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Звичайно, ми будемо не
такими. І справа навіть не в тому, скільки раз на день ми
митимемо руки, якої відстані
дотримуватися, як реагуватимемо на те, що надокучило
за цей період. І симптоми, які
ми раніше сприймали досить
спокійно, – кашель, нежить,
підвищення температури – ще
тривалий час викликатимуть
паніку.
Нарешті ми більше турбуватимемося про зміцнення імунної системи, берегтимемося
від простудних захворювань,
цінуватимемо прості речі, яке
дарує життя.

Економіка. Здешевлення газу і нафти – це перша ознака
рецесії. Буде складно як у глобальному сенсі, так і для кожного з нас. Не говоритимемо
про клімат і природні катаклізми, які останнім часом нас неприємно дивують. Це попередження людству.
Щодо освіти. Дистанційна
освіта, про яку стільки було
сказано, не просто увійшла –
увірвалася в наше освітянське
середовище. Форс-мажорні обставини цієї весни спонукали
переглянути підходи до нових
можливостей, які відкривають
сучасні електронні технології.

з профкомом пішли у чергові відпустки за
відпрацьовані дні..

Микола САЩУК,
директор Вашковецького
медичного фахового коледжу

1. Як проходить робота коледжу
в умовах карантину?
Наш коледж закрито на карантин. Безпосередньо працює обслуговуючий адміністративно-господарський персонал
згідно зі встановленим графіком. Усіх викладачів наказом директора переведено
на дистанційну форму освітнього процесу. Працівники, яким 60 і більше років,
на самоізоляції, зокрема і я. Здебільшого
їх перевели на дистанційну роботу. Троє
працівників за згодою і погодженням

2. З якими труднощами ви стикнулися, впроваджуючи дистанційну форму навчання?
Певні проблеми були, але ми їх вирішили. На сайті коледжу було вже розміщено
навчально-методичні матеріали, електронна бібліотека, центр тестування.
Далі ми створили через Google
classroom, Skype, інтернет-платформу
Zoom-зв’язок з академічними групами
та окремо з кожним студентом і почали курс навчання згідно з календарним
розкладом. Виробничу і переддипломну
практику організували у вигляді курсових
і дипломних робіт індивідуально для кожного студента.
Безоплатний сервіс Google classroom
дав доступ для студентів до навчально-методичних матеріалів, розміщених на
сайті коледжу, дозволив проводити консультації студентам, онлайн-тестування
в реальному часі тощо. Через Skype провели збори груп і батьківські збори. Наприкінці цього тижня плануємо провести
онлайн педагогічну нараду.
Кращою програмою для домашнього
навчання є, звичайно, платформа Zoom.
Але вона платна, потребує підготовки
учасників освітнього процесу до неї та
відповідного технічного забезпечення.
Звичайно, є невелика кількість студентів, які не мають доступу до інтернету (3%).

Сподівалися, що надолужити те, чим ми, м’яко кажучи, не
володіємо досконало, час ще
буде. Знали, що відстаємо від
наших студентів в обізнаності
в цій сфері, але не думали, що
настільки. І ось те, «о необходимости чего все время говорили, свершилось». Місяць
дистанційної роботи дозволив
повною мірою побачити недоліки, які можна і потрібно було
ліквідувати раніше.
Отже, що ми зрозуміли за ці
півтора місяця дистанційного
навчання:
- викладачі і керівники закладів освіти переважно не
були готові до проведення
навчання в таких умовах, хоча
з часом зуміли переорієнтуватися;
- немає єдиної електронної
платформи на рівні МОН з відповідним освітянським контентом, особливо для студентів та викладачів коледжів і університетів, де для початку потрібно було розмістити хоча б
напрацювання закладів освіти;
- медіатеки, репозитарії бібліотек мають у наявності,
в кращому випадку, лише еле-

Це переважно жителі гірських районів.
З ними викладачі контактують, консультують через мобільний зв’язок.
Працівнику, який відповідає за наш
сайт і організацію дистанційної роботи,
почали виплачувати премію в розмірі посадового окладу.
3. Як плануєте завершити навчальний рік?
Навчальний рік ми закінчимо вчасно.
Але є проблема з випускниками, які мають
здавати Крок М. Наші студенти цей іспит
вже впродовж багатьох років здавали позитивно. Негативних оцінок не було. Тому,
на мою думку, Міністерству охороні здоров’я цього року потрібно диференційовано його скасувати. У багатьох європейських країнах (зокрема в Італії) відмінили
випускні іспити. Особливо для медичних
ЗВО, бо зараз медичних працівників недостатньо як у нас, так і за кордоном.
4. Ваші прогнози щодо прийому на
наступний навчальний рік?
Прийом студентів на 2020-2021 навчальний рік для всіх закладів освіти матиме багато проблем.
Дозволю зупинитися на прогнозованих
для нашого медичного фахового коледжу.
Внаслідок пандемії престиж медичної
освіти значно знижується. Основними
причинами є такі:
- заробітна плата найнижча з усіх професій, а відповідальність найбільша,

ктронні версії друкованих підручників за майже абсолютної відсутності електронних
посібників;
- технічне оснащення викладачів і студентів, на яке дехто
нарікає, здебільшого краще,
ніж наявний контент та програмне забезпечення;
- інтернет доступний для
більшості учасників освітянського процесу, хоча і є деякі
претензії до його швидкості
і якості.
Особливу стурбованість викликає певна неготовність закладів освіти працювати в умовах автономії. Вимоги надати
чіткі директиви щодо організації освітнього процесу, завершення навчального року, виставлення підсумкових оцінок,
проведення практик за майже
щоденного нагадування МОН
про автономію в прийнятті рішень свідчать про надмірне
застереження, що за свої дії
з часом прийдеться відповідати. Можливо. Але коли на терези покладено здоров’я і життя
людей, то брати на себе відповідальність необхідно.
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бо від їхньої роботи залежить здоров’я
і життя людини;
- з усіх інфікованих коронавірусом кожен п’ятий – медичний працівник. Кожен
20 померлий, на жаль, – лікар або медична сестра. І це не їх провина.
Велике значення має і те, що навчання
у медичних закладах освіти перевантажене обсягом інформації і потребує відпрацювання досить складних практичних
навичок.
Зараз приймальна комісія готується до
можливого онлайн-прийому абітурієнтів на основі базової загальної середньої
освіти і дистанційного вступного іспиту.
Змінюємо профорієнтаційну роботу і тактику реклами коледжу.
На мою думку, заклади освіти мають
скористатися ситуацію, яка сталася, і зберігати та далі примножувати набутий досвід дистанційної освіти, особливо самоосвіти.
Міністерство освіти і Кабінет Міністрів
України мають значно підвищити заробітну плату для програмістів, які працюють
з сайтом закладу освіти і організовують
дистанційне навчання.
І те, що наболіло, – підвищити заробітну плату медичним працівникам.
Хочу закінчити нашу розмову цитатою
німецького психотерапевта Рудигера
Дальке: «Криза – це шанс почати жити
краще».
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Йосип КІБІТЛЕВСЬКИЙ,
директор Барського коледжу
транспорту та будівництва
1. Як працює ЗФПО в умовах
карантину?
Освітній процес у коледжі переведено
на дистанційну форму навчання. Наказом
по коледжу затверджено платформи, на
яких працюють викладачі та керівники
практик. Освітній процес відбувається
згідно з затвердженим розкладом занять. Підсумковий контроль проводимо
в режимі онлайн. Тести або екзаменаційні
білети видаємо студентам з вимогою дотримання часу на їх виконання.
Четвертокурсники вже завершують екзаменаційну сесію, а ми набуваємо певного досвіду роботи в такому режимі.
2. З якими труднощами Ви зіткнулися, впроваджуючи дистанційну форму навчання?
Вимушений перехід у режим дистанційного навчання став неочікуваним для

Микола ТАРКАН,
директор Липковатівського
аграрного коледжу

багатьох країн світу. Можна впевнено сказати, що ніхто не був готовим до нього на
всі сто відсотків. Щодо проблем та викликів у розрізі дистанційної освіти в Украї
ні – їх виявилося надто багато. Найголовніше – немає нормального інтернетпокриття. Це вже наша сумна реальність.
На відміну від європейських, для багатьох
українських освітян та студентів, особливо
в сільській місцевості, це стало колосальною проблемою. Проблемним залишається і технічне забезпечення учасників
освітнього процесу. Також необхідно визнати, що дистанційна освіта підходить
у першу чергу для високовмотивованої
дитини. Таких у нас, на жаль, не більше
30–40 відсотків. Що стосується інших, то з
ними, чесно кажучи, й інші методи навчання не дуже спрацюють. Але якщо це «живий» контакт, то викладач може хоч якось
проконтролювати, певним чином змусити
студента зробити хоча б щось елементарне. Також є шанс, що він мимоволі хоч
щось запам’ятає, тому що інші працюють.
З дистанційним навчанням таке не спрацює, і якщо немає підтримки з боку сім’ї,
то, зрозуміло, що ефективність буде вкрай
низькою або навіть нульовою. Тому проблема мотивації стоїть дуже гостро.
Я переконаний, що ніколи дистанційна
освіта не замінить живе спілкування та
навчання тет-а-тет, тьюторський супровід та індивідуальний дотик. Вона якось
працює, як ми бачимо, в екстремальній
ситуації, дає можливість пройти якийсь
курс, але вона не замінить заклад освіти,
та це й не потрібно, тому що він виконує
ще й функції соціалізації, психологічної
підтримки тощо.
Зараз ми стали свідками того феномена, коли всі учасники освітнього процесу

скучили один за одним, але не стільки за
навчанням, скільки за живим спілкуванням. Зрозуміло, що дистанційно можна
підбадьорити, але це інше, ніж коли людина спілкується з людиною в реальному житті. Я вважаю, що до дистанційного
навчання треба ставитися без фанатизму – просто як до однієї з форм.
Ще варто зазначити, і про це зараз
дуже активно пишуть на Заході, що дистанційна освіта – це освіта для бідних.
Багаті вчаться очно, стаціонарно, з майстром, а бідні – дистанційно. Провідні
університети виклали частину своїх курсів онлайн, аби ними могли скористатися ті, у кого немає можливості вступити
на очну форму навчання. Багаті люди ж
мають можливість оплатити для своєї
дитини індивідуального тьютора. Чому є
величезний попит на послугу репетитора? Не тому, що школа погана, а тому що
це живе спілкування тет-а-тет, це справді індивідуалізована освіта. Цей попит
справді є, був і буде в усьому світі, що б
ми не робили та як би не розвивали дистанційну освіту.
Щодо карантину: давайте ми з вами
спробуємо згадати будь-який етап свого
навчання в школі чи університеті. Якби
ми там пропустили (неналежно навчалися) якісь два чи три місяці навчання, то чи
стало б це трагедією для того, хто справді
хоче вчитися? Ні, абсолютно не стало б.
Нічого страшного та безповоротного не
відбулося б. Кому треба, той сам доопрацює підручник, а кому не треба, то й не
треба. Хто захоче, знайде в інтернеті купу
всього цікавого, окрім підручника.
До речі внаслідок карантину світові бібліотеки повідкривали абсолютно всі свої
ресурси. Тож для того, хто хоче, є коло-

сальні можливості. А для того, хто не хоче,
то що ж, країні двірники й прибиральники
теж потрібні. Таке життя…

1. Як працює ЗФПО в умовах карантину?
Ми працюємо за дистанційною формою, використовуємо електронні платформи Skype, Viber та інше. Також використовуємо і звичайні телефони. Для
працівників зробили гнучкий режим. Викладачі і лаборанти займаються лабораторіями, обновляють обладнання, кожен
індивідуально. Всіх попереджено про заборону будь-яких поїздок. Робота – дім,
дім – робота. Щоб їздити за продуктами,
організували транспортування мікроавтобусом по 5–6 осіб.

Ще потрібно сказати про проведення переддипломних практик. Програму виконаємо в цьому режимі, але це буде не той
рівень. Так що це питання дуже проблемне і важке.

тих дверей, де збиралося по 100 і більше дітей, не рахуючи батьків. Нині з профорієнтаційною роботою дуже складно.
Також, я вважаю, що в зв’язку з обставинами, що склалися, треба дозволити
зарахування за свідоцтвом про народження, тому що отримати ІD-картку буде
дуже й дуже складно. Проблемою стане
й те, що батьки залишаться без роботи,
грошей на навчання не буде. Терміни
вступної кампанії цього року через пандемію теж потрібно продовжити.

2. З якими труднощами Ви зіткнулися, впроваджуючи дистанційну форму
навчання?
Деякі студенти перебувають у зоні відсутності інтернет-зв’язку, особливо у селах. У 2% навіть телефонів немає, не кажучи про планшети та інші гаджети. Збої
в роботі інтернету – це теж великий мінус.
1. Як працює ЗФПО в умовах карантину?
Відповідно до наказу №22/2-к від
12.03.2020 заняття проводять дистанційно за відкоригованим розкладом навчальних занять на ІІ семестр 2019–2020
навчального року. Для дистанційної роботи викладачі використовують онлайнплатформи та сервіси – Google classroom,
ZOOM, інформацію з сайту коледжу, соціальні мережі, мобільні додатки.

Василь ПИНДУС,
директор Іллінецького
державного аграрного коледжу

2. З якими труднощами Ви зіткнулися, впроваджуючи дистанційну форму навчання?
Окремо скажу про відсутність інтернету або ж його низьку швидкість в окремих населених пунктах. Не у всіх студентів є оргтехніка для підтримання інтернет-зв’язку та друку матеріалів для

3. Як плануєте завершити навчальний рік?
Якщо карантин продовжать, то в дистанційному режимі працюватимемо і далі.
Розробляємо зараз платформу для завершення навчального року з усіх курсів та
спеціальностей. Державний екзамен –
окреме складне питання, особливо щодо
ветеринарів. Зазвичай, це перевірка не
тільки теоретичних, а й практичних знань.
Що буде цього року – невідомо. Готуємо
тестові завдання..
4. Ваші прогнози щодо прийому на
наступний навчальний рік?
Нічого оптимістичного сказати не можу. У нас завжди проводили Дні відкридистанційного навчання. Не розраховуючи на тривалий термін карантину, студенти залишили конспекти і підручники
в кімнатах гуртожитку. Проходження виробничої та технологічної практики студентів на підприємствах під час карантину неможливе.
3. Як плануєте завершити навчальний рік?
Плануємо завершити навчальний рік,
не порушуючи графіків, згідно з навчальним планом.
4. Ваші прогнози щодо прийому на
наступний навчальний рік?
Наразі профорієнтаційну роботу проводимо дистанційно. Сподіваємося, що
терміни вступу на базі базової середньої
освіти залишаться незмінними.

3. Як плануєте завершити навчальний рік?
Завершення навчального року залежатиме від того, коли знімуть карантинні
обмеження. Більш ймовірним вбачаємо
варіант завершення навчального року
дистанційно. Як і у всіх, проблеми виникають із захистом курсових та дипломних
проєктів. Особливо в технічних освітніх
закладах.
4. Ваші прогнози щодо прийому на
наступний навчальний рік?
Прогнози – справа невдячна! До карантину проведено величезну профорієнтаційну роботу. На екскурсії до
нас масово приїздили випускники шкіл
Одеської, Миколаївської областей. Радію
від того, що освітніми проблемами сьогодні перейнялися роботодавці. Вони
добре розуміють, що до них не прийдуть
працювати випускники європейських
коледжів та університетів. Тому не менше, ніж ми зацікавлені в якісному наборі,
а відтак, випуску фахівців нашого спрямування. Такими надійними партнерами,
які вкладають у розбудову нашого освітнього закладу мільйони гривень, є ТОВ
« А В Т О М А Г І С Т РА Л Ь - П І В Д Е Н Ь » ,
«АЛЬТКОМ», ВІННЕР-АВТОМОТІВ та інші.
І найголовніше: доля закладів фахової
передвищої освіти безпосередньо залежить від державницької позиції нашого
профільного міністерства. На жаль, поки
що ситуація невтішна.

5. Як проходить посівна?
Уже закінчили, без значних проблем.
Викликає деяке занепокоєння температурний режим і відсутність дощів. Але всі
посіви на парових площах, там вологи ще
достатньо, так що сподіватимемося на
краще.

5. Як проходить посівна?
Посівна кампанія 2020 проходить згідно з планом. Щодня всі польові роботи
планують у телефонному режимі (конференція) з метою обмеження контактів між
керівниками, фахівцями, працівниками
виробничих підрозділів. До мінімуму обмежено контакти між усіма учасниками
виробничих процесів у рослинництві
і тваринництві. Для забезпечення працівників у польових умовах гарячим харчуванням закуплено спеціальні індивідуальні комплекти термосів для трьох
страв. До недоліків посівної 2020 варто
віднести дефіцит вологи в ґрунті. За планом відбуваються роботи в садівництві.
Селяни працюють, незважаючи на всі випробування, зокрема коронавірус.
Інтерв’ю взяла Леся ЩЕРБАКОВА,

Науково-методичний центр ВФПО
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ДО ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО ФАХОВУ ПЕРЕДВИЩУ ОСВІТУ»

Коледжі і технікуми України з 2014 р.
(з моменту ухвалення Закону України
«Про вищу освіту») у багатьох сферах своєї діяльності опинилися фактично у правовому вакуумі, тому необхідність спеціального закону для окремого рівня освіти
була очевидною.
Довгоочікуваний Закон України «Про
фахову передвищу освіту» набув чинності
9 серпня 2019 р.
Його ухвалення «перезавантажило»
процес розробки і затвердження нормативно-правових актів у сфері діяльності
коледжів і технікумів (з 01 січня 2020 р. –
закладів фахової передвищої освіти).
Наказом МОН від 24.09.2019 № 1228
затверджено план заходів з імплементації
закону, почалася робота з його реалізації.
Сьогодні ще рано давати оцінку проведеній роботі, особливо з урахуванням
деструктивного впливу коронавірусної
інфекції на процеси нормопроєктування.
Водночас тільки у квітні 2020 р. МОН в межах процесу імплементації оприлюднило
для громадського обговорення три проєкти нормативно-правових актів, які безпосередньо стосуються фахової передвищої освіти, і 2 – опосередковано. Всього ж
у процесі імплементації закону передбачено розробку і ухвалення щонайменше
42 підзаконних нормативно-правових актів. Поряд з тим, вже є випадки «ситуативного» виходу за межі плану імплементації
(Методичні рекомендації щодо розроблення установчих документів закладів
фахової передвищої освіти).
В умовах карантину доцільно провести поточну оцінку стану імплементації
закону, визначити певні орієнтири на
майбутнє. Характерними рисами процесу
протягом 8 місяців (вересень 2019 р. – квітень 2020 р.) стали такі.

Певною мірою турбулентний характер імплементації. Послідовні і системні заходи чергувалися з паузами, визначеними збігом обставин об’єктивного
(активної фази доопрацювання і затвердження Закону України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері
вищої освіти» від 18.12.2019 № 392-ІХ) та
суб’єктивного (прояви псевдонеспроможності закладів фахової передвищої
освіти у питанні розробки установчих документів) характеру.
Недостатня інституційна готовність
до участі в імплементації з боку спільноти
вчорашніх коледжів і технікумів. Проявами цього явища стали очікування тотальних регламентуючих кроків МОН, положень, листів, інструкцій, які уявлялися
у форматі «сьогодні на сьогодні».
Системні фантомні очікування
поглинання/перепрофілювання тощо. У
цьому випадку домінуючу роль відіграла ідея створення системи професійної
(професійно-технічної та фахової передвищої) освіти, визначена у Цілі 1.3. Програми діяльності КМУ на чолі з Олексієм
Гончаруком .
Відсутність у структурі МОН України
структурного підрозділу фахової передвищої освіти, на який доцільно було
б покласти обов’язок з імплементації
закону.
У цьому контексті потрібно віддати належне директорату вищої освіти і освіти
дорослих МОН України, працівники якого в складних умовах проводять процес
імплементації.
Якими є очікування представників фахової передвищої освіти від процесу в короткостроковій перспективі?
У Всеукраїнській групі «Заклади фахової передвищої освіти України» в соціальній мережі Facebook 22.04.2020
проведено опитування щодо розробки
і ухвалення трьох нормативно-правових
актів: стандартів фахової передвищої
освіти; Типового положення про організацію освітнього процесу; Типового
положення про організацію конкурсного відбору на посаду керівника фахової
передвищої освіти (діаграма 1) та прогноз щодо перспектив вказаних НПА
(діаграма 2).
Станом на 28 квітня 2020 р. в опитуванні взяло участь 168 респондентів (з урахуванням голосування з усіх трьох питань),
що становить 1,37 % від 12 261 учасників
групи у Facebook «Заклади фахової передвищої освіти України».

Як Україна виходитиме з карантину?
З карантину Україна вийде
поступово, тобто покроково,
але, навіть тоді наше життя відрізнятиметься від того, яке було
раніше. Соціальна дистанція,
маски, антисептичні та дезінфекційні засоби надовго стануть
невід’ємними речами в нашому
житті.
Уряд оприлюднив план виходу з карантину з 5 етапів. Перший етап може розпочатись вже
11 травня, якщо впродовж
10 днів поспіль кількість нових випадків захворювання на
COVID-19 не зросте, або зростатиме з відхиленням в межах 5%.
Тоді відкриють для відвідування
парки та сквери, деякі салони

краси, дозволять торгівлю непродовольчими товарами, командні тренування. До наступного етапу перейдуть, коли нових випадків на захворювання
буде щодня менше, а тих, хто
одужав, – більше, тоді повернуться до навчання учні випускних класів, дозволять побутове
обслуговування населення, дозволять проводити спортивні
змагання максимум на 50 учасників та без глядачів, відкриються готелі. Третій етап передбачає, що кількість хворих в
медичних закладах становитиме 10% від загальної кількості
хворих, тоді відкриються для
користування дитячі та спор-

Кількість учасників опитування не
дозволяє стверджувати про репрезентативність вибірки, проте за такими характеристиками, як активність у групі, участь
в обговоренні/ініціювання обговорення професійних питань у сфері фахової
передвищої освіти, можна висловити
припущення про те що підтримка всією
спільнотою вказаних питань не матиме
значних відхилень від позиції експертної спільноти (динаміка спостережень
протягом 22–27 квітня 2020 р. це підтверджує).
Результати опитування: 168 (100%)
респондентів вважають пріоритетною
розробку і затвердження стандартів фахової передвищої освіти; 86 (51,19%) – Типового положення про організацію освітнього процесу; 25 (14,88%) – Типового
положення про конкурсний відбір на посаду директора закладу фахової передвищої освіти.
Спільнота об’єктивно правильно підтримала розробку і затвердження стандартів ФПО (фундаменту освітнього процесу); з урахуванням початку з 01.09.2020
першого навчального року в системі ФПО
на другому місці – Типове положення про
організацію освітнього процесу; на третьому – Типове положення про конкурсний відбір на посаду директора закладу
фахової передвищої освіти (некритичне
сьогодні для рівня ФПО).
Прогнози в нинішніх умовах – справа
невдячна, але аналіз поточної ситуації, карантинного та посткарантинних впливів
дозволяє припускати вказану у діаграмі
2 ймовірність розробки і затвердження
НПА (без конкретних дедлайнів).
Тривалість розробки стандартів, незавершеність формування сектору ФПО
у складі НМР МОН унеможливлюють
розробку і затвердження стандартів до
кінця 2020 р. Певного оптимізму у цьому
плані додає засідання комісії МОН з конкурсного відбору до сектору фахової передвищої освіти НМР МОН, яке відбулося
24.04.2020.
Розробка і затвердження Типового положення про організацію освітнього процесу – кейс більш реалістичний і загалом
може бути реалізований до 01.09.2020.
Ймовірність розробки і затвердження Типового положення про конкурсний
відбір на посаду директора закладу фахової передвищої освіти оцінюється 50/50
до кінця 2020 р. (через збіг низки об’єктивних і суб’єктивних чинників). У цьому
випадку маємо справу як з «нормопроєктувальним цейтнотом», так і з проблемою

тивні майданчики, запрацюють
деякі заклади освіти, запрацює
міжміський транспорт в межах
області та відкриють метро для
спецперевезень. Якщо кількість
нових випадків захворювання
буде меншою 5 осіб за добу по
області, перейдуть до 4-го етапу,
який передбачає запуск роботи
в звичайному режимі громадського транспорту, відкриють
розважальні заклади, ресторани
тощо, запрацюють усі освітні та
культурні заклади. А п’ятий етап
вступить в дію, коли випадки інфікування будуть поодинокими,
тоді знімуть усі обмеження, що
залишилися.
Оксана СЄНЧЕВА,
Науково-методичний центр
ВФПО

Діаграма 1. Опитування НПА ФПО

Діаграма 2. Прогноз НПА ФПО

відходу з посад в 5–9-річній перспективі
директорів закладів фахової передвищої
освіти, які обіймали посади на момент набуття чинності законом.
Загалом можна стверджувати, що вирішення питання про розробку і затвердження Типового положення про організацію освітнього процесу у закладах
фахової передвищої освіти стане тим кроком, який спрямує процес імплементації
закону у напрямі реалізації задекларованої автономії.
Актуальним лишається дослідження
кількісних параметрів стану імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту».
Володимир ЗЕЛЕНИЙ,
директор Верхньодніпровського коледжу
Дніпровського ДАЕУ
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Якщо не зробити ретельний аналіз
чинної системи медичної освіти в Україні,
оцінивши її «плюси» і «мінуси», то важко
планувати майбутній розвиток системи
загалом.
Мусимо визнати, що прийняття Верховною Радою (2014 р.) Закону України
«Про вищу освіту» мало виразний лобістський характер і вкотре засвідчило, що
у Міністерстві освіти і науки України і в
найвищому законодавчому органі країни мав місце дефіцит національної освітянської еліти. Нагадаю, що цим законом
передбачалася ліквідація нашого складника освіти, який успішно функціонував
в умовах радянської імперії під назвою
«середня спеціальна освіта», а в незалежній Україні – вища освіта І рівня акредитації (підготовка молодших спеціалістів).
Ми мали б «розчинитися» або у вищій,
або у професійно-технічній освіті.
Така диверсія (можливо, інспірована
поза межами держави) в умовах московсько-української війни внесла додаткове
збурення в колективи коледжів і технікумів, відволікаючи їх від основної діяльності – якісної підготовки кадрів. Зусиллями
активних та відповідальних керівників
коледжів і технікумів вдалося зафіксувати
окремий складник освіти у законі України
«Про освіту» (2017 р.) (стаття 10) – «фахова передвища освіта».
Ще раз звертаю увагу на недолугість ситуації: спочатку прийнято закон про вищу
освіту, а через кілька років – закон про
освіту, базовий, який мав би бути першим.
Наказом міністра освіти і науки України від 03.11.2017 №1453 утворено робочу
групу у складі 58 осіб з підготовки проєкту Закону України «Про фахову передвищу освіту». Автор цих рядків мав честь
працювати у складі цієї робочої групи
і був єдиним представником від закладів
медичної освіти. Зауважу, що закон вступив у силу в серпні 2019 року, його підписав Президент України Володимир Зеленський.
Невипадково так детально описую події. Програма дій Уряду, затверджена Верховною Радою України 4 жовтня 2019 року,
у розділі, який стосується освіти (Ціль 1.3.)
констатує таке: «професійна (професійнотехнічна і фахова передвища) освіта».
Таким чином, маємо спробу заперечити чинний закон, який вже скріплений
підписом нинішнього президента, та ліквідувати окремий складник освіти. Ми
отримали відповідь з Міністерства освіти
і науки України про те, що слід очікувати
майбутнього законодавчого закріплення
вже записаного у Програмі дій Уряду.
Отже як бачимо, попереду новий виток
боротьби за «виживання» нашого складника освіти, нове збурення у колективах
коледжів і технікумів. Але чи допустимі
такі непродумані дії в умовах війни, в умовах, коли потрібна максимальна консолідація українського суспільства, зокрема

і освітніх колективів? Немає логічного обґрунтування, чому наша (фахова передвища) освіта не має права на самостійне
існування?
Якщо вести мову зокрема про систему
медичної освіти, то маємо тут низку вагомих недоречностей, які можемо трактувати як некомпетентність центральних
структур медичної освіти. Наведу кілька
очевидних прикладів. Невже «інтелектуальна сліпота» не дає змоги зробити
висновок: акушерка вчиться на 5 місяців
менше, ніж медсестра, але може працювати на всіх посадах медичної сестри?
З іншого боку, медична сестра не може
у всіх 100% випадків замінити акушерку.
Проаналізувавши чинний навчальний
план, за яким сьогодні проводимо підготовку медсестер (молодших спеціалістів),
то ми були глибоко здивовані. Порівняно,
для прикладу, з навчальними планами,
за якими здійснюється підготовка медсестер-бакалаврів у тій же сусідній Польщі,
кількість аудиторних (навчальних) годин
і навчальних дисциплін у нас більша.
До того ж¸ є суттєва різниця у порівнянні назв цих дисциплін: «Медсестринство
у терапії», «Медсестринство у хірургії»
тощо у нас, і «Терапія і медсестринство
в терапії», «Хірургія і медсестринство в хірургії» тощо – у Польщі.
А й справді, як можна вивчати медсестринство у хірургії, не маючи уяви про
саму хірургію як навчальну дисципліну?
Зрештою, і сам перелік навчальних дисциплін у сусідній державі виглядає більш раціональним (оптимальним), ніж в Україні.
Як можна, для прикладу, видавати навчальний підручник під грифом Міністерства охорони здоров’я, написаний для
студентів І–ІІІ рівнів акредитації? Складається враження, що молодший спеціаліст,
бакалавр, навіть колишній спеціаліст мають опановувати один і той самий обсяг
навчального матеріалу (інформації).
Нещодавно відбувся дивний «переворот» в МОЗ Україні: замість Центрального
методичного кабінету ЗВО І–ІІ р. акредитації (який, кажучи відверто, не йшов ні
в яке порівняння за результатами діяльності з відповідним органом Агроосвіти)
з’явився Центр розвитку медсестринства.
Таке інфантильне рішення заслуговує на
співчуття. Як можна розвивати медсестринство, занапастивши додипломну
медичну освіту та її методичний супровід?
Заслуговує пильної уваги і проведення
ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок М».
Чому їх проводять посеред переддипломної практики, а не перед її початком, після
завершення теоретичного курсу навчання? Не менш слушна думка, що іспит «Крок
М» слід проводити вже після отримання
диплому в регіональних центрах тестування (аналогія із ЗНО). Очевидно, що кошти
на його проведення слід закладати у державному бюджеті та виділяти Центру тестування при МОЗ України, а не перекладати
ці витрати на заклад. Не торкаємося тут таких «делікатних» питань, як суб’єктивність
проктора (людський чинник), переваги
для тих, хто пише «Крок М» у другу зміну
тощо. Є сумніви: чи забезпечують об’єктивні результати затрачені великі кошти?
Є багато питань до якості тестових завдань
у буклетах, які з року в рік повторюються. Дуже важливо, щоб кожне (!) завдання
мало свого автора (було персоніфіковане)
і свого рецензента.
Якщо вже запровадили ДПА у формі
ЗНО у закладах нашого рівня, то ми не бачимо доцільності відраховувати тих, хто
отримав незадовільну оцінку. Хіба в школі

ми не видаємо документ про її закінчення? На наш погляд, такий студент втрачає
право здобувати вищу освіту, але здобуваючи наш рівень освіти, він матиме серйозний фаховий більш-менш об’єктивний
шлагбаум – «Крок М», якого немає в інших
сферах освіти. Додатковим підтвердженням нашої правоти є те, що в цьогорічному проєкті Умов прийому до закладів
фахової передвищої освіти є норма, що
випускники шкіл (11 кл.) матимуть змогу
вступати до закладів ФПО або на підставі
ЗНО, або за результатами вступних іспитів, якщо результати ЗНО їх не влаштовують або є незадовільними.
І, про найголовніше, на наш погляд.
В умовах, коли триває перманентна демографічна криза, коли зменшується
кількість випускників шкіл та помітно знижується пересічна якість шкільної освіти,
гостро постає питання про забезпечення
студентського контингенту медичних коледжів і університетів найкращими випускниками шкіл.
Одним із адекватних шляхів є створення таких умов, коли випускник медичного
коледжу, який вже є професійно зорієнтованим, може усвідомлено продовжувати
навчання в медуніверситеті за скороченими термінами (окремі навчальні плани
і програми, з частковим (!) урахуванням
вивченого в коледжі), зокрема і за державним замовленням.
Вступним бар’єром мають бути не суб’єктивні вступні випробування, а якість
навчання у коледжі: результати ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок М» та, за
потреби, результати державної підсумкової атестації (ДПА) у формі ЗНО з української мови, яку складають усі студенти,
завершуючи другий рік навчання.
Окреслений вище підхід стимулюватиме приплив найкращих випускників
шкіл на навчання у медичні коледжі.
А вже найкращі, професійно зорієнтовані випускники коледжів мали би змогу за
згаданими вище об’єктивними критеріями продовжувати навчання в медичних
університетах.
Судіть самі. Випускник медичного коледжу, щоб продовжити навчання в медуніверситеті за скороченими термінами (до того ж, на контрактній основі та
не за окремими навчальними планами
і програмами!) має складати комплексний
іспит, зазвичай, з анатомії і фізіології, та
мати результати ЗНО з української мови
і літератури. Нагадаємо, що студент складав ДПА з української мови у форми ЗНО
(згідно з чинними вимогами!), а не ЗНО
з української мови і літератури.
Отже, за задумом «мудреців», випускний курс (останній рік навчання) для
студента коледжу, який вирішив здобувати лікарський фах у медуніверситеті, має
перетворитися не на удосконалення
знань і практичних умінь з медичних дисциплін останнього року навчання, а на
повторення анатомії і фізіології, реєстрації на ЗНО з української мови і літератури
та підготовку до нього, і через таке своєрідне приниження має пройти випускник
коледжу!
Варто нагадати, що адміністрація тодішнього Івано-Франківського базового
медичного училища ще у 2002 році (єдина
в Україні), що підтверджено документально нашою перепискою, клопотала перед
МОЗ України, щоб випускники медичних
училищ могли навчатися в медичних університетах за скороченими термінами.
На жаль, листом МОЗ України від
17.01.2003 (№08.02-02/77) нам було від-

мовлено. І лише у 2012 році ця проблема
(навчання за скороченими термінами)
була вирішена, але обрали не найкращий
варіант, який ми намагаємося вже кілька
років безуспішно вдосконалити.
З цього приводу вже п’ята за рахунком
петиція на сайті КМ України, зареєстрована 21 жовтня 2019 року №41/002713-19еп,
яка, вочевидь, не набере навіть 2000 голосів із потрібних 25000.
Приблизно таку саму кількість голосів набирали і попередні чотири петиції.
Прикро, але понад тисячу голосів із загальної кількості щоразу дають студенти
і викладачі нашого коледжу.
Аналізуючи результати голосування
за п’ять наших петицій, вкотре переконуємося у тому, що концепція чотирьох
рівнів духовного розвитку людини (О.Гречаний, В.Сабадуха) має надійну доказову
базу: раб (залежна людина), посередність,
особистість, геній (еліта, провідник нації).
Цю концепцію запроваджують у нашому
коледжі і вона є важливим елементом
освітнього процесу. Кожен має змогу визначити свій рівень у системі 4-х рівнів.
Важливо зазначити, що для посередності
характерна перевага матеріального над
духовним, а для особистості – навпаки.
Трагізм новочасної української державності полягає в тому, що на різних щаблях
«державної драбини» переважають люди
другого рівня (посередній), які апріорі не
можуть турбуватися про суспільне благо.
Творення добра для них не є характерним,
як не є характерною любов до ближнього,
релігійність, шляхетність… Очевидно, що
не варто поділяти тільки на чорне і біле.
Бо людина – це складний своєрідний
згусток, і те, що в ній переважає (посередність чи особистість), – визначає її життєві
цінності. Якщо в людині «посередність»
переважає над «особистістю», то вона, на
жаль, залишається посередністю.
Автор цих рядків щоденною працею
намагається боротися за те, щоб у ньому
переважала «особистість». Інакше кажучи, за третій рівень слід боротися.
Повертаючись до наших петицій, які
мають соціальну вагу та пронизані турботою про суспільне благо, але не можуть
набрати необхідну кількість голосів, все
стає зрозумілим, якщо аналізувати цю
проблему в контексті концепції 4-х рівнів
духовного розвитку людини.
Ми намагаємося запроваджувати у нашу педагогічну діяльність усвідомлення
того факту, що наша праця (праця педагога, студента, адміністрації…) є еквівалентом любові до ближнього, що «наша
праця є нашою молитвою» (Св.Тереза
з Калькутти), що лише такий підхід може
характеризувати релігійну людину. Ми не
ведемо тут мову про конфесійну приналежність чи про оцерковлення, а винятково про релігійність (відновлення зв’язку з Богом).
Шлях кожної людини – це шлях до удосконалення через щоденну працю над собою, через навчання, через саморозвиток.
І цей шлях мусить гідно пройти і викладач, і студент. Щоб заклик нашого Спасителя із знаменитої Нагірної проповіді
«Отож, будьте досконалі, як досконалий
Отець ваш Небесний» (Мт. 5:48) не став
для нас «голосом волаючого в пустелі»…

Володимир СТАСЮК,
директор Івано-Франківського
базового медичного коледжу
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МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Коронавірус став викликом не лише
системі організації громадського здоров’я, охорони здоров’я, світовій економіці. Пандемія кинула виклик всьому без
винятків укладу суспільного життя. Не
оминула вона і сфери освіти.
Пандемія змусила освітян швидко
пристосовуватися до роботи в нових умовах дистанційного навчання. Які ж проблеми виникли в організації освітнього
процесу в сфері фахової медичної освіти?
Увесь освітній процес стрімко треба було
перенести з навчальних аудиторій і лікарняних палат у віртуальний світ, на терени
інтернету.
Треба було швидко розвіювати міфи
про дистанційне навчання.
Міф перший. Карантин – це особлива
форма канікул.
Ні, це така сама праця, але в нових
віртуальних аудиторіях. Тому в коледжі
одразу було сформовано різноманітні
групи та спільноти в соціальних мережах,
окремо за навчальними дисциплінами та
академічними групами.
Міф другий. Дистанційне навчання –
віртуальне, тому складно перевірити
участь в роботі.
Виявилося, що адміністрації, яка
увійшла до складу всіх віртуальних груп,
добре видно і якість, і складнощі, і присутність здобувачів освіти. І навіть простіше
працювати. Тому що протягом дня можна
«завітати» в усі «аудиторії», звернутися
до всіх учасників освітнього процесу –
і до викладачів, і до здобувачів освіти. Це
дещо втомлює – ти 24/7 присутній в усіх
спільнотах, групах, чатах. Треба навчитися ранжувати свої завдання з участі в цих
групах.
Міф третій. Викладачі викладають
рекомендації, здобувачі – отримують
знання.
Студентство – особлива пора. В масі,
вони енергійні, зухвалі, жадібні до знань
та нового. Але дуже самовпевнено і без-

глуздо вважати, що молодь читатиме
щось в інтернеті лише тому, що викладач
насипав їм посилань або скинув криву
світлину своїх записів. Там же безліч спокус. Треба бути дуже вмотивованим та
дисциплінованим, щоб не відволікатися.
Тому, прислухавшись до порад психологів
і здорового педагогічного глузду, освітній
процес дистанційно треба організувати
в онлайн-режимі чітко за розкладом. Так,
звичайно є нюанси: то в когось пропав
зв’язок, то світла немає, то маленькі діти,
які також на карантині, відмовляються розуміти, що мама навчається, і її не можна
турбувати.
Міф четвертий. Завдання є, тепер
треба лише контролювати.
Насправді, завдання викладача – зацікавити, залучити до навчання. Один
лише контроль нічого не вартий. Треба
зорганізувати заняття так, щоб здобувачу освіти було цікаво протягом всього
заняття. Моя рекомендація – поділити все заняття на окремі етапи, кожен
з яких має бути своєрідним етапом
квесту. Тут дуже доречною, як ніколи,
стає інтерактивна робота. Можна давати задачі, завдання з відкритими питаннями, готувати кейси – головне, щоб
результати роботи були в чатах, відкриті
для всієї групи, тоді можна застосувати і «мозковий штурм», і «кооперативні
групи», і дискусії, і рольові ігри. Студентам цікаво, тому що вони саме в тому
середовищі, де без інтерактиву ніяк. Бо
інтернет за своєю сутністю і є інтерактив
глобального масштабу. Тепер лише тримаємо руку на пульсі. Тобто стежимо за
графіком, щоб здобувачі освіти вчасно
зупинялися по закінченні етапу. Буває
так цікаво, що треба зупиняти. І м’яко
запрошувати до наступного етапу. Дуже
рекомендую для тестувань онлайн-тести
освітнього порталу «На урок», які мають
зручний функціонал і додають різноманітності в наше сухе тестування.

Вагомий чинник підвищення якості медичної освіти –
відеосупровід освітнього процесу
Протягом останніх 20 років у КЗ
«Старобільський медичний коледж»
95% аудиторій та кабінетів облаштовано проєкторами, комп’ютерами і телевізорами. Директор коледжу Тарасенко
Ігор Миколайович створив усі умови для
впровадження інноваційних технологій
у процес навчання.
Саме через ці позитивні зміни умов
праці педагога викладання педіатрії
у нашому коледжі докорінно змінилося: візуалізація процесу навчання підвищила рівень цікавості до вивчення
дисципліни, а завдяки впровадженню
інноваційних технологій стало простіше
підтримувати на високому рівні увагу
здобувачів освіти, підвищилася об’єктивність під час оцінювання знань (використання комп’ютерних тестових програм). Майстерність педагога полягає
в органічному поєднанні традиційних
форм навчання та інноваційних технологій, у вмілому використанні найбільш
ефективних засобів для конкретних навчальних цілей.
Під час викладання «Медсестринства
в педіатрії» я користуюсь відеосупроводом як на лекційних, так і на практичних заняттях. Усі лекційні заняття з
медсестринства в педіатрії проводять
із використанням мультимедійної презентації, яку складено за встановленими

вимогами: наявність плану викладення матеріалу, колір фону та структура
слайдів, колір та розмір шрифту, чіткість
використаних малюнків, фото, схем, наявність пояснень до ілюстративних матеріалів тощо). Кожного року я оновлюю
текст лекцій відповідно до сучасних наказів і протоколів педіатричної служби,
епідеміологічної ситуації в країні та світі,
новітніх досягнень медичної науки. Завдяки візуалізації здобувачі освіти мають
змогу запам’ятати орфографічні особливості написання медичних термінів. Часто на лекційних заняттях я використовую короткі відеофрагменти, які яскраво
демонструють конкретні пункти викладення матеріалу, а саме: останні статистичні дані про захворюваність на певну
інфекційну хворобу (сюжети із випусків
теленовин), клінічні відеофрагменти
(напад коклюшу, стеноз гортані), сучасні
погляди на педіатричні проблеми тощо.
Кабінет медсестринства в педіатрії
з 2005 року облаштовано комп’ютером
і монітором. Практичні заняття у коледжі 4-годинні, для ефективного засвоєння матеріалу потрібно змінювати форми
роботи, контролювати рівень уваги та
інтелектуального напруження студентів. Зважаючи на ці факти, до кожного
практичного заняття підготовлено відеосупровід – банк різноманітних матеріа-

Міф п’ятий. Соціальні мережі – не для
освітніх занять. Насправді, педагогічна
майстерність дозволить вам вибудувати
ефективне спілкування. Можливо, декому з викладачів поки що некомфортно в
цих групах і спільнотах. Але наші здобувачі освіти тут як риба в воді. Можливо,
коли вони йдуть до аудиторій та навчальних кімнат, то також почуваються скуто.
Дозвольте собі бути на одній хвилі зі студентами. Я маю на увазі: використовуйте звичні їм форми комунікації – лайки,
емоджі. Це спонукатиме їх виконувати
завдання краще. І вас це також стимулюватиме, тому що коли наприкінці заняття
отримуєш купу лайків та посмішок, то розумієш, що їм було цікаво. А коли читаєш
лише «До побачення», то розумієш, що не
зміг зачепити. І всі ці дивні значки та піктограми – як дороговказ.
Міф шостий. Подібні ресурси – це
складно, забирає багато часу та незручно.
Насправді, всі цифрові технології значно полегшують життя. Звичайно, треба
витратити свій час, щоб набути навичок
роботи на освітніх платформах. Але воно
того варте. Наприклад, дуже зручно дати
завдання в вайбер-групі, туди ж скинути посилання на конференцію в Zoom,
а потім зібратися і в режимі конференції
активно обговорити результати робіт, подискутувати або поділитися думками. Потім дати посилання на онлайн-тести. І це
наступний етап роботи. Після тестування
можна повернутися на Zoom, переглянути разом навчальний фільм, обговорюючи всі важливі або незрозумілі моменти.
Вам ближче Skype – будь ласка. Можна
відпрацювати алгоритм дій, застосувавши ділову гру. Знову змінити локацію.
Попрацювати з кейсами або з ситуаційними задачами у вайбер-чаті. А підсумкове
оцінювання завершити листом на електронну скриньку викладача чи зберегти
на Google диск, надавши викладачу доступ до редагування. Це не складно, це

цікаво, це тримає увагу здобувача освіти
протягом всього заняття.
Міф сьомий. Студенти скинули виконані завдання – і забули про викладача,
предмет і навчання.
Насправді, вони чекають наших
схвальних відгуків чи зауважень, а ще
більше – пояснень. Лише підтримуючи
зворотний зв’язок, ми підтримуємо в студентах бажання навчатися, ми стимулюємо їх до нових знань і вмінь, привчаємо їх
до само- та взаємоповаги.
Міф восьмий. Вони сидять вдома, можуть більше вчитися.
Це хибна думка. Ми маємо враховувати, що на фантомах складніше вчитися,
ніж в реальному житті. Але без фантомів,
а тим більше, без обладнання, без порад
викладача ще важче. Тому моя порада –
матеріалу має бути стільки, що його можна засвоїти протягом заняття. Після закінчення вашого заняття здобувачі освіти
«вирушать» далі, на наступні заняття.
Важливо, щоб туди вони потрапили своєчасно. І пам’ятайте, вам це все треба буде
перевірити, дати рекомендації і лише потім оцінити. Так що бережіть свій час і час
своїх студентів.
Отже, дистанційне навчання для передвищої фахової освіти в умовах вимушеного дистанціювання відбулося. Воно
ще, можливо, недосконале. Але воно
живе і розвивається. І ви завжди зможете підібрати для себе зручні форми, ресурси, методики. Лише не забувайте про
зворотний зв’язок. Опитуйте студентів
щодо зручності роботи, тому що вони –
реальні замовники наших з вами послуг,
послуг навчати. Ми подолаємо пандемію,
повернемося до звичних технологій викладання. Але в нас з’явилися нові ресурси, для того щоб працювати ще цікавіше,
ще зручніше і ще ефективніше. На вимогу
часу.
Тетяна ВИННИЧЕНКО,
Маріупольський медичний коледж

лів, які сприяють візуальному засвоєнню
конкретних питань програми засвоєння
знань і вмінь. Що охоплює відеосупровід? До відеосупроводу входять: відеоряд, відеопрактикум, індивідуальні проєкти студентів, набір відеофрагментів
і навчальні відеофільми.
Фронтальне опитування на практичному занятті завжди проводять із застосуванням відеоряду – це мультимедійна
презентація, де представлено слайди
із переліком практичних знань і вмінь,
слайди із запитаннями та «німими» схемами, слайди з анатомії та фармакології
(міждисциплінарна інтеграція), слайди із фотозавданнями тощо. Відеоряд
я складаю за всіма питаннями і розділами теми, але опитування може перериватися декілька разів для зміни форм
і методів навчання, для демонстрації відеофрагментів та відеофільмів. Під час
перегляду відеоматеріалів можна поставити запитання, завдання знайти неточності або помилки, скласти тези бесід
тощо.
Окремо хочу зупинитися на відеопрактикумі. Відеопрактикум – це зафільмоване виконання практичної навички
студентами коледжу або відеофрагмент
з мережі Інтернет. Відеопрактикуми
створювали члени педіатричного гуртка. До переліку практичних навичок входили ті, які вивчають винятково на педіатрії або мають принципові особливості у
дитини раннього віку. З мережі Інтернет
використовую ті фільми, що демонстру-

ють виконання практичних навичок, які
у клінічній практиці не побачиш кожного
дня, наприклад, проведення люмбальної пункції. Відеопрактикум доцільно використати під час практичного тренінгу,
під час відпрацювання «нб» студентами,
які пропустили заняття, для повторення
алгоритму практичних навичок перед
складанням іспитів, диференційованих
заліків або захистом державної переддипломної практики.
Завдяки сучасному оснащенню кабінету більш цікавим стало використання
методу індивідуальних проєктів: конкретну тему студент або група студентів
подають у форматі мультимедійної презентації з подальшим захистом. Часто
проєкт передбачає перегляд коротких
відеофрагментів.
Щороку у нашому коледжі двічі на
рік проводять анкетування студентів,
до того ж особливу увагу адміністрація
приділяє анкетуванню випускників після складання ними практичної частини
державного іспиту. Мені приємно, що
студенти високо оцінюють рівень моєї
педагогічної майстерності. Але підкреслюю той факт, що використання інноваційних технологій можливе тільки за
умови «політичної волі» керівника закладу і належного оснащення кабінетів
та аудиторій.
Олена БАРНА,
КЗ «Старобільський медичний коледж»
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СТУПЕНЕВА ПІДГОТОВКА В АГРАРНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
На виконання Законів України «Про освіту», «Про
вищу освіту», Положення про освітньо-кваліфікаційні
рівні (ступеневу освіту) та нормативних документів Міністерства освіти і науки України заклади вищої освіти
проводять послідовну роботу щодо забезпечення ступеневої підготовки фахівців.
Стрімкий розвиток високих технологій зумовлено потребою у висококваліфікованих працівниках і відповідній системі їх підготовки. Тому освітні послуги, зокрема
ступенева підготовка, стають важливим чинником формування та розвитку економічного потенціалу держави.
У сучасних умовах все більше проявляється зв’язок між
рівнем освіти, кваліфікацією кадрового потенціалу та
рівнем соціально-економічних трансформацій. Сьогодні
нові технології все більше набувають комплексного характеру, динамічно оновлюється обладнання, тому для
швидкої підготовки сучасних працівників потрібні високоосвічені кадри.
Студент, який здобув ступінь молодшого спеціаліста, і в подальшому продовжує навчання у закладі вищої
освіти, свідомо обрав свій фах та має практичні навички,
на відміну від випускників загальноосвітньої школи, які
здобувають фах теоретично, без ґрунтовної попередньої
підготовки.

Динаміка зарахування до аграрних ЗВО
в 2011-2019 роках, денна форма навчання

Структура ступеневої підготовки фахівців з вищою освітою в Україні загалом відповідає уніфікованій структурі освіти більшості країн світу.
У 2019 році до аграрних ЗВО було зараховано 10121
випускників технікумів і коледжів, в тому числі 6364 з закладів освіти аграрного профілю. Для порівняння,
в 2011 році 10229 (зокрема 7781 з аграрних) в 2017 –
10831 (6646). Отже, протягом 2011–2019 років загальна
кількість незначно коливається, проте зростає кількість вступників з закладів освіти неаграрного профілю.
У 2015 році помітно зросло загальне зарахування за рахунок денної форми навчання. Водночас поступово знижується частка заочників.
Якщо порівняти випуск поточного року аграрних
технікумів і коледжів (денна і заочна форма навчання)
та зарахування до аграрних ЗВО в тому самому році,
то виявляється закономірність більшої зацікавленості
у ступеневій формі навчання. Зараховано від 45,6% до
69% випускників. Потрібно врахувати відсоток похибки
на певний відсоток зарахованих випускників минулих
років.

Щодо основних спеціальностей аграрного спрямування, картина має такий вигляд (дані щодо зарахування
з технікумів і коледжів аграрного профілю):

Динаміка зарахування до аграрних ЗВО в 2011-2019 роках
з окремих спеціальностей, денна форма навчання

Загальний відсоток зарахованих до ЗВО за ступеневою формою навчання зростає від 29,6% за денною формою навчання у 2011 році до 39,8%, і за заочною формою
від 66,8% у 2011 році до 83,8% у 2019 році. Це свідчить
про більшу мотивацію під час здобуття ОКР «молодший
спеціаліст» до отримання вищої освіти за обраною спеціальністю.

Динаміка зарахування до аграрних ЗВО в 2011-2019 роках
з окремих спеціальностей, заочна форма навчання

Ця динаміка вказує на те, що спеціальності аграрного профілю користуються незмінною популярністю
у вступників, які отримали базову освіту в технікумах та
коледжах відповідного профілю.
Загалом ступенева підготовка в контексті її неперервності створює умови для виконання кожним ступенем
певної функції в системі єдиного цілого. Разом з тим
реалізовується принцип завершеності освіти на кожному ступені підготовки, тобто забезпечується належний
рівень фахової компетентності, необхідний для активної
трудової діяльності, та можливість для подальшого фахового удосконалення.
Динаміка зарахування до аграрних ЗВО
в 2011-2019 роках, заочна форма навчання

Особливості проведення ЗНО 2020
ЗНО у 2020 році пройде з дотриманням соціального дистанціювання та з використанням засобів
індивідуального захисту.
Дати проведення ЗНО залежатимуть від завершення карантину. Якщо карантин завершиться до
початку червня, основна сесія тестування пройде між 25 червня та
17 липня. Якщо карантин триватиме
до початку серпня, ЗНО відбудеться

з 17 серпня до 4 вересня. Вступна
кампанія в українських університетах також відповідно зміниться.
“В умовах епідемії проведення
ЗНО є набагато безпечнішим, ніж
вступні іспити в університетах. Більшість учасників складають ЗНО за
місцем проживання, тому їм не потрібно їхати в інше місто чи область.
Натомість для складання вступних
іспитів навпаки більшості вступників

Тетяна ТРІСУНОВА,
Науково-методичний центр ВФПО

та їхнім батькам доведеться по кілька разів їздити в інші міста, що в рази
збільшить кількість переміщень по
країні. Водночас вступні іспити зазвичай збирають набагато більшу
кількість людей в аудиторіях, ніж
під час ЗНО”, – відзначив заступник
міністра освіти і науки Єгор Стадний.
Формат і процедура проведення ЗНО у 2020 році не зміняться. За
правилами під час складання ЗНО
в аудиторії перебуває максимум
15 учасників та 2 інструктори.
Обов’язковою є дистанція 1,5 метри
між учасниками в аудиторії, яка, без-

умовно, буде дотримана у зв’язку
з епідемією. Соціальне дистанціювання також буде забезпечене і біля
входу в приміщення, у якому проходитиме тестування, щоб уникнути
скупчення людей.
Інформацію про всі зміни в освітніх процесах, які відбуваються через
карантин, та відповіді на найбільш
поширені запитання можна знайти
на спеціальному інформаційному
ресурсі – http://mon-covid19.info.
Інформація з офіційного сайту
Міністерства освіти і науки України

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ

ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ
Освіта – найвеличніше з усіх земних благ, але тільки тоді, коли вона
найвищої якості. Інакше вона абсолютно даремна
Редьярд Кіплінг
Займаючись своєю улюбленою
справою, потрібно не просто любити її, а намагатися виділитись серед
інших, стати лідером
Стів Джобс
Стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій є одним із чинників, що визначає розвиток світової
спільноти ХХІ століття. Цивілізація постійно рухається до побудови інформаційного суспільства, де головну роль відіграватиме інформатизація. Внаслідок
активного розвитку інформаційних технологій та їх впровадження у різні сфери
життя все більшої актуальності набуває
формування інформаційної культури сучасних здобувачі освіти. Інформаційні
технології, з одного боку, – це потужний
інструмент для отримання найрізноманітнішої інформації, з іншого – ефективний
засіб підвищення інтересу до навчання,
мотивації, наочності.
Карантин – виклик для освітян
Через карантин, запроваджений в
Україні для запобігання поширенню коронавірусу, відомого як COVID-19, закрили не лише міжнародні та внутрішні
сполучення, кордони та розважальні заклади, але й заклади освіти. Здобувачів
освіти перевели на дистанційний режим
навчання, тож перед освітянами постало
питання: як його організувати?
«Карантин – не канікули для студентів.
Цей час має бути ефективно використаний. У наказі МОН від 16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для
запобігання поширення коронавірусу
COVID-19» керівникам закладів освіти
(вищої, післядипломної, фахової передвищої) доручено забезпечити під час карантину виконання освітніх програм закладів
освіти, зокрема шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти її
здобувачами». Про це у своєму Facebook
написав генеральний директор директорату вищої освіти МОН Олег Шаров.
Для практичної реалізації дистанційного навчання здебільшого використовують спеціалізовані інформаційні системи, які називають системами управління
навчанням (learning management system,
LMS) або інколи програмно-педагогічними системами. Нині є доволі широкий
спектр систем управління навчанням, які
поширюють як на комерційній основі, так
і вільно. Водночас є доволі багато розробок закладів освіти «під себе». Однак усе
частіше заклади освіти віддають перевагу зручним, уже перевіреним на практиці
системам.
Діти сьогодні зростають у цифровому
світі й для них цілком природним є цифрове середовище, яке вони використовують
для отримання та обміну інформацією.
Отже, для них не є проблемою навчатися дистанційно, навпаки – це нова цікава
пригода!
На мою думку, онлайн-навчання – це
не вимушений метод на час карантину,
це додаткова складова освітнього процесу загалом, що дозволить поліпшити
його та залишитися на рівні зі світовими
тенденціями.

Системи дистанційного навчання
На просторах інтернету з’явилося досить багато різних рекомендацій, вебінарів, майстер-класів з впровадження
тієї чи іншої системи для дистанційного
навчання. Найбільш поширені: Moodle,
Ding Talk, Zoom, Microsoft Teams, Classdojo
та Google Classroom.
Ці системи уже давно використовують
у закладах освіти багатьох країн, вони
допомагають планувати освітній процес,
створювати курси та паралельно спілкуватися з кількома слухачами.
Moodle – безкоштовна й відкрита система управління навчанням, яка може
поєднувати комунікацію між викладачами та здобувачами освіти. Надає безліч
можливостей, а саме: виконання завдань,
завантаження файлів, обмін повідомленнями, тестування, оцінювання та календар подій. Ця система дозволяє додавати
різноманітні плагіни до курсу для використання різноманітних сторонніх програмних засобів дистанційного навчання. Має
захищений доступ. Недоліки: досить погано адаптується на смартфонах, не має
можливості проводити онлайн-зустрічі,
складний інтерфейс, який потребує певних навичок.
Ding Talk – сервіс для відеозв’язку та
дистанційного навчання. Він повністю
безкоштовний. Для користування потрібно завантажити програму на смартфон,
планшет чи ПК. Мова користування –
англійська. Інтерфейс простий, інтуїтивно
зрозумілий. У сервісі можна спілкуватися письмово в особистому чи груповому
чаті; в чаті створювати завдання, на яке
встановлювати конкретний дедлайн
для виконання; можна додавати файли
з комп’ютера або створювати відразу на
платформі. Файли доступні всім учасникам групового чату, в якому їх створено;
є можливість відеодзвінків як особистих,
так і групових. Недоліки: англомовний
інтерфейс, немає системи оцінювання та
тестування, електронного журналу.
Zoom – це сервіс для організації
онлайн-конференцій та відеозв’язку. Тут
можна організовувати заходи для різної
кількості користувачів і спікерів (залежить від тарифного плану). Надає такі
можливості: організовувати спільні чати
для листування і обміну матеріалами
як загальні, так і приватні; проводити
онлайн-конференції з відео високої якості і запрошувати до 100 учасників у безкоштовній версії (платна дозволяє збільшувати кількість учасників і спікерів);
записувати як свої звернення, так і спільні
розмови; під час конференцій і семінарів можна демонструвати матеріали на
робочому столі свого ПК, смартфона чи
планшета; можна проводити необмежену
кількість конференцій, та в безкоштовній
версії кожна з них може тривати не довше
40 хвилин; конференції можна планувати
й заздалегідь запрошувати учасників. Недоліки: немає можливості проводити обмін матеріалами, тестування й оцінювання, немає електронного журналу.
Популярність сервісу Zoom різко зросла з початком карантину через пандемію
COVID-19. Сервіс використовують для
підтримки робочих зв’язків, проведення
дистанційного навчання в школах, університетах, вебінарів. Але з його безпекою не
все ідеально. Днями MediaSapiens писав,
що тисячі записів відеодзвінків у додатку Zoom потрапили у відкритий доступ.
Видання The Washington Post вивчило
частину відео, що потрапили у відкритий доступ. Там опинилися корпоративні дзвінки для навчання персоналу, бізнес-зустрічі, фінансова звітність, особисті

розмови, зокрема, інтимного характеру.
В мережу виклали й розмови пацієнтів
з лікарями, коли учасники розмов озвучували номери телефонів, ім’я та прізвища. Витік даних торкнувся й школярів:
на відео можна розгледіти їхні обличчя,
в мережі є й особиста інформація про них.
На проблеми з безпекою даних у Zoom
звертали увагу чимало експертів. У NASA
і компанії Ілона Маска SpaceX співробітникам взагалі заборонили користуватися
цим сервісом.
Microsoft Teams – центр для командної
роботи в Office 365. Це більш спрощений
варіант систем управління навчанням, він
дозволяє класу чи навчальній групі спілкуватися та обмінюватися файлами. Програма об’єднує все в спільному робочому
середовищі, яке містить чат для обговорень, файлообмінник і корпоративні програми. Має захищений доступ. Недоліки:
потрібно додатково створювати пошту
Microsoft, немає електронного журналу,
потребує певних навичок у роботі.
Classdojo – це сервіс, який допоможе
максимально зімітувати шкільне середовище вдома. Його зроблено, щоб максимально зацікавити дітей молодшого та
середнього шкільного віку. Для кожного
учня там є окрема анімована аватарка.
Вона радіє, коли отримує похвалу від
учителя й сумує, коли ставлять негативну
оцінку. Недолік: гейміфікований сервіс заважатиме навчанню здобувачів освіти.
Google Classroom – безкоштовний
веб-сервіс для обміну файлами. У сервісі
можна робити фото та прикріплювати їх
до завдань, редагувати їх і робити окремі копії; ділитися файлами з інших додатків; мати оффлайн-доступ до інформації;
викладач може онлайн слідкувати за роботою здобувачів освіти (тобто в режимі
реального часу бачити документи, в яких
вони виконують завдання чи виправляють помилки); можна коментувати роботи й виставляти оцінки; відправляти на
повторну перевірку (після виправлення
помилок) та отримати іншу оцінку; публікувати та коментувати оголошення;
викладач може надсилати електронні
листи до одного чи багатьох студентів.
Для початку роботи сервісу достатньо
мати лише пошту Google (Gmail), а нині
усі користувачі смартфонів автоматично її
мають. Google-програми, зазвичай, пов’язані між собою, тож з одного профілю
можна мати доступ до багатьох сервісів.
Звісно, можна користуватися Skype
чи влаштовувати групові чати-дзвінкиконференції в месенджерах типу Viber,
Telegram чи WhatsApp.
Досвід коледжу
Наш заклад освіти вже тривалий час
працює над упровадженням Google-сервісів в освітній процес, тому було одразу
прийнято рішення про використання їх
для організації дистанційного навчання.
За допомогою Google Sites створено
«Сайт дистанційного навчання Прилуцького агротехнічного коледжу», на якому розміщено розклад занять, завдання
з кожної дисципліни, засоби зворотного
зв’язку. Всі матеріали завдань з навчальних дисциплін завантажуються на Google
Drive, де конвертуються в Google Docs,
Sheets та Slides. А найголовніше – вони
на займають місце в сховищі. Навчальнометодичні матеріали з дисциплін можна
приєднати в форматі pdf, також досить
зручно прикріплювати електронні підручники та інші матеріали з мережі, не
порушуючи при цьому авторські права.
Широкий спектр засобів управління
спільним доступом допомагає гарантувати безпеку й конфіденційність.

Викладачі використовують такі додатки Google для проведення дистанційного
навчання:
- розклад, планування та контроль –
Google Calendar, Gmail, Sites;
- співробітництво та облік – Google
Calendar, Google Drive;
- організація та аналіз – Google Docs,
Sheets, Slides;
- координації та зворотного зв’язку –
Gmail, Hangouts;
- завантаження, перегляд та коментування відеоматеріалів – YouTube;
- організація навчання – Classroom;
- створення та зберігання заміток –
Keep.
Google Classroom об’єднує Google
Drive для створення та обміну завданнями, Google Docs, Sheets та Slides для написання, Gmail, Hangouts для спілкування
та відеозв’язку. Студенти запрошені до
класу через приватний код. Кожен клас
створює окрему папку на Google Drive відповідного користувача Google, куди може
подати роботу, яку оцінює викладач. Мобільні додатки, доступні на iOS і Android,
дозволяють користувачам робити фото та
прикріпляти їх до завдань, ділитися файлами з інших додатків та мати офлайн-доступ до інформації. Викладач може відстежувати прогрес кожного студента, а після
оцінювання його роботи, повернути її разом з приватним коментарем.
Безпосередньо в освітньому процесі,
зокрема й для дистанційного навчання,
сервіси, які надає компанія Google, можна використовувати для інтерактивного
спілкування учасників процесу (електронна пошта), спільного використання
онлайн-додатків (календар, документи,
таблиці, презентації).
Представлені сервіси Google дають
змогу викладачу в автоматичному режимі перевіряти правильність виконання
вправ (Google форми), застосовувати енциклопедії, різноманітні довідники, альтернативні джерела інформації, постійно
маючи їх «під рукою» (хмарне сховище
Google Drive). Використання можливостей сервісів Google значно підвищує
інтерес студентів до навчання, створює
умови для саморозвитку, активізує пізнавальну діяльність, сприяє формуванню інформаційної компетентності. За
допомогою сервісів Google викладачі та
здобувачі освіти отримують інструменти
для спільної роботи в освітньому процесі. Сьогодні хмарні сервіси – повноцінні
навчальні інструменти що дозволяють
викладачу створити власний інформаційно-освітній простір. Так формуються
суб’єктні взаємини між викладачами та
здобувачами освіти, а сучасні цифрові
технології стають важливою передумовою успішності як освітнього процесу, так
і дистанційного навчання.
Вікторія ДРОНЬ,
Прилуцький агротехнічний коледж
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ВІРТУАЛЬНА ПОДОРОЖ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Чим керуються абітурієнти та їхні батьки, вибираючи заклад освіти? До уваги
беруть кілька важливих чинників:
– бажана спеціальність;
– матеріальний чинник (наявність бюджетних місць, а також умови вступу на
бюджет);
– територіальне питання;
– орієнтовна програма навчання за
обраною спеціальністю, чи складно там
вчитися, куди влаштовуються на роботу
випускники...
За потреби – цікавляться вартістю навчання.
Всі ці дані є на сайтах закладів освіти.
Також відповідну інформацію можна загуглити і знайти довідник для вибору закладу освіти. Пошукова система пропонує
безліч варіантів, але найчастіше надана
інформація або вже застаріла, або ж відкривається стільки реклами, що можна
і розгубитися.
На допомогу певній категорії користувачів задля презентації та підвищення
престижу закладів фахової передвищої
освіти Науково-методичний центр ВФПО
запропонував надати інформацію для
створення «Інтерактивного інформаційно-презентаційного довідника».
Проблемою, з якою ми стикнулися на
початку роботи, було зібрати інформацію.
Більшість електронних адрес, зазначених
на сайтах закладів освіти, на які надходили листи, були неправильними і тому ми
використовували всі можливості, щоб
повідомити про створення довідника. Інформацію брали із різних джерел: ЄДБО,
відкритих освітніх реєстрів Міністерства

освіти і науки України, телефонували,
і тому ще більшою потребою стало створити довідник, який міститиме повну та
достовірну інформацію.
Три місяці напруженої, але дуже цікавої роботи, телефонні дзвінки, потік інформації… Приємно, що заклади фахової
передвищої освіти, не маючи до цього
з нами тісних контактів, відповідально поставилися до створення довідника: фото,
відео, інформація все подавали вчасно та
в потрібному форматі.
У лютому 2020 року було створено
сайт з цікавим дизайном та якісним і корисним контентом http://colleges.com.ua,
який за місяць відвідали майже 5000 користувачів, майже 20000 переглядів!
Пропоную розпочати свою віртуальну
подорож сьогодні: всього один клік* –
і перед вами відкривається доступ до
530 закладів фахової передвищої освіти!
*Клік – кириличне написання англійського слова «click» – клацання. У контексті пошукової оптимізації клік означає перехід користувача на сайт за посиланням,
розміщеним на сторінці пошуковика або
сторонньому сайті. Кількість кліків використовують для оцінювання відвідуваності сайту під час контролю ефективності
заходів, здійснюваних у рамках пошукової оптимізації. ( Вікіпедія)
Довідник має зручну навігацію, швидкий пошук за регіонами та спеціальностями, які завантажуються двома різними
способами – обирайте зручний для вас!
Візитівкою закладу фахової передвищої

освіти є фото корпусу з повною назвою.
Під час завантаження перед вами відкриваються всі дані про заклад:
– спеціальності, за якими готують фахівців;
– поштова, електронна адреси, номери телефонів;
– фото освітнього процесу;
– рекламне відео;
– адреса сайту з переадресацією, де
є більш детальна інформація про заклад
освіти. Навіть розміщено фото директора
та його заступників – будь-ласка, знайомтеся, адже ми роками можемо розмовляти телефоном і ніколи не зустрітися!
Родзинкою сайту є те, що кожен заклад фахової передвищої освіти постійно з’являється на головній сторінці, під
час завантаження довідника відбувається оновлення і система шляхом випадкового вибору обирає їх із 530, таким
чином рекламуються заклади освіти незалежно від спеціальностей та регіонів.
Що більше завантажень, то частіші зміни.
Підвищений інтерес у користувачів
викликають коледжі та технікуми з топ
п’ятірки. Це ефектно позиціонує їх з-поміж інших: заклад автоматично з’явиться
у переліку за кількістю переглядів.
Метою рекламної діяльності закладів
освіти загалом є створення та поширення
серед громадськості всебічної інформації про їхню діяльність, формування відповідного позитивного іміджу. Жоден вид
контенту не працює ефективніше, за відеорекламу. Відеоролик передає дух, який
панує у закладі освіти, неповторну атмосферу та все різноманіття закладу.

ПРАКТИКА
В УМОВАХ КАРАНТИНУ
Для кожного студента саме практичні навички,
отримані під час виробничого навчання, є важливим елементом для подальшої побудови своєї
кар’єри та визначення важливості професії. Практика студентів Політехнічного коледжу Криворізького національного університету проходить на
підприємствах-гігантах – металургійних комбінатах Криворіжжя, і не тільки. Цього навчального
року вона для деяких студентів розпочалася ще
в грудні і можна сказати, що в березні мала перейти у переддипломну. А от на інших спеціальностях
практику розпочали в січні і мали закінчити тільки
травні. Але ситуація, яка склалася в Україні і світі,
дала змогу розвитку як викладачам, так і студентам. Адміністрація коледжу прийняла рішення
продовжувати практичне навчання дистанційно.
Тому керівники практики сьогодні використовують різні методи та прийоми щодо вивчення та
поглиблення знань і навичок студентів на різних
платформах. Всі завдання, відеоматеріали та презентації, індивідуальні завдання студенти отримують через різні сервіси: Goggle Classroom, Viber,
WhatsApp, Telegram, email, Zoom тощо. Деякі студенти, які проживають поблизу бази практики,
продовжили її шляхом строкових договорів з підприємствами.
Але ж крім виробничих практик є ще і навчальні практики. На нашому прикладі розкажу, як проходить навчальна практика з «Технології галузі».
Галузь знань «Транспортні технології» (залізничні
перевезення) передбачає отримання знань і навичок з освітньої програми, технології роботи
підприємств, станцій, спецтехніки тощо. Керівник практики Олянюк Н.О. шляхом створення
GoogleClass надає відеоматеріали, фото, презентації. Для екскурсії підприємством можна використовувати додаток MetinvestAR, який занурює
в реальність на всі 360о. Кожен студент переглядає
та вивчає матеріал, виконує завдання до нього або
складає тест за пройденою темою.

Постало питання проведення навчальних практик в майстернях дистанційно, чи реально це?
Основна мета навчальної практики в майстернях
полягає у чіткому плануванні та регламентуванні
професійної діяльності студентів протягом навчання.
На період дистанційного навчання під час карантину студенти проходять навчальну практику в майстернях онлайн на платформі Google
Classroom, де завідувач навчальними майстернями Румянцева В.С. контролює виконання програми практики. Програма передбачає планове та
поетапне засвоєння студентами практичних і професійних навичок за допомогою онлайн-сервісів,
тобто інтерактивного і мультимедійного навчання,
що надає змогу в подальшому застосовувати здобуті навички в реальних умовах на підприємстві.
Студенти Політехнічного коледжу мають змогу
ознайомлюватися з теоретичним матеріалом
у вигляді лекцій, практичним – у вигляді відеоматеріалу, який їм знадобиться для засвоєння
навчальної практики. Після ознайомлення з теоретичним і практичним матеріалом студенти
проходять тестування з пройдених тем. Наприкінці майстер виробничого навчання надає комплексне завдання, яке складається з тестування
та індивідуального завдання у вигляді реферату.
Завдання можна виконувати як у рукописному, так
і електронному вигляді за обраною темою.
Навчальну практику вважають зарахованою,
коли студент успішно пройшов тестування та надіслав своє виконане завдання на електронну адресу майстра або керівника практики.
Таким чином, вважаємо, що не буває ситуацій,
з яких немає виходу, він є: «все неможливе стає
можливим»!
Марина ВИГОВСЬКА, Вікторія РУМЯНЦЕВА,
Політехнічний коледж Криворізького
національного університету

За 3–5 хвилин абітурієнти мають можливість побачити матеріально-технічну базу,
умови навчання та проживання, облаштування лабораторій, майстерень, проведення виховних та культурно-масових
заходів. Така реклама формує довіру до
закладу освіти.
Більшість закладів фахової передвищої
освіти надіслали рекламне відео, ми створили канал і всі відео залито на YouTube
ht t p s : / / w w w. yo u t u b e. co m / c h a n n e l /
UCmDbHT2pxciBQQFtmHtOnrQ – підписуйтесь, що більше нових підписників,
то вищим стає рейтинг!
Наша подорож на цьому не закінчується, її варто продовжити. Кожен заклад
настільки різний, цікавий, багатий на традиції регіону, в якому він розташований,
а 77 спеціальностей, за якими готують
фахівців у закладах фахової передвищої
освіти, відкриють перед вами всю специфіку освітньої діяльності. Якщо ж вашого
закладу немає в довіднику, будь ласка,
приєднуйтеся, можливо, найближчим часом, за кількістю переглядів, він з’явиться
у п’ятірці найпопулярніших і приверне
увагу майбутніх студентів.
Довідник несе важливу інформацію,
тому давайте разом з вами подбаємо про
її достовірність: не забувайте надсилати
зміни, щоб ніхто не ставив під сумніви наведені дані. Ми і надалі розраховуємо на
вашу підтримку та плідну співпрацю. Допитливих вам студентів, найперспективніших ідей і нових цікавих проєктів!
Валентина ЗАБОЛОТНА

Науково-методичний центр ВФПО

Майбутні ІТ-фахівці
в період карантину
Ще місяць тому експерти оцінювали зростання української
IT-галузі на рівні 25−30% на рік.
На сьогодні ситуація дещо інша.
З початком карантину в країні великі ІТ-компанії перевели практично весь штат на віддалену
роботу. Так в ЕPAM Ukraine на цей
момент 98% співробітників працюють віддалено, в SoftServe –
лише 200 осіб із 7 тисяч співробітників відвідують офіс (фахівці,
відповідальні за підтримку робочої інфраструктури та окремі фахівці проектних команд),
3,5 тисячі співробітників Ciklum
у 12 країнах також перейшли на
віддалений режим роботи ще
13 березня.
Поряд з цим, нинішня ситуація
вимагає від ІТ-індустрії швидких
дій в напрямку вдосконалення
софту, перш за все, для проведення якісного дистанційного
навчання. А для цього необхідно оперативно реагувати на
швидкі зміни. Іншою складовою
розвитку індустрії є поповнення
новими кваліфікованими фахівцями з числа студентів останніх
курсів навчальних закладів, які
після успішного проходження
практики приймались на роботу.
На сьогодні, суттєвим недоліком
стало призупинення студентських практик. Однак, компанії
працюють над тим, щоб забезпечити повноцінну менторську
підтримку студентам у проєктах
навіть за таких умов. Незважа-

ючи на те, що обмеження через
карантин, ІТ індустрія продовжує
активно навчати майбутніх фахівців та власних співробітників.
На сьогодні, усі основні освітні курси вже успішно переведені
в онлайн режим, незважаючи на
те, що окремі формати було змінено. В нових реаліях ІТ-компанії
більше фокусуються на відносно
короткі формати – замість тренінгів, що можуть тривати від
6–8 годин до декількох днів, запроваджуються інтенсивні воркшопи, що розраховані лише на
декілька годин. Для їхньої організації зручними є будь-які, навіть
стандартні сервіси як Microsoft
Teams чи Skype (якщо кількість
учасників не велика). Якщо ж говорити про масштабні заходи,
то підійдуть Zoom, Gotowebinar,
Mentimetr, ClickMeeting тощо.
У безкоштовних версіях є ряд
обмежень, тому необхідно перевіряти, що підійде у конкретному
випадку і часом все ж краще не
економити – оформити повну,
платну підписку та отримати максимально зручний для вас сервіс.
Відгуки студентів стосовно
змін формату навчання (практики), за словами EPAM Ukraine
доволі позитивні, вони з розумінням поставились до ситуації.
А економію часу на дорогу практично усі респонденти назвали
великим «плюсом».
Оксана СЄНЧЕВА,
Науково-методичний центр ВФПО

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ

ОНЛАЙН ОСВІТА

квітень 2020 р. №9 (9)

КУЛЬТУРА ONLINE-СПІЛКУВАННЯ
У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЙ СУЧАСНОГО
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
Карантин в Україні – соціальний обмежувальний захід внаслідок поширення
у світі коронавірусу (COVID-19) – це і виклик, і випробування для всієї соціальної
сфери нашої держави. Проте педагоги
мають своє бачення адаптаційних процесів в освіті в цей час, свої роздуми та
міркування з цього приводу. Міністерство
освіти і науки України сформулювало рекомендації щодо організаційних заходів
для можливості здобувачам освіти отримувати освіту та спілкуватися з педагогами за допомогою дистанційних технологій. І якщо освітянська спільнота у досить
рекордні, як за умов відсутності попереднього відповідного досвіду, строки
розібралася та налаштувалася на новий
формат роботи та взаємодії, то цільова
аудиторія – здобувачі освіти – стикнулися
з низкою проблем. Недосконалі подекуди знання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, несформованість
елементарної технічної грамотності, відсутність навичок власного тайм-менеджменту – це досить очікувані перепони,
подолання учнівством яких також взяли
на себе педагоги. Водночас потрібно засвідчити той факт, що учнівська молодь
сьогодні має досить низьку культуру
online-спілкування. Особливо наочно зараз це демонструється в дистанційному
форматі організації освітнього простору.
Сьогодення – це час, коли медіапростір стрімко змінюється. А це і друковані
видання, і цифрова інформація телерадіомовлення, online-преси та особливо
онлайн-контент: online-статті, соціальні
мережі, подкасти, блоги тощо. Змінилася й парадигма учасників спілкування та
споживання інформації. З’явилися нові
ролі: online-співрозмовники, online-автори та поширювачі інформації.
Дефіцит реального спілкування, швидкий темп сучасного життя, стрімкий розвиток засобів зв’язку, постійний зріст
надшвидкими темпами кількості internetкористувачів призвели до того, що
internet-спілкування стало нормою життя
сучасної людини. Такий вид спілкування потребує відповідної уваги як культурологів, філологів, мовознавців, так
і всієї освітянської спільноти, адже мовна
online-комунікація є актуальним, але малодослідженим явищем як в освіті, так і в
соціумі загалом.
І що ми маємо?! Недостатньо сформовані навички реального спілкування
переносяться наразі в сферу віртуальної
реальності. Культура спілкування чомусь
вже не є пріоритетом у загальній цифровій комунікації учнівства та студентства,
незаслужено нівелюється, відходить на
другий план.
Культура спілкування має край важливе значення у становленні загальної
культури особистості, адже спілкування
є однією з найважливіших сфер життєдіяльності людини, принциповим каналом
трансляції культури прийдешнім поколінням. Становлення культури спілкування особистості, формування відповідних
навичок є, по своїй суті, результатом
культурної еволюції індивіду. Культура
online-спілкування здобувачів освіти персоніфікує їхній культурний потенціал.
«Інфу отримав. Спс. Я ору )))», – це один
з багатьох прикладів невербальної комунікації у мережі сучасної молодої людини,
яка здобуває освіту, зокрема фахову передвищу та вищу. Наочно – словниковий
запас досить бідний, обмежений. Яким

чином тоді буде реалізована освітня компонента виховання всебічно розвиненої,
гармонійної особистості?!
З боку педагогів потрібно постійно та
регулярно звертати увагу своєї учнівської аудиторії на недосконалість такого
типу спілкування, його неприпустимість,
особливо під час освітнього процесу
за дистанційними технологіями, зокрема з викладацьким складом. Необхідно
обов’язково мотивувати використовувати здобувачів освіти під час online-спілкування всі ті норми та правила, яких ми дотримуємося в реальному житті, зокрема
культури мовлення та мовного етикету.
Стосовно вищезазначеного вбачається
доцільним виділити основні проблеми та
«недосконалості» online-спілкування, на
які важливо звертати увагу та над якими
потрібно працювати.
1. Час та інтенсивність спілкування.
Якщо це не обумовлено співрозмовниками окремо, то спілкування в мережі
має відбуватися згідно з етичними його
нормами у реальному житті. Для ділового спілкування – робочі дні, лише за
певними критичними винятками – вихідні та святкові. Якщо тривалість робочого дня визначена, то протягом
зазначеного періоду. Якщо певної його визначеності немає, то потрібно орієнтуватися на загальноприйнятий формат етикету – з 9.00 до 22.00. В інший час потрібно мати впевненість, що ваша активність
нікого не потурбує, не відверне від інших
справ або спілкування з вами наразі очікують.
2. Нехтування сталими етикетними
формулами. Багато online-співрозмовників «забувають» або не вважають за потрібне вітатися під час початку розмови,
прощатися по її закінченню, дякувати за
надану інформацію чи допомогу, вибачатися, якщо того вимагає ситуація.
3. Доцільність і доречність використання емодзі, стікерів, GIF-зображень зокрема замість словесних конструкцій. Багато
графічних ідеограм та смайлів в інтерактивному спілкуванні користувачі сприймають і передають не так, як це було задумано в оригіналі, а на свій власний смак
та розсуд. Як результат можуть виникнути
певні непорозуміння в спілкуванні. Хоча
така графічна мова стала начебто універсальною мовою спілкування, культурні
розбіжності різних країн можуть становити певні труднощі. Ті чи інші піктограми
можуть мати специфічне значення в певних країнах. Наприклад, ангел у деяких
культурах може означати смерть, а аплодисменти – статевий акт, великий палець,
піднятий вгору, для наших співвітчизників
означає «клас, супер», а в деяких країнах
він є образливим, адже означає, що людину послали подалі. Тому потрібно бути
обережними у подібному прояві емоцій,
щоб уникнути непорозумінь зі своїми
online-співрозмовниками. Особливу увагу здобувачам освіти слід звертати також
на доречність застосування графічної
мови у спілкуванні з педагогами.
4. Нехтування правилами та нормами
орфографії і пунктуації, невикористання
великої літери взагалі або ж невиправдане та інтенсивне використання клавіші
Caps Lock на клавіатурі. Найчастіше таке
нехтування літературними нормами пояснюють більшою швидкістю, легкістю,
комфортністю online-спілкування. З огляду на це, слід постійно наголошувати
здобувачам освіти, що грамотною, освіче-

ною людина має залишатися за будь-яких
умов та обставин як у реальній комунікації, так і в мережі.
Нехтування написанням великої літери, іноді й власного імені та прізвища,
взагалі має зневажливий характер, може
ображати співрозмовника.
Що ж стосується використання емоційної клавіші Caps Lock: текст повідомлення, написаний ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ,
традиційно вже сприймається online-співрозмовниками як КРИК або ПІДВИЩЕННЯ
ГОЛОСУ. Природним відгуком на таке повідомлення буде реакція «не кричи», «не
підвищуй на мене регістр» і легендарне
«Не Капсі». Зазначимо, що Caps Lock (використання великих літер) є суттєво важливим для створення надійних складних
паролів у мережі. Проте переносити її як
активність у віртуальне спілкування не
варто.
5. Застосування англіцизмів, абревіатур (зокрема утворення нових), нових
мовних одиниць (часто шляхом переінакшення літературних слів), написання
хештегів. Так, всесвітню мережу створено у США, а англійська певний час була
єдиною мовою спілкування в internet,
що не могло не позначитися на характері
наступної поліморфної комунікації. Хайп,
геймер, флуд, лайфхак, спойлер тощо –
багато термінів сучасної віртуальної мови, які, на думку молоді, мають відтінок
модності, яскравості. Проте слід пам’ятати, що надмірне їх застосування значно
збіднює словниковий запас особистості.
Українська мова має досить багато не
менш вдалих, а подекуди й більш влучних аналогів, саме використання яких
і підкреслюватиме загальну розвиненість,
освіченість. Таким чином, край важливою
стає необхідність виховувати у молодого покоління розуміння того, що модним
і сучасним можна бути і спілкуючись рідною українською мовою, як offline, так
і online.
ІМХО («на мій погляд», «я вважаю»,
«як мені здається»), ФБ (facebook), ОМГ
(Oh, My Gad!) – застосування абревіатур
також виправдовують швидкістю, яка є
важливою під час online-спілкування. Але
необхідно бачити ту тонку межу, яка відокремлює грамотне вживання загальноприйнятих скорочень від «авторських»,
зміст яких не завжди може бути зрозумілим online-співрозмовнику.
Хештег – слово або кілька слів (чи ціла
фраза), яким передує символ «#» – пишуть з маленької літери та завжди разом.
На перший погляд, це зручна опція, що
дає можливість легко шукати інформацію
у мережі на певну тематику. Проте, з іншого боку, важливо пам’ятати, що у звичайному тексті такий формат написання

не використовують, а з часом можуть
втрачатися й навички написання слів за
правописом.
6. Велика кількість технічних помилок.
Так, з появою предиктивної системи набору текстів для мобільних телефонів T9
майже кожний з нас хоча б раз опинявся у
незручній ситуації, коли «розумна» система, намагаючись передбачити, яке слово
ви бажаєте набрати, підставляла першими терміни, які найчастіше істотно спотворювали початковий зміст повідомлення.
Користуючись подібними системами,
багато хто чомусь вважає, що контролювати дотримання літературних норм
і правопису є вже зайвим. Проте необхідно розуміти, що хоча й програми постійно вдосконалюють та пристосовують до
активного словника конкретної людини,
але все ж таки мають певні складності
з власними назвами, сучасною науковою
термінологією, сленгом. Також багато
помилок технічного характеру допускають через занадто швидкий темп onlineспілкування. Загальний висновок: обов’язково щоразу перевіряти весь текст
online-повідомлення перед відправкою
адресату.
Окрім етичної, освітньої складових
культура online-спілкування також має
стати на заваді викривлення деякої
інформації, набуття нею рис маніпулятивності або статусу неправди. Інформація сьогодні стала досить доступною,
а її обсяги – занадто великими, що ще
більше ускладнює ситуацію. Саме тому
сформовані навички вербального спілкування, культури мовлення мають стати
підґрунтям культури online-спілкування.
Освіта, беззаперечно, посідає важливе
місце у становленні особистості, формуванні таких її рис, як освіченість і культурність, однією з визначальних характеристик яких є культура спілкування.
Розвиток навичок спілкування та виховування його культури в системі всіх закладів освіти, від школи до академії, є вкрай
важливим для подальшої репродуктивної, творчої діяльності учнівської молоді,
збереження її стійкої психічної структури.
Дотримання елементарних вимог культури спілкування зумовлює цінність і ефективність спілкування у всіх його видах
та проявах: службового, неформального,
дозвільного, online-спілкування. Таким
чином, культура online-спілкування здобувачів освіти сьогодні – це віддзеркалення сполучення в освіті розвитку інтелекту і моральних виховних засад.
Наталія МОШЕНСЬКА,
Харківське державне вище
училище фізичної культури №1
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ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ

ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

квітень 2020 р. №9 (9)

МЕДІАОСВІТА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
Людина яка володіє інформацією –
володіє світом. Якою інформацією володіє сучасна людина? Чи задовольняє вона
її? Які проблеми створюють потоки інформації для сьогодення?
Ми живемо в такий час, що різноманітні новини політики, культури, науки, соцмереж створюють цілий світ для кожної
людини. Інформація починає поступати
з ранку за чашкою кави і до пізнього часу
накриває собою всіх, від дитини до людини похилого віку. Кожен сподівається, що,
читаючи та слухаючи, різноманітні статті,
повідомлення, новини, дивлячись ролики, отримує правдиву інформацію. Але
в засобах масової інформації її споживачі
нерідко губляться, вірячи фейкам, дезінформації та пропаганді.
Українці, як і всі європейці, стали перед
фактом, що над швидкий розвиток медіатехнологій змушує негайно надати громадянам – від молоді і до людей літнього
віку – певних навичок оцінювати інформаційний потік критичним оком. «Ідея цієї
медійної освіти в тому, щоб розвинути
критичний підхід кожного громадянина –
чи користувача Фейсбуку, чи споживача
газет, радіо або телепродукції до отриманої інформації», – говорить бельгійський
юрист Стефан Обек.
Набирає темпів медіа освіта і в нашій
країні. Питання про відповідальність провідних медіа засобів за подану інформацію ставиться на рівні держави. Проекти
медіаосвіти впроваджуються в освітній
простір. Та враховуючи темпи розвитку,
медіатехнологій, медіаосвіта повинна стати обов’язковою для всіх верст населення.
Соціальні дослідження проведені в
Україні у 2018 р. Київським міжнарод-

ним інститутом соціології на замовлення
ГО «Телекритика» мало на меті з’ясувати,
як українці оцінюють вплив медіа та чи
вважають за необхідне навчання медіаграмотності. 45% громадян відповіли, що
курс має бути запроваджений у школах,
40% вважають, що він необхідний у вишах, 27,8% відповіли, що потрібні широкі
просвітницькі кампанії з медіаграмотності для дорослих, а 12,1% вважає, що навчання з медіаграмотності не потрібно.
Досвід з надання послуг по медіаграмотності показує, що запровадження медіаосвіти у переважній більшості відбувається завдяки особистому ентузіазму
педагогів. Але на жаль українські педагоги не озброєні необхідними методологічними знаннями для надання медіаосвіти
молоді. З допоміжних методичних засобів українські вчителі мають обмежений
набір: посібник для тренерів «Навчання
медіаграмотності громадян», підручники
«Медіаграмотність на уроках суспільних
дисциплін» і «Медіаосвіта та медіаграмотність». У цій ситуації досить вагомою має
стати підтримка Українського медіаосвітнього консорціуму, який об’єднав низку
громадських об’єднань, що розгортають
медіапросвітницький рух в Україні.
Що ж потрібно знати кожному користувачеві медіа про інформацію?
Розглянемо інформацію в медіазасобах:
1. Інформування – це подача фактів
про певні теми з якими нас знайомлять.
Треба пам’ятати, що факт можна перевірити, підтвердити чи спростувати.
2. Судження та пропаганда – це інформація, яка впливає на аудиторію та її переконання. Судження – це переконання

або точка зору автора чи того, кого автор
представляє. Тому факти підбираються
і подаються такі, які підтверджують судження самого автора. А автор в свою
чергу подає своє бачення цих фактів.
3. Зв’язки з громадкістю – інформація,
яка дає можливість критично оцінювати
її та формувати власні судження про події
навколо.
4. Соціальна та комерційна реклама.
Для критичного аналізу інформації користувачу обов’язково необхідно знати
джерело фінансування. Ці знання дадуть
можливість проаналізувати чому саме
така інформація подається. За потоками
фінансування медіа поділяються на державні або урядові, приватні та суспільне
медіамовлення.
Державні або урядові медіа фінансуються державою. Це засоби офіційної інформації в яких висвітлюються державні
закони, постанови, статистичні дані і т.д.
Факти наведені в державних медіазасобах несуть точну інформацію. За їх правдивість журналісти та редактори медіа
несуть відповідальність.
Якщо медіа фінансуються одним чи
декількома особами, то ми маємо справу з приватними медіа. Інформація в такі
медіа поступає за правилом «хто платить – той і замовляє музику». Провідною
лінією приватного медіа буде точка зору
його власника. Саме тому і потрібно його
знати. А щоб зробити PR-рекламу собі,
своїй політичній партії, своєму бізнесу
і т.д. власник ні перед чим не зупиняється. Споживачі ж реклами повинні аналізувати чому з’являється така чи інша
інформація в приватному медіа і як вона
може вплинути на судження громадян.

А оскільки розповсюджувачами новин та
подій є пересічні люди, то передаючи їх
в соцмережах, та по інших каналах, саме
вони і несуть відповідальність за наведені судження та пропаганду.
Найцікавішими на сьогодні є незалежні медіа, тобто суспільне медіа (мовлення) – це державні медіа з нейтральною
та незалежною редакційною політикою.
За законами нашої країни фінансує їх
держава. Вони забезпечують об’єктивним, неупередженим, якісним контентом
з метою інформувати, навчати та розважати своїх споживачів. Незалежні медіа
життєво необхідні для демократичної
країни. Свобода слова і плюралізм ідей
дають можливість слухачам, читачам,
глядачам критично оцінювати інформацію та формувати власні судження про
події навколо.
І так, першим на що потрібно звернути
увагу при отриманні інформації – це на фінансування медіа.
Роблячи висновок можна сказати, що
впровадження у професійну підготовку
студентів медіаграмотність сприятиме
підвищенню ефективності формування їх
професійної компетентності шляхом розвитку критичного мислення. Цифровому
поколінню досить складно зрозуміти, що
реально, а що ні. І саме від викладачів залежить рівень медіаграмотності майбутніх фахівців, а саме: самостійність, вміння навчатись, роботи у команді, аналізу
і синтезу, критично оцінювати отриману
інформацію, приймати рішення.
Олександра АНДРУЩЕНКО,
Технолого-економічний коледж
Білоцерківського НАУ

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В КОЛЕДЖІ
Виховання майбутніх фахівців
сьогодні день набуває особливої актуальності. Закон України
«Про вищу освіту» передбачає
створення таких умов навчання
та виховання, які б забезпечували «можливість інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку
особи, що сприяє формуванню
знаючої, вмілої та вихованої особистості».
Реалізувати завдання виховання особистості студента можливо лише за умови єдності
трьох складових освіти – навчання, розвитку і виховання. Проте
є деяка різниця в ролі навчання
і виховання в становленні особистості фахівця: навчання формує знання, уміння і навички,
а виховання формує ставлення,
смисли діяльності. У діяльності
викладача навчання і виховання
нероздільні.
Організація виховної роботи
в коледжі відбувається за участі
адміністрації, куратора, викладача, студентського самоврядування і активності самого студента, що, в свою чергу, формує
багатогранну, цілісну, всебічно
розвинену особистість. Надзвичайно важливе завдання адміністрації коледжу і органів самоврядування полягає у створенні
належних умов для розвитку та
задоволення культурних потреб
студентів, для їх самореалізації.
Студентське
самоврядування

є важливим чинником розвитку і модернізації суспільства,
виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок
управлінської та організаторської роботи з колективом. Запровадження студентського самоврядування в коледжі є конкретною реалізацією громадянських прав студентів, формування у них почуття відповідальності, вміння вирішувати соціальні, економічні та культурно-освітні проблеми. Водночас
студентське самоврядування є
дієвою формою самовиховання. Діяльність куратора полягає
у формуванні особистості студента в процесі навчання і виховання та охоплює такі аспекти:
професійний, методологічний,
ідеологічний, інтелектуальний
тощо. Завдання полягає в тому,
щоб основні функції навчання та
виховання реалізувалися в конкретних інноваційних формах
і методах. Куратор зобов’язаний
не лише враховувати особистісні якості кожного студента, а й
допомагати йому у формуванні
власних цінностей з орієнтацією
на власну неповторність. Головним у педагогічній майстерності
викладача є комунікативність,
уміння говорити та слухати, переконувати аудиторію, впливати
на свідомість та почуття. Викладач має бути тактовним, доброзичливим, мудрим наставником,
порадником.

Сучасне виховання вимагає
взаємоповаги й етичної тактовності. Мудрість, вміння володіти
собою, терпіння, здатність вислуховувати та сприймати різні
позиції – саме такі риси забезпечать доброзичливі стосунки
в групі, дозволять сприймати
студента толерантно, поважати
його інтереси та дати можливість
кожному відчувати свою особливість, неподібність до інших.
Для сучасного куратора важливо поєднати сучасну інноваційну систему педагогічних прийомів із інноваційними формами виховання, розробити дієву
систему інноваційних заходів та
інтерактивних форм навчальновиховної роботи.
Вчений-педагог В.Кремень визначає інновації як «інструмент
перетворення, процес творення,
запровадження та поширення в
освітній практиці нових ідей, засобів педагогічних технологій».
Інновацію можна розглядати
як нововведення в освіті – у методах, формах освітньої діяльності та вихованні особистості
(методиках, технологіях), у засобах навчання і виховання, що
суттєво підвищує якість, ефективність і результативність навчально-виховного процесу.
Сучасний етап переходу до
інноваційної освіти передбачає
активнішу інтеграцію освітнього
процесу і виховання. Обов’язковим стає не тільки використання

у виховному процесі нових технологій, а й застосування творчого пошуку у виховної діяльності, використання інтерактивних
методів впливу на студента. Потрібно постійно відпрацьовувати нові організаційні та методичні інноваційні технології
пошуку і підтримки обдарованої
студентської молоді, активізувати проведення різнопланових
заходів, що сприяють виявленню, розвитку та реалізації творчих здібностей студентів.
Важливим аспектом сучасної
системи виховання є її індивідуалізація, робота в малих групах, а
також групові форми роботи. Наприклад, проведення кураторських інформаційно-виховних
годин за методикою ділової (рольової гри), навчального полігона, дебатів і дискусій із запрошенням фахівців, метод проєктів,
аналізу помилок, «круглі столи»,
тренінги, майстер-класи, метод

інтерв’ю та консультації, що формують комунікативні вміння і навички, сприяють становленню
міжособистісної взаємодії в колективі.
Таким чином, інноваційні парадигми виховання – це формування нової моделі системи
виховних заходів, професійного
самовизначення, підготовка до
роботи в нових умовах, диференціація за інтересами, особистісно-діяльне становлення та
розвиток творчої особистості
тощо. Випускники коледжу мають бути не просто фахівцями,
а людьми творчими, духовно багатими із демократичним світобаченням.
Ірина ГОРАЩЕНКО,
Інна БОНДАРЧУК,
Київський коледж міського
господарства Таврійського
національного університету
імені В. І. Вернадського
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МІЖОСОБИСТІСНІ КОНФЛІКТИ – ПОРОДЖЕННЯ МОБІНГУ НА РОБОТІ
зі в Україні відсутні правові шляхи боротьби з психологічним тиском на роботі .
Депутати нині починають боротися із
цькуванням у трудових колективах. За
мобінг (цькування) на роботі пропонують встановити штрафні санкції або покарання у вигляді громадських робіт, а як
протидіяти цькуванню – фіксуватимуть
у колдоговорі.
Законопроєкт «Про протидію мобінгу», під яким підписалися 9 нардепів,
з’явився на сайті ВР першого березня
2019 року. У ньому говориться, що мобінг (від англ. mob – натовп) це психологічне, фізичне або економічне насильство
колективу, спрямоване на конкретного
співробітника.
ПРИЧИНИ МОБІНГУ

Реалії сучасного світу з кожним днем
готують не тільки нові відкриття, але й
асоціальні форми поведінки. На перший
погляд, цькування – це, зазвичай, прерогатива дітей шкільного віку та деякого
відсотка молоді. На жаль, так було раніше.
З кожним днем у засобах масової інформації ми чуємо і читаємо про булінг, кібербуліг як різновиди принижень, цькувань та насмішок, але останнім часом ми
чуємо таке поняття, як МОБІНГ.
МОБІНГ – психологічний тиск, цькування колективу або його частини (керівництва, підлеглих або колег) стосовно
працівника щоб змусити людину змінити
роботу. Мобінг в організації, зазвичай,
проявляється в постійній і часто необґрунтованій критиці, поширенні про
співробітника заздалегідь неправдивої
інформації (чуток і пліток), що підриває
професійну компетентність і репутацію.
Мобінг проявляється і у вигляді насмішок
і провокацій, прямих образ і залякувань,
бойкоту і демонстративного ігнорування,
в нападках, ущемленні честі та гідності,
і навіть у вигляді заподіяння матеріальної або фізичної шкоди.
У 80-х роках XX ст. Х. Лейман у своїй
монографії «Мобінг, переслідування на
роботі» вперше запропонував визначення «мобінгу». На його думку, це психологічний тиск на робочому місці, що виявляється у чварах, цькуванні, підсиджуванні,
плітках, інтригах, хамстві, емоційному насильстві, сексуальному домаганні тощо.
Наразі ж термін «мобінг» не є новим,
і сучасні науковці, психологи визначають
мобінг як вид психологічного насильства,
що відбувається у вигляді психологічного тиску на особу з метою її подальшого
звільнення. За результатами проведеного опитування, 77 % українців стикалися
з цим негативним явищем .
Мобінг провокує звільнення з роботи,
судові процеси, неврози, суїциди і матеріальні втрати.

Поняття «мобінг» все більше поширюється в сучасному суспільстві, де існує
велика конкуренція, небезпечні політичні
ігри та корупційні схеми.
Найпоширенішими проявами цього
негативного явища є босинг та булінг.
Перший має місце у разі, якщо керівник,
зловживаючи владою, тисне на окремого працівника або на увесь колектив.
Останній же полягає у жорстокості, приниженні честі та гідності, безпідставному
вказуванні на службову некомпетентність з боку трудового колективу чи роботодавця. Водночас стаття 2 Кодексу
законів про працю України закріплює
право на здорові та безпечні умови праці як одне з основних трудових прав працівників.
Міжнародна організація праці (МОП)
під психічним терором на робочому місці розуміє «образливе, мстиве, жорстоке,
злостиве або принизливе поводження
з окремою особою або групою працівників, що охоплює колективний пресинг
(ganging up) або мобінг проти обраного
працівника, який стає об’єктом психічного тиску. Мобінг передбачає постійну негативну увагу або критику, ізоляцію особи від суспільних контактів, поширення
неправдивої інформації».
Закон України «Про засади протидії та
запобіганні дискримінації в Україні» від
06.09.2012 згадує про існування «утисків»,
під якими розуміють небажану для особи або групи осіб поведінку, метою або
наслідком якої є приниження їх людської
гідності або створення стосовно такої
особи чи групи осіб напруженої, ворожої або зневажливої атмосфери. Якщо
проаналізувати це положення, то воно
хоча і наближене до суті мобінгу, але не
закріплює жодної форми протидії ньому,
тому є значною мірою декларативним.
Не знайдемо ми ні поняття, ні механізмів
захисту від мобінгу і у проєкті Трудового
кодексу від 27.12.2014 №1658. Отже, нара-

Вісім безкоштовних ресурсів
на допомогу батькам дошкільнят
і учнів початкової школи
1. CBeebies. Весь спектр програм
CBeebies від BBC зробили безкоштовним
на час карантину. Всі теми подані в ігровій
формі: цікаві та різноманітні ігри, веселі тести, яскраві відео. Тут можна вивчати англійську мову, математику, географію, самообслуговування, основи здоров’я (два останні
предмети мають спільні теми з нашим «Я
досліджую світ»). Підійдуть для учнів 1–2-х
класів.
2. Khan Academy Kids. Академія Хана для
дітей – це безкоштовна колекція навчальних курсів для початкової школи, але є ще

й додаток для дітей 6–8 років, який зосереджується на математиці, англійській мові
та соціальних навичках. Окрім навчальних
відео, є захопливі онлайн-вправи. Першачкам цікаво буде завітати до віртуальних
домівок п’яти кумедних тварин з різними
характерами та хобі, до яких можна долучитися.
3. Teach Your Monster to Read. Чарівні кольорові персонажі, дивовижний транспорт,
мандри темами та фантастичні винагороди –
від таких занять дітей не відтягти за вуха.
4. Adapted mind. Adapted mind – математика та англійська мова для початкових
класів. Схоже оформлення: мама та донька
монстрики пропонують зайнятися арифме-

Причини виникнення мобінгу на роботі можуть бути різними – бажання помститися, жадоба влади, особиста злоба, страхи або заздрість, або звичайна нудьга.
• Жертвами мобінгу часто стають ті,
хто займає високооплачувану або відносно високу посаду, місце, яке мріє зайняти
чи не будь-який працівник підприємства.
• Потенційно небезпечною є ситуація
приходу нового керівника в сформований колектив.
• Мобінг може бути наслідком бажання керівництва підвищити свій авторитет,
шляхом залякування.
• Причиною мобінгу може стати найнезначніший конфлікт на роботі.
• Нарешті, досить поширеною причиною появи в робочому колективі мобінгу
є нудьга. Людина опиняється під психологічним пресом просто внаслідок чиєїсь
забави і бажання розважитися.
ВИДИ МОБІНГУ
• Горизонтальний мобінг – це утиски
з боку колег по роботі. У разі ж якщо ініціатором психологічної цькування стає
безпосередній керівник – це вже вертикальний мобінг, ще його називають боссингом.
• За латентного мобінгу психологічний тиск відбувається в прихованій
формі, вам вставляють «палиці в колеса»
і нібито натякають на те, що ви порожнє
місце, небажана персона і вам краще піти.
Мета латентного мобінгу – зробити перебування на робочому місці нестерпним,
змусити людину покинути підприємство.
• Вертикальний латентний мобінг
може проявлятися в тому, що ваш бос не
помічатиме результати вашої праці, даватиме вам безнадійну роботу, проводитиме за вашої відсутності важливі наради,
ігноруватиме будь-яку ініціативу. Тобто
блокуватиме можливості вашого просу-

тикою для 1–4-х класів та вивченням мови.
Безкоштовно протягом місяця.
5. Rosetta Stone. Мовні курси Rosetta
Stone надають безкоштовний доступ школярам на три місяці – через карантин та
перехід на дистанційне навчання. Зазвичай
плата сягає 50 фунтів стерлінгів. Можна опанувати за цей час ази англійської, німецької,
французької, італійської та багатьох інших
мов – за бажанням.
6. Duolingo. Duolingo також пропонує
безкоштовно вчити мови школярам. Звісно,
в ігровій формі. Отримуєте не лише доступ
до уроків, а й короткі щоденні сесії практики. Серед понад 30 мов є навіть арабська,
гінді, іврит.

вання кар’єрними сходами, непомітно для
будь-кого, але тільки не для вас.
• Відкритий мобінг – це крайній прояв. У хід йдуть всі засоби – відкриті глузування, знущання й образи, псування
майна (важливих робочих документів чи
особистих речей).

ПРОФІЛАКТИКА МОБІНГУ
В ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ
• Формувати в організації здорову
організаційну культуру.
• Роль керівника – підтримати в робочих колективах здоровий соціальнопсихологічний клімат.
• Розвивати у вищого керівництва
управлінські навички.
• Створювати механізми зворотного
зв’язку від службовців.
• Чітко формулювати службові обов’язки і позначати межі індивідуальної
відповідальності кожного працівника.
• Забезпечити чіткий і раціональний
розподіл праці між різними структурними підрозділами, що виключає перетин
і дублювання поставлених перед ними
завдань.
• Формувати зрозумілу систему кадрового просування, давати можливість
кар’єрного росту.
• Забезпечити відкритість інформаційних потоків на підприємстві та створити прозорий механізм прийняття управлінських рішень.
• Виключити можливість родинних
або інтимних зв’язків між керівництвом
і підлеглими.
• Створювати нетерпимість у відношенні до рознощиків пліток і припиняти
будь-які інтриги на роботі .
Кожного дня, ідучи на роботу, ми беремо на себе безліч різноманітних відповідальностей та обов’язків, але навіть і не
задумуємося про те, що в стінах робочого
колективу в нас може виникати антипатія
до тих чи інших людей і ми ненароком чи
навмисно чинимо людині зло, впливаючи
негативно на її психіку своїми поглядами,
насмішками чи «гострим слівцем».
Не зважаючи на антипатію чи неприязне ставлення до співробітників, першим
правилом для кожного з нас має бути
формування здорової організаційної
культури, яка, в першу чергу, починається не тільки з керівника, а і з вас особисто!

Аліна РУДЕНКО,
Науково-методичний центр ВФПО

7. ScratchJr. Загалом це сервіс програмування, але саме ця версія призначена для
1–2-го класу, хоча старші діти теж можуть
залюбки порозважатися. Школярів навчать
використовувати блоки кодування для
створення програм для ігор, анімації, музики та інших творчих завдань. Звісно, це вже
за межами шкільної програми, але може
збільшити цікавість до математики, інформатики.
8. Відео Телеканалу ПлюсПлюс. Матеріали українського телеканалу ПлюсПлюс
чимало просунутих шкіл взяли на озброєння та використовують під час дистанційного навчання. Тож так само можна вчинити
й батькам.
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В УКРАЇНІ ВІДБУЛАСЯ НАЙМАСОВІША ОНЛАЙН-(НЕ)КОНФЕРЕНЦІЯ
Антикризовий національний
онлайн-EdCamp «Тримай п’ять,
освіто!» – це онлайн-конференція,
або, як її називають організатори
(не)конференція, ініційована найбільшою в Україні освітянською
спільнотою EdCamp Ukraine.
Її проводять спільно з Міністерством освіти й науки України, провідними батьківськими
й освітніми організаціями за
участі представників Комітету
Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
та за магістральної підтримки
Фонду народонаселення ООН
в Україні. На цьогорічному Антикризовому онлайн-EdCamp-2020
«Тримай п’ять онлайн, освіто»,
який відбувався з 13 по 17 квітня 2020 року, зареєстровано
10 019 учасників та учасниць
з усієї України. А це означає, що

на EdCamp Ukraine-2020 встановлено національний рекорд –
«Наймасовіша онлайн-конференція для освітян».
Цього року до події долучилися представники з 20 країн світу.
Загалом за п’ять днів виступило 65 спікерів, розподілених за
п’ятьма напрямами: дистанційна
освіта, освітня політика, фізичне
здоров’я і психологічна стійкість,
фінансові та правові виклики, педагогіка партнерства. Серед доповідачів були: Любомира Мандзій – тимчасова виконувачка
обов’язків міністра освіти і науки
України, Руслан Гурак – голова
Державної служби якості освіти,
Лілія Гриневич – проректор з міжнародної і науково-педагогічної
діяльності Київського університету ім. Бориса Грінченка, Марина
Лютинська – вчителька інфор-

матики, сертифікований тренер
Microsoft MIE Master Trainer у
«ЛІКО-школа», Сергій Колебошин – народний депутат, заступник голови комітету Верховної
Ради з питань освіти, науки та
інновацій, Марія Єфросиніна –
Почесна Амбасадорка Фонду
Народонаселення ООН в Україні UNFPA Ukraine, телеведуча та інші.
Загалом, не зважаючи на 55-годинний ефір, захід відбувся в легкій, зрозумілій та інформативній
манері, притаманній цій освітянській події. Крім того, всі учасники
мали змогу отримати сертифікати
про підвищення кваліфікації, програма якого відповідає усім вимогам Міністерства освіти і науки
України.
Оксана СЄНЧЕВА,

Науково-методичний центр ВФПО

Залишаймося вдома! Це може бути
весело і корисно. Ми підготували для вас
анонс подій на кілька днів, завдяки яким
можна відволіктися від похмурих думок
і налаштуватися на позитивний лад.
Четвер, 30 квітня
• Лекція від сомельє Роми Ремєєва на
тему «Тренд, бренд, хайп чи майбутнє виноробної промисловості? Навіщо вони потрібні, і чому їх так не люблять». Початок
о 17:00. Трансляція події відбуватиметься
на Instagram-сторінці «Кураж Базару».
• Творча бесіда в рамках фестивалю
документального кіно Docudays UA на

тему «Наше посткарантинне майбутнє:
українська кіноіндустрія між адаптацією
і новими форматами». Початок о 17:00.

• Концерт Dakooka. Трансляція буде
на YouTube-каналі онлайн-медіа «СЛУХ».
Початок о 20:30.

Субота, 2 травня
• Вечірка від Bolotin. Початок о 19:00.
Трансляція події відбуватиметься на
Instagram-сторінці «Кураж Базару».
• Відбудеться перший із трьох зіркових онлайн-концертів в рамках благодійного проєкту #даруйповітря зі збору грошей на апарати штучної вентиляції
легенів. Виступатимуть Alyona Alyona,
KALUSH, Настя Каменських та інші артисти.
Початок о 19:00.

Неділя, 3 травня
• Ще одна творча бесіда в рамках фестивалю документального кіно Docudays
UA про те, як карантин вплине на майбутнє кінофестивалів та світового кіно. Початок о 17:00.
• Онлайн-церемонія IV Національної кінопремії «Золота Дзиґа». Початок
о 19:00.

АФОРИЗМИ
Вчіться, поки інші сплять, працюйте, поки інші відпочивають,
будьте готові, поки інші розслабляються і мрійте, поки інші плачуться.
William Dudley Ward
Цьогорічний фестиваль документального
кіно про права людини DocudaysUA (https://
docudays.ua/), відкриття якого перенесли
через пандемію коронавірусу, стане першим
українським кінофестивалем онлайн. Стрічки транслюватимуть онлайн з 24 квітня по
3 травня на платформі Docuspace (https://
docuspace.org/). Кінопокази та онлайн-трансляції будуть безкоштовними. За можливості,
можна сплатити за перегляд довільну суму
або зробити благодійний внесок на сайті
фестивалю

Кожній людині протягом дня представляється не менше десяти можливостей змінити
своє життя. Успіх приходить до того, хто вміє їх використовувати.
Андре Моруа

Освіта – це те, що залишається після того, як забувається все вивчене в школі.
Альберт Ейнштейн

Протягом найближчого часу
Google Meet, преміальне рішення для відеоконференцій Google,
стане доступним безкоштовно
для всіх.
Google Meet створений, побудований і працює з урахуванням всіх вимог безпеки. З січня
спостерігається зростання пікових показників денного використання Meet в 30 разів. Станом
на цей місяць на базі Meet щодня проводять 3 мільярди хвилин відеозустрічей та додаються
приблизно 3 мільйони нових користувачів. А станом на минулий
тиждень щоденна кількість учасЗАСНОВНИК:
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ників зустрічей Meet перевищила
100 мільйонів.
Google створює, розробляє
і використовує свої продукти
з урахуванням всіх вимог безпеки, забезпечуючи захист, необхідний для безпеки користувачів,
їхніх даних і конфіденційності
інформації. Ось деякі з заходів
безпеки за замовчуванням:
Відеозустрічі Meet шифруються під час передачі сигналу;
всі записи, що зберігаються на
Google Диску, також зашифровані.
Немає необхідності встановлювати плагіни для роботи Meet

в інтернеті. Він працює повністю
в Chrome і інших популярних
браузерах.
Користувачі Meet можуть
зареєструвати свій аккаунт в
Програмі додаткового захисту
Google – нашого найнадійнішого захисту від фішингу та злому
аккаунта.
Google Cloud регулярно проводить суворий аудит безпеки та
конфіденційності всіх своїх сервісів. Глобальні сертифікати відповідності допомагають підтримувати нормативні вимоги, такі
як GDPR і HIPAA, а також COPPA
і FERPA для освіти.

Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ №17045-5815Р від 13.08.2010
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.

