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Форс-мажорні обставини
цього року потребують неординарних кроків і не тільки в
освіті. Дивуючись несприйняттям дистанційної освіти
як форми навчання, в першу
чергу батьками, хочеться поставити питання: чому? Звідки
така безальтернативність, що
з 1 вересня учні і студенти, як
завжди, навчатимуться в аудиторіях? Відчувається бажання
перекласти тягар відповідальності з одних плечей на інші і в
подальшому засвідчувати «а я
ж казав», пишаючись своєю далекоглядністю. Сьогодні можна
піддавати критиці застережливі заходи, які заплановано в
державі щодо організації ново-

го навчального року, але всетаки краще бути готовими до
гіршого, сподіваючись на краще, ніж навпаки.
Не особливо переймаючись проведенням традиційних урочистих заходів –
серпневі педагогічні наради,
лінійки тощо (в такій ситуації
можна обійтися і без них), потрібно думати над тим, як
організовувати освітній процес, забезпечивши найбільшу
ефективність навчання. Звичайно, в цій ситуації, подобається
чи не подобається комусь, але
без дистанційної форми навчання не обійтися. Так, весною було непросто всім: учням,
студентам, вчителям і батькам.

Але ази дистанційного навчання більшість учасників цього
процесу вже освоїли. Хтось
краще, хтось гірше, проте перші результати ЗНО свідчать, що
вони на рівні попередніх років.
Було складно. Підготовленість викладачів, наявність інтернету, електронної платформи, програмного забезпечення
викликали справедливі нарікання, що, в свою чергу, спонукало до вирішення цих питань.
Зрозуміло, що в цьому навчальному році широко використовуватимуть комбіноване
навчання. Необхідно уже сьогодні розподілити дисципліни,
навчання з яких можна провести дистанційно, використовуючи сучасні інтернет-технології,
а також заняття, які потребують
безпосереднього контакту викладача і студента. У закладах
вищої і фахової передвищої
освіти необхідно визначитися з
лабораторними, практичними
заняттями, навчальними, технологічними і переддипломними
практиками. Графік освітнього
процесу, особливо в осінній період, потрібно уже сьогодні не
просто корегувати, а загалом
значно переформовувати, враховуючи допускні можливості

перебування студентів в одній
аудиторії або лабораторії. Навчання в дві зміни, поділ групи
на пів групи, розведення в часі
перебування в закладі освіти
різних курсів – це далеко неповний перелік можливих попереджувальних варіантів. Так,
звичайно, це потребує додаткового фінансування, в першу
чергу, на оплату викладачів.
Але для цього є певні можливості фонду подолання наслідків карантину (60 мільярдів
грн), які слід використовувати
за призначенням.
Знаєте, чого бояться більшість університетів Європи,
особливо східної? Бояться, що
з часом провідні брендові університети запропонують освітні
програми з відповідним дистанційним інформаційно-комунікаційним супроводом, що значно
вплине на набір в інші заклади
освіти. До цього потрібно бути
готовими і нам, особливо враховуючи місце наших університетів у світових рейтингах.
А загалом перефразуємо:
«Краще все уміти, та не все робити» на «Краще бути готовими
і радіти, якщо це не потрібно
буде використовувати» і все
буде гаразд.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВФПО:
ТВОРИМО МАЙБУТНЄ СЬОГОДНІ

Тетяна ІЩЕНКО

директор
Науково-методичного центру ВФПО

Можна сказати, Науковометодичний центр ВФПО —
нова установа МОН, але
водночас цьогоріч їй виповнюється 55 років. Чого досягнуто і які результати діяльності хотілось би примножити
у майбутньому?
Колектив пишається, що
установі, яку створено в далекому 1965 році, 55 років. І хоча
Центр зазнав низки змін, але ми
зберегли наші традиції, – став-

лення до роботи, партнерські
стосунки з закладами освіти всіх
рівнів. Впродовж багатьох років Центр був підпорядкований
Міністерству аграрної політики
України і забезпечував методичний супровід для 122 технікумів
та 20 університетів і академій
аграрного профілю. З часом він
став установою Міністерства
освіти і науки України і, звичайно, зі зміною назви Центру,
змінилися певні напрями діяльності,
які
поширюються
загалом на вищу і фахову передвищу освіту. Важливо, що збережено кадровий потенціал досвідчених фахівців, який дозволяє
бути впевненим, що нові напрями нашої діяльності нам до
снаги.
Головна місія Центру – сприяти підвищенню якості освіти
задля сталого розвитку українського суспільства та добробуту
населення.

Напередодні нового навчального року заклади фахової передвищої освіти вперше
здійснюють набір фахових молодших бакалаврів. Освітян
цікавить стан розробки стандартів вищої та фахової передвищої освіти?
Напрями нашої діяльності
різноманітні. Ми намагаємося не
стояти на місці, а рухатися вперед, сповідуючи принцип «Творимо майбутнє сьогодні».
Міністерство освіти і науки
України доручило нам дуже відповідальну місію – супроводжувати розробку стандартів вищої
та фахової передвищої освіти.
Розробка стандартів вищої освіти вже добігає завершення. На
часі – розробка стандартів фахової передвищої освіти на компетентнісній основі.
Нині на завершальному етапі
формування науково-методичних
комісій (підкомісій) сектору фахо-

вої передвищої освіти Науковометодичної ради МОН, наказом
Міністерства освіти і науки України затверджено методичні рекомендації щодо розроблення стандартів фахової передвищої освіти.
У планах — якнайшвидше
розпочати та завершити роботу
над стандартами, що дозволить
ЗФПО творчо підходити до формування моделі майбутнього фахівця з урахуванням регіональних особливостей.
Дуальна освіта. Дискусія
щодо її впровадження в нашій
освіті продовжується і навіть
загострюється. Як Ви вважаєте, ця форма навчання дійсно
підвищить рівень підготовки
як фахівців, так і робітничих
кадрів?
Дуальна освіта — це лише
одна із форм здобуття освіти, і
розглядати її як панацею не треба. Є різне бачення цієї освіти: німецький варіант, європейський,

український, проте погляди розділилися. Одні розглядають дуальну освіту тільки як для навчання
робітничих кадрів, фахівців фахової передвищої освіти, інші — для
підготовки магістрів тощо. Це не
заміна заочної освіти, як ми її можемо сприймати. Це форма освіти, яка базується на партнерстві
закладу освіти та роботодавця
для забезпечення підготовки висококваліфікованого фахівця.
Зазначу, що не існує єдиного визначення, яке б містило всі
критерії дуальної освіти. Не можна повністю трансформувати німецький чи інший досвід в Україні.
Крім того, організація освітнього
процесу за дуальною формою
здобуття освіти у коледжах технікумах, училищах та університетах
відрізняються. Це стосується як
Німеччини, так і України.
Продовження на стор. 2
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липень 2020 р. №12(12)
Згідно з наказом Міністерства
освіти і науки України від 15 жовтня 2019 р. № 1296 у 44 закладах
освіти з жовтня 2019 року запроваджено пілотний проєкт з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (ДФЗО).
У закладах освіти, залучених
до пілотного проєкту, реалізовано організаційні заходи щодо
впровадження ДФЗО – прийнято
відповідні рішення, створено
робочі групи, проведено пошук
бізнес-партнерів та моніторинг
спроможності підприємств долучитися до підготовки фахівців
за ДФЗО, підписано угоди, меморандуми про співпрацю, відбуваються профорієнтаційні, інформаційні заходи. Важливо, що учасниками експерименту стали
роботодавці різних напрямів:
ІТ-ком-панії,
конструкторські
бюро, банки, підприємства важкої, харчової промисловості,
машинобудування, аграрні підприємства. Це як потужні підприємства, так і представники
середнього бізнесу.
Потрібно також подумати
про створення баз даних дуальних програм або спеціальностей, за якими можна навчатися
за ДФЗО, підприємств, готових
залучитися до підготовки здобувачів освіти, наявних вакансій
тощо.
Наскільки успішно центр
бере участь у міжнародних

проєктах і яких результатів
досягнуто?
Ми працюємо у різних міжнародних проєктах з 1996 року
і встановили тісні міжнародні
зв’язки. Вважаємо, що міжнародні проєкти – це шанс реалізувати
свої ідеї та продемонструвати те,
на що ми здатні, це колосальний
досвід, нові контакти, це можливість стажування наших викладачів, це спільні позитивні результати, які сприяють, перш за все,
поліпшенню якості освіти.
Німецько-український проєкт
«Сприяння розвитку професійної
освіти в аграрних коледжах України (FABU)», в якому ми беремо
участь з 2017 року, спрямовано
на поліпшення методів та змісту
практичного навчання в аграрних коледжах України, забезпечення їх використання учасниками проєкту та запровадження
механізмів їх подальшого постійного удосконалення.
Науково-методичний центр
ВФПО також є координатором
від українських університетів
проєкту ЕРАЗМУС+ AG-Lab «Покращення навичок з лабораторної практики у фахівців агропродовольчого сектору Східної
Європи». До складу консорціуму
входять 19 партнерів з ЄС, України, Молдови та Грузії. Метою
проєкту є поліпшення якості
продукції
агропродовольчого
комплексу у країнах, що стали

асоційованими членами Європейського Союзу шляхом поліпшення навчання фахівців. У ході
реалізації проєкту уже створено
спеціалізовані магістерські програми з лабораторної практики,
розроблено спеціалізовані курси
для післядипломного навчання
працівників лабораторій; відбулися навчальні візити викладачів
до Європейських університетів
та зорганізовано місячні практичні стажування для студентів
пілотних груп, які вивчають лабораторну практику.
У 2020 р. розпочав свою роботу ще один проєкт, який координує наш центр, – ЕРАЗМУС+
UniClaD «Підвищення спроможності університетів ініціювати та
брати участь у розвитку кластерів на принципах інновацій та
сталості». У цьому проєкті у нас
24 партнери. Мета: розвиток ланцюга: магістр – дослідник – розробник проєктів – виконавець.
Ми намагатимемося зорганізувати співпрацю бізнесу, місцевих
органів влади, науки та освіти
для роботи в рамках кластерів.
Однією з цілей є підвищення
практичної цінності дослідницьких, дипломних і студентських
робіт, працездатності студентів, а також створення умов для
кращої інтеграції інновацій в агропромислове виробництво на
принципах стійкості.
Крім того, наша установа

спів-працює з німецькими проєктами, які діють наразі в Україні,
– Німецько-український агрополітичний діалог (АПД), Агрітрейд
Україна.
Ми розуміємо, що нині потреби сучасного суспільства зумовлюють вирішення проблеми екологізації освіти і прагнемо стати
активними учасниками цього процесу. Тому беремо активну участь
у проєкті «Німецько-українська
співпраця в галузі органічного
землеробства» і створюємо платформу знань з органічного виробництва.
Нині усі заходи переведено
в площину онлайн-спілкування,
але сподіваємося, що коли завершиться карантин, ми працюватимемо в звичайному для нас
режимі.
Які особливості роботи Науково-методичного
центру
ВФПО в умовах карантину?
Що заслуговує на особливу
увагу в умовах дистанційного
навчання?
Науково-методичний центр
ВФПО був готовий до роботи в
дистанційному режимі.
Підготовка електронних посібників, проведення онлайнкурсів, підвищення кваліфікації,
наповнення Медіатеки електронних засобів навчання, для того
щоб забезпечити студентів різноманітним інформаційним контентом, – це далеко неповний пе-

релік інновацій, які було запроваджено в останні п’ять років.
В умовах пандемії проводимо
онлайн-заходи, на яких реєструються від ста до тисячі осіб.
Створено десять успішно
працюючих вайбер-груп, в яких
зареєстровано більше п’яти тисяч фахівців ЗО різного профілю.
Найголовніше, що ми незаангажовані, працюємо для людей і
відкриті для взаємодії. І бачимо,
що педагоги хочуть спілкуватися,
і знаємо, що коли вони приїжджають на підвищення кваліфікації, то для 80% з них важливим
є саме діалог і обмін досвідом.
Ми маємо можливість надати їм
платформу для того, щоб вони
ставили запитання кваліфікованим фахівцям з різних галузей.
Багато фахівців починають ділитися знаннями і досвідом між
собою та активно співпрацюють.
В Центрі створено робочу
групу з приводу святкування з
приводу 55-річчя установи. Вирішено проводити захід онлайн, як
диктують вимоги карантину.
Створюємо три студії, де можемо проводити круглі столи,
записувати лекції. Проводимо
конференції, підвищення кваліфікації для близько тисячі осіб —
від кураторів груп до директорів
закладів освіти. Ця робота, навіть
у такій формі, — шлях до взаєморозуміння та використання наших можливостей.

ВСТУП-2020: ДАТИ, НОВІ УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ЗАЯВ
ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

«Застосування різних каналів комунікації, які дозволяють
максимально охопити аудиторію
вступників і оперативно відповісти на всі їхні запитання, а також
поширити важливу інформацію,
дає нам впевненість, що вступ
пройде злагоджено та максимально прозоро. Не пізніше
24 липня в усіх вишах має розпочатись реєстрація на вступні
іспити та творчі конкурси на базі
повної загальної середньої осві-

ти. А основний етап вступної кампанії стартуватиме 1 серпня з реєстрації електронних кабінетів.
Упродовж усього періоду вступної кампанії МОН буде широко
висвітлювати всі її етапи та надавати всіляку підтримку вступникам», – зазначив т.в.о. Міністра
освіти і науки Сергій Шкарлет.
Напередодні початку основного етапу вступної кампанії
МОН традиційно запускає серію
відеороз’яснень з найбільш по-

ширених питань, які турбують
майбутніх студентів та їхніх батьків. Перший ролик – про вступні іспити та творчі конкурси. У
ролику експерти МОН розповідають про те, хто, як і коли має
складати вступні іспити чи брати
участь у творчих конкурсах. Він
вже доступний на сайті МОН у
розділі «Вступна кампанія 2020»
та на офіційному YouTube-каналі
міністерства.
До прикладу, для вступників
на бюджет творчі конкурси та
вступні іспити проводитимуться
в кілька потоків. Це зроблено для
того, щоб вступники мали більше
можливостей для вступу до різних вишів у разі збігу дат проведення цих випробувань.
Загалом вступні іспити та
творчі конкурси відбуватимуться для вступників на місця
державного замовлення з 1 до
12 серпня, на контракт – з 1 до
22 серпня.
Відеороз’яснення також будуть супроводжуватись відповідними інфографіками, які просто та доступно ілюструватимуть
основні етапи вступної кампанії.
Вони будуть розміщуватись у
розділі «Вступна кампанія 2020»
на офіційному сайті МОН, поширюватись у соцмережах та через
засоби масової інформації.
База відеороз’яснень та інфографік для вступників на бакалавра, молодшого бакалавра та на
магістра буде поповнюватись новими матеріалами до 1 серпня –
початку основного етапу вступної кампанії 2020.

З 30 червня 2020 року в МОН
запрацював
консультаційний
центр, послугами якого можуть
користуватись цьогорічні вступники та їхні батьки. За перші
три тижні його роботи консультації було надано більше ніж
5 000 громадян.
Відповіді на найпоширеніші запитання, які МОН традиційно отримує під час вступної
кампанії, розміщено також на
сайті Міністерства у розділі
Вступ 2020. Цей розділ постійно
оновлюється – у ньому можна
знайти новини, інфографіку та
відеороз’яснення з найбільш актуальних питань.

Для вступників із тимчасово
окупованих територій, завдяки об’єднанню ресурсів МОН,
Урядового контактного центру
та Фонду «Відкрита політика» з
12 лютого 2020 року працює
окрема гаряча лінія 0800 504 425.
Загалом потенційним вступникам із ТОТ надано більш як 3 500
консультації.
Профільна група «Вступ 2020»
у Фейсбуці, яку створило МОН, і
в яку також можна написати свої
запитання, зараз налічує майже
15 тис учасників.
Детальніше можна дізнатись
на офіційній сторінці МОН України: https://mon.gov.ua
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ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ:
ВІД СТРАТЕГІЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Замало бути обізнаним у нових ідеях, потрібно знати, де можна
використати ці ідеї, вміти з ними поводитись, використовуючи переваги
позитивних і послаблюючи вплив негативних. Майбутнє світу – у навчанні
Майкл Фуллан

Як створити найефективнішу
школу у світі? Потрібно зібрати
найкращі ідеї, які були втілені в
життя, і далі застосовувати те, що
найбільше відповідає викликам
часу.
Необхідність
підвищення
якості підготовки висококваліфікованих фахівців різного рівня
не втрачає актуальності, особливі вимоги зростають до закладів
фахової передвищої, професійно-технічної освіти, що набувають
належного місця у системі неперервної освіти. Рівень організації
освітнього процесу у вищезазначених закладах освіти має відповідати сучасним стандартам, забезпечувати активне мотивоване
здобуття професійних знань та
набуття якісної освіти. Інноваційне навчання як сучасна стратегія
зорієнтоване на глибокі зміни в
освіті – його покликання готувати
не лише «людину, що пізнає», але
і «людину, що діє». Саме намагання отримати на виході із закладів
освіти не просто людину з дипломом у кишені, а освіченого та ще й
небайдужого до якості виконання
своїх професійних обов’язків фахівця, викликає до життя спроби
реформування як системи професійної освіти загалом, так і намагання удосконалити процес
підготовки зсередини через кількісні та якісні зміни в організації,
методичному забезпеченні, змістовому наповненні освітнього
процесу.

Прийнятий у червні 2019 року
Закон України «Про фахову передвищу освіту» сприяв створенню нової самостійної ланки, єдиної системи з метою підвищення
якості освітніх послуг, задоволення потреб ринку праці, підготовки
фахівців різних спеціальностей.
Закон відкриває нові можливості
та перспективи розвитку закладів
фахової передвищої освіти, самостійного вирішення питань організації освітнього процесу відповідно до законодавства, пошуку
доцільних шляхів для приваблення й задоволення потреб здобувачів професійної освіти. У сучасних умовах ЗФПО одержують
змогу обирати власну траєкторію
розвитку, творчо застосовувати
інноваційні технології для забезпечення якості освіти, модернізувати спеціальності й відкривати
нові відповідно до економічних
вимог сучасності. Документ відкриває нові можливості та перспективи розвитку закладів фахової передвищої освіти.
Саме ці питання стали головною тематикою для обговорення
на Всеукраїнській науковій конференції «Фахова передвища і
професійна освіта: теорія, методика, практика» 18 червня п.р. Захід
організував та провів в онлайнрежимі
Науково-методичний
центр ВФПО. У конференції взяли
участь 1483 слухачів, зокрема керівники та педагоги з 468 закладів
фахової передвищої освіти.

Модератором зустрічі виступила Тетяна Іщенко, директор Науково-методичного центру ВФПО.
У заході виступили та обговорили
актуальні питання і проблематику вітчизняної системи фахової
передвищої і професійної освіти Василь Кремень, Президент
НАПН України, Неля Ничкало,
академік-секретар
відділення
професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Валентина
Радкевич, директор Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України, Олег Шаров, генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих
МОН України, Світлана Кретович,
начальник Головного управління вищої освіти МОН України,
Микола Хоменко, заступник директора Науково-методичного
центру ВФПО, Людмила Шевчук,
директор Науково-методичного центру професійно-технічної
освіти та підвищення кваліфікації
інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області,
Руслан Сопівник, завідувач кафедри педагогіки НУБіП України,
Володимир Зелений, в.о. директора Верхньодніпровського коледжу Дніпропетровського ДАЕУ,
Володимир Стасюк, директор
Івано-Франківського
базового
медичного коледжу, Йосип Кібітлевський, директор Барського
коледжу транспорту та будівництва НТУ, Володимир Альохін,
в.о. директора ВП НУБіП України
«Немішаївський агротехнічний
коледж», Ігор Тринів, директор
Рогатинського державного фахового коледжу, Микола Стаднік,
методист Новоград-Волинського медичного фахового коледжу
Житомирської ОР, Наталія Косенчук, викладач ВСП «Ногайський
фаховий коледж Таврійського
ДАТУ ім. Дмитра Моторного».
З метою взаємодії та координації зусиль для реформування
професійної (вищої) освіти, забезпечення її конкурентоспроможності, сприяння інтеграції
наукової, освітньої і виробничої
діяльності, ефективного використання інноваційних технологій
у рамках конференції було підписано Меморандум про продовження співпраці між Національною академією педагогічних наук
України та Державною установою «Науково-методичний центр
вищої та фахової передвищої
освіти». Одним із напрямів цієї
спільної роботи є проведення
конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників
«Педагогічний ОСКАР». Тож для
виявлення педагогів-новаторів,

які щодня змінюють освіту, третій
рік поспіль спільними зусиллями
Національної академії педагогічних наук України та Науково-методичного центру ВФПО організовують та проводять конкурс
«Педагогічний ОСКАР» — чемпіонат професійної майстерності
педагогічних працівників технікумів і коледжів для їх підтримки, а також надання можливості
обмінюватися ідеями, знаходити
однодумців та змінювати світ разом. Відповідно до Положення
конкурс проводять у два етапи:
відбірковий — у закладі освіти та
завершальний — у Науково-методичному центрі ВФПО.

її в собі, то чи зможуть спонукати до цього своїх вихованців?
Де ж педагогам проявляти
себе? Найперше — в аудиторії, під час навчальних занять.
Але великі можливості для розвитку творчості педагогів має
робота в позааудиторний час,
лише потрібно створити їм для
цього умови. Тому важливе значення має залучення педагогів до різних форм методичної
роботи щодо розвитку творчого потенціалу, впровадження в
освітній процес нових технологій.
Про тренди педагогічного
ОСКАРА-2020 йдеться далі.

На завершальний етап конкурсу цьогоріч представлено
1378 творчих робіт із 139 закладів
фахової
передвищої
освіти у дев’яти номінаціях.
Тенденції турніру вчергове
підкреслюють, що освіта ХХІ
століття — це освіта нової епохи — епохи знань і метою цієї
епохи має бути не лише дати
базові знання з різних галузей
науки і мистецтва, а й сформувати навички, які допоможуть
молодим людям максимально реалізувати власний потенціал і досягнути високих
результатів на рівні творчості.
А ключовою фігурою у створенні освітнього й виховного
середовища, що сприяє розвитку творчої природи молодого покоління, є педагог.
«Лише творчий вчитель може
бути джерелом успіху своїх вихованців», — писав Василь Сухомлинський. У свою чергу це
висуває особливі вимоги до
професійної й особистісної підготовки педагога. З творчою,
інтелектуально
обдарованою
молоддю мають працювати педагоги, здатні на творчість, які
можуть приміряти на себе роль
дитини, молодої людини. А
якщо вони не будуть проявляти
свою творчість? Замикатимуть

У номінації «Інноваційний
проєкт в організації освітнього
процесу»
представлено
28 творчих проєктів. Серед них
виокремлюються
матеріали
щодо комплексної системної
роботи закладів освіти, спрямовані на професійне самовизначення учнівської молоді, різних
категорій дорослого населення,
підвищення якості профорієнтаційної роботи, що є сьогодні
актуальним завданням кожного закладу освіти. Інноваційні
проєкти з організації профорієнтаційної роботи у закладах
фахової передвищої освіти можуть бути корисними для практичних психологів, кураторів,
а також усіх, хто працює у цій
сфері. Привертають увагу також у цій добірці творчі роботи
щодо узагальнення досвіду
роботи педагогічних колективів з питань модернізації
освітнього процесу, які висвітлюють практичне застосування інноваційних технологій
навчання та їх вплив на якість
підготовки фахівців, організацію роботи щодо налагодження
зв’язків з виробництвом.
Продовження на стор. 4
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У номінації «Інноваційна діяльність структурних підрозділів» представлено 47 методичних матеріалів. У цій номінації є
цікавими творчі напрацювання
щодо досвіду інноваційної діяльності бібліотечно-інформаційних
центрів коледжів та їх ролі у формуванні інформаційної культури,
творчої активності здобувачів
освіти і педагогічного колективу. Матеріали викладено у формі
інформаційних блогів щодо теоретичних аспектів бібліотечних
інновацій, просвітницької роботи БІЦ, створення і використання електронних ресурсів, роботи корпоративного об’єднання
РКБІС, інноваційних бібліотечних проєктів, комунікативної
діяльності.
Ще однією родзинкою номінації є доробки щодо досвіду
створення вебсайтів методичних кабінетів, електронної бібліотеки навчально-методичних
матеріалів педагогічних працівників. Розкрито роль вебсайту
методичного кабінету, який є
помічником для кожного викладача у наданні оперативної
інформації про методичну роботу закладу освіти, підвищення
кваліфікації, порядок атестації,
своєчасному інформуванні про
наукові конференції, вебінари,
конкурси. Вебсайт є порадником
в оформленні навчально-методичних матеріалів, методичних
розробок, висвітленні методичних здобутків педагогічних працівників.
Як зорієнтуватися в потоці
інформації, оперативно приймати виважені методичні рішення,
координувати зусилля всіх членів викладацького колективу,
прогнозувати розвиток закладу
на перспективу, використовуючи
технології електронного освітнього ресурсу — хмарне середовище коледжу для організації
співпраці усіх учасників освітнього процесу, — матеріали на
цю тему також ґрунтовно представлено в номінації. Становить
інтерес і застосування технологій проєктного менеджменту в
організації роботи методичного
кабінету закладу освіти, метою
якого є поліпшення цифрової
грамотності та впровадження
інноваційних методів навчання й викладання, заснованих на
мультимедійних, інформаційних
програмах та інших системах передачі знань.
Цікаво представлена у конкурсі номінація «Сучасні засоби
унаочнення» (189 конкурсних
робіт). Серед них — мультимедійні презентації, інтерактивні атласи, плакати, інтерактивні плакати, таблиці, YouTube-канали,
курси відеолекцій, авторські навчальні відеофільми, що сприяють ефективності освітнього
процесу.
Корисними є напрацювання
щодо застосування в освітньому
процесі комплексу опорних схем,
створених засобами інфографіки,
за допомогою яких візуально відображено основні структуровані ідеї та поняття теми навчального матеріалу, викладені в логічній
послідовності та взаємозв’язку.

Комплекси інтелектуальних карт,
створених засобами інфографіки, представлені у всесвітній мережі Інтернет у вигляді сайту —
версія для комп’ютера та мобільна версія. Технології інтерактивних методик поліпшують
результативність освітнього процесу на всіх логічних етапах —
засвоєння знань, їх осмислення,
запам’ятовування та застосування на практиці дають змогу підсилити емоційний вплив, залучити
і зберігати увагу студентів протягом навчального заняття. У конкурсних методичних матеріалах
детально висвітлено принципи
роботи з інтерактивною панеллю
та створення так званих «інтерактивних стендів» для використання
в освітньому процесі. Доцільність
використання технологій інтерактивних додатків під час опанування нового матеріалу, повторення і
закріплення знань, а також підготовки до виконання контрольних

Досвід роботи викладачів
презентовано через застосування інноваційних педагогічних
технологій як особливої організації діяльності та мислення,
спрямованих на організацію
нововведень в освітньому просторі, або як процес засвоєння,
впровадження і поширення нового в освіті.
У практиці освітньо-виховної
діяльності викладачів сучасних
технікумів і коледжів використовують такі технології навчання,
як диференційоване, проблемне, контекстне навчання, ігрові
та інформаційні технології, кредитно-особистісно-орієнтоване
навчання тощо.
Сучасним дидактичним пошукам технологій контекстного
навчання властиві орієнтація на
тісний зв’язок навчання з безпосередніми життєвими потребами, інтересами і досвідом здобувачів освіти. Кожен студент є

но-комунікаційних технологій.
Окрім традиційних складових,
вони доповнені мультимедійними презентаціями, аудіосупроводом, відеофайлами, контрольними тестовими програмами,
посиланнями на інтернет-сторінки, електронні бібліотеки, корисні сайти тощо.
Цікаво представлено технології поєднання можливостей
електронної книги та віртуального медіасередовища, які загалом розкривають перспективи
не тільки щодо розширення дидактичних засобів та інтерактивності у трансляції навчального
матеріалу, але і щодо трансформації всієї системи освіти —
надбання нею нової технологічної якості.
Номінацію
«Інноваційний
проєкт в організації виховної, соціально-психологічної роботи»
представлено 108 творчими роботами.

і самостійних завдань висвітлено
на прикладі використання в освітнього процесі інтерактивних атласів з QR-кодами.
У номінації «Сучасний навчально-методичний посібник»
представлено 81 творчу роботу. Посібники, що взяли участь
у конкурсі, демонструють застосування прийомів візуалізації навчального матеріалу у
поєднанні з теоретичним викладом, а також завдань, що
спонукають до самостійної діяльності студентів, творчого
застосування знань. Детально
розглянуто досвід систематичного використання технологій
експрес-контролю знань, який
дозволяє часто, швидко і якісно
проводити фронтальне письмове опитування, що, в свою чергу, дає змогу не тільки постійно
контролювати рівень знань здобувачів освіти, але й сприяти
вивченню дисципліни. Варіантність та диференціація завдань
сприяє розвитку самостійності у
роботі студентів.
Найбільша кількість робіт –
807 представлена у номінації
«Інноваційний досвід роботи викладача».

носієм індивідуального особистісного досвіду, який потрібно
враховувати і на який потрібно
спиратися у процесі професійної підготовки. Такий підхід до
організації процесу професійної підготовки допомагає створити атмосферу професійного
компетентного
формування,
яка перетворює магістранта
не лише на суб’єкта пізнання, але й суб’єкта власного
професійно-особистісного розвитку.
Ефективність застосування
педагогами сучасних інформаційних технологій в освітньому
процесі забезпечується різноманітністю форм представленої
інформації, високим ступенем
наочності, можливістю організації колективної та індивідуальної
дослідницької роботи.
У номінації «Електронний навчально-методичний посібник»
змагалися 85 творчих робіт. Більшість їх подано у вигляді електронних навчально-методичних
комплексів з дисциплін. Всі електронні методичні ресурси мають
модульну структуру і максимально враховують можливість застосування сучасних інформацій-

Нині виховна робота у закладах освіти спрямована на
організацію колективної життєдіяльності студентів, що охоплює
творчу діяльність, спілкування,
події, що формують у них ставлення до світу, інших, самого
себе, спрямована на індивідуальну педагогічну підтримку,
яка сприяє розвитку соціальних
компетенцій. Технології проєктної діяльності у виховній
роботі є ефективним засобом
підвищення згуртованості академічних груп студентів, колективу.
Проєкти покликані навчити студентство робити добрі справи,
ділитися своїми професійними
знаннями та навичками. Саме дослідженням на вищезазначену
тематику присвячено матеріали
творчих робіт цієї номінації.
Номінація «Творчий проєкт із збереження та примноження національних традицій»
охоплює творчі роботи художньо-естетичного напряму за
розділами експозицій Музею
українського костюма та писанки Науково-методичного центру
ВФПО: національний костюм,
писанки, весільне вбрання та
весільні рушники, обереги, само-

бутні витвори мистецтва молоді
сьогодення. Одним з головних
завдань навчання і виховання
студентства є збагачення світосприйняття, розвиток творчої
культури. Функціонування творчих студій у закладах освіти є
прекрасним засобом розвитку
творчості, естетичного смаку, а
також конструкторського мислення через творче втілення у
художніх роботах власних неповторних рис та індивідуальності.
Адже серед мистецтв, які супроводжують людину протягом життя, чи не найбільшу роль у формуванні її моральних естетичних
поглядів відіграє декоративноприкладне та художньо-естетичне мистецтво. Заняття в творчих
студіях — це проєкти, які розкривають технології навчальної
роботи за операційно-комплексною системою. Досвід роботи
студій використовують для роботи творчих гуртків, художньо-естетичної творчості педагогічних
працівників, студентів закладів
фахової передвищої освіти.
У цій номінації цьогоріч на
конкурс презентовано 103 творчих проєкти.
Персональний сайт викладача є інноваційним інструментом освітньої діяльності та інтегрує педагога в єдиний освітній
простір. На конкурс в номінації
«Освітній вебсайт викладача»
представлено 32 сайти.
Освітні сайти продемонстрували, що використання сучасних інформаційних технологій в
освітньому процесі дозволяє підвищити якість навчального матеріалу й підсилити освітні ефекти
від застосування інноваційних
педагогічних програм і методик,
оскільки дає викладачам додаткові можливості для побудови індивідуальних освітніх траєкторій
студентів. У конкурсних методичних роботах розкрито порядок
розробки персональних сайтів
викладачів за допомогою онлайнінструментів, представлено науково-методичний, організаційний
та відеосупровід використання
інформаційно-комунікаційних
технологій на заняттях, методику
використання інтернет-ресурсів в
організації самостійної, практичної, виховної роботи.
Щороку конкурс об’єднує понад 2 тис. учасників. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб захід сприяв
розвитку творчого потенціалу
педагогів, намагаємося, щоб кожен рік конкурс проходив поновому і сприяв реалізації головної мети — повторення базових
положень педагогіки, розвиток
винахідливості та творчого потенціалу педагогів, підвищення
рівня їх професійної майстерності, виховання естетичних смаків.
Після довготривалих дебатів
між членами журі звання найкращих з кращих на теренах нашої країни у галузі впровадження інноватики в організацію
освітнього процесу у закладах
фахової передвищої освіти вибороли шістнадцять педагогівноваторів з дев’яти закладів
освіти.
Продовження на стор. 9

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ

ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА

липень 2020 р. №12(12)

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ДО НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ
(ПІДКОМІСІЙ) СЕКТОРУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ МОН: BACKSTAGE
Відмінності у кількісному складі претендентів пояснюються кількома чинниками: 1) кількістю підкомісій у
складі НМК; 2) кількістю закладів, у яких провадять освітню діяльність за спеціальностями/освітніми програмами
цього профілю; 3) активністю представників відповідних
закладів.
Всього потрібно було сформувати 82 підкомісії у складі 9 НМК (Діаграма 2).

Засідання сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради МОН України (далі – Сектор) відбулося 24 червня 2020 р. Тривалість засідання становила
11 годин 23 хвилини, впродовж яких вдалося цілком досягти запланованих результатів.
Зокрема, Сектор схвалив Методичні рекомендації щодо
розроблення стандартів фахової передвищої освіти, Порядок розгляду і затвердження стандартів фахової передвищої освіти, визначив персональний склад науково
-методичних комісій (підкомісій) Сектору, кураторів науково-методичних комісій (далі – НМК) з-поміж членів Сектору.
Наказом МОН від 09.07.2020 № 907 «Про затвердження персонального складу науково-методичних комісій
(підкомісій) сектору фахової передвищої освіти Науковометодичної ради Міністерства освіти і науки України» підбито підсумок конкурсного відбору до складу НМК (підкомісій) Сектору https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/pu
blic/5f0/707/046/5f070704624b0348118057.pdf
Здавалося б, спільнота закладів фахової передвищої освіти мала схвально сприйняти перші кроки у напрямі розробки стандартів фахової передвищої освіти, проте публікація відповідного допису у
групі «Заклади фахової передвищої освіти» в Facebook
викликала дискусію з інколи досить гострими претензіями щодо процедури відбору до окремих підкомісій
https://www.facebook.com/groups/1309306889108636/
permalink/3226391557400150/
У цьому контексті вбачаю за необхідне ще раз розставити акценти і проінформувати щодо подальшого розвитку ситуації.
Конкурсний відбір було оголошено завчасно і відкрито (як до самого Сектору, так і до НМК (підкомісій)) на
підставі відповідних наказів МОН з надсиланням відповідного листа https://mon.gov.ua/ua/osvita/fahovaperedvisha-osvita/sektor-fahovoyi-peredvishoyi-osviti
Тому процедуру конкурсного відбору не коментую:
в умовах карантину з широким використанням сервісів
дистанційного навчання (LMS) некоректно ставити під
сумнів можливість участі у конкурсі.
Всього до складу 9 НМК потрібно було відібрати
594 претенденти, подали заяви 750 претендентів
(126, 26% від потреби).
Водночас розподіл претендентів до різних НМК був
дуже нерівномірним (Діаграма 1).

Діаграма 1.
Кількість претендентів до НМК (підкомісій) Сектору

Діаграма 2.
Рейтинг НМК за кількістю підкомісій
НМК 6 (Науково-методична комісія з природничих наук, будівництва, технологій й транспорту) стала
лідером з 17 підкомісіями, НМК 8 (Науково-методична комісія з охорони здоров’я) посіла останнє місце з
4 підкомісіями.
Найбільшу кількість претендентів (29 осіб) зафіксовано до підкомісії 071 «Облік і оподаткування», найменшу
(по одному претенденту) до доволі рідкісних підкомісій: 173 «Авіоніка», 134 «Авіаційна та ракетно-космічна
техніка», 143 «Атомна енергетика», 061 «Журналістика»,
272 «Авіаційний транспорт» тощо.
Результативність відбору до підкомісій у складі різних
НМК суттєво відрізняється (Діаграма 3).

Діаграма 3.
Показники сформованості НМК (підкомісій)

Відмінності у кількісних показниках сформованості НМК (підкомісй) потрібно розглядати з
урахуванням як загальної кількості підкомісій
у складі кожної НМК, так і на підставі укрупнення деяких
підкомісій на підставі рішення Сектору. Всього було визначено 71 комісію, з яких сформовано 37 (52,1%), частково сформовано – 34 (47,9%). Найбільш проблемною є
ситуація в НМК 4 «Науково-методична комісія з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій»:
з 10 підкомісій сформована одна (10%), сформовано
частково – 9 (90%). Близькою до оптимальної є
ситуація в НМК 7 (сформовано 6 (85,7%), частково сформовано 1 (14,3%) підкомісію), НМК
1 (сформовано 4 (80%), частково сформовано
1 (20%) підкомісію), НМК 3 (сформовано 6 (75%),
частково сформовано 2 (25%) підкомісії).
Окремий кейс – спеціальність 081 «Право». Моніторинг дискусій щодо якості вищої правничої освіти не дав відповідь на питання про місце фахового
молодшого бакалавра з права на ринку праці, проте

саме ця спеціальність не має підкомісії. Підготовку за
цією спеціальністю проводять 112 закладів фахової
передвищої освіти, у частини – спеціальність акредитовано до 2028-2029 рр., тому неминуче постає питання про створення відповідної підкомісії та розробку
стандартів.
Унікальний кейс відбору – подання документів одного претендента до складу всіх підкомісій НМК Сектору.
Конкурсний відбір до НМК (підкомісій), як і робота
Сектору, отримали логічне продовження: наказом МОН
від 13.07.2020 №918 «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо розроблення стандартів фахової
передвищої освіти» закладено передумови для переходу розробки стандартів фахової передвищої освіти з поля теоретичних дискусій у практичну площину
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/ 5f0/d5d/
48d/ 5f0d5d48d9657591717806.pdf
Практичними наслідками конкурсного відбору слід
визначити такі:
1) сформовано нормативне обґрунтування і організаційні можливості для роботи підкомісій НМК Сектору (в
наявності – достатня кількість членів комісій, Методичні
рекомендації щодо розроблення стандартів фахової передвищої освіти, Порядок розгляду і затвердження стандартів, куратори від НМК);
2) закладено реальне підґрунтя для розроблення
стандартів щонайменше за 37 спеціальностями;
3) значну роль у методичному супроводі розроблення стандартів має відіграти Державна установа
«Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» (Науково-методичний центр ВФПО)
МОН;
4) розроблення стандартів доцільно почати з тренінгів за сприяння/під егідою Науково-методичного центру
ВФПО;
5) оптимальною датою початку розробки стандартів
варто визначити вересень 2020 р.;
6) у вересні 2020 р. бажано оголосити конкурсний відбір до тих НМК (підкомісій), які сформовано
частково;
7) спільноті закладів фахової передвищої освіти
бажано врахувати проблемні питання конкурсного відбору і активніше взяти участь у «другому турі»
саме з урахуванням вад/помилок «першого туру» («задвоєння» претендентів від одного закладу до однієї
підкомісії, вади в оформленні документів, відповідність
освіти і діяльності профілю підкомісії тощо);
8) вважати орієнтовною датою завершення розробки
і затвердження перших стандартів фахової передвищої
освіти період лютого – червня 2021 р.;
9) колективам закладів фахової передвищої освіти
у плануванні і провадженні освітньої діяльності в 20202021 н.р. керуватися пунктом 12 частини 2 Прикінцевих
та перехідних положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»;
10) з урахуванням вказаних чинників система фахової передвищої освіти влітку 2021 р. має виявити
інституційну спроможність до розроблення на основі
перших стандартів нових освітньо-професійних програм, навчальних планів, індивідуальних навчальних
планів.
Думаю, що в процесі завершення конкурсного відбору і розроблення стандартів всім учасникам процесу
варто керуватися відомим гаслом Д. Кеннеді «Не запитуйте, що ваша держава може зробити для вас, запитуйте, що ви можете зробити для вашої держави».
Володимир ЗЕЛЕНИЙ
в.о. директора
Верхньодніпровського коледжу
Дніпровського ДАЕУ,
координатор Сектору
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ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

липень 2020 р. №12(12)

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ДІЇ
Колектив Відокремленого структурного підрозділу «Оріхівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра
Моторного», який цьогоріч відзначатиме
100-річний ювілей, відповідально відреагував на вагомі освітянські завдання
щодо забезпечення якості в дистанційному навчанні здобувачів освіти.
Кожен учасник освітнього процесу координував та налагоджував усі процеси в
онлайн-режимі, будував ефективну комунікацію зі студентами.
Насамперед викладачі були зорієнтовані на інтернет-ресурси, які стали інструментами дистанційного навчання:
ZOOM-конференція, Google Classroom,
Google-форми, Online Test Pad та інші
платформи, а також засоби комунікації
(Telegram, Viber, Skype). Потрібно було
змінювати формат, модель оцінювання
та підходи викладання в онлайн-режимі:
удосконалювати методику проведення
тестів та інших форм освітньої діяльності,
організовувати свою роботу та координувати весь освітній процес через екран
комп’ютера, доносячи інформацію, передбачену програмою, переформатувавши її та намагаючись робити це максимально якісно.
Звичайно, нинішня ситуація стала непростим викликом для всіх, особливо для
тих, хто не надто опановував нові технології до карантину, бо виникла необхідність швидко вивчати базові інструменти
дистанційної освіти, та й привернути увагу студента до навчання в умовах карантину стало завданням не з легких. Проте всі
учасники освітнього процесу намагалися
знаходити оптимальні способи підтрима-

ти навчання та один одного. Класні керівники перебувають у постійній комунікації
зі своїми групами, а також з викладачамипредметниками, які щодня консультують
щодо використання онлайн-сервісів для
студентів.
Між студентами та викладачами коледжу налагоджено постійний
взаємозв’язок. Студенти мають доступ до
навчального матеріалу, розробленого на
основі різноманітних ресурсів.
Дистанційне навчання дало студентам
можливість навчатися та отримувати знання віддалено від закладу освіти в зручний час, навчило самоорганізовуватися,
планувати, ставити цілі та досягати їх.
Викладачі та студенти не тільки оволоділи цифровими інструментами, а й таймменеджментом.
У дистанційному форматі навчання з використанням платформ Zoom та
Classroom відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальностей
073 «Менеджмент», 071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг», 208 «Агроінженерія» на заочному відділенні. Іспити проходили під головуванням представників
Таврійського державного агротехнологічного університету, структурним підрозділом якого є наш заклад освіти.
Голови ЕК відзначили якісну організацію проведення іспиту та належний
показник успішності. Такий результат
отримано завдяки налагодженій співпраці та володінню на високому рівні інформаційними технологіями викладачами
коледжу.
Досвід та практика показали, що успіх
в організації дистанційного навчання насамперед залежить від кожного конкрет-

ного викладача – наскільки він гнучко та
швидко вміє перебудовувати свою роботу, наскільки в студентів та викладачів є
якісний інтернет-доступ і наскільки ефективно вони вміють ним користуватися. Бо
дистанційне навчання – це не написати у
Viber «прочитати в підручнику параграфи
7-9, відповісти на запитання після них і
виконати вправи 5-10».
У цей особливий період викладачі
активно займаються самоосвітою для забезпечення та організації дистанційного
навчання, опановують нові онлайн-інструменти та шукають зручні для себе та
студентів навчальні платформи, що дозволяють забезпечити групове дистанційне навчання. Проте існує потреба в
підвищенні професійного рівня педагогів
щодо використання цифрових засобів навчання та ІКТ в освоєнні ресурсів для урізноманітнення викладання, забезпеченні
можливості виконання цікавих завдань,
для організації дистанційного навчання.

Вимушене дистанційне навчання неможливо якісно впровадити за такий короткий час. Воно потребує певного періоду
пошуків, експериментів, ресурсів та навчання для всіх учасників освітнього процесу – як викладачів, так і студентів. Тому
цей своєрідний виклик розглядаємо як
можливість для розвитку, зокрема цифрової компетентності, та вміння вчитися.
Карантин виявився часом для вдосконалення та змін, проте, переконані,
новий формат ніколи не замінить живого
спілкування та навчання в стінах закладу
освіти, хоча нам усім доводиться швидко
адаптуватися до викликів освітнього сьогодення.
Олена БОЛЮТА
Відокремлений структурний
підрозділ «Оріхівський фаховий
коледж Таврійського державного
агротехнологічного університету
імені Дмитра Моторного»

СТРУКТУРОВАНІСТЬ –

ОСНОВА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Дистанційне навчання, на яке змушені
були раптово і швидко перейти всі заклади освіти нашої країни через введення
карантину, викликало безліч питань, суперечок та певних проблем. І це не дивно, адже більшість працівників освіти,
студентів України не були готовими до такого миттєвого рішення. І проблеми з цим
впровадженням створилися різного характеру – від технічного забезпечення до
психологічних складнощів. Але основні
труднощі виникли, в першу чергу, через
брак досвіду у дистанційному навчанні.
Сьогодні майже кожна людина має ті
чи інші технічні засоби для отримання інформації за допомогою інтернету та спілкування онлайн. І майже кожен має певні

навички користуванням цими технологіями. Так чому ж нам було так складно перейти на цей новий для нас вид навчання
– дистанційний, основними інструментами якого і є ті самі сучасні інтернет-технології, якими більшість мешканців України
користуються вже не перший рік?
Коли людина приступає до нової роботи без певного складеного плану того,
що вона має робити, без покрокового
алгоритму, а має тільки завдання, дуже
важко спрямувати свою діяльність таким
чином, щоб все було виконано вчасно,
правильно і зрозуміло. Такого плану або
програми не мали на початку введення
дистанційного навчання ані працівники
освіти, ані студенти. Так, викладачі завжди мають складені програми свого
предмету, календарні плани роботи, теми
та завдання для тих, хто навчається. Але
як це все виконати у новому форматі –
дистанційно? Пояснити новий матеріал,
повторити вивчене, дати завдання студентам, проконтролювати їх, оцінити та
підтримувати зворотній зв`язок. Це все
було під час стаціонарного навчання, але
як це все здійснити онлайн – питання.
Але насправді це не є нерозв’язним
завданням і великою проблемою, коли
стає зрозумілим, що загальний алгоритм
навчання залишається незмінним: повторення вивченого, новий матеріал, пояснення, практика за підтримкою викла-

дача, самостійна практика (завдання для
студентів), підтримка зворотного зв`язку
і оцінювання. Тільки тепер нове завдання
викладача – знайти певні відповідні технології для кожного кроку цього принципу
навчання – для передачі інформації та матеріалів студентам, зв`язку та комунікації з
ними. А також структурувати весь матеріал та інформацію таким чином, щоб було
зручно і зрозуміло не тільки викладачеві,
а і його студентам. Як приклад: по-перше,
потрібно перетворити матеріали для певної теми у зручний вигляд для онлайн-навчання. Це можна зробити за допомогою
таких програм, як Word, Excel, PDF, графічні
редактори, Google documents, електронні
підручники, відео, вебсайти. Наступне –
пояснення теми з наданням цих матеріалів. Тут допоможуть програми для комунікації, такі як Zoom, Skype, Viber, Messenger
(більш доступне і зручне індивідуально
для кожного). Далі – практика та завдання
для студентів. Є багато спеціально створених для цього інтернет-платформ. Одна з
таких, найвідоміша та найбільша, – Google
Classroom. Ця платформа дозволяє не
тільки давати завдання студентам, але й
оцінювати їх, що є наступним кроком алгоритму навчання. Зворотній зв`язок можна
здійснювати багатьма засобами, це, можуть бути такі програми, як Zoom, Skype,
Viber, Messenger або електрона пошта і,
навіть, звичайний телефонний зв`язок.

Але, насамперед, перед тим як почати
таке врегульоване дистанційне навчання,
потрібно підготувати до цього студентів,
які до введення карантину також не мали
досвіду дистанційного навчання. Їм потрібно детальне і зрозуміле пояснення
всіх цих кроків з використанням певних
інтернет-технологій. Тому обов`язково
слід провести перше вступне заняття, на
якому студенти/учні дізнаються про створену вами структурованість дистанційного навчання.
Так, для цієї структурованості потрібно виконати дуже багато роботи, витратити багато часу і сил на вивчення та
опанування нових інтернет-технологій,
програм, на пошук потрібної інформації, перетворення матеріалів у належний
вигляд для такого навчання. Але, якщо
все зробити правильно і структуровано, то найближчим часом кожен викладач зможе впевнитися, що дистанційне
навчання – не проблема, це зручно, тому
що економить час, сили та багато ресурсів, а ще – це цікаво і корисно, як і все
нове, що ми опановуємо.
Наталія ОБРУЧНІКОВА
Відокремлений структурний підрозділ
«Київський фаховий коледж
міського господарства
Таврійського національного університету
імені В. І. Вернадського»
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ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Протягом останніх двадцяти років процес переходу
від традиційного навчання до дистанційного проходив
достатньо повільно і нерівномірно. Однак за кілька місяців карантину всі, без винятку, заклади освіти швидко
перейшли на домашнє навчання. В школах батьки приміряли на себе ті чи ті вчительські обов’язки на кілька
місяців, а в університетах і коледжах діти показали свою
готовність до дорослого життя та отримали справжній
шанс проявити себе відповідальним та цілеспрямованим
членом суспільства. Ті, хто підійшов серйозно до цього
питання, отримали відповідно позитивні результати, а хто
не захотів чи не знайшов можливості скористатися всіма
позитивними сторонами цих змін, — лише скаржилися,
хейтерили та піддавали сумнівам кожне рішення чи рекомендацію державних органів в галузі освіти.
Оскільки є ймовірність того, що в наступному навчальному році на нас чекає, скоріш за все, знову дистанційне навчання (можливо й змішане), давайте розберемо
його позитивні сторони.

1. Унікальна можливість підлаштувати темп навчання під себе
Найчастіше вдома панує спокійна та розмірена атмосфера. Ми випрацьовуємо власний ритм і дотримуємося
його без додаткових переживань, чи встигнемо щось зробити, чи ні. З’являється час на поглиблене вивчення певних тем чи предметів. Є змога відчути, як це, коли розклад
і ритм формуєш сам, а не шкільний дзвоник чи викладач.
2. Можна виявити свої слабкі сторони під час навчання і працювати над ними
Методологічно сильні онлайн-уроки, робота на спеціальних навчальних платформах прозоро показують картину, в яких предметах дитина орієнтується відмінно, а де
є суттєві прогалини. Для батьків, які приділяють достатньо
уваги навчанню дитини, це може стати несподіванкою.
Отже, з’являється можливість підказати дитині та спрямувати її в потрібному напрямку, адже під час очного навчання вчителю/викладачу часто не видно цього через велику
кількість дітей в класі.
3. Repetitio est mater studiorum / Повторення —
мати навчання
Коли щось незрозуміло на заняттях діти часто соромляться перепитати та попросити повторити незрозумілий
матеріал, а в онлайн це не проблема: дитина може прослухати урок чи його частину стільки разів, скільки потрібно,
щоб закріпити матеріал. Тести, які можна проходити кілька
разів, чудово працюють на закріплення вивченого.
4. Знижується психічне та фізичне навантаження
У кожної людини є свій біоритм і, відповідно, ефективність навчання теж залежить від біоритмів. І коли дитина«сова», їй дуже важко налаштуватися на навчання з самого
ранку. А от на дистанційному навчанні ця проблема відпадає, оскільки можна підлаштуватися під кожного, розробивши відповідний розпорядок дня. А завдяки економії
часу на логістику в дитини з’являється вільний час для інших занять.

5. Навичка самоосвіти / Long Life Learning
Навичка швидко вчитися — найбільш цінна в сучасному світі. Люди, які нею володіють, — unstoppable —
незупинні. Освітні експерти переконані, що у 2030 році
процес навчання стане безперервним. Отже, у сучасного
покоління є чудова нагода прокачати цей skill, більше навчаючись самостійно за умов правильно організованої
«дистанційки».
6. Об’єктивні оцінки
Історії про батьківські війни з учителями за «свідоме заниження оцінок» смакував чи не кожен другий
батьківський чат. А ось до електронної системи претензій не поставиш. Перевірка знань стала автоматизованою, адже дитина виконує тести, і батьки можуть
одразу побачити статистику. Є ще формат перевірки
завдань з учительськими коментарями — це теж
дає об’єктивне розуміння, чому поставлено саме
такий бал.
7. Найпрестижніші курси стали безкоштовними
Під час карантину ми отримали безкоштовний доступ до найкращих освітніх ресурсів світу та можливість вивчити щось новеньке, на що у нас завжди не
вистачало часу, фінансів тощо. Для школярів ще існує
така цікавинка: якщо дитина — геній у математиці й
пройшла всю програму 10-го класу за кілька місяців,
можна записатися на курс вищої математики в MIT чи
Stanford University. А ще дистанційне навчання дає
змогу поглиблювати знання в предметах, найбільш
цікавих дітям.
Та й лікарі підтверджують, що під час домашнього навчання діти менше хворіють: зменшується кількість контактів у закладі освіти й транспорті.
Оксана СЄНЧЕВА
Науково-методичний центр ВФПО

ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ — ЗАСІБ УЗАГАЛЬНЕННЯ
І ПОШИРЕННЯ КРАЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
Вихованню у студентів ціннісної орієнтації на здоровий спосіб життя, активізації творчості викладачів і студентів, професійному зростанню педагогічного колективу сприяє традиційне проведення методичного тижня у
коледжі. Організація потребує значної підготовчої роботи, ретельного відпрацювання сценаріїв і методик проведення заходів, визначення їх логічної послідовності, підготовки завдань до конкурсів, олімпіад, які б відповідали
сучасним освітнім вимогам, були цікавими і захоплюючими. Викладачі циклової комісії будують свою роботу так,
щоб кожен студент зміг розкрити, а потім і проявити свої
творчі нахили і здібності, а самі мають можливість взаємно збагатитися, обмінятися думками, новаціями.
Свою креативність студенти проявляють у дайджесті
«За здоровий спосіб життя», складові якого розміщено в
усіх аудиторіях коледжу. Фото-сушка «О, Спорт! Ти – насолода!» ознайомлює з цікавими, корисними та неймовірними фактами з історії спорту.
Студенти стають активними учасниками веб-квесту
«Історія олімпійського руху». Метою цього дослідження
є поглиблення знань із історії Олімпійських ігор, сприяння становленню та розвитку сучасного олімпійського
руху, посилення значущості олімпійський принципів для
суспільства та кожної людини. Розміщення веб-квесту в
мережі дозволяє значно підвищити мотивацію студентів
на досягнення кращих навчальних результатів, проявити
свою пізнавальну та пошукову діяльність.
Науково-практична конференція «Фізична культура
дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі» мала за мету стимулювати студентську молодь до обговорення актуальної проблеми значення фізичної культури для людства.
Конференція запам’яталася дружньою атмосферою
та співпрацею. Вона показує, що спільна робота студентів і викладачів розвиває творчий потенціал майбутніх
фахівців, дає можливість застосовувати набуті теоретичні знання на практиці та представляти результати власних досліджень. До початку конференції видано збірник
матеріалів її учасників.
Доброю традицією є проведення спортивно-розважального свята «Старти патріотів» серед першокурсниць

спеціальності »Початкова освіта». Дівчата перевіряють
свої фізичні здібності під веселий музичний супровід
у різноманітних конкурсах та естафетах. Змагання між
студентами стимулюють їх до застосування творчого підходу, товариської взаємодопомоги та взаємоповаги. Під
час змагань першокурсниці показують не лише спритність, вправність і фізичну підготовку, а й вміння працювати у колективі, виявляти сильний командний дух. Усіх
об’єднує прагнення до перемоги.
Готовність до майбутньої професії демонструють
четвертокурсники спеціальності «Фізична культура» під
час пробного уроку з фізичної культури. Обговорюючи
його, викладачі наголошують на правильності та конкретності формулювання завдань, відповідності підібраних засобів, ефективності педагогічного керівництва
класом, умінні практиканта підсумовувати види діяльності, правильно оцінювати досягнення учнів, спрямовувати їх на подальше самовдосконалення.
«Козацька моя Україна» — під такою назвою проходять фізкультурно-художні свята до річниці Збройних
Сил України. Цей традиційний вид змагань сприяє формуванню духовних цінностей українського патріота: національної свідомості, любові до українського народу,
його історії, рідної землі, віри в краще майбутнє України. Доводити, що нинішня юнь є славними нащадками
українського козацтва, намагаються команди відділення «Технологічна освіта і фізичне виховання». Юнаки
виборюють перемогу в цікавих конкурсах та естафетах.
Багато позитивних емоцій, заряд бадьорості та гарного
настрою отримують усі учасники змагань.
Шанувальники ігрових видів спорту беруть активну
участь у змаганнях. Збірні команди коледжу радують
своїх уболівальників цікавою грою з ветеранами-волейболістами міста. «Роби з нами, роби як ми, роби краще
за нас!», — під таким гаслом проходять турніри із шахів і
товариські зустрічі з баскетболу, волейболу між викладачами та студентами.
Формування професійної компетентності майбутнього
фахівця показують відкриті навчальні заняття: цікаві лекції із застосуванням мультимедійних засобів навчання та
практичні з використанням нестандартного обладнання.

А «родзинкою» тижня цього року став конкурс педагогічної майстерності «Сучасний учитель: молодість + досвід = результат» серед студентів 3-4 курсу спеціальності
«Фізична культура», метою якого було сприяти формуванню активної життєвої позиції, удосконаленню спортивної майстерності, гармонійному розвитку особистості.
Конкурс проходив у два етапи: відбірковий — тестування з фахових дисциплін. Завершальний етап — конкурси
«Візитка», «Проведення ЗРВ», «Хобі», де учасники презентували себе, проводили загальнорозвиваючі вправи,
яскраво демонстрували світ своїх захоплень і уподобань,
проявляли свої творчі здібності. Компетентне журі враховувало не тільки рівень знань із фахових дисциплін, а й
уміння висвітлити свою життєву позицію. Під час урочистої церемонії було визначено не тільки переможців, а й
номінації: «Спортивна майстерність», «Студент — творча
особистість». Конкурсантів активно підтримували куратори, одногрупники і прихильники здорового способу життя, і це додавало їм неабиякої впевненості і завзяття.
Нестандартно, з використанням слайд-шоу, проходять години спілкування. Справжнє задоволення отримували студенти й викладачі коледжу від зустрічей з
учасниками естафети Олімпійського вогню у 1980 році.
Завершальним заходом тижня циклової комісії викладачів фізичної культури та виховання з методикою
навчання є методична кав’ярня, де підбивають підсумки
проведення методичного тижня.
Досвід проведення методичного тижня фізичної культури переконливо доводить, що на таких заходах краще
засвоюється навчальний матеріал, викладачі і студенти
отримують задоволення від спілкування, творчого пошуку, що закладає надійні професійні підвалини для педагогічної діяльності майбутніх учителів фізичної культури.
Наталія ТУНІК
Коростишівський педагогічний коледж
імені І. Я. Франка,
голова циклової комісії викладачів
фізичної культури та виховання
з методикою навчання
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ЗАСТОСУВАННЯ КОУЧИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
«Коучинг – це мистецтво сприяти
підвищенню результативності, навчання і розвитку іншої людини. Він спирається не на знання, досвід, мудрість
або передбачення коуча, але здебільшого – на здатність людини вчитися самому і діяти творчо» (Дауні).
На ринку праці, ще не так давно
вимагали від претендента на посаду наявність відповідної освіти, стажу
роботи та вікова категорія мала відповідати посаді, тобто директором в 25 років
стати нереально, «молоко на губах
не обсохло».
Але час змінився і тепер на першому
місці – бажання, готовність та здатність
людини постійно вчитися, вдосконалювати свої навички та знання, бути готовими
до змін, до втілення чогось нового та незвичного, не боятися експериментувати,
втілювати те, чого ще немає ні в кого, бути
новатором в усьому.

Головною умовою сучасного закладу
освіти є модернізація педагогічної діяльності викладачів. Педагогічні працівники потребують зручних та якісних умов
для вдосконалення їх післядипломної
педагогічної освіти, створення організованої, відкритої системи впровадження технології науково-методичного
супроводу, яка б давала змогу забезпечити неперервність професійного
зростання викладача, особливо нині,
під час впровадження дистанційного навчання.
У коледжі такою системою є навчально-методичний
кабінет,
який
своєю діяльністю не тільки спонукає
до постійного розвитку та вдосконалення професійної діяльності викладача, але й всебічно надає постійно
допомогу педагогічним працівникам
та залучає до наукової діяльності
студентів.

Ці зміни стосуються й освітнього процесу. Технології крокують вперед і від
педагогічних працівників вимагають не
сухого знання свого предмету і вміння
тримати тишу в аудиторії й наводити
страх отримання незадовільної оцінки на студента, а готовність постійно
вчитися, вдосконалювати свої навички
та бажання застосовувати нові методи і методики вкладання в освітньому
процесі.
Надихати здобувачів освіти до навчання, знаходити індивідуальній підхід не до групи студентів загалом, а до
кожного особисто. Це дає їм відчуття,
важливості, що їх бачать та чують і за їх
помилки покарання не буде, а буде надана допомога, пояснення в розв’язанні
тієї чи іншої задачі. І це дуже важливо
не тільки для студентів, а й насамперед
для викладача: «Я зміг! У мене вийшло!
Ми зробили ЦЕ!»
Педагогічний працівник змінив свої
положення з диктатури: «Я сказав! Значить, так воно і Є! Моє слово — ЗАКОН»
на положення вищого рангу Наставник –
Тьютер – Коуч: «Не бійся, я поряд! Я допоможу тобі, у тебе все вийде! Я вірю в тебе,
ти зможеш!»

Для цього на базі коледжу створено:
- школу професійної адаптації, де молоді викладачі вивчають різні методи
викладання та ведення занять, діляться
своїм досвідом викладачі-методисти в
проведенні занять, налагодженні взаємодії зі студентами, залученні студентів до
наукової діяльності;
- цифрову академію викладача, де викладачі коледжу діляться своїми знахідками, вмінням та оволодінням тими чи
іншими методами цифрової обізнаності в
проведенні занять.
На заняттях використовують інформаційні технології, а саме: опитування за
допомогою QR-кодів в програмі Plickers,
створення онлайн-тестів в GoogleForm,
проведення занять за допомогою
Classroom або Classtime, ведення електронного щоденника та створення сучасних презентацій, електронного портфоліо викладача тощо.
Науково-творче товариство «PROверь» – це залучення студентів як до наукової, так і творчої діяльності, підготовка
їх до участі в конкурсах, олімпіадах і конференціях. Це сприяє розвитку потенціалу студентів, надає їм відчуття важливості
та здатності приймати рішення, вміння

вирішувати поставлені перед собою завдання та поліпшує самоорганізацію, вдосконалює його майстерність та здобуті
знання.
Впровадження в освітній процес, чогось нового не було б можливо без постійної та стабільної роботи навчальнометодичного кабінету. Він, як би мовити,
є рушійною силою для пошуку, вивчення
та залучення педагогічних працівників
до поліпшення викладання, застосування
нових інноваційних методів, усунення застарілих методів викладання.
Педагогічний працівник – це активний
суб’єкт творчої самореалізації з певними
професійними потребами, запитами, потенційними можливостями.
Діяльність навчально-методичного кабінету Політехнічного фахового коледжу
Криворізького національного університету також охоплює надання педагогічним
працівникам коледжу:
- різновекторних сервісних послуг,
диференційованої адресної допомоги у
предметно-методичному, професійнокваліфікаційному, інформаційно-комунікаційному, моніторинговому та коучинговому напрямах;
- допомоги в розробці навчальнометодичного забезпечення дисципліни/
предмету;
- допомоги в розвитку педагогічної
майстерності з урахуванням компетентнісно зорієнтованих засобів впливу на
професійно-особистісне зростання викладача, його творчої самоорганізації в
інформаційно-технологічному просторі;

Робота коуча вимагає багато зусиль, тому що він має бути на зв’язку
майже 24/7. Кожен викладач є творчою особистістю, він може працювати
та потребувати допомоги в будь-який
час і методисти мають бути готові надати йому консультацію. Тому в нашому
коледжі запроваджено інформаційні
технології для якісної співпраці з викладачами.
Політехнічний фаховий коледж Криворізького національного університету,
впроваджуючи в навчально-методичну
роботу коучинг, дотримувався основної
ідеї, а саме:
- удосконалення професійної компетентності педагога, завдяки чому відбувається поліпшення якості знань студентів;
- оновлення та осучаснення навчально-методичних комплексів з урахуванням використання новітнього обладнання та компетенцій, якими мають володіти
випускники коледжу;
- моніторинг надання освітніх послуг
під час проходження атестації загальноосвітніх програм та акредитації п’яти спеціальностей.
Відповідно до педагогічної ідеї коледжу цього року зусилля було спрямовано на підвищення фахової майстерності
викладачів, вдосконалення педагогічної
техніки та розвиток педагогічних здібностей викладача.
Завдяки впровадженню коучингу
поліпшилася результативність роботи викладача за різними напрямами
діяльності.

- можливості проведення діагностики/ моніторингу роботи викладача, яка в
подальшому охоплює комплекс засобів
і методів, що дозволяють виправити помилки, поліпшити методику викладання,
налагодити взаємозв’язок зі здобувачами
освіти (студентами);
- можливості моніторингу роботи викладача та діагностування педагогічної
майстерності на всіх етапах міжатестаційного періоду;
- можливості ознайомлення з новітніми освітніми технологіями, спрямованими на підтримку високопрофесійних
інтелектуальних творчих пошуків студентів.

Створено електронну базу викладачів,
яка дозволяє відстежувати досягнення
викладачів за певний період, тим самим
даючи викладачу стимул для подальшого
самовдосконалення, вивчення та втілення чогось нового.
«Відчуття, що ти чогось досяг – це найнебезпечніша отрута. Протиотрута – щовечора думати про те, що можна поліпшити завтра». Інгвар Кампрад, засновник
IKEA.
Наталія КУЛІШОВА,
Надія ОЛЯНЮК
Політехнічний фаховий коледж
Криворізького національного
університету
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МОДЕЛЬ КРЕАТИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ є престижним освітнім закладом Поділля, який готує кваліфікованих
фахівців для різних сфер економіки, національно свідомих громадян держави.
Історія Вінницького торговельно-економічного коледжу
КНТЕУ сягає у 1967 рік, наказом МОН України № 137 від
01.03.2006 заклад перейменовано у Вінницький торговельноекономічний коледж Київського
національного торговельно-економічного університету (далі —
Коледж).
Особливою сторінкою успішного поступу стало входження
Коледжу до структури КНТЕУ в
1997 році. Це – можливості ступеневої освіти студентів, навчання в аспірантурі та стажування
педагогічних працівників, наукова співпраця, публікації в періодичних виданнях університету,
рецензування навчальних посібників, спільні фахові конкурси та
культурно-просвітницькі заходи
тощо. Тісна багаторічна співпраця пов’язує Коледж з Вінницьким
торговельно-економічним інститутом, який також є частиною
єдиного комплексу КНТЕУ.
За 53 роки існування коледж
підготував понад 18 тис. фахівців середньої ланки для різних
галузей економіки України. Випускники коледжу успішно працюють за фахом і за кордоном.
Коледж здійснює підготов-

ку за такими освітніми програмами: 072 Фінанси, банківська
справа та страхування; 071 Облік
і оподаткування; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізація Товарознавство та логістична діяльність,
Інформаційна діяльність підприємства); 181 Харчові технології;
241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм, 073 Менеджмент;
051 Економіка; 035 Філологія; у
сфері вищої освіти: підготовка
здобувачів за спеціальністю 035
Філологія за початковим рівнем
(коротким циклом); підготовка
здобувачів за спеціальністю 071
Облік і оподаткування за першим (бакалаврським) рівнем.
Навчальний процес коледжу
діджиталізовано. В спеціалізованих комп’ютерних лабораторіях
встановлено програмне забезпечення: Smartnotebook, Lingvo,
Tellme Mo, граматичні тести,
аудіотексти; операційні системи Windows 8, 10 (Professional)
та пакет програм Microsoft
Office (Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft Access, Microsoft
PowerPoint, Microsoft Outlook,
Microsoft Publisher), первинні
документи в електронному вигляді «Бланки бухгалтерського
обліку для України», Віртуальний
банк тощо. Для контролю знань
з різних дисциплін застосовують програми Test-2W, Plikers,
Kahoot.
На заняттях з іноземної мови
широко використовують про-

граму Smart Notebook, викладачі
створюють та пропонують безліч завдань на закріплення лексичних одиниць. За допомогою
комп’ютерно-лінгафонної апаратури студенти мають можливість
виробляти навички мовленнєвої
діяльності. Коштом гранту закуплено бінокулярні відеоокуляри,
які застосовують під час викладання туристичних дисциплін.
Для вдосконалення системи
самостійної підготовки студентів, можливостей дистанційної
освіти діє навчальний портал
на платформі Google з сайтами
викладачів, створено Google
classroom зі всіх дисциплін/
предметів, електронна бібліотека, використовують тестування
за допомогою додатка Google
Form тощо. Ці засоби показали
свою високу ефективність в організації дистанційного карантинного навчання й віддаленої
роботи викладачів. Заняття під
час карантину проводять на
базі платформи Zoom, зокрема
лабораторні роботи, практичне
навчання, уроки фізичного виховання та захисту Вітчизни, вивчення іноземних мов, курсова
підготовка до ЗНО, виховні години та інформаційні зустрічі з
керівником групи.
Наукова робота є одним з
важливих напрямів діяльності коледжу, в якій викладачі та
студенти беруть активну участь.
На базі коледжу проводять міжнародні, всеукраїнські та обласні
науково-практичні конференції,
круглі столи, форуми тощо.
Відзначено Золотими медалями проєкти коледжу: на
Десятій міжнародній виставці «Інноватика в освіті-2018» з
теми «Інтерактивні технології
колективно-групового навчання
з використанням прикладних
комп’ютерних програм на заняттях іноземної мови за професійним спрямуванням»; на Десятій
міжнародній виставці «Сучасні
заклади освіти - 2019» з теми «Використання Internetbot-додатків
в освітньому процесі коледжів
та технікумів»; на Одинадцятій

Отже, ОСКАРОНОСЦЯМИ –
2020 стали:
• Ганна Гожа, Володимир
Шевчук, викладачі Мирогощанського аграрного коледжу, у номінації «Інноваційний проєкт в
організації освітнього процесу»
з методичною розробкою «Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців
у контексті прикладного краєзнавства» (директор Віктор Терновик);
• Наталія Мухаровська, завідувач навчально-методичного
кабінету, Ірина Зінчук, завідувач навчально-методичної лабораторії, Микола Стаднік, методист Новоград-Волинського
фахового медичного коледжу
Житомирської обласної ради,
у номінації «Інноваційна діяльність структурних підрозділів»

з методичним посібником «Організація навчально-методичної
роботи в інформаційно-мережевій системі «ICIoud» (директор
Олена Солодовник);
• Віра Андрич, викладач Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка,
у номінації «Творчий проєкт із
збереження та примноження
національних традицій» з композицією (чоловічий, жіночий
костюми регіону) «Вишиване
мистецтво Буковини» (директор
Роман Гаврилюк);
• Наталія Косенчук, викладач ВСП «Ногайський фаховий
коледж Таврійського ДАТУ імені
Дмитра Моторного», у номінації
«Сучасний навчально-методичний посібник (професійна підготовка)» з навчально-методичним підручником з QR-кодами

«Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва»
(директор Олександр Герченов);
• Людмила Радченко, канд.
іст. наук, Тетяна Краснюкова,
викладач ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів», у номінації
«Сучасний навчально-методичний посібник (загальноосвітня
підготовка)» з навчально-методичним посібником «Історія
України з найдавніших часів до
ХХ ст.» (директор Сергій Кропивко);
• Лариса Кожедубова, викладач ДВНЗ «Одеський коледж
економіки, права та готельноресторанного бізнесу», у номінації «Електронний навчально-методичний посібник (підручник),
ресурс (професійна підготовка)» з електронним навчально-

міжнародній виставці «Інноватика в освіті-2019» з теми «Модель
діджиталізації сучасного закладу
фахової передвищої освіти – Вінницького торговельно-економічного коледжу як креативного
освітнього простору».
Коледж за останні роки
має кілька виграних грантових проєктів на конкурсах Вінницької ОДА: «Створення навчального центру коледжу»,
«Впровадження сучасних інноваційних технологій для проведення практичної підготовки
у віртуальному банку», «Створення віртуальної лабораторії з
готельно-ресторанного обслуговування
(навчально-тренувального ресторану), «Радіо та
аудіо гід як інноваційний засіб
підготовки конкурентоздатних
спеціалістів у галузі туризму»,
«SMART-бібліотека як інноваційний інтелектуальний та комунікаційний центр коледжу».

ад з харчових технологій (НУХТ,
Київ), Гранд-фіналах Всеукраїнського конкурсу робіт талановитої молоді у сфері грошей та
банківської справи у КНЕУ ім. В.
Гетьмана; Всеукраїнському конкурсі «Податківець майбутнього»;
численних обласних олімпіадах
та конкурсах.
Важливим підґрунтям для
формування професіонала-випускника є практика за кордоном, яку частина студентів проходить в готельно-ресторанних
комплексах Болгарії. В рамках
міжнародної співпраці підписано
договори між коледжем та Познанською школою банківської
справи (Республіка Польща).
Діяльність ВТЕК КНТЕУ спрямована на створення умов для
особистісного та професійного розвитку і творчої самореалізації кожного здобувача
освіти, надання якісних послуг,
що характеризується систем-

Студенти вибороли Золоті
та Срібні медалі у Міжнародних
кулінарних
фестивалях
BestcookFest 2017, 2018, 2019 рр.;
у VI-VII Всеукраїнському студентському конкурсі торговельної реклами в КНТЕУ; у Всеукраїнському
студентському конкурсі стартапів «TourSystemUkrChallenge», у
Міжнародному кондитерському
фестивалі «EXPO SWEET-2019»
(Республіка Польща); у Конкурсах
«Кращий кухар-юніор Поділля»,
ІІ етапі Всеукраїнських олімпі-

ним застосуванням інновацій в
освітньому процесі на базі дослідництва і творчого пошуку,
з урахуванням реальних вимог
ринку праці.

методичним підручником «Барна справа» (в.о. директора Галина Чепіль);
• Ольга Біляк, Наталія Сабова, викладачі ВП НУБіП України
«Мукачівський аграрний коледж», у номінації «Електронний
навчально-методичний
посібник (підручник), ресурс
(загальноосвітня підготовка)»
з електронним навчально-методичним посібником «Зарубіжна література» (директор
Юрій Садварі);
• Світлана Новікова, Вячеслав
Новіков,
Володимир Бурда, викладачі ВСП
«Старобільський коледж Луганського НАУ», у номінації
«Сучасні засоби унаочнення
(атласи)» з інтерактивними стендами «Фізика» (в.о. директора
Надія Жмуренко);

• Володимир Тирон, викладач ВСП «Василівський фаховий
коледж Таврійського ДАТУ імені
Дмитра Моторного», у номінації «Інноваційний досвід роботи
викладача (методичні рекомендації)» з методичною розробкою
«Цікава зарубіжна. Освітні тренди та методичні родзинки» (в.о.
директора Юлія Опанасенко).
Щиро вітаємо оригінальних,
сучасних, креативних, амбітних,
результативних, всіх, хто взяв
участь у конкурсі! Бажаємо подальших творчих злетів та маємо надію на майбутні цікаві
зустрічі на теренах освітянської
інноватики.

Оксана ВОЛИНЕЦЬ,
Людмила САВЛУК
Вінницький торговельноекономічний коледж Київського
національного торговельноекономічного університету

Оксана ТКАЧУК
Науково-методичний
центр ВФПО
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Підготовка компетентних конкурентоспроможних фахівців педагогічної освіти,
здатних гнучко перебудовувати напрям і
зміст своєї професійної діяльності, створювати і засвоювати інновації – головна
мета нашого закладу освіти.
На її реалізацію спрямовують свій досвід, талант, педагогічну майстерність досвідчені викладачі відділення початкової
освіти та соціальної роботи. Вони не тільки
усвідомлюють, але й діють за принципом:
щоб бути успішними, потрібно постійно
рухатися вперед, змінюватися відповідно
до інновацій в освітньому просторі, бути
в пошуку таких педагогічних технологій,
які б ефективно формували основи професійної компетентності, прогнозували
навчально-педагогічні ситуації підготовки
вчителя до роботи в умовах Нової української школи, передбачали співдію всіх
суб’єктів освітнього процесу, коли студент є активним співавтором власного
навчання. Провідними в роботі викладачів стають діалог, дискусія, технології проблемного, проєктного, інтерактивного,
дослідницького навчання, використання
різних форм рефлексії.
Електронна бібліотека, мультимедійні аудиторії, комп`ютерні лабораторії, які
функціонують у коледжі, створюють можливість застосувати в процесі навчання
студентів досягнення інформаційно-комунікативних технологій, упроваджувати новітнє навчально-методичне забезпечення
викладання дисциплін: відеоматеріали,
мультимедійні презентації, електронні
підручники і посібники, контрольні програми тощо. Все це дозволяє істотно оптимізувати процес навчання, зробити його
більш цікавим, динамічним і наочним,
сприяє розвиткові творчої взаємодії викладача і студента, вчить занурюватися
в реальну атмосферу ділового співробітництва, реалізує принцип «До творчості
студента – через творчість викладача»,
формує нове педагогічне мислення в майбутніх фахівців початкової освіти, готує їх
до використання інновацій.

дарт початкової загальної світи. Моделювання освітнього процесу в умовах
НУШ» є ознайомлення з Державним
стандартом початкової освіти, Типовими освітніми програмами, Типовим навчальним планом, поглиблення розуміння інтегрованого підходу, розвиток
навичок планування в умовах інтегрованого підходу та оцінювання освітніх
досягнень учнів, ознайомлення з особливостями організації орієнтованого
на дитину освітнього середовища. А на
заняттях з предметних методик у студентів формуються професійні компетенції
для ефективного впровадження сучасних педагогічних технологій у практику
навчання освітніх галузей, передбачених Державним стандартом початкової
освіти.
Педагогічні тренінги та дискусії,
аукціони педагогічних ідей, моделювання конкретних ситуацій, рольові
ігри під час практичних занять дають
змогу активно та творчо діяти, формують уміння використовувати інновації,
сприяють пошуку і виробленню індивідуального стилю майбутньої педагогічної
діяльності.
Особистісному
та
професійному зростанню майбутнього педагога,
його готовності активно долучитися до
справи модернізації змісту освітньої діяльності сприяють науково-практичні
конференції, семінари-практикуми, майстер-класи за участю вчителів базових
шкіл, тренерів НУШ, олімпіади з методик
викладання навчальних дисциплін та
виставки дидактичних матеріалів, захисти авторських та колективних творчих
проєктів, конкурси педагогічної майстерності. Інноваційна діяльність стала
невід`ємною складовою практичної підготовки фахівця.
Модератором цієї роботи в коледжі
є навчально-методичний кабінет Нової
української школи, на базі якого створено професійне об’єднання «Освітня
платформа НУШ».

У ході вивчення психолого-педагогічних дисциплін, предметних методик,
студенти під час лекцій знайомляться з
ключовими поняттями, змістом, формами та заcобами реалізації інноваційних
педагогічних технологій. Зокрема, завданням спецкурсу «Державний стан-

Разом з тим викладачі усвідомлюють,
що інноваційні технології – це не єдиний
педагогічний інструмент вчителя. Живий
інструмент, за допомогою якого можна
відчути внутрішній світ дитини, вплинути на нього – це слово. Тому особливо
важливим є виховання мовної особис-

тості вчителя, формування комунікативної компетентності. Майбутні педагоги
під час навчальних занять, педагогічної
практики, позааудиторної навчально-виховної роботи працюють над збагаченням
словникового запасу, правильністю, виразністю, образністю, емоційністю мови,
вчаться впевнено почувати себе у будьякій ситуації комунікації, доцільно наводити аргументи, переконувати. А моделювання очікуваного спілкування з класом,
організація спілкування в момент безпосередньої взаємодії та аналіз системи
спілкування готують майбутнього вчителя
до професійної мовленнєвої діяльності,
сприяють формуванню комунікативної
компетентності.
Добре усвідомлюючи те, що особистість вчителя розкривається перед учнем
в єдності слова і поведінки, велику увагу
спрямовуємо на виховання високої моралі майбутнього педагога , оволодіння ним
професійною етикою.
Така організація освітнього процесу в коледжі сприяє формуванню професійної компетентності, підвищенню
якості підготовки майбутнього педагога,
розв’язує задавнену суперечність між інноваційним характером очікуваних змін
у змісті Нової української школи і ефективним підходом до підготовки педагогічних кадрів, а також вирішує проблему
формування інтересу до професійної діяльності, позитивної мотивації до майбутньої професії.
Слід зазначити, що саме випускники
педагогічних коледжів більше вмотивовані на педагогічну діяльність з огляду на
ранню професіоналізацію та значну увагу
до практичної підготовки, яка передбачає
велику кількість кредитів на проведення
різних видів практик.
У цьому році під час переддипломної
практики майбутні вчителі початкової
школи зіткнулися віч-на-віч з дистанційним навчанням. Це змусило їх в досить короткий термін не тільки поглибити знання про принципи, інструменти,
платформи, методики та технології дистанційної освіти для початкової школи,
але і взяти активну участь в організації
якісного навчання молодших школярів
з використанням цифрових технологій.
Вони одержали перші уміння організовувати освітній процес з використанням
платформ Zoom, Classroom та ін., давати
раду технічним проблемам, надихати й
мотивувати учнів, адже мотивація у дистанційному навчанні відіграє одну з голо-

вних ролей, здійснювати формувальне
оцінювання знань учнів, забезпечувати
взаємодію всіх учасників освітнього процесу. Як зазначали студенти-випускники,
час цієї практики був для них не тільки
складним, але й цікавим, незабутнім, продуктивним. Немає сумнівів, що цей досвід
стане важливою складовою їх майбутньої
педагогічної діяльності. А підтримка державою педагогічних коледжів дасть їй
шанс отримати компетентного, орієнтованого на успіх вчителя.
Семінар-практикум
«Методичні акценти НУШ:
інтегрований курс
«Українська мова та літературне
читання»
за участю вчителів базового Коломийського ліцею №1 імені В.Стефаника
Віри Мельник та Елли Неміш
Перші уроки офлайн та онлайн

Любов АКІМОВА
Комунальний вищий навчальний заклад
«Коломийський педагогічний коледж
Івано-Франківської обласної ради»
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ:

співробітництво та взаємодія

Ефективна взаємодія в освіті – надзвичайно важлива,
цікава і корисна. Нашому ліцею лише один рік, але сьогодні із впевненістю можемо стверджувати: Ірпінський
академічний ліцей Національного університету біоресурсів і природокористування України Ірпінської міської
ради Київської області – це сучасний, ліцензований, комунальний, багатопрофільний заклад освіти, який згуртовує дітей, розвиває й вдосконалює здібності, обдарування, творчі нахили, виховує лідерів. Ліцей – це команда
висококваліфікованих педагогів на чолі із в.о. директора
С.К. Березинець, обдаровані, допитливі учні, зацікавлені
(небайдужі) батьки та наші партнери: Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Відокремлений підрозділ Національного університету
біоресурсів і природокористування України «Ірпінський
економічний коледж».
Успішна адаптація учнів до навчання у закладі
освіти – запорука якісного навчання. На початку навчального року кожен педагог стикається з проблемою
адаптації учнів до освітнього процесу, і роль класного
керівника в успішній адаптації важко переоцінити.

Адаптація до навчання – це процес активного і свідомого пристосування учня до нових для нього педагогічних умов, вчителів, учнів класу за допомогою різноманітних способів і засобів. У цей період діти чекають змін
на краще, бажають стати дорослішими, налагодити взаємини з учителями та однокласниками, у них виникає бажання зрозуміти себе, свої здібності й особливості, свою
унікальність і неповторність. Кожен класний керівник,
знає: це найважливішій період для розвитку повноцінного спілкування і формування учнівського колективу.
Найкраще адаптуватися учням допомагають колективні справи. Першою такою справою стала для наших
ліцеїстів участь у спортивних змаганнях до Дня першокурсника, що відбулися в Ірпінському економічному
коледжі. Учні ліцею мали можливість продемонструвати свої уміння, творчі здібності, силу та витривалість,
бажання перемагати. Свято вдалося на славу. Ліцеїсти
згуртувалися, отримали яскраві враження і емоції, які так
потрібні в період адаптації до умов навчання в новому
закладі освіти.
Наступним був конкурс талантів «Коледж має таланти». Такі позаурочні колективні заходи допомагають виявити й розвивати індивідуальні нахили та інтереси учнів,
творчі здібності, налаштовують гарні взаємини з учнями.
Нова українська школа вчить дитину бути особистістю, працювати у команді, бажати експериментувати, не
боятися. Це нове покоління, і вчитель має бути не для
того, щоб писати на дошці, а щоб підказати, скерувати
туди, де дитина зможе себе реалізувати. Актуальною у
цьому сенсі є тісна взаємодія усіх учасників освітнього
процесу.
Проблему педагогічної взаємодії активно розробляють у науці. Сьогодні багато пишуть про інтегровані,
бінарні, партнерські уроки як інноваційний інструментарій для вчителів. Переваги таких уроків для учнів очевидні: мотивація до навчання; формування ключових
компетентностей; приклад учням щодо партнерства;
командна робота, уміння знаходити компроміс. Для вчителів я б виділила такі переваги: персональний розвиток
себе як учителя і особистості; можливості для творчості і
реалізації власної автономії.

Безсумнівно, співучителювання – це нові можливості
для усіх учасників освітнього процесу. Прикладом такої
співпраці є уроки хімії у 9-х класах, які впродовж року
проводять учитель ліцею Несміян Тетяна Анатоліївна та
викладач циклової комісії маркетингу і торгівлі Ірпінського економічного коледжу, канд. с/г наук Поцелуйко Микола Петрович на базі лабораторії «Дослідження
якості продуктів харчування». Такі заняття сприяють
формуванню в учнівської молоді сучасних уявлень про
навколишній світ, науковий стиль мислення, наочно демонструють тісний зв’язок науки з життям та мотивують
до навчання. Щиро дякуємо адміністрації коледжу за
таку можливість.
Партнерські уроки з предметів «Економіка» та «Фінансова грамотність» практикують учитель ліцею, кандидат
економічних наук Точиліна Ірина Валентинівна та викладачі коледжу Іванова Світлана Миколаївна та Чайка Лілія
Вікторівна. Під час інформаційно-пізнавального уроку
з використанням інтерактивного сервісу Kahoot ліцеїсти мали можливість перевірити свій рівень фінансової
грамотності, стали учасниками гри-вікторини та отримали практичні навички з теми «Фінансова складова
запозичень».
Викладачі циклової комісії фінансово-економічних
та облікових дисциплін коледжу провели цілу низку
цікавих, змістовних заходів. Серед них тренінги та Гравікторина «Економічна абетка». Різноманітні завдання
на кмітливість, розв’язування нестандартних ситуацій,
тест-вікторина, ребуси сприяли розвиткові математичної компетентності ліцеїстів, знайомили з економічними
поняттями.
Завідувачка лабораторії «Торговельно-технічного
обладнання» коледжу Ковтун Олена Петрівна провела
надзвичайно цікавий майстер-клас «Принципи роботи
контрольно-касових апаратів».
Прикладом творчої співпраці, педагогічного партнерства викладачів іноземної англійської мови ліцею Хромчак Наталії Володимирівни та коледжу Івкової Наталії
Миколаївни стало заняття з англійської мови, що відбулося напередодні Дня Святого Валентина для студентів
групи 103 та учнів 10-Б класу. Юнаки та дівчата мали можливість розвинути свою комунікативну компетентність,
познайомитися з історією свята, взяти активну участь у
конкурсах, виготовленні валентинок, спілкуватися.
Окрім співучителювання, такі заходи є яскравим прикладом учнівського партнерства.
Шлях до професійного самовизначення – справа відповідальна. Дехто з наших ліцеїстів мріє стати науковцем, хтось пов‘яже своє майбутнє з підприємництвом,
хтось обере інший напрям, але всім, як майбутнім компетентним фахівцям, стануть у пригоді важливі навички:
спостерігати, аналізувати та робити висновки, аргументувати свої думки, працювати в команді, втілювати ідеї
на практиці, критично мислити. У співпраці з коледжем
і університетом було започатковано профорієнтаційний
проєкт, що дасть можливість нашим ліцеїстам реалізовувати безперервну освіту.
Для цього впродовж навчального року в ліцеї активно діяли наукові гуртки, що стали результативним прикладом ефективної взаємодії науковців університету та
вчителів, класних керівників ліцею:

«Іноземна філологія» (керівник: Нікольська Ніна
Вікторівна, доцент кафедри романо-германських мов і
перекладу);
«Основи економіки та менеджменту» (керівники: Буряк Руслан Іванович, доктор економічних наук, завідувач
кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, та Рябчик
Алла Володимирівна, доцент кафедри маркетингу та
міжнародної торгівлі, кандидат економічних наук);
«Біотехнологія, екологія» (керівник: Любова Оксана
Володимирівна, доцент кафедри молекулярної біології,
мікробіології та біобезпеки).
Науковий гурток «Основи програмування та ІТ».
В умовах стрімких змін сьогодення цілком природньо, що діти мають величезне бажання стати відмінними фахівцями з IT-технологій. А для цього потрібно
постійно й наполегливо навчатися – переконаний керівник наукового гуртка «Основи програмування та ІТ»
Міловідов Юрій Олегович, старший викладач кафедри
комп’ютерних наук НУБіП України. Особливо цінним у
роботі гуртка є спрямування на розвиток логіки, критичного мислення, просторового уявлення, формування
практичних навичок програмування.
Співпраця Ірпінського академічного ліцею з Національним університетом біоресурсів і природокористування України – це вимога часу, яка ніколи не зменшується. Стратегічне завдання нашої взаємодії – забезпечити
умови надання якісної сучасної освіти на основі принципів партнерства.
Кожна зустріч наших ліцеїстів з науковцями університету є змістовною, цікавою та незабутньою!
Значною частиною профорієнтаційного проєкту є
проведення екскурсій до університету та коледжу, зустрічі з професорсько-викладацьким складом, студентством.
Під час одного з візитів до університету ліцеїстам гуманітарно-правового напряму провели демонстраційні
заняття на гуманітарно-педагогічному факультеті. Завідувач кафедри педагогіки, доктор педагогічних наук, професор Сопівник Руслан Васильович розповів про переваги та особливості навчання на факультеті, про наукові
досягнення, участь студентів в наукових дослідженнях.
Насамкінець хочу зазначити, що на нашу думку, не існує проблем співпраці школи та ЗВО. У всіх нас є спільна
мета – освіта та виховання майбутнього покоління, яку
намагаються вирішити усі зацікавлені особи та заклади.
Ми бачимо великі можливості співпраці не лише на рівні
установ, а й на рівні людського капіталу як в ліцеї, так і в
коледжі, університеті.
Участь у спільних активностях, піднесення рівня мотивації та зацікавленості в освіті, науковій діяльності,
профільна та професійна орієнтація та скерованість на
результат – саме ці кроки стали першими в ефективній
взаємодії ліцею, коледжу, університету.
Запрошуємо на навчання до нашої дружної родини
ІАЛ НУБіП України.
Наталія РУДЕНКО,
Світлана БЕРЕЗИНЕЦЬ
Ірпінський академічний ліцей
Національного університету
біоресурсів і природокористування України
Ірпінської міської ради Київської області
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СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ –

школа лідерства, шлях до розвитку та самореалізації

Сучасну молодь недаремно
розглядають як стратегічний
національний ресурс суспільства. Саме молодь бере активну участь у пошуку та реалізації
конструктивних рішень у проблемних життєвих ситуаціях, де
проявляють себе як творчі, ініціативні, винахідливі особистості.
В академічній групі, яка перебуває на певному етапі свого
розвитку, відбувається становлення особистості студента.
Характер розвитку особистості
зумовлено рівнем розвитку групи в якій перебуває особистість.
Саме це спонукає студентське
самоврядування до подальшого розвитку й збагачення новітніми демократичними ідеями.
Від ефективності його діяльності залежить формування національно свідомого громадянина.
Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та
інтересів студентів, також брати
участь в управлінні закладом
вищої освіти. У своїй діяльності
органи студентського самоврядування керуються винятково
нормами законодавства, зокрема Законом України «Про вищу

освіту», «Положенням про студентське самоврядування».
Студентське самоврядування – це форма управління, за
якою студенти мають право
самостійно вирішувати питання внутрішнього управління.
Головною метою діяльності
студентської ради є створення
умов самореалізації молодих
людей в інтересах особистості,
суспільства та держави. Студентське самоврядування це
й інструмент удосконалення
освітнього процесу.
Чергова зустріч голів студентського самоврядування та
відповідальних за виховну роботу у ЗВО відбулася 17 червня
2020 року в онлайн-режимі на
платформі Webex Conference за
ініціативи керівництва Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової
передвищої освіти».
Ця зустріч продиктована
реаліями часу. Учасники мали
можливість обговорити такі нагальні питання:
– дистанційне навчання під
час пандемії: «за» і «проти»;
– роль органів студентського самоврядування та роботи
Школи лідерів;

ЗАСНОВНИК:
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
Випускаючий редактор – Оксана СЄНЧЕВА,
Леся ЩЕРБАКОВА
Літературний редактор – Ірина СЄРОВА
Верстка та дизайн – Тетяна ГУЛЯЙ

– практична підготовка студентів;
– соціальні питання студентської молоді, які виникли в період карантину;
– доровий спосіб життя та
фізкультурно-оздоровча робота серед студентів;
– психологічне здоров’я молоді в період перебування на
карантині.
З вітальним словом виступила Тетяна Іщенко (директор
Науково-методичного центру
ВФПО). Учасники розповіли про
реалії весни 2020 року та дистанційного проведення в запланованих заходів, ділилися досвідом та подальшими планами.
Дистанційне навчання у багатьох асоціюється з доступністю, іншими словами, з «відкритістю» навчальних програм
для значної кількості людей.
Крім того, характерна для дистанційної освіти гнучкість надає
студенту можливість вибрати
в дистанційне навчання зміст
курсу, визначити кінцеву мету
навчання.
Дистанційне навчання в умовах карантину стало можливістю
для формування не тільки самостійності, самовдосконалення,
самоорганізації студентів, але й
милосердя, співчуття, поваги та
толерантності. Стали в пригоді
потужні сервери електронних
курсів, використання різноманітних віртуальних платформ,
що дали змогу проводити відеолекції, вебінари. Налагоджено
оперативну взаємодію з деканатами і кафедрами щодо внесення змін у графіки модульного
контролю, організації практик,
надання індивідуальних консультацій. Створено безліч контактних мережевих груп серед
студентства та викладачів.
Колеги Войцехівська Ірина
(Могилів-Подільський
технолого-економічний фаховий коледж Вінницького НАУ) та Рудзь
Олена (Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького НАУ) підготували цікаві презентації. Рурик Галина, завідувач
психолого-педагогічної лабораторії науково-просвітницьких
інноваційних технологій розвитку особистості Миколаївського
національного аграрного університету, наголосила у своєму
виступі на важливості в умовах
пандемії допомоги викладача-
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куратора молодій людині, на
тому, як важливо зважати на
психологічний стан студентів в
умовах світової пандемії.
У сучасному світі велику
роль відіграють міжособистісні
контакти, уміння швидко і ефективно взаємодіяти з різними
людьми, організувати свою і діяльність оточуючих. Керування,
як і комунікації, завжди було
властиво людському буттю. Лідерський потенціал є властивістю особистості, на розвиток
якої впливають виховання, соціальні чинники та індивідуальні
особливості людини. Розвиток
лідерських якостей в юнацькому віці набуває особливої важливості, оскільки в цей період
продовжується
формування
життєвої позиції, відбувається
розширення життєвого простору, соціального оточення
тощо. Однією з найважливіших
якостей лідера є його організаторські здібності. Лідер з розвиненими
організаторськими
здібностями здатний не тільки
до ефективної організації людей, а й швидко і правильно оцінює ситуацію, виділяє завдання

їда наголосила, що саме Школа
Лідера допомогла їй розкритися і стати очільницею студентства. Дискусію підтримали Інна
Ліщенко,
голова
студентського самоврядування Білоцерківського НАУ, Коханова
Антоніна, голова ради студентського самоврядування Уманського
національного
університету садівництва, Куза
Анжела, керівник підрозділу
з організації виховної роботи студентів Львівського НАУ,
Шарата Наталя, проректор з НПР
Миколаївського НАУ, Грицаєнко
Ігор, помічник ректора з організаційних питань, виховної
роботи та студентських справ
Таврійського ДАТУ імені Дмитра
Моторного,
Нечипоренко
Максим, голова студентського
парламенту ВСП «Технологоекономічного фахового коледжу
БНАУ», Кушнір В’ячеслав, голова
студентського
самоврядування відділення інформаційних
технологій ВСП «Технолого-економічного фахового коледжу
БНАУ», ШАЦ Надія, голова студентської ради Таврійського
ДАТУ імені Дмитра Моторного.

першорядної важливості, відрізняє реальні цілі від фантазій та
здатний досить точно розрахувати строки для вирішення поставлених питань. Про це говорила у
своєму виступі колишня голова
студентського самоврядування
Одеського ДАУ, а сьогодні – керівник культурного центру ОДАУ
Зінаїда Гребенюк, яка поділилася досвідом організації дозвілля
студентів університету, а також
звернулася до членів студрад
коледжів та університетів з проханням бути ще більш активними, творчими та дієвими. Зіна-

Впродовж дискусії було багато обговорено і почуто. Зрозуміло, що у відповідь на виклики
пандемії, аграрні заклади освіти
виявили високий рівень готовності та почали напрацьовувати
новий досвід, який стане у пригоді у сучасному змінному світі.
Впевнена, ми станемо ще більш
згуртованими, мобільнішими,
креативнішими. Зичу завжди
мати всім 36,6!
Олена КОВАЛЕНКО
Одеський державний
аграрний університет
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