео є потужним інструментом для навчання, досягбезпеченості
нення порозуміння й документування світових подій
можливості прорізного масштабу.
слуховування та
перегляду матеСВОБОДА ВИБОРУ СПІЛЬНОТИ
ріалів без обмежень у часі, місці
Можливість знаходити однодумців, долати бар’єри й
та кількості;
кордони та об’єднуватися з тими, хто поділяє власні
•
н а інтереси.
явності системи
пошуку та відСВОБОДА ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ
бору (фільтрації)
інформації.
Можливість показати себе, побудувати власний бізYouTube -канес та досягти бажаного успіху, і впевнені, що попунал містить долярність визначають люди, а не посередники.
статню кількість
інформації про
Рис. 1. Можливості, що надає veb-ресурс YouTube
сам відеохостинг
для користувачів [Сформовано автором за даними
та його призна[https://www.youtube.com/intl/uk/about/]
чення, інформацію для студентів,
[https://www.youtube.com/channel/ викладачів, інших зацікавлених осіб,
U C J F f v l E 1 S W 4 W 1 B l 3 W R d 5 1 u Q / матеріали позааудиторної роботи, коabout?view_as=subscriber].
ментарі здобувачів, інформацію щодо
Канал містить курс відеоуроків з кількості користувачів та переглядів
дисципліни «Фінанси», який, на дум- відеоматеріалів. Також, як власник
ку автора, допоможе здобувачам каналу, автор може переглянути стасформувати базові знання з теорії тистику певного відеоуроку, що може
фінансів, а також засвоїти закономір- стати підґрунтям для подальшого саності їх функціонування на макро- та мовдосконалення.
мікрорівнях. Основним завданням
Інформація на YouTube-каналі
відеокурсу є допомога здобувачам «Finance time» викладена таким чиу вивченні суті і характерних ознак ном, щоб здобувач чітко розумів зміст
фінансів, їх ролі і місці в економічній відеоуроків та порядок їх перегляду.
системі, основ фінансової політики А саме – зміст і порядок відповідають
держави і механізму її реалізації, а та- вимогам освітньо-професійної прокож сфер і ланок фінансової системи. грами початкового рівня вищої освіти
YouTube-канал «Finance time» спеціальності 072 «Фінанси, банківмістить інформацію для відкритого ська справа і страхування» 2019-2020
доступу, користувачами якого мо- н.р.
жуть бути як здобувачі освіти, так і
Під час опрацювання матеріалів
інші зацікавлені особи.
каналу, серед іншого, не менш важОсновною
ідеєю
створення ливим є оформлення. YouTube-канал
YouTube-каналу «Finance time» є до- «Finance time» має стриману витримку

переглянути
кольорів, шрифту та відеоуроки,
створені відповідно до сучасних дизайнерських рішень. Дослідження
кількості переглядів та підписників
інших популярних каналів на YouTube
показало, що сучасний користувач
віддає перевагу коротким відеороликам, необтяженим інформацією та з
відеозмістом, приємним для перегляду. Тому, переглядаючи відеоуроки
YouTube-каналу «Finance time» можна
помітити дотримання єдиного стилю
без сторонньої банерної чи іншої реклами.
З метою ефективного засвоєння
матеріалу частота оновлення сайту – два рази на тиждень. Можливості
сервісу YouTube забезпечують підписникам автоматичне повідомлення
про виклад нового відеоуроку, який
вони переглядають у зручний час.
Також, після перегляду, користувач
може залишити коментар або задати
питання, і так само в режимі онлайн
отримати відповідь від власника каналу або ознайомитись з результатами обговорення.
На нашу думку, такий підхід до підвищення якості освітнього процесу
сприятиме досягненню таких компетентностей в освітньому процесі, як:
- здатність спілкуватися українською мовою (усно та письмово);
- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
- здатність вчитися і оволодівати
сучасними знаннями;
- здатність працювати самостійно
і в команді з використанням креативних підходів, налагоджувати комунікаційні зв’язки та міжособистісні взаємодії під час вирішення поставлених
завдань, а також здатність до розширення профілю своєї професійної діяльності;
- навички міжособистісної взаємодії;
- здатність діяти на основі етичних
міркувань (мотивів);
- здатність діяти соціально відповідально та свідомо;
- здатність розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати
нові методи роботи та знання щодо
комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.
Лариса Птіцина,
Запорiзький нацiональний
унiверситет
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П РА К Т И Ч Н Е Н А В Ч А Н Н Я У Ф О Р М У В А Н Н І П Р О Ф Е С І Й Н О Ї
К О М П Е Т Е Н Т Н О С Т І С Т УД Е Н Т І В - А Г РА Р І Ї В
Практика – це одна з форм виробничого навчання студентів. Їй
належить найважливіша роль у
зближенні теоретичної підготовки
з практичною діяльністю, в становленні фахівців, що мають не тільки
знання, але й професійне уміння,
початковий досвід.
Практична підготовка студентів
здійснюється через навчальні, технологічні та переддипломні практики,
що є основою професійної підготовки
майбутніх фахівців.
Студенти Вишнянського коледжу Львівського НАУ розпочинають
проходження навчальних практик з
другого курсу, виробничих технологічних практик – з третього, оволодіваючи професійними вміннями, які
на сьогодні є вкрай необхідними для
аграрного виробництва. Студенти закріплюють і розширюють практичні
навики, а також безпосередньо готуються до виробничої діяльності.
Всі навчальні та виробничі практики студентів проводяться в навчально-дослідному господарстві коледжу,
де студенти отримують необхідні
знання та навики, виконуючи програми практик.
Важливим є те, що у коледжі запроваджуються форми і методи
організації освітнього процесу, які
відповідають успішній практичній
підготовці студентів. 3 цією метою,
згідно з навчальними планами підготовки майбутніх фахівців, розроблені
розгорнуті плани-графіки проведення навчальних та виробничих техно-

логічних практик.
Перед початком навчальних практик керівники зобов’язані:
• забезпечити проведення всіх
організаційних заходів;
• провести інструктаж з техніки
безпеки;
• дати рекомендації щодо оформлення студентами щоденників;
• проконтролювати
готовність
об’єкта, де проводиться практичне
навчання.
Завідувач навчально-виробничої
практики готує накази на проведення
навчальних практик, методичні вказівки та робочі програми, схвалені на
засіданнях циклових комісій, уточнює
календарні плани-графіки проведення навчальних практик на поточний
навчальний рік. Проводить інструктажі з техніки безпеки і охорони праці.

По закінченню навчальної та виробничої практик у студентів приймаються звіти. Студенту, який не виконав програму навчальної практики
надається право на проходження її
повторно. Студент, який неатестований з навчальної чи виробничої практики, відраховується з коледжу.
Підсумки навчальних та виробничих практик обговорюються на засіданнях циклових комісій, де голови
циклових комісій разом з керівниками практик подають письмовий звіт
із зауваженнями і пропозиціями до
дирекції з метою аналізу щодо покращення проведення навчальних практик студентів в майбутньому.
Навчальні та виробничі практики
особливо актуальні в умовах сьогодення, адже забезпечують можливість використання кожною людиною
протягом усього життя різного роду

практичних умінь, навиків та технологій. Основними параметрами, що
характеризують людину як суб’єкта
навчальної діяльності, є сприймання
навчального матеріалу (змісту, методів подачі), особливості засвоєння
знань і формування умінь при проходженні навчальної практики. Практичне навчання студентів залежить
від досягнутого рівня освіти, ступеня
оволодіння професією і професійною
майстерністю, основ професіоналізму, прояву пізнавальних і професійних інтересів та єдності загальної і
спеціальної освіти.
Окрім цього, важливе значення
має виховний елемент під час проведення навчальної практики, який
сприяє розвитку не лише фізичних
навичок, а й інтересу до професійної
діяльності, формуванню лідерських
якостей.
І як висновок, проведення навчальних та виробничих практик
базуються на загальнодидактичних
підходах та педагогічному досвіді викладацького складу коледжу.
Очевидним є те, що навчання з проведенням навчальної та виробничої
практик – це механізм, який забезпечує як загальний, так і спеціальний
розвиток людини, де відбувається
нарощування потенційних можливостей, стабілізація професійних навиків.
Галина Кришталь,
Микола Задорожний,
викладач Вишнянського
коледжу Львівського НАУ

Â Ï Ë È Â ÎÁ Ë² ÊÎ ÂÎ ¯ ÑÒ ÀÂÊ È ÍÁÓ
ÍÀ Â ÀËÞ Ò Í È É Ê Ó ÐÑ ÃÐÈ Â Í ²
Формування аналітичного мислення студентів фінансово-економічних спеціальностей неможливе без
оволодіння навичками прогнозування впливу облікової ставки НБУ на
економічні та фінансові процеси в
країні. Історично роль облікової ставки в економіці Україні була незначна.
Навіть зниження її на 1,5 – 2 % не призводило до подешевшення відсоткових ставок по кредитах чи депозитах.
Так, у 2013 році облікова ставка складала 7,5 %, а ставки по депозитах перевищували 16%, хоча за методикою
формування відсоткових ставок депозит дешевший, а кредит дорожчий
за облікову ставку. В Україні донедавна цей механізм не працював взагалі.
Ситуація змінилась у 2015 році,
коли НБУ перейшов від моделі утримання валютного курсу на фіксованому рівні до моделі таргетування
інфляції. Цей механізм значно підвищив роль облікової ставки у фінансових та економічних процесах країни.
При збільшенні облікової ставки вартість грошей зростає. Це призводить
до збільшення кількості іноземних
інвестицій в державні цінні папери
(відсоткова ставка по яких формується на основі саме облікової ставки НБУ). Таким чином, надходження
іноземної валюти на валютний ринок
України значно зростає. Виходячи з
класичних законів економіки, збільшення пропозиції іноземної валюти
призводить до її здешевлення, що є
фактором зміцнення національної

грошової одиниці в короткостроковому інтервалі.
В довгостроковому періоді збільшення облікової ставки має іншу дію.
Подорожчання кредитів означає меншу кількість підприємств, які можуть
собі дозволити взяти ці кредити. Таким чином, економіка не отримає те
зростання, яке могла б отримати за
більш низьких відсоткових ставок. Це
призведе до падіння ВВП, що в свою
чергу відобразиться на купівельній
спроможності гривні негативно.
Вищезазначені фактори не враховують таргетування інфляції (заходи держави із запобігання сильній
інфляції та утримання контролю над
рівнем цін в країні), на яку робить
основний акцент Національний банк
в цьому році. Згідно з даною методикою, коли інфляція та ризики макроекономічної нестабільності в країні
посилюються, центральний банк має
вжити заходів для її стабілізації. Тоді
НБУ підвищує облікову ставку та проводить жорстку монетарну політику. Це означає, що кредитувати вже
більш ризиковано, тому ціна на гроші
в економіці зростає.
При зменшенні інфляції та поліпшенні макроекономічної ситуації облікова ставка зазвичай знижується і
це спричиняє поступове здешевлення депозитів та кредитів.
«Національний банк прискорює
пом’якшення монетарної політики,
оскільки стрімке зміцнення курсу
гривні зумовлює швидше зниження

інфляційного тиску,
ніж очікувалося.
У листопаді 2019
року споживча інфляція стрімко уповільнилася – до 5,1% у
річному вимірі, що було
нижчим від очікувань Національного
банку», – заявив голова НБУ Яків Смолій.
Що це означає? Стрімке зміцнення
гривні восени та потрапляння рівня
інфляції в цільовий коридор Нацбанку (5% плюс-мінус один відсотковий
пункт) змусили регулятора діяти
більш рішуче.
У листопаді інфляція в річному вимірі сповільнилася до 5,1 % річних.
Уперше з 2015 року, коли регулятор
перейшов до політики інфляційного
таргетування, рівень інфляції увійшов
у визначений Нацбанком коридор.
Що стало причиною уповільнення інфляції? В НБУ наголошують, що
в основі цієї тенденції – зниження цін
на енергоносії, зміцнення обмінного
курсу гривні та поліпшення інфляційних очікувань. «Ці фактори нівелювали тиск на ціни з боку стійкого
споживчого попиту і меншого врожаю окремих овочів», – наголошує
регулятор.
У Нацбанку кажуть, що посилення гривні в останні місяці відбулося
внаслідок дії низки факторів.
По-перше, основними джерелами
надлишкової пропозиції валюти були
надходження від українського екс-

порту, зокрема завдяки рекордному
врожаю зерна, та продаж коштів від
валютних залучень державних компаній.
По-друге, тривав приплив коштів
іноземних інвесторів у гривневі облігації, але, зазначають в НБУ, це не
мало визначального впливу на валютний ринок на відміну від попередніх місяців.
Таким чином, формування оціночного, прогнозного та аналітичного
мислення студентів економічних та
фінансових спеціальностей має ґрунтуватися, зокрема, на правильному
розумінні ролі регулювання облікової ставки Національного банку
України в сучасних умовах економіки
країни.
Денис Рубанець,
завідувач практики Житомирського агротехнічного коледжу
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МУЗЕЙНА СПРАВА

РОЛЬ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ В ПІДГОТОВЦІ
ФАХІВЦІВ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Станом на сьогоднішній день
освітній процес потребує нових
педагогічних технологій, здатних
створити умови для формування в
студентів необхідних життєвих компетентностей. Студенти закладів
фахової передвищої освіти беззаперечно мають засвоїти професійні
знання, вміння та навички на належному рівні, але при цьому перед викладачем постає ще немало важливих завдань: формування світогляду,
творчих здібностей, пробудження
інтересу до минулого держави, рідного краю, закладу, у якому навчаються професії, яку здобувають. Це
непросто, адже сучасних студентів
важко здивувати, доводиться прикладати чимало зусиль для того,
щоб вплинути на світогляд молодої
людини, змусити замислитися, зробити так, аби вона, доторкнувшись
до історії, не просто пишалася своїми попередниками, а й сама стала
закоханою у свою професію. Одним
із засобів реалізації таких завдань
для викладача коледжу є використання надбань музейної педагогіки.
Власний професійний, життєвий
досвід викладача або керівника групи та досвід минулих поколінь – це
неперевершений мікс, що дає значні
результати, серед яких найважливішими є формування мотивації до
навчання та до отримання гідних
досягнень на майбутній професійній
ниві.
Розуміючи сучасні педагогічні тенденції та плекаючи минуле, Ніжинський медичний коледж 17 жовтня
2017 року відкрив власний Музей історії коледжу. Подія була приурочена до 110-ї річниці з дня заснування
навчального закладу.
Ідея створення такого осередку
історії в стінах медичного коледжу
народилась давно. Десятиліттями
збиралися листи від випускників і
колишніх співробітників, фотографії,
альбоми. У закладі зберігалися грамоти, подяки, дипломи. У бібліотеці
медичного коледжу майже століття
трепетно чекали свого часу підручники, за якими навчалися студенти
перших наборів.
І ось, нарешті, цю інформацію вдалося систематизувати, узагальнити.
З’явилася можливість розповісти її
сучасникам. Завдяки самовідданій
праці адміністрації та викладачів
загальноосвітніх і клінічних дисциплін коледжу було опрацьовано
сотні документів у архівах Ніжина та
Чернігова, а також десятки особових
справ колишніх співробітників. Це
дозволило створити ґрунтовні, цікаві стенди для музею. До пошукової
роботи залучалися й студенти, випускники минулих років, їх родичі,
небайдужі мешканці Ніжина та району. Речові пам’ятки, які мало не щоденно надходили до музею, та те, що
зберігалося роками в коледжі, було
використане при створенні експозиції, яку сформували в хронологічному порядку становлення закладу:
школа, технікум, училище, коледж
(1907-2016 роки).
У стінах нашого музею представлений стенд «П.А.Буштедт – засновник Ніжинської фельдшер-

сько-акушерської школи», поруч
– стенди, присвячені педагогічному
колективу школи, який здійснював навчальний процес і готував
“фельдшериц и повивальных бабок
І разряда”. Далі – «Галицький Микола Петрович», «Медична професійна
школа помічників лікарів», «Ніжинська
фельдшерсько-акушерська
школа в передвоєнний та воєнний
період», «Слід на землі» (про директора М.В.Сидорця), «Жінка – легенда» (присвячений завучу Л.О.Лушніковій), «Опалені війною». Також є три
стенди про розвиток та становлення
навчального закладу у 1946-1957 рр.,
1967-1976 рр., 1977-1988 рр. Продовжують експозицію матеріали про
найяскравіших особистостей серед
викладацького складу: «Вони живуть у нашій пам’яті», «Професіонали
своєї справи». А далі перед відвідувачами постає стенд «Випускники
нашої «Аlma mater». За ним – «Галерея директорів».

шокурсників зупинитись і затриматись у музеї – це інформація про
наших випускників, їх досягнення й
здобутки на професійній ниві. Ось
це вагомий аргумент на користь
навчання в коледжі.
Сучасна молодь надзвичайно амбітна, і випускники не хочуть зупинятися на тій професії, яку отримали, – медичної сестри чи фельдшера,
а мріють стати лікарями, займатися
наукою. Тому саме інформація про
професійні висоти наших випускників і зацікавлює студентів, бо гордістю музею є експозиція, присвячена
видатним випускникам, серед яких
професори, головні лікарі, члени
спілок письменників та журналістів
України – люди, які зробили неоціненний внесок у розвиток української державності, медицини, освіти.
Люди, чиї імена і світлини увічнені
в історії, – це додаткове джерело
духу, волі та натхнення для здобувачів освіти. Відвідування музею іс-

дично організовують екскурсії до
музею під час занять.
Спогади наших випускників різних років – це неоціненний дар
сучасникам. Вони розповідають про
роки навчання, трудові будні, роздуми про роль медичного коледжу
в їх житті, професії. Тому представниками робочої групи, яка працює
на базі Музею історії коледжу, протягом двох останніх років систематично готуються статті про колишніх
студентів нашої Alma mater. Такі матеріали друкуються в місцевих газетах та мають стати основою для написання чергової книги про минуле
навчального закладу.
До речі, серед досягнень останніх
років – упорядкування та презентація збірника матеріалів з історії
Ніжинського медичного коледжу
«Джерело медичних знань та милосердя» (за 1907-1988 роки).
Кожного року наш музей долучається до відзначення Всесвітнього

Експозиція Музею історії нашого
навчального закладу складається
із речей, які в певний час належали
викладачам та студентам коледжу.
Кожна фотографія із старих альбомів, які також зберігаються в стінах
музею, по-своєму цікава, цінна, дорога серцю співробітників, випускників та їх нащадків. Переглядаючи
такі світлини, можна дізнатися, як
колись відбувалися теоретичні та
практичні заняття, підсумкові, випускні екзамени, вивчити склад академічних груп та пригадати викладачів, які працювали в той чи інший
час. Особливо цікавими є світлини,
які розкривають зміст виховної роботи в стінах Ніжинського медичного училища, розповідають про
студентські екскурсії до різних міст,
робочі поїздки працівників.
Наша гордість – зразки оригінальних свідоцтв та дипломів про закінчення навчального закладу, надані
випускниками Ніжинського медичного навчального закладу різних років та їх нащадками.
Знайомство студентів із музеєм
розпочинається з першого курсу,
коли організовуються екскурсії з
метою вивчення історії закладу,
до якого вони вступили. Ставлення
сучасної молоді до музеїв більшою
мірою байдуже. Тому зацікавити їх
дуже складно. Але що змушує пер-

торії коледжу змушує замислитися
про майбутнє і сенс свого життя усіх
без винятку відвідувачів, а особливо студентів. Наші здобувачі освіти
рівняються на попередників, зазвичай прагнуть отримати ґрунтовні
знання, які дозволять продовжити
навчання після отримання диплому
закладу фахової передвищої освіти і
стати лікарями.
А на старших курсах наших студентів більше зацікавлюють артефакти, якими повниться музей
щороку. Це різні медичні прилади,
апарати, засоби надання медичної
допомоги.
Старшокурсники вже небайдуже
проходять повз інформацію щодо
дисциплін, які раніше вивчали, розкладу занять, практики в лікарнях.
Аналізують почуте і побачене, мають багато запитань. Порівнюють
із сьогоденням. Студенти мають
можливість погортати літературу,
яку опановували перші слухачки
фельдшерсько-акушерської школи.
З яким благоговінням і обережністю
роблять це студенти, бо дійсно, з їх
слів, доторкуються безпосередньо
до історії.
Експонати Музею історії коледжу – чудове джерело для вивчення історії України XX століття. Тому
викладачі історії нашого та інших
навчальних закладів міста періо-

дня музеїв. Напередодні 18 травня
2019 р. ми також приєдналися до цієї
події: представили театралізований
мінівиступ студентів перших-других курсів спеціалізацій сестринська та лікувальна справа під назвою «Історія оживає». Наші студенти
пригадали засновника Ніжинської
фельдшерсько-акушерської школи
П.А. Буштедта, першу жінку-лікаря Чернігівщини та викладача М.М.
Кашпровську, побачили як виглядали перші учениці фельдшерсько-акушерської школи. Пошитий на замовлення одяг того часу постійно
знаходиться в стінах музею. У планах – створення виставки зі зразками медичної форми XX століття.
Після відкриття музею ми продовжуємо працювати над вивченням
історії коледжу, адже скільки існуватиме навчальний заклад, стільки
буде що передати майбутнім поколінням. Важливо розуміти, що речі,
які зберігаються в стінах Музею історії коледжу, – це не лише наша історія, це минуле міста, краю, нації та
держави.
Світлана Дуднік,
директор
Інна Зінченко,
завідувачка музею Ніжинського
медичного коледжу
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ПОЛІТЕХНІКИ ДІТЯМ –
З ДОБРОМ У СЕРЦІ!
Найдорожчий скарб кожного народу – його діти. І від того, якими
вони стануть, у що віритимуть, як
будуть розумітися між собою, залежить майбутнє нашої планети.
Чужих дітей не буває. У кожного
своя доля: хтось щасливо живе у благополучній родині, хтось – вихованець сиротинця чи бореться з тяжкою
недугою. І всі потребують співчуття, вдячності, любові до ближнього.
Тільки тоді світ зможе змінитися на
краще, коли ми не будемо байдужими. Хмельницькі політехніки не залишають поза увагою тих, хто потребує
допомоги. Щороку у рамках благодійної програми «Політехніки для дітей
– з добром у серці!» вони вирушають
до своїх підопічних у Вовковинецьку
школу-інтернат та відвідують Хмельницьке обласне відділення Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ,
СНІД. Самі акції відбуваються напередодні магічного свята Святого Миколая, а підготовка до них розпочинається задовго до цього: проводиться
масштабний благодійний ярмарок,
студенти активно долучаються до заходу «Політехніки дітям – з добром у

серці!»
Ранок 17 грудня розпочався з
передсвяткових турбот. Активісти
волонтерського гуртка разом із заступником директора з виховної роботи Людмилою Багас та головою студентського профкому Наталією Роїк
займались пакуванням подарунків,
придбаних за кошти від благодійного
ярмарку, принесених з дому студентами та батьками, співробітниками,
небайдужими хмельничанами. А носити в транспорт було що: ігровий
центр, велосипеди та санчата, одяг і
взуття, книги, канцелярські товари,
інтелектуальні настільні ігри, іграшки, фрукти та різноманітні смаколики.
Подарунків було так багато, що цьогоріч орендували вже великий автобус,
оскільки в малий це все вже б не помістилось.
Проводжаючи політехніків-волонтерів у дорогу, директор навчального
закладу Вадим Володимирович Овчарук сказав, що він пишається студентами коледжу, які не лише успішні в
навчанні, а й є благородними, великодушними та шляхетними людьми,
що з радістю дарують частинку свого

душевного тепла та любові тим, кому
на цій землі їх бракує.
Зустріч з підопічними була як завжди осяяна гарним настроєм і душевним теплом. Приємне спілкування,
рухливі ігри та новорічні пісні викликали щирі усмішки на обличчях
дітей. Святкового настрою додали і
подарунки від політехніків. Особливо
зраділи вихованці інтернату ігровому
центру. Ледь дочекавшись того моменту, коли фахівці, що приїхали разом із волонтерами, змонтували його,
школярі з величезним захопленням
спробували пограти у незвичні, але
такі цікаві їм ігри.
Наступного дня політехніки відвідали Хмельницьке обласне відділення Всеукраїнської мережі людей, які
живуть із ВІЛ, СНІД, та поспілкувались
із співробітниками установи, котрі,
зрозуміло, бережуть конфіденційну
інформацію щодо своїх підопічних.
Можливо, саме з цієї причини сюди не
надходить багато благодійної допомоги, а тому привезені політехніками
подарунки дуже необхідні для людей,
що змушені жити з тяжкою недугою.
У день Святого Миколая особливу
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увагу приділили студентам пільгових
категорій, які навчаються у нашому
навчальному закладі. Директор коледжу Вадим Володимирович Овчарук
спільно зі студпрофкомом привітали
їх із святами та подарували солодкі
гостинці.
Діяльність політехніків і масштабні
благодійні акції висвітлюються у ЗМІ
та знаходять широкий суспільний
резонанс у місті. До нас звертаються
люди, які опинились в складних життєвих ситуаціях. Звісно, перші, кому
політехніки поспішають на допомогу, це наші вихованці. У жовтні всією
дружною політехнічною родиною
зібрали близько 18 тис. грн благодійної допомоги студенту відділення заочного навчання Олександру Рибаку,
якого було поранено в зоні ООС. Допомогу на лікування у розмірі 2000
грн передано п’ятнадцятирічній Даші
Рудаковій, яка бореться з важкою недугою.
Нещодавно до нас звернулися
представники Українського товариства сліпих і коледж виділив 500 грн.
На своїй сторінці у Фейсбук члени товариства з вдячністю написали, що
для них надзвичайно важливо знати:
у вирішенні щоденних проблем вони
не самотні, є люди, які у важку хвилину можуть підставити надійне плече.
Своїм громадянським обов’язком
та проявом патріотизму вважають
політехніки і волонтерську допомогу
фронту, зокрема лише у цьому навчальному році було зібрано 12 тис.
грн на лікування поранених військовослужбовців 8-го полку сил спеціального призначення. Долучаються
політехніки і до діяльності відомих
благодійних фондів. Протягом трьох
днів студенти коледжу, переважно
мешканці гуртожитку, разом із вихователем Марією Олександрівною Галінською допомагали фонду “Карітас”
завантажувати подарунки для людей,
які перебувають у кризових життєвих
обставинах.
Щирі та зворушливі слова про добрі справи політехніків, що линуть
звідусіль, надихають нас, надають
нових сил на шляху безкорисливого
служіння, спонукають не зупинятися
й не зважати на жодні зовнішні обставини та перепони.
Чернявський М.,
Хмельницький політехнічний коледж
НУ «Львівська політехніка»

ТИЖ Д Е НЬ КРЕ АТИВНОС ТІ ТА РОЗВИТК У
Одним з важливих напрямів роботи педагогічного колективу Харківського коледжу будівництва, архітектури та дизайну є формування у
здобувачів освіти свідомості особистості з громадською позицією, готовності до конкурентного вибору свого
місця в житті.
Саме для формування свідомого
громадянина, професіонала, тобто
людини з притаманними їй особистісними якостями і рисами характеру,
світоглядом і способом мислення,
почуттями, вчинками та поведінкою,
спрямованими на розвиток здобувача освіти, цикловою комісією «Технологія і організація будівельного
виробництва» ( ЦК ТіОБВ) був проведений тиждень циклової комісії.
Тиждень розпочався з проведення виховної години в музеї коледжу.
Година була на тему «Наша історія», а
історія Харківського коледжу будівництва, архітектури та дизайну тісно
переплітається з історією розвитку
будівництва нашої країни і міста Харкова, з чим були і ознайомлені здобувачі освіти будівельного відділення.
Наступного дня була проведена
театральна гра в актовій залі з залу-

ченням абітурієнтів коледжу, яка
мала назву «Суд над цигаркою». У заході взяли участь як студенти, так і викладачі. Сценарій мав дуже актуальну
у сучасному світі тему та висвітлював
проблеми, пов’язані зі шкодою, яку
наносить куріння здоров’ю людини.
Продовжили тиждень проведенням загального заходу у гуртожитку
«Наш Харків», що мав за мету сформувати національну свідомість, виховання поваги до своєї батьківщини,
толерантної поведінки здобувачів
освіти в сучасному соціальному середовищі.
Одним з найважливіших заходів,
направлених на розвиток мислення
і формування майбутніх фахівців, є
проведення студентських технічних
конференцій. За підсумками технологічної практики була проведена Х технічна студентська конференція «Інноваційні технології в будівництві».
Наприкінці тижня була проведена
екскурсія на будівельний майданчик
– будівництво другої секції 9-поверхового цегляного багатосекційного
житлового будинку вільного планування. Екскурсія збагатила здобувачів освіти знаннями про матеріальне

виробництво, людей праці, сучасні
технології та техніку виробництва на
будівництвах міста.
Закінчила тиждень циклова комісія ТіОБВ коледжу Днем відкритих
дверей, у дуже цікавій формі, проведеній у вигляді квесту – ознайомлення вступників та їх батьків з коледжем.
Отже, тиждень у коледжі майже
пролетів і по закінченню таких насичених, цікавих днів ми зробили поряд
з об’явою фотозвіт заходів за участю

викладачів, здобувачів освіти та абітурієнтів.
Ми з задоволенням підтримуємо
активних, креативних, творчих особистостей, які мають бажання навчатися новому та розвиватися у професійній сфері.
Надія Бєлих, Катерина Логінова,
Ірина Шепелева, викладачі
Харківського коледжу будівництва, архітектури та дизайну
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Липковатівський аграрний коледж – один з найстаріших навчальних закладів України. Історія його заснування сягає у далеке
минуле і пов’язана з трагічною історією із життя царської родини.
Письмові джерела розповідають про
те, що в 1888 році з потягом, в якому імператор Олександр ІІ повертався з літнього
відпочинку, сталася залізнична катастрофа. Декілька чоловік загинуло, більше 40
одержали поранення. І лише вагони, в
яких їхала царська родина, залишилися
неушкодженими. Це було сприйнято як
божий знак. І невдовзі на цьому місці був
збудований Спасів скит, споруджена церква та заснований чоловічий монастир,
землі якого простилалися аж до Липковатівки. При монастирі був відкритий притулок для дітей загиблих залізничників.
Все будівництво здійснювалося на кошти Товариства призріння безпритульних
і малолітніх сиріт, створене у 1874 році
великою княгинею Марією Федорівною.
Відділення цього Товариства було відкрите і у Харківському Губернському земстві,
а діяльність його зводилась до проведення благодійної роботи, опіки про безпритульних дітей. Саме спільними зусиллями
Товариства та Департаменту землеробства було вирішено відкрити сільськогосподарську школу.
Газета «Харьковские губернские ведомости» від 17 жовтня 1902 р. у статті А.Шимакова «Сільськогосподарська школа»
сповістила читачів про те, що «11 жовтня
1902 р. (за ст.ст.) Товариством призріння
безпритульних та малолітніх сиріт була
відкрита нижча сільськогосподарська
школа І розряду, для якої названим товариством побудовано великий будинок за
3 ½ версти від станції Борки на відведеній
для цього ділянці казенної землі».
Так 1902 року розпочала освітянську
діяльність Липковатівська нижча сільськогосподарська школа, яка і стала родоначальницею нашого навчального закладу.
Але невдовзі товариство збанкрутувало і утримувати школу стало надзвичайно важко. Тому воно звернулося до
Харківського губернського земства взяти
школу під свою опіку. І рішенням Департаменту землеробства Липковатівська
нижча сільськогосподарська школа була
реорганізована у сільськогосподарське
училище ім. П.А.Столипіна. Розпочався
новий етап у його розвитку.
Діяльність училища здійснювалася
відповідно з Положенням, затвердженим
8 липня 1913 р., за яким в училище щороку
приймали не менше 50 осіб. В основному
це були жителі Харківської губернії та вихованці сирітських притулків відділу призріння Харківської губернської управи.
Строк навчання був 3 роки. Випускники,
одержавши професію техніка сільського
господарства, направлялися на роботу в
апарати земств та дослідні ділянки. З 1905
по 1915 рік зі стін навчального закладу
було випущено 165 осіб.
Та ось вибухнула революція. Відгомін
тих буремних подій докотився і до Липковатівки. Революційні перетворення
наклали відбиток на розвиток тогочасної освіти, хоча у перші післяреволюційні роки ніяких реорганізаційних змін у
Липковатівському училищі не відбулося.
Яскравим документом, що засвідчує це,
є роман Л.Письменної «Батько» (батько
письменниці працював в училищі медичним фельдшером, мати – викладачем математики).

ЗАСНОВНИК:
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВИЩОЇ
ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
Випускаючий редактор – Світлана Жуковська
Літературний редактор – Ніна Цибенко
Верстка та дизайн – Людмила Шишкіна

«Липковатівка – не місто і не містечко,
навіть не село. Серед полів і гаїв Харківщини сільськогосподарське училище,
при ньому – зразкова ферма. З власною
електростанцією, багатим фруктовим садом, які в ньому соковиті вишні – шпанки,
клубника…
А пасіка! Яка розкіш оці пахучі рамки
з медом. У парках білі і чорні шовковиці,
сріблястий лох – маслини, американські
клени, у передвесняні дні з їхніх гірких
гілочок крапає солодкий сік. Густо пахне
трава зубрівка… Дві кам’яні триповерхові будівлі: в одній – училище з гуртожитком для учнів, в другій – квартири для
викладачів і працівників».
Училище мало і водопровід, і центральне опалення. Нові часи вимагали
освічених людей, висококваліфікованих
спеціалістів. У 1924 році училище змінює
свій статус на сільськогосподарську професійну школу, завдання якої полягало не
тільки в тому, що підготувати освічених
фахівців, а й створити умови для повноцінного розвитку особистості. Школа була
переведена на 5-річний термін навчання,
збільшувався кількісний склад учнів (тепер в ній навчалося 210-240 осіб), навчальним планом були передбачені теоретичні,
лабораторно-практичні заняття, праця на
виробництві, агрокультурні заходи.
Липковатівська сільськогосподарська
професійна школа проіснувала до 1929
року. А потім була передана у відомство
Наркомзему і реорганізована в молочний
технікум, який підпорядковувався республіканському тресту племінних заводів.
У технікумі велася підготовка майстрів
маслозаводів, молочних лабораторій.
Контингент учнів складав 290 осіб.
У територіальному відношенні технікум став відділком племзаводу «Червоний велетень», а з 1931 року увійшов
до складу колгоспу «Реконструкція». І з
цього часу розпочинається новий етап
в історії навчального закладу. У зв’язку
з відкриттям відділень «Тваринництво»
і «Технологія молока» технікум одержав
назву зоотехнічного. Центральна садиба
господарства знаходилась у Липковатівці. Тут було розміщене все поголів’я
великої рогатої худоби. Виробнича частина використовувалась як база для
проведення практичних занять. Була налагоджена переробка молока: учні виробляли тверді сири, масло, яке відправлялося на експорт.
У 1936 році у технікумі було відкрите
агрономічне відділення з щорічним набором 30 осіб. Це дозволило технікуму
змінити статус на сільськогосподарський.
Кінець 30-х років ознаменований інтенсивним розвитком матеріально-технічної бази технікуму. В результаті ліквідації колгоспу «Реконструкція» був
організований «Навчгосп» із 1110 га землі.
У 1939 році здається в експлуатацію чоловічий гуртожиток, будується житловий
будинок для викладачів, водонапірна
башта, електростанція, радіовузол. Насаджується сосновий бір, який і сьогодні
є улюбленим місцем відпочинку молоді.
Суворим випробуванням для липковатівців стала Друга світова війна.
У вересні 1941 року розпочалася евакуація технікуму. На схід країни було
відправлено цінне обладнання, техніка,
худоба.

Але переправляючись через річку Дон,
колона була обстріляна фашистами і змушена була повернути назад. Дійшовши до
станції Мостки, що на Луганщині, зупинилися. Тут і перебували до визволення області, а у Липковатівку повернулися лише
восени 1943 року. 70% матеріальних цінностей було втрачено господарством за
цей час.
Два роки жили липковатівці в неймовірно важких умовах окупаційного режиму. Німці захопили село в жовтні 1941 р.
Над селом нависла темрява. Населення
працювало на полях і фермах. Зерно та
інші продукти тваринництва гітлерівці
вивозили, залишаючи місцевих жителів
страждати від голоду. Була спроба відновити роботу навчального закладу – на
базі технікуму була відкрита агрошкола,
учнями якої стали молодь навколишніх
сіл. На той час це була єдина можливість
уникнути вивозу на примусові роботи
у Німеччину. Школа проіснувала менше
року.
За час окупації фашисти пограбували господарство, підпалили навчальний
корпус, житлові будинки, господарські
споруди. Бомби, скинуті з ворожих літаків, зруйнували гуртожиток.
Окупація тривала до вересня 43-го
року. А 14 вересня 1943 над Липковатівкою зійшло мирне сонце.
Але війна залишила після себе вщент
зруйноване господарство. Поступово
відбудували тваринницькі приміщення,
обробили землю, наростили поголів’я
худоби, відремонтували навчальний
корпус та гуртожиток. У січні 1944 року
у технікумі знову розпочалися заняття. З
часом відступали труднощі, налагоджувалося мирне життя. Уже у другій половині
1945 року відбувся перший випуск спеціалістів: 12 зоотехніків і 13 агрономів.
Згідно з Постановою Ради Міністрів
СРСР від 23.07.1964 р. «Про організацію
радгоспів-технікумів» Липковатівський
сільськогосподарський технікум було
реорганізовано в Липковатівський радгосп-технікум. З часом значно розширилися угіддя господарства. У 1965 році
було відкрите відділення «Птахівництво»
з підготовкою спеціалістів за спеціальністю «Зоотехнік-птахівник», з 1970 – ведеться підготовка агрономів-зоотехніків-організаторів.
У 1995 р. розпочався новий етап в історії навчального закладу. Керуючись
постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. № 228 «Про порядок
створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів» та Наказом
міністерства освіти України від 29.03.1995
р. № 77 «Про підсумки акредитації закладів освіти України» Липковатівський
радгосп-технікум реорганізовано у коледж. Матеріально-технічна і методична
бази коледжу відповідають всім вимогам
підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Функціонує навчальний корпус,
кабінети і лабораторії якого забезпечені
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сучасними технічними засобами навчання. До послуг студентів бібліотека з читальною залою на 100 місць, спортивна
зала, стадіон, три гуртожитки. Наявна
матеріально-технічна база і педагогічні
кадри дають можливість готувати фахівців з робітничими професіями. Студентам
забезпечені всі можливості для гармонійного розвитку: спортивні секції, гуртки
художньої самодіяльності, комплексна
система виховної роботи. З метою організації їхнього дозвілля проводяться пізнавальні ігри, КВК, тематичні, розважальні
вечори.
У 1997 році до Липковатівського
аграрного коледжу був переведений Старомерчанський технікум ветеринарної
медицини, почала функціонувати ветеринарна клініка. Творчої наснаги педагогічному колективу коледжу надає співпраця
з Харківською державною зооветеринарною академією та Харківським національним аграрним університетом ім. В.В.Докучаєва.
Згідно з наказом № 122 від 28.02.09 р.
Міністерства аграрної політики України
Липковатівський аграрний коледж визнаний навчально-практичним центром для
вищих навчальних закладів Харківської
області.
Липковатівський аграрний коледж
сьогодні – це багатогалузеве сільськогосподарське виробництво зерно-м’ясо-молочного напрямку. Його земельні
угіддя – 4271 га, з них 3647 га – орної землі. Основна продовольча культура – озима пшениця. Господарство також вирощує ячмінь, соняшник, цукровий буряк,
інші кормові культури.
Історію коледжу творили люди. Золотими літерами вписані в історія імена
директорів Пєскова М.В., Редька О.М.,
Таркана М.П., вагомий внесок в розвиток
коледжу внесли викладачі Шелюг Л.К.,
Никитюк П.А., Кравченко В.І., Духіна К.Т.,
Кустова Т.Я., Никитюк В.О., Головешко В.В.,
Коломієць Т.М., Масловська Л.М. та ін.
За понад сто років освітньої діяльності
зі стін коледжу вийшло близько 18 тисяч
фахівців сільськогосподарського виробництва.
Ми пишаємося своїми випускниками.
Немає такого господарства у Харківській
області, та й за її межами, де б не працювали випускники Липковатівського
аграрного коледжу.
І ми впевнено дивимося в майбутнє.
Бо, не зважаючи на досить складну соціально-економічну ситуацію в державі,
педагогічний колектив Липковатівського аграрного коледжу працює творчо і
натхненно, Адже віримо, що тяжкі часи
минуть і Україна відродить славу високорозвиненої аграрної країни.
Тетяна Петровська,
викладач Липковатівського
аграрного коледжу

Наклад – 1000 прим.
Виходить один раз на місяць
Відповідальність за зміст публікацій та достовірність інформації
несуть автори.
Редакція залишає за собою право скорочувати авторські матеріали та вносити в них правки.

