АНОНС

ТОЧКА ЗОРА

Яким буде кінець навчального
2019-2020 року та хто вчитиметься
влітку
стор. 2

Україна продовжить співголовувати в Європейському просторі
вищої освіти
стор. 2

Не сумуйте вдома та проводьте
час з користю разом з освітніми
онлайн-проектами
стор. 3

Як змінився робочий час працівників, які почали працювати дистанційно
стор. 3

Особливості однієї з найпопулярніших освітніх платформ України
«Дія. Цифрова освіта»
стор. 4

Новий соціальний проєкт Київського Моніторингового центру із
протидії COVID-19

І НЕ ТІЛЬКИ ПРО КОРОНАВІРУС,
КАРАНТИН І ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
Нас вже давно мало чим
можна здивувати, але деякі
заяви щодо реформування
освіти не скажу, що здивували, – дещо насторожили.
Ніхто не чекав, що реформування професійно-технічної
освіти може піти в такому руслі – об’єднанні її з фаховою
передвищою. Не віриться, що
це можливо, враховуючи, що
ще не висохли чорнила на наказі про фахову передвищу
освіту. Здавалося, цей рівень
підготовки фахівців отримав
нарешті карт- бланш і можливість працювати в спокійному
режимі. Особливо враховуючи, що робота над цим законом велась протягом п’яти
років.
Гаразд, залишимо в спокої
цей закон. Справа навіть не в
ньому. Чи можливо об’єднати
підготовку кваліфікованого
робітника і фахового молодшого бакалавра? Безумовно,
можливо, але якщо заклад
освіти більш високого рівня
надає можливість отримати окрім основного фаху ще
1–2 робітничих професій. Головне пам’ятати, що є три головні суб’єкти ринку праці –

робітник, майстер, інженер.
На них, власне кажучи, побудовані всі технологічні процеси виробництва.
І не тільки виробництва –
санітарка, медсестра, лікар.
Не буду деталізувати функції
працівників кожної з категорій, сподіваюсь, що вони відомі. Коли працювали над Законом «Про фахову передвищу
освіту», була думка щодо заміни «молодшого спеціаліста»
на «майстра». Спрацювало
те, що в свідомості більшості
термін «майстер» асоціюється
з технічним напрямом діяльності і складно сприймається
стосовно гуманітарних. До
речі, не секрет, що сьогодні
бізнес не особливо цікавить
диплом, так що той, хто навчався на майстра, може працювати і робітником, і інженером, і навпаки – залежно від
мотивації.
Звичайно, маємо потребу
в змінах організації підготовки як робітників, так і фахових молодших бакалаврів.
Хочемо чи не хочемо, але
оптимізацію мережі необхідно проводити, не чекаючи
самоліквідації окремих за-

стор. 4

Як
використовують
електронні засоби навчання в медичних
навчальних закладах
стор. 5

Інтерактивні технології навчання
у закладах фахової передвищої
освіти
стор. 6

«Сумісництво» і «суміщення» –
спільні та відмінні риси цих понять
стор. 7

Невербальні комунікації як головний засіб передачі інформації
стор. 8

Зелений туризм – найекологічніший і найкорисніший вид відпочинку в Україні
стор. 10

кладів освіти через критичну
кількість студентів. Так, з 708
закладів фахової передвищої
освіти з контингентом менше
100 студентів нараховується
60, а 100-200 студентів мають
92 заклади. Якщо розглянути
динаміку наповнення закладу за останні п’ять років, то
кожний з них зменшив кількість студентів у два, а то і три
рази. А кількість викладачів
і працівників майже не змінилася. У кожного своя причина зменшення чисельності
студентів. Багато з них є приватними або відомчими вузькопрофільними. Звичайно,
що за такого стану речей вони
приречені, і їх доля, на жаль,
уже не тільки в їх руках. Але
при цьому 175 коледжів має
по 400–600 студентів, а 180 –
ще й більше. Багато з них не
тільки зберегли контингент,
але й змогли його наростити.
До речі, кількість студентів,
які навчалися в коледжах і
технікумах, зменшилась за
30 років незалежності більше
ніж в два рази – з 756 тис. у
1990 році до 361 тис. у 2019,
враховуючи, що закладів освіти відповідного рівня за цей
період зменшилось лише на
34. Те саме можна сказати про
професійно-технічні училища, яких зараз нараховується близько 730, а у 1990 році було 1246, де кількість учнів відповідно зменшилася
з 643 тис до 255 тис. Думаю,
всім зрозуміло, що кількість
вищих закладів освіти також
змінилась за цей період, але
в протилежну сторону: з 149 у
1990 до 282 у 2018.
Враховуючи складності вирішення питань щодо об’єд-

Микола Хоменко,
кандидат педагогічних
наук, заслужений працівник
освіти України, заступник
директора Науково-методичного центру ВФПО
нання підготовки робітників
і фахівців, хотілось би застерегти проти огульного підходу.
Закони «Про професійну
освіту» і «Про фахову передвищу освіту» мають бути і пересікатись по окремих позиціях.
Об’єднуючи окремі професійно-технічні і фахові заклади освіти, необхідно враховувати їх місце розташування
і напрями підготовки; дотримуватись експериментального підходу, запроваджуючи
пілотні проєкти в окремих регіонах; провести попередню
інвентаризацію закладів освіти з визначенням людських,
матеріальних ресурсів і перспективи подальшої діяльності; ширше запроваджувати
курсове навчання в професійній підготовці; створювати
навчально-практичні центри
не тільки в професійно-технічній освіті, а й у фаховій
передвищій.
Щодо карантину. Непростий час для нас всіх, для
всього людства. Ми подолаємо цю біду, як би важко нам
не було. Але після цього дещо
по-іншому будемо дивитися
на світ і сприймати його. Бережімо себе і своїх близьких.

Google запустив сайт

«НАВЧАЙТЕ З ДОМУ»
«З кожним днем усе більше освітян
починають викладати з дому. І ми можемо допомогти їм у цьому», – Дін Стоукс,
Google for Education
Наприкінці березня Google запустила
сайт «Навчайте з дому» українською мовою. За словами представників компанія,
він є головним центром інформації, підказок, тренінгів та інструментів з ресурсу
Google for Education, який допоможе вчителям продовжувати викладати, навіть
якщо вони не знаходяться фізично в класі.

Для початку на сайті пропонуються
поради щодо того, як і з чого почати дистанційне навчання:
• як викладати в Інтернеті;
• як викладати дистанційно з використанням відеолекцій та відеозустрічей;
• як викладати дистанційно без відеозустрічей;
• як зробити уроки доступними для
всіх;
• як зацікавити учнів під час дистанційного навчання;

• як підтримувати зв’язок із іншими
викладачами.
Ресурс створено за підтримки та
співпраці з Інститутом інформаційних
технологій в освіті ЮНЕСКО і надалі продовжує розвиватися.
Детальніше можна дізнатись за посиланням
https://teachfromhome.google/intl/uk/

2

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ

НОВИНИ ОСВІТИ

квітень 2020 р. №8 (8)

ХТО НАВЧАТИМЕТЬСЯ ВЛІТКУ?
Закінчення навчального 2019-2020 року
Нинішній ситуації в освіті та
тому, що чекає на нас після закінчення карантину присвячено
прямий ефір т.в.о. міністра освіти
і науки України Любомири Мандзій, який відбувся 26 березня
на офіційній сторінці МОН у
Facebook. Пропонуємо ознайомитися з деякими нововведеннями в освітньому процесі разом.
Карантин в Україні продовжено до 24 квітня, отже, продовжується і дистанційне навчання
в усіх закладах освіти. Оскільки
ситуація з організацією дистанційного навчання в різних закладах освіти є різною, Міністерство
освіти і науки України рекомендує вчителям після закінчення
карантину повернутися до тих
тем, що їх вивчали в цей період
дистанційно. Це пропонується
зробити для того, щоб діагностувати проблеми, які виникли під
час самостійного опрацювання,
та охопити всіх учнів, без винятку, знаннями. Навчальний рік
для всіх учнів, окрім випускників
11 класу, закінчиться 1 липня.
Державну підсумкову атестацію
для учнів 4-х та 9-х класів буде
скасовано, відповідний наказ
готує міністерство. А от що стосується одинадцятикласників, то
їм, мабуть, буде найскладніше.
Але, для них міністерство пропонує вже в травні (якщо освітній процес продовжиться з 1-го
травня) провести пробне ЗНО,
а з 25 червня буде організована основну сесію зовнішнього
незалежного оцінювання. Якщо
ж учні повернуться до школи з
1-го червня, то пробне ЗНО проводитимуть у червні, а основну

сесію – вже з 25 червня. Результати можна буде отримати вже
в липні. А якщо освітній процес
не продовжиться ані в травні, ані
в червні, то ЗНО вже проводитиметься в серпні. Міністерство
вже готує зміни до Умов прийому в тій частині, що стосується
строків проведення вступної
кампанії.
Вже з 6 квітня 2020 року на
YouTube-каналі
Міністерства
освіти і науки України, а також ще
на 14 телеканалах та медіаресурсах о 10:00 розпочалася трансляція уроків для учнів 5–11 класів
на карантині. На YouTube-каналі
МОН можна переглянути уроки
абсолютно для кожного класу.
Публікуватимуться вони за розкладом – один за одним, щоб
можна було краще структурувати заняття. Під кожним відео
учень зможе знайти рекомендоване домашнє завдання на закріплення теми. Кожен охочий може
також завантажити розклад з темами на весь тиждень за посиланнями, розміщеними на сайти
МОН для кожного класу окремо.
Для учнів, що мають проблеми з
підключенням до інтернету, всі
уроки також транслюватимуть
українські телеканали. Так, за
класами закріплено такі телеканали: 5 клас – Плюс-Плюс та
112 Україна, 6 клас – ZOOM та
News One, 7 клас – 5 канал та ZIK,
8 клас – Індиго та УНІАН, 9 клас –
Рада та UA:Культура, 10 клас –
UA:Перший, 11 клас – М1. Можливість долучитися до трансляції відеоуроків відкрито для всіх
українських телеканалів. Так,
завдяки цьому вже після анон-

сування уроків до трансляції долучилися 5 канал, що транслюватиме 7 клас, та медіаресурс
MEGOGO, що розмістить у себе
абсолютно всі уроки. Уроки проходитимуть щодня, з понеділка
по п’ятницю, щонайменше до
кінця карантину. Кожного дня їх
починатимуть о 10:00. Транслюватимуть уроки з: української
мови, української літератури,
історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії
та біології. Знімання уроків відбуваються у Новопечерській
школі м. Києва. У відеозаняттях
беруть участь українські зірки:
ведучі, музиканти, актори, спортсмени тощо. Вони відповідають
на запитання, вирішують задачі
та проводять досліди разом з
учителями. Батьки можуть завантажити розклад уроків та заохочувати дітей навчатися.
Що стосується закладів професійної, передфахової та вищої
освіти, т.в.о. міністра повідомила,
що якщо освітній процес розпочнеться до 1 червня, то кінець навчального року буде 30 червня,
а якщо ні – то міністерство додатково повідомлятиме про будь-які зміни. Очільниця міністерства
зазначила, що дуже пишається
тим, як заклади вищої освіти організували дистанційне навчання і наскільки серйозно підійшли до питання якості засвоєння
знань здобувачами освіти. Під
час прямого ефіру, пані Мандзій неодноразово дякувала всім
вчителям, учням, батькам та всій
освітянській спільноті за те, що
долучилися до дистанційного

навчання і всілякими зусиллями
намагаються нічого не пропустити в навчанні.
Отже, наразі в міністерстві
розробляють кілька сценаріїв
завершення навчального року
та всіх пов’язаних з цим процесів, все залежить від епідеміологічної ситуації в України.
Варіант 1. ЗНО стартує в
останній тиждень червня та
закінчиться орієнтовно в середині, якщо школи відновлять роботу у травні. Пробне тестування
проведуть у травні. В такому випадку вступна кампанія розпочнеться на початку серпня.
Варіант 2. Якщо учні повернуться до шкільних парт у червні,
то і пробне, і основне ЗНО проведуть того самого місяця.
Варіант 3. У випадку, коли
карантин продовжать до серпня, то усі, крім випускних класів,
у перший місяць наступного
навчального року наздоганятимуть матеріал. Учні 11-х класів
здаватимуть незалежне оцінювання в середині серпня – до
середини вересня. Вступна кампанія завершиться до середини
жовтня, тому навчання першо-

курсники почнуть уже в листопаді. Інші студенти – з 1 вересня.
ЗНО для вступу в магістратуру проведуть за розкладом,
якщо в червні здобувачі освіти
відновлять навчання. В іншому
разі дати проведення незалежного оцінювання перенесуть,
зазначила пані Мандзій. Вона
також закликала не хвилюватися, якщо не встигли подати документи чи до кінця їх оформити
(24 березня був крайній термін
подачі). Коли визначать остаточні дати ЗНО, повідомлять про
нові терміни. Сподіваємося, що
карантин скоро закінчиться і ми
зможемо повернутися до звичного ритму життя.
«Переконана: зможемо подолати тимчасові труднощі тільки
разом. Від нашої згуртованості
залежить те, якими ми вийдемо
із цієї ситуації. Ми вийдемо із
цієї ситуації, подолаємо виклик,
який стоїть перед усім світом.
Будьте здорові та мийте руки
з милом», – сказала Любомира
Мандзій.

• збалансований розвиток
академічної мобільності держав-учасниць;
• впровадження сучасних
цифрових рішень в Європейському просторі вищої освіти.
Болонський процес – це міжурядова співпраця з реформування систем вищої освіти
країн-членів
Європейського
простору вищої освіти. Болонський процес офіційно розпочався у 1999 році, коли була
підписана Болонська декларація. Україна стала членом Болонського процесу у 2005 році. На
сьогодні 48 країн є учасниками
Європейського простору вищої
освіти.

Діяльність Болонського процесу базується на принципі ротації двох країн Болонського
процесу, які співголововують в
Європейському просторі вищої
освіти протягом 6 місяців, забезпечуючи у такий спосіб збалансованість та демократичність
прийняття рішень серед 48 країн
Болонського процесу. У 1-му півріччі 2020 року співголовування
в Європейському просторі вищої освіти забезпечують Україна
та Хорватія.

Оксана СЄНЧЕВА,

Науково-методичний центр ВФПО

УКРАЇНА ПРОДОВЖУЄ СПІВГОЛОВУВАТИ
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Міністерство освіти і науки
України 2–3 квітня 2020 року
провело засідання правління
Групи супроводу Болонського
процесу та Редакційного комітету з підготовки Римського
Комюніке. Через поширення
коронавірусу та карантин уперше ключові заходи Болонського процесу пройшли у форматі
онлайн-конференції.
Протягом 18 годин упродовж
2 днів представники країн Болонського процесу та консультативних членів обмінювались
баченнями та думками щодо майбутнього Європейського простору вищої освіти в умовах глобальної невизначеності та ро-лі вищої
освіти. Серед ключових тем зустрічі – переосмислення сутності
університету, методик і методів
викладання, інклюзивність доступу до цифрових можливостей
здобуття вищої освіти, запровадження гнучких освітніх траєкторій, збереження фундаментальних цінностей вищої освіти.
Участь у засіданнях взяли:
Європейська Комісія (European

Commission),
Рада
Європи
(Council of Europe), Європейська
асоціація університетів (EUA),
Європейська асоціація закладів вищої освіти (EURASHE), Європейська асоціація студентів
(ESU).
Заплановану на червень 2020
року Конференцію міністрів,
відповідальних за вищу освіту, країн-членів Європейського
простору вищої освіти, перенесено на листопад 2020 року. Всі
робочі групи Болонського процесу використають додаткові
5 місяців для рефлексії та якісного перегляду своїх напрацювань,
щоб сформувати до Конференції
міністрів порядок денний для
вищої освіти в Європейському
просторі вищої освіти на наступне десятиріччя.
Незважаючи на виклики, що
стоять перед світовою спільнотою, в умовах безстрокового відкладення та скасування
різноманітних заходів, Україна
продовжує виконувати всі свої
зобов’язання співголовування
на високому рівні. Протягом на-

ступних декількох місяців члени Редакційного комітету з підготовки Римського Комюніке
проведуть серію додаткових
консультацій в режимі онлайн,
використовуючи сучасні технології для організації комунікації
з колегами з інших міністерств
країн Європейського простору
вищої освіти.
Нагадаємо основні пріоритетів Болонського процесу на найближчі 10 років:
взаємодії
• забезпечення
між країнами-учасницями Болонського процесу для досягнення Цілей сталого розвитку;
• забезпечення верховенства міжнародного права та запобігання будь-яким формам
обмеження академічної автономії та інституційного врядування
закладів вищої освіти;
• рівномірне виконання Болонських зобов’язань всіма країнами-учасниками;
• рівні можливості для розвитку національних систем вищої освіти в країнах Болонського
процесу;

(Інформація з офіційного сайту
Міністерства освіти і науки України

https://mon.gov.ua/)
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ЯК ПРОВЕСТИ КАРАНТИН
ВДОМА З КОРИСТЮ!
Кілька місяців тому новий коронавірус, що виник наприкінці
2019 року в Китаї, здавався проблемою цієї азіатської країни.
Нині в Ухані, епіцентрі хвороби, вже почали закривати лікарні, виписуючи пацієнтів. Водночас ВОЗ оголошує пандемію
коронавірусу, який за короткий
час зміг поширитися майже всім
світом.
Тепер уже європейські держави одна за одною закривають
свої кордони на карантин.
Коли пандемія може завершитися і що буде з вірусом далі?
Це питання лунає щосекунди,
але точної відповіді поки ніхто
не може дати!
Аби запобігти поширенню
коронавірусу SARS-CoV-2 Кабінет Міністрів України запровадив карантин по всій країні
з 12 березня по 24 квітня. Він
передбачає призупинення освітнього процесу всіх закладів
освіти та їхній перехід на дистанційне навчання, або ж роботу
вдома найближчі тижні. Скасовані вечірки, концерти, походи
в бари – не привід засмучуватися, а шанс зробити вільний час
вдома максимально продуктивним. Тому цей період пропонуємо провести з користю та присвятити самоосвіті. Онлайн-сервіси для навчання – чудова можливість зробити це саме зараз.
Як же організувати дистанційну роботу?
Нам усім доводиться адаптуватися до нових реалій. Дистанційне навчання в умовах пандемії перетворило наше життя
в тимчасові домашні офіси та
call-центри, в яких увесь домашній простір перетворився на робочий.
Важче створювати завдання,
коли ми не можемо повноцінно
обмінюватися емоціями. Однак
на практиці, більшості педагогам часто бракує знань і навичок
для вибору онлайн-інструментів.
Аби у педагогів був орієнтир, як
організувати свою роботу в нових умовах, Міністерство цифрової трансформації запустило
безкоштовний онлайн-курс про
організацію дистанційного навчання.
На допомогу викладачам,
студентам, учням будуть в пригоді навчальні платформи, які
допоможуть «прокачати» наш
інтелект.

У нас з’явилася чудова можливість зайнятися самоосвітою,
завершити розпочаті онлайнкурси, які є майже у кожного, або
навпаки, пройти новий з нуля.
Завдяки новітнім технологіям, ви можете за мить опинитися на іншому куточку планети
та слухати лекторів з найкращих
університетів світу безкоштовно.

Українська освітня платформа
Prometheus
(https://
prometheus.org.ua/coursescatalog/) дозволяє використовувати понад 100 безкоштовних
онлайн-курсів для навчання та
самоосвіти на час карантину.
До того ж, Prometheus спільно з медичною платформою
INgenius запускають безкоштовний онлайн-курс «Коронавірусна інфекція: факти проти паніки»,
який розвінчує найпоширеніші
міфи та надає достовірну інформацію про нову коронавірусну
інфекцію COVID-19. У цьому курсі стисло та доступно викладено найважливіші факти, зібрані
найавторитетнішими вченими
та міжнародними організаціями
охорони здоров’я. На платформі Prometheus курс доступний
з 18 березня. Відеоматеріали
курсу опубліковано на YouTube
каналі INgenius з 23 березня.

Українська студія онлайносвіти з безкоштовними курсами, інтерактивними підручниками та спецпроєктами для
всіх: від школярів та вчителів до
юристів чи економістів EdEra
(https://www.ed-era.com) створює курси різних напрямів: тут
і шкільна, і професійна, і громадянська освіта.
WiseCow (https://wisecow.
com.ua) – відеолекторій про
мистецтво, історію, культуру, лі-

тературу, кінематограф, журналістику, театр тощо. Платформа
пропонує такі курси: «Українська
література в іменах», «100 років українського мистецтва за
100 хвилин», «Журналістика з
Миколою Вереснем та Юрієм
Макаровим», «Голлівудський ренесанс», «100 років світової моди
за 100 хвилин» та багато інших.
Сумно не буде!

З 12 березня 2020 року освітня платформа Coursera ( https://
www.coursera.org) відкриває
для низки університетів безкоштовний доступ до курсів у розділі
Coursera for Campus. Вони будуть
доступні здобувачам освіти ЗВО,
закритих через епідемію коронавірусу.
Університети мають зареєструватися в системі, після чого
здобувачі освіти отримають доступ до понад 3 800 курсів і
400 спеціалізацій від провідних
університетів та галузевих партнерів Coursera. Курси стануть
безкоштовними з 12 березня по
31 липня. Після цього залежно від розвитку ситуації у світі
Coursera вирішить, продовжувати відкритий доступ чи ні.

Хотілося б згадати і про Соціальну мережу для викладачів
та студентів NMCBOOK.COM.
UA (https://nmcbook.com.ua)
та онлайн-курси «Проєктування
електронних підручників та посібників» .
Міністерство цифрової трансформації України презентувало бренд ДІЯ та нову структу-

Працівники, які перейшли на віддалену роботу,
стали працювати на дві-три години довше
Однією з переваг роботи вдома –
економія часу на дорогу до роботи, але
з іншого боку це може бути і недоліком,
оскільки, ми більше часу проводимо
за комп’ютером, працюючи в онлайнрежимі. За даними дослідницького центру NordVPN Teams, у США робочий день

на карантині розтягнувся до 11 годин. Так,
у США працівники стали працювати на
три години більше, ніж працювали в офісі до 11 березня. Робочий день, таким
чином, збільшився на 40%. У Великій
Британії, Франції, Іспанії та Канаді робочий день збільшився в середньому на

ру управління цифровізацією
в країні. Дуже цікавий і пізнавальний проєкт.

Дія.
Цифрова
Освіта
(https://osvita.diia.gov.ua).
Його мета – познайомити педагогів із сучасними сервісами
віддаленої роботи, показати, як
їх можна використовувати в освітньому процесі.
Як і більшість галузей в умовах пандемії, українська освіта
вимушена пристосовуватися до
нових умов. Водночас карантин
може стати не тільки випробуванням для освітнього процесу,
а й можливістю опанувати сучасні цифрові сервіси.
І на останок пару цікавих і
оригінальних ідей, як з користю
провести карантин!
Зайнятися віртуальним туризмом, який передбачає віртуальні екскурсії, та віртуальні
тури, віртуальні знайомства, де
звичайна реальність заміщується віртуальною. Передували
такому виду туризму популярні
телерадіопередачі, що знайомили з цікавими туристичними місцями. За допомогою технологій
3D і можливостей, які надають
сервіси, подібні до «Google Планета Земля», можна відвідати
найвіддаленіші куточки планети
і навіть космос. Інструмент CGI,
розроблений
технологічним
брендом 3RD Planet, дозволяє
користувачам прогулятися вулицями міста неначе в реальності.
Група вчених з Університету Північної Кароліни спроєктувала
віртуальну реальність майдану
біля Собору Святого Павла в
Лондоні в 1622 р., в межах якої
відвідувачі можуть змінювати
кут зору за власним бажанням.
Нова гарнітура Oculus Rift VR від
американського стартапу Oculus

2 години. А от Нідерландах, Данії, Австрії
та Бельгії – на одну годину. Цікавим є той
факт, що в Італії довжина робочого дня
не змінилася. Фахівці пояснюють зміну
робочого графіка тим, що людям важко налаштуватися на новий ритм життя,
оскільки робочий день працівника будується навколо того, щоб доїхати на роботу і назад, а коли ти вдома – збиваються
біоритми в організмі і людина не орієнтується в часі: скільки вона просиділа на

VR – попередник пристроїв віртуальної реальності.
Звільніть пам’ять на гаджетах.
Якщо не стежити за екранами на
телефоні, то вони, скоріш за все,
перетворяться на звалище, а на
головному екрані ви побачите
додатки, які нікому не потрібні.
Не кажучи вже про те, що відбувається у пам’яті телефону. Якщо
у вас щотижня випливає повідомлення «недостатньо пам’яті»,
то саме час виділити кілька годин
своєму смартфону з користю.
Також згадайте, коли ви останній раз заглядали на робочий
стіл ноутбука чи комп’ютера.
Напевно, там купа непотрібних
документів, картинок, фото та інших файлів, які потрібно видалити або розсортувати за папками.
Багато хто під час карантину починає замислюватися над
сенсом життя: що ми встигли
зробити, а що навпаки потрібно
занести в плани. Візуалізувати
думки допоможе мудборд – дошка настрою. На ньому варто
розмістити все, що вас надихає:
листівки, стікери, журнальні вирізки, фотокартки, ілюстрації та
багато іншого. Мудборд допомагає сфокусуватися на бажаному
та досягти поставлених цілей.
Такою технікою користуються
багато зірок та успішних людей.
Якщо попередні чотири пункти ви виконали з легкістю, то
можна перейти до найважчого –
розібрати вдома шафу. Викиньте
речі, що вже не носитимете, та
акуратно розкладіть ті, які залишилися.
І на останок… згадаємо про
свої улюблені хобі, на які постійно не вистачало часу за шалених
темпів життя, про своїх рідних.
З’явився час зателефонувати
друзям і просто хорошим людям!
Використовуємо карантин з
користю, займаємося самоосвітою, самовдосконаленням, саморозвитком, і показуємо приклад
іншим! Бережімо себе і рідних!
Ірина ЗІБАРЄВА,
Леся ЩЕРБАКОВА
Науково-методичний центр ВФПО

одному місці, скільки роботи зробила,
на що непотрібне відволіклася тощо.
А водночас працівники намагаються
довести керівництву свою продуктивність. Тому необхідно встановити «золоту середину», чітко розпланувати свій
робочий день вдома, розписати обсяг
робіт на день, пам’ятати про здоров’я
та дотримуватися рекомендацій щодо
відпочинку.
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Онлайн-ресурси
«ДІЯ. ЦИФРОВА ОСВІТА» та «ДІЯ. БІЗНЕС»

Цікаві цифри
1. Через 10 років 9 із
10 робочих місць потребуватимуть цифрових навичок,
але сьогодні 44% європейців у віці 16–74 років не мають навіть базових цифрових навичок.
2. Першими переваги
платформи «Дія. Цифрова освіта» оцінили майже
10 мільйонів українців.
3. У світі 12 тисяч онлайнкурсів, на яких навчається
понад 100 млн осіб.
4. Жінки становлять 65%
європейських працівників,
але лише 17% працюють
з інформаційно-комунікаційними технологіями
5. Сьогодні 90 % дітей віком від 11 років використовують соцмережі, а у віці від
11 років – 98%.
6. 45% лідерів бізнесу
повідомляють про ініціативи
з автоматизації і лише 15 % –
про ініціативу підвищення
кваліфікації своїх працівників.
7. Відповідно до світової
статистики, 80% малого бізнесу закривається в перший
рік роботи, 50% від решти –
через п’ять років.
8. Середній вік українського підприємця – 45 років для чоловіків і 43 роки
для жінок. Лише 16% – це
молоді підприємці у віці 18–
35 років.
9. За даними Всесвітнього
економічного форуму, через
10 років 50% місць автоматизують, а 5% – взагалі зникнуть.
10. Молодь становить
17% світового населення та
40% безробітних в усьому
світі.

Період карантину в Україні –
це не лише самоізоляція та дистанційна форма роботи/навчання, а й можливість самоосвіти.
В нашій країні є низка онлайнсервісів, які надають безкоштовний доступ до освітніх ресурсів. Серед таких сервісів –
онлайн-платформа Дія, створена
за ініціативи Міністерства цифрової трансформації.
Уряд запустив Національну програму цифрової грамотності «Дія» та національну
онлайн-платформу «Дія. Цифрова освіта» 21 січня 2020 року.
Цей сервіс являє собою низку
онлайн-серіалів. Після кожної
серії є невеликий тест для перевірки того, як глядачі запам’ятали матеріал. Щоб мати змогу перейти до наступної серії
(теми) потрібно успішно пройти
тестування. Якщо не пройшли
тестування – його можна пройти повторно, або повернутися до перегляду серії ще раз.
В кінці курсу слухачі проходять
загальне тестування та отримують електронний сертифікат, що
підтверджує успішність проходження курсу. Якщо загальний
тест не складено – пропонується
переглянути курс заново, або ще
раз пройти тестування.
Для новачків у сфері цифрової освіти створено три освітні
серіали з базових цифрових навичок, де пропонується ознайомитися з базовими поняттями та
особливостями їх використання
в повсякденному житті. Так, з першого сезону ви дізнаєтеся про
таке: інтернет, браузер і пошук
інформації; акаунт Google та
електронна пошта; створення відео, фото та користування Viber;
захист особистих даних тощо.
Перший сезон розраховано на
людей, які тільки починають свій
шлях у цифровому світі. Другий
сезон – не менш цікавий та насичений, в ньому можна дізнатися все про соціальні мережі:
Facebook: реєстрація, друзі та
повідомлення; захист персональної інформації в соціальних
мережах; як правильно писати
дописи на своєму акаунті та хто
може переглядати ваші дані;
як шукати друзів та додавати
їх; вирішення типових технічних проблем з персональним
комп’ютером тощо. А в третьому

сезоніпропонуєтьсяознайомитися
з трішки важчими темами: авторські права в мережі інтернет
та як правильно використовувати не свою інформацію, щоб не
звинуватили в плагіаті; як можна
використовувати соціальні мережі для професійних цілей та
пошуку роботи; як за допомогою
пошукової системи шукати саме
необхідну і конкретну інформацію (просунутий пошук); як під
час роботи за комп’ютером зберегти здоров’я та які технології
можна для цього використати
тощо. За підсумками третього
сезону ви отримаєте сертифікат
просунутого користувача.
Окрім курсу Цифрової грамотності, на освітній платформі
пропонують ще кілька освітніх
серіалів. Одним з них є «Цифрові навички для вчителів». Якщо
ви вчитель, то цей серіал саме
для вас. Ви навчитеся застосовувати онлайн-інструменти, щоб
освітній процес став більш захопливим і ефективним. Цей освітній серіал складається з 9 серій (окремих тем), де можна дізнатися про таке: як ефективно
користуватися Google-календарем і формувати онлайн-розсилки для учнів і колег; як зберігати
файли у хмарних сховищах; як
використовувати інтерактивні
уроки з YouTube; як автоматично
оцінювати завдання учнів та організовувати роботи в групах та
багато іншого.
Ще спеціально для батьків
розроблено курс «Безпека дітей
в інтернеті», який має на меті
навчити батьків допомагати дітям використовувати інтернет
та цифрові пристрої безпечно і
з користю. Інтернет надає бага-

У Києві запустили віртуальну
платформу емоційної підтримки
Київський Моніторинговий центр із
протидії COVID-19 запустив віртуальну
платформу емоційної підтримки громадян. «Це безкоштовний ресурс для
киян. Передусім для тих, кому потрібна
емоційно-психологічна допомога. Професійні консультації надають фахівці –
тренери з емоційного інтелекту Освітнього Хабу міста Києва», – підкреслив
мер Києва. На цьому сайті можна от-

римати персональну консультацію, не
виходячи з дому. 20 фахівців майже цілодобово спілкуються з громадянами.
«Ті, хто хоче провести час з користю,
знайдуть на сайті різні онлайн-курси.
Завдяки платформі є можливість проводити спортивне тренування. Також є
можливість здійснити віртуальну екскурсію кращими музеями столиці, які
наразі закрито», – сказав Віталій Кличко.

то можливостей, але водночас
є питання, які хвилюють батьків, коли їхні діти користуються
ґаджетами. Хто ці «друзі» в соціальних мережах? Як захистити
дітей від шкідливого контенту
в інтернеті? Чи існує небезпека кібербулінгу? Дізнайтеся, як
уберегти дітей онлайн від шкідливих матеріалів, кібербулінгу,
суїцидальних інтернет-спілок,
сексуального насильства. На всі
ці питання можна знайти відповіді у серіалі.
Окрім цих курсів, нещодавно з’явився ще один – Оглядовий освітній серіал «Карантин:
онлайн-сервіси для вчителів».
В ньому мова йде про алгоритми
та комунікацію вчителів і учнів
на період дистанційного навчання, а також набір сервісів і специфіку їх використання для вчителів, зокрема: Google Classroom,
Microsoft Teams, Cisco Webex,
Zoom, Class Dojo, Classtime, Viber
та інші.
Справжнім викликом для
вас може стати новий освітній
серіал «Цифрова грамотність
державних
службовців
1.0.
на базі інструментів Google».
По-перше, він набагато довший
ніж серіал з базових цифрових
навичок (складається аж з 15 серій). По-друге, після кожної серії
дається серйозне тестування з
питаннями, яких не було в самому відео і доводиться ще раз
детально передивлятися відео
і ознайомлюватися з тонкощами роботи онлайн-сервісів самостійно. По-третє, сприйняття
інформації іде важче, оскільки
кожна серія є дуже насиченою
новими поняттями та інформацією. Але, тим не менше, дуже

Одним з розділів сайту є проєкт Освітній Марафон «#навчайся вдома». Приєднуйтесь до щоденного Освітнього Марафону «#навчайся вдома» та проведіть
цікаво день з професійними тренерами Освітнього Хабу міста Києва! Кожен
день фахівці готують для Вас нову тему з
топ-навичок, що були визнані міжнародними експертами Всесвітнього Економічного Форуму в Давосі найнеобхіднішими навичками 20-х років ХХІ століття
у світі. Серед них: емоційний інтелект,
позитивні комунікації, особиста ефективність, вміння працювати в команді,
вміння керувати людьми та проектами

цікавий серіал і його однозначно варто переглянути, можна
багато чого нового дізнатися та
навчитися. Зазначу основні теми
серіалу: як створити робочий
Google Каледар та користуватися ним всім підрозділом, Google
Keep, можливості використання Google Форм під час роботи
з громадянами, Google Презетації, як скорочувати довгі лінки та
використовувати їх в документах, що таке Google Академія та
Google Public Data Explorer, як
створювати власні Google Карти та робити на них позначки
тощо. Пройшовши цей курс,
ви отримаєте сертифікат, що
засвідчує успішне проходження базового курсу з цифрової
грамотності обсягом 2 години
(0,07 кредиту ЄКТС).
Загалом, всі освітні серіали
є дуже цікавими, особливістю є
те, що разом з експертами цифрового світу нас навчають зірки
вітчизняного шоу-бізнесу і завдяки легкості подачі матеріалу,
навіть найскладніші теми та поняття засвоюються дуже легко.
У лютому 2020 року Міністерство трансформації запустило
ще один онлайн-сервіс. Цього
разу для підприємців – «Дія.
Бізнес», призначений для майбутніх та досвідчених підприємців. Сайт збирає в одному місці
відповіді на найбільш поширені
питання підприємців. Зокрема:
каталог бізнес-ідей із зручними
шаблонами, перелік юридичних
документів для відкриття власної справи через проходження
тесту, онлайн-сервіси та програми підтримки для підприємців,
довідник підприємця, створений
на основі матеріалів профільних державних органів і провідних компаній України, історії
успіху простих людей, які почали власну справу, консультації
з фахівцями за допомогою відеомесенджера. Теми: систематизація бізнес-процесів, фінансове
управління, взаємодія з державою, психологія бізнесу, HR, маркетинг та продажі.
Деякі сервіси цього сайту
ще наповнюють і вони будуть
доступні та працюватимуть вже
в травні.
Оксана СЄНЧЕВА,

Науково-методичний центр ВФПО

тощо. Отримайте «м’які» навички (soft
skills), які потрібні кожному: вміння керувати своїми емоціями; вміння знаходити спільну мову з рідними, друзями та
колегами по роботі; вміння організувати ефективну команду; вміння керувати
власним часом тощо. Саме ці навички,
за результатами дослідження проведеного Гарвардським університетом, на
85% визначають успіх людини у сучасному світі.
Скористатися послугами сервісу
можна за посиланням:
http://moncenter.eduhub.in.ua/
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ВИКОРИСТАННЯ
ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ
ПІДТРИМКИ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ
В Україні відбуваються інтеграційні
процеси, які визначають розвиток системи вищої освіти.
Сьогодні суспільству потрібен фахівець
«нового типу», тобто соціально та професійно мобільний, який має глибокі знання
зі свого фаху і володіє знаннями інших галузей, а також здатний до творчості.
Для закладів вищої освіти найбільш
актуальними є інтерактивні комп’ютерні технології, які вимагають дотримання
певних вимог, зокрема:
- фахової спрямованості;
- рівноправних стосунків між викладачем та здобувачами освіти;
- індивідуального підходу до навчання.
Використання цих технологій дозволяє пробуджувати не лише свідомість
здобувача освіти, але й його почуття, вольові якості, тобто залучити до процесу
навчання «цілісну людину», що збільшуватиме відсоток засвоєння навчального
матеріалу.
Викладачі дисциплін професійної спрямованості у своїй педагогічній діяльності
широко використовують комп’ютерні технології навчання, а саме:
1. Інтерактивні комп’ютерні лекції (лекції-презентації), які передбачають активну участь здобувачів освіти.
Лекція складається:
• з плану навчального матеріалу;
• з візуальної актуальності теми (статистичні дані захворюваності, смертності, інвалідизації, подані у вигляді діаграм
і слайдів);
• з міждисциплінарної інтеграції
(зв’язок з анатомією та фізіологією, сестринською справою, фармакологією, мікробіологією, гігієною);
• з внутрішньопредметного зв’язку
(з попередніми темами курсу: суб’єктивне
та об’єктивне обстеження хворого, додаткові методи обстеження та інше);
• з основної та додаткової літератури
з теми.
До матеріалу лекції-презентації викладачі додають:
- графіки, діаграми;
- ілюстрації (фотоілюстрації) проявів
хвороби;
- слайди з ілюстрацією додаткових
методів обстеження: інструментальних
(КТГ та інше), лабораторних (електронна
мікроскопія та інше), функціональних;

- рентгенограми, УЗ – сканограми,
радіоізотопні сканограми;
- фотоендоскопії;
- малюнки з патогенезу, класифікації;
- схеми до патогенезу, діагностики,
клініки, принципів лікування та профілактики;
- аудіозаписи (дихальні шуми за
аускультації легень, аускультація серця);
- відеофільми (студійні, навчальні –
зняті здобувачами), фільми з інтернету.
Для того щоб не відволікати здобувача
освіти від сприйняття інформації використовують роздавальний матеріал: тези
лекцій, графологічні схеми, алгоритми невідкладної допомоги). Здобувач освіти не
відволікається на написання конспекту,
а його залучають до процесу навчання та
обмірковування інформації, яку надають
за допомогою вчасно поставлених викладачем питань.
Інтерактивна лекція актуальна за великого обсягу інформації, дозволяє виділити головне, повідомити нові знання.
2. Електронний практикум, що його
використовують на практичних заняттях
в кабінетах доклінічної практики, містить
такі складові:
- план практичного заняття;
- інструкції до практичного заняття
(знати, вміти, практичні навички, література, теми самостійної позааудиторної
роботи здобувачів освіти);
- тести для визначення початкового
рівня знань;
- ілюстрації з міждисциплінарної інтеграції з анатомії та фізіології;
- нові накази МОЗ України (протоколи лікування, класифікації, діагностичні
критерії);
- ілюстрації до клінічної картини (за
відсутністю хворого);
- слайди додаткових методів обстеження;
- аудіо та відео з певної теми (патогенез, медичні маніпуляції, додаткові методи обстеження);
- фотозавдання для визначення кінцевого рівня знань;
- алгоритми деяких практичних навичок.
Під час підготовки до практичного заняття здобувач освіти використовує електронний практикум. Цей посібник сприяє
кращому сприйняттю більшої кількості

інформації та поглибленню знань користувача.
3. Електронний додаток до самостійної позааудиторної роботи здобувачів
освіти містить:
- методичну розробку, тести та завдання до теми, питання для самоконтролю;
- ілюстровані практичні навички до
теми;
- електронну лекцію-презентацію до
теми;
- аудіо- та відеоматеріали по темі.
Посібник надає стислу інформацію, яку
викладено різними методами, що сприяє
кращому засвоєнню отриманих знань та
вмінь.
4. Електронний підручник має такі основні складові:
- перелік тем лекцій, практичних занять, самостійної позааудиторної роботи
здобувачів освіти;
- лекції (методична розробка, тези
лекцій, лекції-презентації), практичні заняття (методична розробка, тези лекції
з теми, практичні навички, завдання та
тести для самоконтролю, алгоритми невідкладної допомоги, відео та аудіо матеріали з теми);
- самостійна позааудиторна робота
(методична розробка, тези з теми, практичні навички, завдання та тести для самоконтролю, алгоритми невідкладної допомоги, відео- та аудіоматеріали з теми).
5. Програми комп’ютерного тестування розроблено для першої (теоретичної)
частини перевідного та державного іспитів. Тестування дає змогу провести об’єктивний контроль кінцевого рівня знань
здобувачів освіти з дисципліни.
6. Комп’ютерні версії збірок, які підготували викладачі:
1. Збірка ілюстрованих алгоритмів
практичних навичок.
2. Збірка фотозавдань.

Молодь, здебільшого, не знає алгоритму
дій у разі появи симптомів Covid-19
За даними проєкту U-Report, значна
частина молоді не знає чіткого алгоритму дій у разі появи симптомів, схожих
на коронавірус. Лише 22% респондентів
знають, що потрібно зателефонувати до
сімейного лікаря чи лікарні, тоді як 14%
вважають за необхідне піти до медичної
установи. Це свідчить про необхідність
посилення інформування молоді щодо
засобів захисту від коронавірусу та пла-

ну дій за перших ознак. Більше ніж половина опитаних переймаються реакцією
оточення на виявлення коронавірусу та
непокояться через можливу стигму щодо
хворого на коронавірус. 26% побоюються можливого морального тиску, негативного ставлення чи навіть агресії у разі
захворювання. 31% опитаних вважає, що
реакцією оточення буде паніка і страх.
В опитуванні взяли участь 6 836 респон-

дентів віком 14–34 роки. Опитування проходило 13–15 березня 2020 року через
месенджери (Facebook, Telegram, Viber).
U-Report – це проєкт, який реалізовано
в Україні ЮНІСЕФ у співпраці з Міністерством молоді та спорту та іншими партнерськими організаціями.
Більше про проєкт можна дізнатися за
посиланням: https://ukraine.ureport.in/

3. Тези лекцій.
4. Ілюстрована схема обстеження пацієнта.
5. Ілюстровані алгоритми надання невідкладної допомоги.
Електронні засоби освітнього процесу використовують під час проведення
лекцій, практичних занять та організації
самостійної роботи здобувачів освіти як
аудиторної, так і позааудиторної. Впровадження інформаційних технологій отримує переважно позитивні відгуки тих, хто
наполегливо опановує фахові дисципліни
З усього вищесказаного можна дійти
таких висновків з приводу доцільності використання електронних засобі підтримки освітнього процесу під час вивчення
дисциплін професійної спрямованості:
- використання великої кількості
джерел інформації;
- можливість надати великий обсяг
інформації у стислому, структурованому
виді;
- сприяння кращому та більш глибокому засвоєнню матеріалу і отримання
стійких знань, вмінь і навичок;
- сприяння розвитку навичок користування здобувачами освіти електронними джерелами інформації;
- забезпечення індивідуального підходу у навчанні кожного здобувача освіти;
- максимальна об’єктивність в оцінюванні знань, вмінь, навичок здобувача
освіти;
- активізує самостійну роботу здобувача освіти;
- сприяє вихованню особистості фахівця.
На мій погляд, за інформаційними та
інтерактивними методами навчання майбутнє вищої освіти.
Вікторія БУРМАЧЕНКО,
КЗ « Старобільський медичний коледж»
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ
ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Сьогодні сучасна вища освіта перебуває у стадії трансформації. Причинами
цього є процеси інформатизації, глобалізації, «стиснення» часу і простору. Роль
викладача як транслятора знань в інформаційному суспільстві поступово знижується. Значну частину відомостей сучасний здобувач освіти може отримати за
допомогою системи Інтернет. Осмислення
цієї інформації вимагає особливого педагогічного інструментарію, роль якого можуть виконувати інтерактивні технології.
Активні та інтерактивні методи навчання вважають більш ефективними, тому що, на відміну від пасивних, за яких
відбувається однобічний контакт викладача зі здобувачем освіти, в активних застосовують двобічні контакти викладача
зі здобувачем освіти, а в інтерактивних
додається ще й взаємодія між самими
здобувачами. Тим самим забезпечується
залучення здобувачів освіти в процес
навчання: з’являється можливість не тільки слухати викладача, але й самостійно
брати участь в обговореннях; отримувати зворотній зв’язок як від викладача, так
і від інших здобувачів освіти. Розглядаючи інтерактивне навчання загалом, слід
зазначити, що воно характеризується
двома основними показниками: з одного
боку, це спосіб організації взаємодії викладача і здобувачі освіти, з іншого – це
спосіб викладення матеріалу заняття із
використанням сучасних телекомунікаційних і комп’ютерних технологій. Супровід занять презентаціями дозволяє підвищити рівень сприйняття навчального
матеріалу, акцентувати увагу на основних
моментах. Крім того, це суттєво розширює цільову аудиторію проведенням інтерактивних занять не тільки в межах освітнього закладу.
З позиції методології викладацької
діяльності найбільший інтерес під час
вивчення інтерактивного навчання ста-

новлять саме методи організації та проведення занять, забезпечуючи всебічну взаємодію всіх учасників освітнього процесу.
Система викладання економічних дисциплін має за мету не тільки надати фахові знання та уміння, сформувати навички
та розвивати відповідну рефлексію, а й
вміння вибрати ту інформацію, яка б дала
змогу оцінити та проаналізувати фактичні
дані про фінансово-господарську діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, стан ринку, аналіз і практичну реалізацію цієї інформації.
Тому названа вище система має, як
мінімум, базуватися на таких основних
функціях:
- пізнавальній – накопичення інформації, її відбір, оброблення і аналіз;
- конструювання – визначення потреби набутої інформації і внесення фрагментів інноваційних технологій;
- упровадження – практичне використання та аналіз досягнутих результатів.
У педагогічній теорії і практиці виділяють такі форми інтерактивного навчання: ігрові (рольові, ситуаційні, ділові ігри
та ін.); тренінгові (рефлексивні, соціально-психологічні та ін.); дискусійні (метод
кейсів, аналіз ситуацій, групова дискусія,
дебати та ін.); творчі (мозковий штурм та
ін.); проєктувальні (проєкти, моделювання та ін.), інформаційно-комп’ютерні.
Одним із кращих способів навчання
є гра. Внаслідок цього такі форми проведення занять, як ділові (рольові) ігри,
стають найбільш актуальними и затребуваними з позиції ефективної реалізації освітньої програми. Перевагами і відмінною особливістю ділових ігор є те,
що їх використання сприяє формуванню
відразу декількох компетенцій: загальнокультурних (здатність до кооперації,
робота в колективі) і професійних (збирання, аналіз і оброблення даних для
вирішення виробничих ситуацій та ін.).

Проведення ділових ігор сприяє підвищенню мотивації до освітнього процесу,
комплексно вирішує завдання засвоєння нового матеріалу, сприяє розвитку
творчих здібностей студентів, ініціює
проявлення лідерських якостей. Крім
того, ділові ігри дозволяють активізувати самостійну роботу здобувачів освіти,
а також підвищити рівень засвоєння матеріалу.
Економічні дисципліни характеризуються наявністю теоретичної і практичної
складової. Тож можливо замінити традиційне рішення типових задач на використання кейс-методів, ділових ігор, методів
проєктів та ін. Одну комплексну задачу
можна розділити на декілька складових
таким чином, щоб здобувачі освіти виконували їх в підгрупах, а для отримання
кінцевого рішення об’єднували результати кожної виконаної частини і підбивали
підсумки. Цей метод дозволяє мотивувати
всіх учасників процесу, оскільки кожний
несе відповідальність за отримання кінцевого результату: якщо одна підгрупа не
виконає свою частину завдання, то під загрозою буде весь проєкт. Така ситуація є
максимально наближеною до практичної
трудової діяльності і дозволяє оволодіти
компетенцією «робота в команді».
Загалом більша частина інтерактивних методик орієнтована на освоєння
практичних аспектів дисципліни, що її вивчають. Під час проведення практичних
занять ефективним методом є використання спеціальних прикладних програм,
коли вирішення завдання або ділову гру
реалізують за допомогою комп’ютерів.
Для розкриття внутрішнього потенціалу, задля досягнення заздалегідь узгоджених цілей та докорінної зміни моделей
поведінки особистості здобувача освіти,
започатковано сучасну технологію –
коучинг.
Методи та прийоми коучингу гармонійно вписуються в практику професійно-особистісного супроводу здобувачів
освіти як надійний інструмент, що дозволяє ефективно досягати цілей не лише
в освітньому просторі, але й власне
в професійному становленні майбутніх
фахівців.
Педагогічне спілкування у стилі
«коучинг» допомагає зрозуміти, чому здобувачі освіти не змогли виконати завдан-

ня, спланувати дії для визначення оптимальних шляхів і навчити вчиняти інакше
у майбутньому.
Формування умінь самостійного пізнавального пошуку за допомогою коуч-підходу на окремих заняттях полягає у серіях продуманих запитань для визначення
цілей і завдань заняття, запитаннях щодо
застосування нового матеріалу на практиці чи у професійній діяльності, стимулюванні пошуку нових ідей і рішень,
побудові логічних і причинно-наслідкових зв’язків; пошуку шляхів досягнення
поставлених завдань та усвідомлення
досягнення запланованого. Традиційними методами коучингу, які доцільно застосовувати на різних стадіях освітнього
процесу, є вправи на розвиток умінь ставлення цілей і стратегічного планування.
Вони навчають здобувачів освіти ставити
перед собою завдання і виконувати його.
Зокрема, методика SMART тренує уміння
ставити чіткі, конкретні, обмежені в часі
реалістичні цілі, досягнення яких матиме
суттєвий вплив на особисте або професійне життя; цей вплив вимірюють певними конкретними категоріями та узгоджують із життєвими планами і теперішньою
ситуацією здобувача освіти.
Головним компонентом формування
особистості здобувача освіти під час застосування технології коучингу є як професійна компетентність викладача, так
і мотивоване та відповідальне ставлення
здобувача освіти.
Використання інтерактивних технологій дозволяє обмінюватися ідеями між
здобувачами освіти, інформацією, активізує пізнавальну діяльність, формує вміння
самостійно отримувати нові знання, удосконалювати професійні навики.
Таким чином, чергування традиційних
методів навчання з інтерактивними дає
змогу зробити процес отримання знань
більш динамічним та привабливим, досягти високої активності здобувачів освіти та підвищити рівень їхньої самостійної
підготовки. Саме на таких заняттях разом
із набуттям якісних знань підвищується
рівень професійної підготовки здобувачів
освіти.
Олена КУЗЬ,
Віта ШАТОХІНА,
ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ
імені Дмитра Моторного»
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СУМІСНИЦТВО І СУМІЩЕННЯ, АЛГОРИТМ ЗАКОНОДАВЧОЇ
ПОМИЛКИ ЧИ ФІЛОЛОГІЧНА СХОЖІСТЬ?
В умовах низької заробітної плати на ринку праці для досягнення необхідного соціального та економічного рівня,
реалізації трудового потенціалу, самореалізації в іншій професії багато громадян намагаються водночас з основною
діяльністю виконувати трудові функції на додаткових роботах. Такі відносини вже стали звичайним явищем і тому
потребують чіткого правового регулювання держави. Сьогодні на порядку денному проблема адаптації чинного трудового законодавства до процесів, які відбуваються у суспільстві, забезпечення ефективної системи юридичного захисту
як працівника, так і роботодавця.
Проте на тлі законодавчого вакууму у цій сфері у зазначених поняттях плутаються не лише працівники,
а й роботодавці. Адже терміни «сумісництво» і «суміщення» схожі не лише з філологічного, а й з правового погляду.
Cумісництво і суміщення – це зовсім
різні поняття, а їхня схожість лише зовнішня. Відрізняються вони наявністю одного чи кількох трудових договорів, нормою робочого часу, оплатою виконуваної
роботи, алгоритмом оподаткування оплати праці тощо.
Кодекс законів про працю (далі по тексту – КЗпП) не містить визначення поняття
«сумісництво». У ч. 2 ст. 21 КЗпП лише передбачено право працівника реалізувати
свої здібності шляхом укладення трудового договору на декількох підприємствах.
Робітники, спеціалісти і службовці
державних підприємств, установ і організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на умовах трудового
договору. На умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому самому
або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця,
приватної особи) за у вільний від основної роботи час.
Працівник, якого приймають на роботу за сумісництвом має пред’явити власнику або уповноваженому ним органу
паспорт.
Під час прийняття на роботу, що потребує спеціальних знань, власник або
уповноважений ним орган має право вимагати від працівника пред’явлення диплома або іншого документа про освіту
або професійну підготовку.
Звільнення з роботи за сумісництвом
провадиться з підстав, передбачених
законодавством, а також у разі прийняття працівника, який не є сумісником, чи
обмеження сумісництва у зв’язку з особливими умовами та режимом праці без
виплати вихідної допомоги.
Запис у трудову книжку відомостей
про роботу за сумісництвом робить за
бажанням працівника власник або уповноважений ним орган за місцем основної
роботи.
Сумісництво
Сумісництво є зовнішнє та внутрішнє.
За зовнішнього сумісництва роботу
виконують на іншому підприємстві чи в
суб’єкта підприємництва (не за основним
місцем роботи). Трудова книжка зберігається на підприємстві за основним місцем
роботи працівника.
За внутрішнього сумісництва роботу
виконують на тому самому підприємстві.
При цьому працівник працює як основний
працівник і як сумісник, але роботу за сумісництвом виконує у вільний від основної роботи час. Трудова книжка зберігається на тому самому підприємстві.
Тривалість роботи за сумісництвом
не може перевищувати чотирьох годин
на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи
за сумісництвом протягом місяця не
має перевищувати половини місячної
норми робочого часу (п.2 постанови
Кабінету Міністрів України від 03.04.1993
№ 245). Тобто працівник може працювати за сумісництвом не більше ніж на
0,5 ставки.

Керівникам державних установ та закладів освіти, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ
та закладів (відділів, лабораторій, секторів, частин тощо) та їхнім заступникам не
дозволяється працювати за сумісництвом
за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності.
Перелік робіт, які не належать до сумісництва, затверджено в додатку до
Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій від 28.06.1993
№ 43.
Суміщення
У листі Мінпраці від 21 червня 2010 р.
№ 514/13/155–10 суміщення професій
(посад) – це виконання працівником поряд із своєю основною роботою, зумовленою трудовим договором, додаткової
роботи за іншою професією (посадою)
у межах робочого часу за основною роботою на одному і тому самому підприємстві, установі, організації.
Для встановлення суміщення посад
у штатному розписі підприємства має
бути передбачена вакантна посада. Як
результат суміщення професій (посад) це
не є підставою для зміни встановленого
підприємствам, установам, організаціям
ліміту чисельності та затвердженого для
них штатного розпису, ліквідації підрозділів. Суміщення посад може встановлюватися на певний строк або без обмеження строком. Суміщення професій (посад)
зазвичай не позначається на тривалості
відпусток.
Окремо слід зупинитися на припиненні суміщення посад. Якщо його встановлювали на певний строк, виконання
додаткової роботи в порядку суміщення
припиняють без видання окремого наказу. Тобто якщо в наказі про встановлення
суміщення зазначено строк, на який працівникові доручалася додаткова робота,
але він минув, працівник повертається до
виконання лише своєї основної роботи.
Якщо строк не було встановлено, працівник має право припинити суміщення з
власної ініціативи, надавши роботодавцю
відповідну заяву, на підставі якої видають
наказ. Оскільки встановлення суміщення обумовлювалося сторонами наперед,
слід враховувати, що якщо роботодавець
не погоджується на припинення суміщення посад працівником, такий наказ не видають, а працівник продовжує виконувати обов’язки в порядку суміщення посад.
Суміщення посад також може бути
скасовано за ініціативою роботодавця. У
такому випадку згідно із статтею 32 КЗпП
працівника потрібно попередити про зміну істотних умов праці – скасування суміщення посад – за два місяці, про що має
бути видано наказ з основної діяльності.
З наказом працівник має бути ознайомлений в установленому порядку. Якщо працівник не матиме бажання
продовжувати роботу в нових умовах
та відмовиться від скасування суміщення посад, він підлягатиме звільненню за
пунктом 6 статті 36 КЗпП (відмова від про-

довження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці).
Вигоди від сумісництва і суміщення
Вигоди від сумісництва очевидні для
обох сторін. Працівник отримує можливість додатково заробити, роботодавець – зберегти частину своїх оборотних коштів (зазвичай сумісникам платять
менше, ніж основним працівникам). Це
й зрозуміло, адже заробітну плату сумісникам нараховують пропорційно відпрацьованому часу, залежно від виробітку чи
на інших умовах, передбачених трудовим
договором. Якщо сумісникам, які працюють з погодинною системою оплати праці, роботодавець встановлює нормовані
завдання, то оплату праці провадять за
кінцевими результатами за фактично виконаний обсяг робіт. Кількість сумісників
щороку зростає. Це свідчить про кризу
системи мотивації на основному місці роботи.
На тлі тотального зубожіння компанія не в змозі запропонувати працівникам повноцінну систему матеріальної
компенсації праці. У разі застосування
суміщення професій (посад) вирішують
дві важливі проблеми: 1) зменшується кількість працівників підприємства;
2) збільшується заробіток працівника. До

речі, використання саме цього правового
інструмента дозволяє роботодавцеві економити фінансові та матеріальні ресурси для обладнання додаткових робочих
місць; виплачувати працівникам зарплату
в повному обсязі; підвищувати кваліфікацію працівників (оскільки вони при цьому
часто опановують нові професії, новітні
технології, починають краще розуміти організацію виробничого процесу).
Працівникам же суміщення професій
(посад) дає змогу поліпшити свій матеріальний стан, виробляти такі професійні
якості, як мобільність і гнучкість, забезпечує безпроблемну адаптацію до можливих змін в організації виробництва і праці. Але для цього їм потрібно мобілізувати
власні сили, щоб устигати виконувати додаткову роботу у межах єдиного нормативу робочого часу.
Для більш зрозумілого розділення
цих двох категорій пропонуємо таблицю
в якій відображено основні моменти для
категорії суміщення і сумісництва.
Отже, бачимо, що дефініції суміщення
та сумісництво мають різні правові наслідки як для працівника, так і для роботодавця, а їхня філологічна схожість не
вказує на законодавчу помилку.

Сумісництво

Суміщення

Умови роботи

Роботу виконують або на тому са- Роботу виконують на тому самому підмому підприємстві, або на іншому приємстві

Оформлення

Видають наказ про прийняття на Видають наказ про допущення працівроботу. За бажанням вносять запис ника до роботи за суміщенням профедо трудової книжки працівника
сій (посад)

Час виконання У вільний від основної роботи час
роботи
Тривалість
роботи

У той самий проміжок робочого часу,
що його відведено для основної роботи

Не може перевищувати 4 годин Робочий час не продовжується
на день і повного робочого дня у
вихідний день

Облік робочого Працю за сумісництвом відобра- Працю за суміщенням професій
часу
жають у табелі обліку робочого (посад) не відображають у табелі
часу
обліку робочого часу
Трудова книжка

Зберігається на підприємстві за ос- Зберігається на тому самому підновним місцем роботи працівника приємстві

Оплата праці

Оплата за фактично виконану роботу. За загальним правилом, заробітна плата за сумісництвом не
входить у розрахунок середньої
заробітної плати за основним місцем роботи

Щорічна
відпустка

Щорічну відпустку надають водно- Окремо не надають. Компенсацію за
час з відпусткою за основним міс- невикористану відпустку у разі звільцем роботи.
нення окремо не нараховують
У разі звільнення суміснику нараховують компенсацію за невикористану відпустку

Допомога
по
тимчасовій непрацездатності
та допомога по
вагітності та пологах

Виплачують за умов надання працівником переліку документів (див.
розділ статті «Допомога у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням»)

Доплата у відсотках до тарифної ставки за основним місцем роботи
Доплата за суміщення професій (посад) входить у розрахунок середньої
заробітної плати в повному обсязі.

Окремо не виплачують. Доплату за
суміщення професій (посад) вносять
в розрахунок середньої заробітної
плати під час розрахунку допомоги
з тимчасової непрацездатності за
основною посадою

Оподаткування Оподатковують податком з доходів Оподатковують податком з доходів
податком з до- фізичних осіб на загальних підставах фізичних осіб на загальних підставах
ходів фізичних
осіб
Н а р а х у в а н н я Провадять на загальних підставах
страхових внесків

Провадять на загальних підставах
Ірина БЕРЕЗЕНКО, юрисконсульт
Науково-методичний центр ВФПО
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ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ

ПОРАДИ ПСИХОЛОГА

квітень 2020 р. №8 (8)

НЕВЕРБАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
ЯК ГОЛОВНИЙ ЗАСІБ
ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ
Кожного дня, йдучи на роботу або з
роботи, гуляючи парками, скверами, займаючись спортом чи то просто визираючи з вікна власного будинку, ми бачимо
перехожих, звертаємо на них увагу і намагаємося «прочитати» їх та зрозуміти.
Відомі психологи неодноразово говорили нам про те, що світ мови набагато
ширший ніж ми його уявляємо. Інколи
треба не тільки слухати, чути, а й відчувати, що під словами, які ми чуємо, може
ховатися зовсім неправдиве повідомлення, а лише картинка, яка хоче ввести вас
в оману.
Дуже важливим моментом у спілкуванні є мова тіла, особисто мова обличчя.
Кожен з нас неодноразово, повідомляючи будь-яку інформацію, дещо хотів утаїти, недоговорити, прикрасити, знівелювати або просто обманути. Так от саме наші
жести, міміка, постава, поза, навіть найменші рухи і видають кожного разу нас,
але не кожен з нас вміє читати невербальну лексику, розуміти та інтерпретувати її.
Як вважають психологи, через міміку,
жести та інші невербальні сигнали ми,
люди, отримуємо близько 80% інформації. І лише решта 20% – це слова, мова,
тексти тощо. Ці знання особливо цінні для
представників певних професій: психологів, бізнесменів, політиків, зірок і, звичайно ж, спецагентів.
Вітчизняні психологи висунули положення про те, що невербальні засоби
спілкування – шлях матеріалізації феномена спілкування і міжособистісних
стосунків людини. Але знаковість виявляється лише вихідною передумовою дослідження візуальних засобів спілкування, природа і структура яких не виступає
в своїй головній психологічній функції –
функції психологічного засобу не тільки
пізнання й спілкування, але формування психіки, зокрема самосвідомості. Ще
Б.Ф. Ломов відзначав, що “динаміка психічних процесів і станів людини суттєво
залежить від засобів… її спілкування з іншими людьми”.
Кожен з нас розуміє, що мова, жести,
міміка – це знак, тобто система певних
конкретних, усталених та індивідуальних
знаків для кожної людини, якими вона користується повсякчас.
Історично звернення до категорії
«знак» у різних психологічних теоріях відрізнялося вкладанням у подібні терміни
різного (спеціального) змісту, який залежав від психологічної теорії тієї чи іншої
школи. Психологічне вивчення знаків
і знакових систем згідно з традиційним
для семіотики поділом на три галузі становить:
• прагматика (відношення знака до
людини);
• семантика (відношення знака і значення);
• синтаксис (відношення між знаками
на абстрактному рівні), можна віднести до
всіх трьох областей.
«Психологічні
проблеми
існують
скрізь – і в семантиці, і в синтаксисі знаків, як тільки їх починають розглядати
у контексті людської діяльності і відносин
спілкування», – писав М.В. Гамезо.
Найзагальніше уявлення про знак
пов’язане з так званим трикутником Фреге з вершинами:
• знак, значення (десигнат),
• предмет (денотат), відношення між

сторонами якого були предметом суперечки як у філософії, так і в семіотиці та
психології.
Центральним для психології виявлялося питання про механізм взаємозв’язку
між знаком і значенням. Зовнішній вигляд
людини розглядають у вітчизняній психології «як сукупність анатомічних, функціональних та соціальних ознак, доступних
конкретночуттєвому відображенню».
Зовнішній вигляд охоплює фізичний
вигляд (зовнішнє тіло), соціальне оформлення зовнішності (одяг, зачіска тощо)
і експресивно-імпресивні рухи, які, будучи зовнішніми характеристиками людини, стають предметом інтерпретації
в міжособистісному спілкуванні як єдиний
«візуальний текст спілкування». Останній
передбачає значущу в спілкуванні інформацію, яка передається безпосередньо
від людини візуально.
Психосеміотика зовнішнього вигляду, на думку О. Петрової, охоплює три візуально-комунікативні системи:
1) габітус (фізичний вигляд, анатомічні
особливості обличчя, інших частин тіла,
конституція тощо);
2) соціальне оформлення зовнішності
(одяг, взуття, прикраси, зачіска, аксесуари, окуляри тощо);
3) будь-які значущі рухи або кінесика
(міміка, жести, хода, пози).
Тож
поговоримо
про
ОБЛИЧЧЯ, себто міміку.
На обличчі людини виділяють три зони:
1) верхня;
2) середня;
3) нижня.
Руху кожної з цих зон мають своє значення. Водночас всі мімічні рухи зручно
розглядати через єдину систему опису.
Залежно від спрямованості руху можуть
бути:
• спрямовані на стиск, від периферії
до центру (наприклад, нахмурені брови),
• спрямовані на розширення, розтягування від центру (наприклад, посмішка)
• висхідні (наприклад, здивування),
• низхідні (наприклад, печаль).
Важливо звертати увагу на переважання правобічної чи лівобічної міміки.
Розвиненість міміки в правій частині обличчя говорить про більшу розвиненість
логіки (за неї відповідає ліва півкуля мозку). Більш пророблена міміка лівої частини обличчя може свідчити про переважання емоційної складової (права півкуля
мозку).
Інтерпретація мімічних рухів за зонами
Верхня зона
Верхню зону міміки становлять лоб
і брови, вона відповідає за логіку і розумові процеси.
1) Рівна поверхня чола говорить про
готовність до отримання інформації.
2) Розширення м’язів лоба прийнято
інтерпретувати як інтерес, захоплення,
бажання отримати більше інформації.
3) Стиснення м’язів лоба, навпаки,
може свідчити про те, що людина зайнята
власними думками, і до отримання інформації з зовнішнього світу в цей момент не
готова.
4) Несиметричне розташування брів,
коли одна брова вище іншої, може говорити про змішані почуття: людина відчуває інтерес, змішаний з сумнівом, людина
оцінює позиції.

Середня зона
Середня зона міміки – це очі і ніс.
Очі забезпечують людині візуальне
сприйняття.
1) Широко розкриті, розкриті очі говорять про бажання сприймати інформацію.
2) Прикриті очі, навпаки, можуть відображати недовіру до інформації або відсутність потреби у ній (наприклад, інформація вже відома).
3) Примружені очі – ознака того, що
людина хотіла б сприймати інформацію
повільніше, щоб встигнути її проаналізувати. Можливо, те, що людина сприймає,
їй здається складним і незрозумілим, або
викликає у неї сумніви.
4) Погляд знизу догори зазвичай характерний для комунікацій, в яких людина виступає підлеглою відносно співрозмовника.
5) Погляд зверху донизу, навпаки,
може свідчити про наявність влади.
Ніс, також розташований в середній
мімічної зоні, відповідає за безпеку життєдіяльності. Коли людина морщить ніс,
це може бути ознакою того, що ситуація
небажана, небезпечна. Зворотній мімічний рух, коли людина носом тягнеться
вперед, каже про схвалення, інтерес.
Характерні м’язи між носом і ротом є
атавізмом, що дістався людині від тварин.
У тваринному світі цей мімічний рух служить для демонстрації ікл. У людини ці
м’язи також напружені у разі вираження
агресії. Тремтячі м’язи свідчать про спробу
утримати себе від агресивної поведінки.
Ще одна група м’язів середньої зони
обличчя – це м’язи під очима. Сильне їх
скорочення розтягує губи, піднімає щоки,
утворюючи так звані павукові лапки в куточках очей. Ці м’язи обов’язково задіяні
у вираженні щирої посмішки. Несправжня, удавана посмішка відрізняється тим,
що створюється м’язами нижньої частини
обличчя, без роботи мімічних м’язів під
очима.
Також в середній зоні обличчя можна
спостерігати напруження брів, яке легко
помітити за складкою, що утворюється
в районі перенісся. Така мімічна особливість часто характерна для станів вимогливості, напруженості.
Нижня зона
Нижня зона особи охоплює губи і підборіддя.
Губи передають чуттєву оцінку того,
що відбувається.
1) Розширення, розслаблення губ
може говорити про те, що людина спокійна, розслаблена, те, що відбувається
навколо, задовольняє її.

2) Стиснуті губи можуть свідчити про
те, що людина прагне утримати свої емоції. Ситуація їй неприємна і не викликає
довіри. При цьому нижня губа відповідає
за більшу демонстрацію емоції для оточуючих: наприклад, дитяча образа «для
батьків», коли дитина характерно випинає нижню губу. Верхня губа висловлює
особисті емоції: не для оточення, а для
себе.
Підборіддя відповідає за вираження
влади і підпорядкування. Підняте підборіддя може демонструвати претензію на
владу, позицію господаря. Опущене підборіддя, підборіддя «в себе» характерне
для ситуацій підпорядкування, покори.
Важливо знати кожному з нас про
чотири основних правила свідомого
використання мови тіла.
1. Звертайте увагу на свої пози і жести та контролюйте їх.
Наприклад, руки в кишенях під час
спілкування директора із співробітниками виробничого цеху можуть нести такий
невербальний посил: «Я – дуже важлива
персона. Мені некомфортно перебувати
зараз в такому убогому місці. У мене є рівно 20 хвилин на спілкування з вами». Навіть якщо при цьому топ-менеджер буде
говорити традиційні для подібної ситуації
речі, наприклад, «Я радий сьогодні можливості зустрітися з вами».
2. Будьте конгруентним.
Тобто транслюйте вербально і невербально одне і те саме повідомлення, погоджуйте слова і жести.
3. Завжди пам’ятайте про правило
першого враження.
Воно формується за 7 секунд. Як зробити так, щоб воно було позитивним?
Є декілька основних пунктів-секретів:
налаштуйтеся на позитив перед зустріччю або виступом, стежте за своєю позою,
тримайте зоровий контакт з аудиторією,
використовуйте так зване активне слухання співрозмовника.
4. Використовуйте лідерські жести.
Ваші рухи мають бути плавними і
контрольованими, переважно на рівні талії. Долоні мають бути відкритими, а корпус вільним.
5. І остання важлива порада – посміхайтеся!
Пам’ятайте про те, що посмішка чарівним чином впливає на інших людей
і на їхнє ставлення до вас. А отже, допомагає вам вирішувати ваші бізнесзавдання.
Аліна РУДЕНКО,
Науково-методичний центр ВФПО
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демонстраційний центр, де майбутні фахівці отримують можливість ознайомитися, а також спробувати в роботі сучасну техніку.

Тільки синергія бізнесу та
держави може дати конкретні
результати – підготувати висококваліфікованого фахівця. Здобувач освіти, який не має можливості доторкнутися руками до
новітньої техніки, вивчити її на
практиці, не готовий до реальної
роботи. І тільки якщо в процесі навчання він працюватиме з
такою технікою, ми зможемо говорити про інший рівень якості
освіти випускників наших аграрних ЗВО.
Усю техніку центру можна
розділити на дві основні групи:
техніка для тваринництва, а також ґрунтообробна і посівна –
для господарств, які вирощують
зернові культури.
Серед техніки для тваринництва представлено косарку 3,5 м

з плющенням для скошування люцерни під трактори від
100 к. с. і граблі-валкоутворювачі FC 3160 TCR.
Є також видувач-роздавальник соломи PRIMOR 4260M
для господарств, які мають
300–400 дійного стада.
Ґрунтообробна техніка представлена плугом Multi-Master
123 5T 80/120. Є дві сівалки точного висіву: 5-метрова Planter 3
та Planter 3 TRS 16-рядкова під
трактори потужністю 150 к.с. для
сівби кукурудзи, соняшнику, цукрового буряку, ріпака та інших
культур.
Агрегатом-розкидачем мінеральних добрив Axis 30.2 K можна вносити мінеральні добрива,
наприклад, перед оранкою або
для підживлення озимих.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
ПІД ЧАС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ
Економічні, політичні і соціальні зміни,
які відбуваються в Україні, зумовлюють
необхідність прискорення реформування системи освіти. Сьогодні внаслідок ведення карантинних заходів дистанційна
освіта стає найкращим методом здобуття
знань як для здобувачів освіти, так і для
педагога.
Сьогодення можна назвати ерою інформатики та телекомунікацій. Це час
спілкування, трансферу інформації та
знань. Навчання і робота – нині ці два
слова стали синонімами: професійні знання старіють дуже швидко, тому потрібно
їхнє постійне вдосконалення. Світова
телекомунікаційна інфраструктура дає
можливість створення систем масового
безперервного самонавчання, загального обміну інформацією незалежно від
тимчасових і просторових поясів.
В основу такої системи покладено
метод навчання, що має назву «Природний процес навчання» (Natural Learnіng
Manner). Дистанційне – це демократична
проста й вільна система навчання. Її винайшли у Великій Британії і нині активно
використовують для одержання додаткової освіти.
В одному із інтерв’ю т.в.о. міністра освіти Любомира Мандзій сказала, шо сьогодні дистанційне навчання по-різному
організоване, адже ми маємо велику кількість закладів освіти в різними умовами
і єдиний підхід не спрацює. – це виклик
для всіх нас. Проблеми, які існують в Україні, існують й в інших країнах. Найбільша проблема, яка виникла, – проблема
з технічним оснащенням, можливостями доступу до інтернету всіх учасників
освітнього процесу. Наразі інструменти дистанційного навчання опановують
в процесі його впровадження.
Дистанційне навчання відкриває нові
можливості перед педагогами. Насамперед, можливість експериментувати, використовувати нові форми навчання та допомагати здобувачам освіти опановувати
їх. Це в будь-якому випадку приносить
користь, навчає самостійності й допоможе педагогу проявити свою креативність.
Головне – зворотний зв`язок зі здобувачами освіти.
Освітнє суспільство має потребу в особистості, здатної до самоосвіти. Забезпечення безперервності освіти є соціальним замовленням суспільства. Дистанційна форма навчання здатна забезпечити
постійний освітній ріст особистості. Дистанційне навчання, по суті, являє собою

особистісно-орієнтовану форму навчання. Воно надає можливість вибору викладача, можливість добору навчального матеріалу залежно від інформаційної
потреби здобувачів освіти. На відміну від
заочної форми засоби зв’язку в дистанційному навчанні максимально оперативні, навчальні програми й курси гнучкі та
індивідуальні.
Дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації дає змогу професійного вдосконалення педагогів без відриву
від основної діяльності; індивідуалізувати процес навчання з орієнтацією на можливості та рівень професіоналізму вчителя, умови його педагогічної діяльності;
зробити процес підвищення кваліфікації
більш відкритим, неперервним і гнучким.
Водночас організація навчання за дистанційною формою потребує формування кадрового складу з новими уміннями
та навичками.
Наприклад, для реалізації дистанційного навчання педагогів Київщини розроблено програму підготовки тьюторів
дистанційного навчання. Ця програма
містить змістові модулі:
1. Організація дистанційного навчання:
• планування роботи курсів підвищення кваліфікації як одна з пріоритетних
функцій управління;
• нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення дистанційного навчання;
• організація та зміст курсів за дистанційною формою навчання підвищення
кваліфікації;
• тьютор – ключова фігура дистанційного навчання.
2. Впровадження хмарних технологій
в освітній процес:
• хмарні сервіси в освіті;
• групова робота з електронними документами;
• використання віртуальних інтернет-систем в освітній діяльності;
• використання віртуального середовища;
• можливості платформ дистанційного
навчання;
• система Moodle як одна з альтернативних платформ дистанційного навчання;
3. Розроблення освітнього контенту:
• технологія створення відеосюжетів
засобами youtube;
• використання інтерактивної дошки
в освітньо-виховному процесі;
• використання інтернет-сервісів для
розроблення освітнього контенту;

• особливості наповнення навчальними
матеріалами віртуального середовища.
Під час дистанційного навчання використовують різні освітні платформи
онлайн-навчання та основні його складові. Зокрема, дистанційні курси; веб-сторінки й сайти; електронну пошту; форуми
й блоги; чати; відеоконференції; віртуальні класні кімнати тощо.
Головною метою впровадження дистанційного навчання є забезпечення
широкого доступу педагогів до освітніх
ресурсів на основі використання сучасних інформаційних технологій і телекомунікаційних мереж, створення умов для
рівного доступу до якісного підвищення
рівня фахової кваліфікації; індивідуалізація процесу навчання з метою удосконалення професійних, фахових потреб
і можливостей кожного слухача.
Основою організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників є модель, яка поєднує очні та дистанційні
форми навчання. Такий підхід передбачає
інтеграцію інформаційних та педагогічних технологій, що забезпечує інтерактивність взаємодії суб’єктів навчання,
високий рівень продуктивності навчального процесу.
У системі підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації педагогів робляться реальні кроки із впровадження
та застосування дистанційного навчання. Водночас не всі слухачі готові до того
умовного, творчого і взаємного навчання, яке є особливістю дистанційної форми. Багатьом хочеться лише отримати
завдання без зворотного зв’язку та виконання вправ. Дистанційне навчання завжди подобається організованим і впевненим у собі педагогам.
Для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою
найбільш доцільною є змішана технологія
дистанційного навчання (кейс+мережа),
що оптимально враховує індивідуальні
можливості кожного слухача. Таке поєднання зараз, враховуючи економічні можливості більшості населення, є найбільш
прийнятним.
Обираючи дистанційну форму організації курсів, потрібно розуміти, що технологія дистанційного навчання передбачає
віртуальну комунікацію між учасниками
освітнього процесу різними засобами,
зокрема і електронним листуванням. Для
цього потрібно мати власну електронну
скриньку на українському поштовому
сервісі та вміти нею користуватися. Підго-

З часом за домовленістю з
генеральним директором компанії KUHN Ukraine Асадом Лапшем види техніки додаватимуть
та оновлюватимуть, щоб здобувачі освіти набули якомога більше потрібних навичок. Крім того,
представники компанії KUHN
Ukraine проводитимуть тут майстер-класи, тренінги й демонстрацію техніки в польових умовах.
Тож попереду у здобувачів
освіти багато можливостей, а у
аграріїв – надія отримати першокласних фахівців.
Вячеслав ЧАЛИЙ,
Глухівський агротехнічний
інститут імені С.А. Ковпака
Сумського НАУ

туватися належним чином до проходження дистанційних курсів вам допоможе
інформація, розміщена на сайтах закладів
освіти (установ), що здійснюють підвищення кваліфікації за дистанційною формою або у відповідальних за цей напрям
роботи методистів методичного кабінету
(центру, відділу) вашого району чи міста.
Підвищення кваліфікації педагогічних
працівників відбувається за очно-дистанційною формою навчання і охоплює три
етапи:
І етап (очний) – організаційно-настановча сесія;
ІІ етап (дистанційний) – керована самостійна робота слухача;
ІІІ етап (очний) – завершальна сесія.
У міжсесійний період слухачі навчаються дистанційно, поєднуючи при цьому
можливість працювати та навчатися.
Навчальні заняття за дистанційною
формою навчання (лекції, практичні,
семінарські, індивідуальні заняття, консультації, самопідготовка, вивчення теоретичного матеріалу тощо) проводять з
використанням як традиційних, так і сучасних інформаційних і комунікаційних
технологій.
Самостійна робота слухача є основним
способом опанування навчального матеріалу. Якість знань, умінь і навичок
слухачів за дистанційною формою навчання контролюють на основі системи
контрольних заходів, що їх реалізують
в очному та дистанційному етапах.
Під час навчання слухачі мають навчитися здобувати і застосовувати знання,
шукати і знаходити потрібні джерела інформації, вміти працювати з цією інформацією, аналізувати її, усвідомлювати й
розв’язувати проблеми інтелектуального
і морального розвитку особистості.
Характерною ознакою сучасності є
факт того, що повноцінність життя людини залежить не лише від задоволення
її матеріальних потреб, а й від наявності
достатнього освітнього рівня. Для сучасної людини неперервне навчання стає
нагальною потребою і на перше місце
виходить проблема постійного вдосконалення професійного рівня кожного, що є
гарантом успішності кар’єри, утвердження статусу особистості в суспільстві та
власного «я».
Дистанційне навчання в післядипломній освіті доповнює традиційні форми
освіти інноваційними підходами, дає змогу реалізувати неперервність навчання
педагогічних кадрів, є унікальною можливістю для професійного зростання та
навчання онлайн.
Юлія СТРІШЕНЕЦЬ,
Науково-методичний центр ВФПО
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«ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ»
М О Є Ї М А Л Е Н Ь К О Ї Б АТ Ь К І В Щ И Н И

Дендропарк «Веселі Боковеньки»

Заповідник-музей «Хутір Надія»

Заповідник-музей «Хутір Надія»

Напевно, кожен знає, наскільки багатою на краєвиди є українська земля. Регіони України
мають надзвичайно багату природу й етнокультурно-ресурсну
базу. А м’який клімат, мальовничі ландшафти, цікава історико-культурна спадщина сприятимуть різнобічному відпочинку
й туризму в сільських місцевостях нашої країни.
Зелений туризм нині – один
з найперспективніших видів відпочинку у Карпатському, Подільському, Поліському, Наддніпрянському регіонах. Для сільських
мешканців України цей вид туризму є найкращим стимулом
для започаткування й розвитку
підприємницької діяльності.
Він корисний як для відпочивальників, так і для господарів –
селян, сільських громад, регіонів
і держави загалом, сприяє розвитку багатьох зв’язаних з ним
галузей економіки, збереженню
української духовності, популяризації української культури,
поширенню знань та інформації
про історичні, природні, етнографічні особливості України.
І все це заслуговує на всіляку підтримку з боку держави.
Моєю маленькою батьківщиною є Кіровоградщина, і мало хто знайомий з історичним
минулим, різноманітними, неповторними й барвистими
ландшафтами і найголовніше –
гостинними людьми цього регіону. Наш край має всі передумови
для розвитку екологічного та історико-етнографічного туризму.
У нас є далеко не тільки степи, а й
лісові масиви (Чорний ліс),ткруті
водоспади (біля с. Злинка Маловисківського району), є навіть
панські гори (у Новомиргородському районі). Неповторними
окрасами краю є і вишуканий
дендрологічний парк «Веселі
буковеньки», і славетний «Хутір
Надія».
Сьогодні на Кіровоградщині
працює вже 41 «зелена» садиба.

Тому хотілося б познайомити всіх поціновувачів ековідпочинку щонайменше із трьома
пам’ятками Кіровоградщини.
Дендропарк «Веселі Боковеньки» засновано ще в 1893 році. Це ідеальне місце, щоб насолоджуватися природою, відпочити від міста і справ, прогулятися лісовими стежками,
влаштувати пікнік або порибалити на озерах.
«Веселі Боковеньки» займають площу близько 110 гектарів, тут росте 963 види дерев
і чагарників з усього світу. У
«Веселих Боковеньках» було
створено п’ять основних пейзажів, що відтворюють природний
ландшафт певної географічної
зони. У комплекс входить також
понад 500 гектарів селекційного
дендрологічного центру, де вирощують саджанці різних порід
дерев, які, до речі, можна придбати.
На відміну від уманської Софіївки «Веселі Боковеньки» в півтора рази менше, але теж створений на честь любові до жінки.
Заповідник-музей «Хутір
Надія» є однією з найвизначніших історико-культурних пам’яток України. Це одне з найвідоміших місць Кіровоградської
області. Садибу заснував видатний український драматург, актор, театральний і громадський
діяч І. Тобілевич (Карпенко-Карий). Її назвали на честь його
дружини Надії Тарковської. З часу заснування збереглися будинок сім’ї Тобілевичів-Тарковських, флігелі і старий чумацький колодязь.
Хутір Надія став творчою лабораторією Івана Тобілевича.
Спостерігаючи навколишнє життя, він створив цілу галерею типових образів у комедіях «Сто
тисяч», «Хазяїн», тут він написав
історичні драми «Сава Чалий»,
«Гандзя» – всього 11 творів.

Щороку «Хутір Надія» відвідують кілька тисяч гостей з різних
регіонів України та зарубіжжя.
Урочище Монастирище, яке
порівнюють зі Стоунхенджем,
розташоване поблизу села Завтурове, що в 100 км від Кропивницького.
З цим місцем пов’язано безліч легенд: про древнє капище,
обряди, духів, надприродні й
лікувальні сили, келії черниць,
потаємну печеру з козацькими
скарбами.
На березі річки Інгул посеред
степу височіє овальна скеля –
величезні кам’яні плити, складені одна на одну. Розміри кам’яних блоків дійсно вражають. За
однією з теорій, це рукотворна
конструкція, де колись поклонялися богам. Є також версія, що
ці камені – застигла магма, яка
вирвалася з-під землі внаслідок
падіння метеориту 45 млн років
тому.
Як бачите, місць для цікавого
і приємного відпочинку у нас достатньо – обирайте на свій смак!
Розвиваючи зелений туризм
у країні, можна дати значний
поштовх сільським громадам.
Зелений туризм – це не лише
піклування про природу, але
й відродження, збереження та
розвиток місцевих народних
звичаїв, промислів, пам’яток історико-культурної спадщини.
Наш край має унікальні можливості для розвитку «зеленого»
туризму. Потрібно тільки активніше знайомити потенційних
туристів з унікальними місцями
Кіровоградщини.
Безумовно, мандрувати далі
Україною і світом варто. Однак
при цьому не слід забувати, що
справжні багатства починаються
з рідного краю.

Людмила САЄНКО,

Науково-методичний центр ВФПО

АФОРИЗМИ
Людина створена. Щоб жити в суспільстві; розлучіть її з ним, ізолюйте її – і думки її сплутаються,
характер стане жорстоким, сотні безглуздих пристрастей зародяться в її душі.
Божевільні ідеї пустять паростки в її мозку. Як дике терня посеред пустиря.
Д. Дідро
Ставлення до жінки – найтонший вимірювач честі, совісті, порядності, шляхетності, висока школа виховання чуйності.
В. Сухомлинський
У 10 років кожна людина - геній, у 15 років - талант, а у 20 років - вона стає звичайною людиною.
Японське прислів’я

Запитання юристу можна
надсилати електронно поштою

berezenko-irina@ukr.net

Навчати народ – значить робити його краще; просвіщати народ –
значить підвищувати його моральність; робити його грамотним – значить цивілізувати його.
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