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Нагадаємо, що розробка Стратегії стартувала 6 серпня і наразі вже підготовлено
та винесено на громадське обговорення
проєкт Стратегії розвитку вищої освіти
України на 2021-2031 роки, підготовлений
на виконання Указу Президента України
Володимира Зеленського «Про вдосконалення вищої освіти в Україні» №210/2020
від 3 червня 2020 року.
Проєкт документа розроблено Робочою
групою, до складу якої увійшли керівники провідних вищих навчальних закладів
України, представники центральних органів виконавчої влади, широке коло науковців і представників громадськості.
Пропозиції та зауваження до проєкту
можна надсилати до 25 жовтня 2020 року
на електронну адресу: vrublevska@mon.
gov.ua, додаткова інформація за номером телефону 044-481-32-38, Врублевська
Олена Василівна - державний експерт експертної групи з питань нормативно-правового забезпечення вищої освіти і освіти
дорослих директорату вищої освіти і
освіти дорослих.
Більше інформації за посиланням:
https://mon.gov.ua/ua/news

С Т Р А Т Е Г І Я Р О З В И Т К У, А Б О Я К
ЗРОБИТИ, ЩОБ НЕ НАСТУПИТИ…

Стратегія розвитку вищої освіти
на 2021-2031 рік не скажу, що є давно
очікуваним, але важливим документом, який має стати дороговказом в
майбутнє (хотів без лишнього пафосу – не вдалося). Якщо говорити про
стратегію ключовими фразами, то зазначу таке.
Мета – якісна освіта інтегрована в європейській освітянський простір, конвертований диплом.
Шляхи вирішення – мотивований
студент, кваліфікований викладач, щедра держава, добре оплачувані робочі
місця.
Очікувані результати – розвинута
економіка, процвітаюче суспільство, гарантовані права і можливості.
Ризики і можливі негативні наслідки – оптимізація закладів освіти, скорочення бюджетної складової і розширення
комерційної, а також втрата робочих місць
для науково-педагогічних працівників.
Щодо самого проєкту стратегії. Цікаво подана структура, створено робочі
групи, проводяться онлайн-засідання.
Що насторожує. В першу чергу, відсутність аналізу результатів попередньої
стратегії розвитку, особливо, враховуючи, що на статтю «розвиток» у бюджеті останні роки фактично не виділено
коштів. В основу все-таки потрібно покласти процес імплементації Закону
України «Про вищу освіту». А тут є про
що поговорити, повертаючись спочатку
до першої редакції, а потім до останньої
зі змінами і доповненнями.

Враховуючи, що реформування освіти загалом і вищої особливо, яка триває
вже майже 30 років з стратегіями і без
них, думаю, що, напевно, настав час провести інвентаризацію результатів (що
вдалося, від чого потрібно відмовитися,
до чого повернутися).
Якщо говорити про економічні досягнення, рівень життя, демографічну ситуацію, міграцію населення, розглядаючи
це як результат, зокрема освітянської діяльності, підготовки кадрів, то результат
це невтішний і не потребує додаткових
коментарів.
Ще одне питання, яке ми сором’язливо обходимо, – ринок праці. Не може
ринок освітянських послуг бути зорієнтований лише на ринок праці України.
Якщо так, то навіщо нам потрібний був

Болонський процес, конвертований диплом і європейський досвід запровадження кредитно-модульної системи,
не говорячи вже про знання іноземної
мови? Будемо відвертими – стан економічного розвитку країни не передбачає
особливого збільшення національного
валового продукту, а отже, і створення
нових робочих місць.
Так що хочемо ми чи не хочемо, але
значна кількість молодих людей змушена виїжджати за кордон на роботу і працювати там, здебільшого, не за фахом.
Отже, за такої ситуації, напевно, варто
реагувати і на потреби світового ринку
праці. Час настав думати не тільки про
державу, а і про окремо взятого українця, його благополуччя.

2

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ

ІНТЕРВ’Ю З ОСВІТЯНАМИ

вересень 2020 р. №14(14)
стей отримання освіти для дорослих,
удосконалення практичної підготовки
здобувачів освіти із використанням технологічних і виробничих інновацій.
Крім зазначеного, на базі Центру
дуальної освіти проводитимуться семінари-практикуми, конференції, майстер-класи та інші заходи з питань
впровадження новітньої техніки та інноваційних технологій у процесі підготовки
кваліфікованих кадрів у закладах професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої та вищої освіти.

Володимир ЛАДИКА,
академік НААН,
ректор Сумського
національного аграрного
університету
У Вас дуже цікава ідея щодо створення регіонального центру дуальної
освіти. Знаючи Ваш досвід співпраці
з німецькими колегами та велике бажання ширше інтегрувати освіту до
європейського зразка, просимо поділитися ідеями щодо цього проєкту.
Це надзвичайно важливе питання, і
в Сумському національному аграрному
університеті вже давно усвідомили важливість того, щоб освіта давала студентам реальні знання, які потім стануть їм
у пригоді на виробництві. На моє переконання, сьогодні на перший план виходить необхідність забезпечення реальних потреб аграрного виробництва
через інтеграцію аграрних закладів вищої освіти із загальноосвітніми, професійно-технічними навчальними закладами та коледжами.
Ми ініціюємо створення Північно-східного центру дуального навчання
Сумського НАУ як навчального структурного підрозділу університету за прикладом Центру професійної підготовки
«Дойла» (Німеччина).
Головною метою діяльності цього
центру буде організація та проведення навчання за дуальною формою учнів
старших класів загальноосвітніх закладів освіти, учнів професійно-технічних
закладів освіти, студентів коледжів, здобувачів освіти освітнього ступеня бакалавр та магістр Сумського національного
аграрного університету за участі підприємств (організацій, установ) як в Україні,
так і за кордоном.
До складу Центру входитимуть чотири навчальні модулі: комплекс навчально-практичних лабораторій систем
точного землеробства, навчально-практична лабораторія переробки м’яса
«Глобино», навчально-практична лабораторія технології свинарства Hog Slat,
навчально-практична лабораторія сучасних технологій виробництва та переробки молока.
Основними завданнями діяльності
Центру буде запровадження дуального
навчання з метою скорочення розриву
між теоретичною і практичною підготовкою фахівців. Цей підрозділ забезпечуватиме проведення фахового навчання
школярів старшої школи, учнів ПТНЗ, студентів коледжів, здобувачів вищої освіти
освітніх ступенів бакалавр та магістр,
які передують практичному дуальному
навчанню на виробництві. Також тут проводитимуть підвищення кваліфікації інженерно-технічних кадрів підприємств,
забезпечуватимуть надання можливо-

Ваш університет відомий як заклад
освіти, який співпрацює з аграрним
бізнесом на Сумщині та Чернігівщині.
Які перспективи цієї діяльності?
На мою думку, надзвичайно актуальною є інтеграція вищої освіти та аграрного бізнесу, адже у сучасному світі тільки
таке поєднання здатне забезпечувати
якість підготовки фахівців відповідно до
вимог виробництва: фахівець, що працює в агропромисловому комплексі, має
бути добре обізнаний на сучасних технологіях у рослинництві та тваринництві,
вміти використовувати сільськогосподарську техніку світових брендів.
Головним завданням університету є
забезпечення якості освіти та підготовки висококваліфікованих фахівців, які
мають компетенції відповідно до вимог
сучасного агропромислового виробництва. Сумський НАУ тісно співпрацює
з провідними аграрними компаніями
України, результатом чого є реалізація
проєктів із запровадження дуальної
освіти та магістерського курсу «Системи
точного землеробства». Досягнення поставленої мети стало можливим завдяки
формуванню сучасної матеріальної бази
за участі аграрного бізнесу. Партнерами
університету є компанія-виробник ветеринарних препаратів «Бровафарма»,
продовольча компанія «Nestle», група
підприємств компанії «Глобино», аграрні компанії «Кернел», «Миронівський
хлібопродукт», «Індустріальна молочна
компанія», «Агропросперіс», «Укрлендфармінг», провідні світові виробники
техніки «Horch», «CaseIH», «JohnDeere»,
«Class». Університет активно співпрацює
з вітчизняними виробниками техніки
– компаніями «Лозівські машини», ПАТ
«Ельворті», ТОВ «Завод Кобзаренка», які
надають зразки техніки для проведення
випробувань, наукових досліджень, використання в освітньому процесі. Синергією вищої освіти і бізнесу стало створення Центру точного землеробства СНАУ
та запровадження інноваційних методів
навчання на основі широкого використання інформаційних технологій.
Як перспективу подальшого розвитку
співпраці з аграрним бізнесом розглядаємо залучення авторитетних фермерів і
топ-менеджерів провідних компаній, які
є партнерами університету, до освітнього процесу. Так, в умовах дуального навчання саме вони забезпечують освітній
процес на виробництві. Крім того, вони
регулярно читають лекції студентами із
сучасних технологій виробництва сільськогосподарської продукції. Як приклад, в освітньому процесі беруть активну участь: Євген Омельченко (компанія
«Агротехсоюз»), Федір Рошко (ТОВ «Молоко Вітчизни»), Микола Штукін (компанія «Ворожбалатінвест»), Сергій Карпенко (ТОВ «Хлібодар»), Сергій Чижик (ТОВ
«Вітчизна»), Василь Лобода (група компаній «Укрлендфармінг»), Тетяна Крижська
(ООВ «Сумська м’ясна компанія»), Олександр Овчаренко (ТОВ «Прогресивні
ферми»), Сергій Бондар (клініка «Хелс»),
Олександр Ассорі (Сумська державна

біологічна фабрика), Богдан Лащ (ВАТ
«Сумбуд») та багато інших.
У структурі Сумського НАУ 5 коледжів та інститут. Що робиться у межах
університетського центру для реалізації ступеневої освіти? Нас також
цікавить Ваш погляд щодо можливостей передачі фахових коледжів на
місцевий бюджет.
З 2003 року до складу університету
увійшли 6 аграрних коледжів Сумської
області та було реально запроваджено
вертикально-інтегровану систему підготовки фахівців, яка забезпечила реалізацію ступеневої освіти з урахуванням
сучасних вимог щодо якості підготовки.
Для забезпечення ступеневої підготовки
було запроваджено наскрізні освітні програми, які дозволили узгодити навчальні
плани та навчальні програми дисциплін
з метою уникнення дублювання. Важливою складовою співпраці з коледжами
стало поєднання ґрунтовної практичної
і теоретичної підготовки, що відповідає
потребам роботодавців, зацікавлених
у запровадженні дуального навчання із
залученням саме випускників коледжів.
Розвитком вертикально-інтегрованої
системи підготовки фахівців є запровадження Північно-східного центру дуального навчання, що сприятиме більшій
інтеграції професійно-технічних закладів
освіти, фахових коледжів та Сумського
НАУ у підготовці фахівців за такою системою навчання.
Щодо можливостей передачі фахових
коледжів на місцевий бюджет, то, на мою
думку, це вплине на суттєве скорочення закладів фахової передвищої освіти,
тому що обласний бюджет не зможе фінансувати їх в повному обсязі і шукатиме можливості оптимізувати витрати на
освіту. У такому випадку слід розглядати
можливість (урегулювавши законодавчо) фінансування частинами: з державного бюджету (за підготовку здобувачів
освіти у межах шкільної програми), місцевого бюджету та бізнесу (за фахову підготовку).
Чи справдилися Ваші очікування,
зважаючи на результати прийому
цього року? Що б Ви змінили в умовах
прийому на майбутнє?
Прийом 2020 року відбувався в умовах карантинних обмежень, але їх вплив
не був таким суттєвим на результати, як
запровадження ЗНО для випускників коледжів та ЄВІ з іноземної мови для вступників до магістратури.
Загальна кількість першокурсників у
поточному році становить 1989 осіб, що
на рівні минулого року та плану, але за
освітніми ступенями відбулися певні зміни. Найбільший приріст студентів маємо
на денній формі навчання, де було зараховано на 69 осіб більше попереднього
року, у тому числі 1 курс на базі школи
більше на 148 осіб. Маємо також позитивну тенденцію набору на перший курс
скороченого терміну денної форми навчання на базі молодшого спеціаліста за
умови, що вступ відбувався за сертифікатами ЗНО з української мови, а для
економічних спеціальностей – і з математики. За заочною формою освітнього
ступеня бакалавр скороченого терміну
навчання відбулося зменшення набору,
тому що випускники минулих років не
мали відповідних сертифікатів, або не
змогли їх скласти.
Запровадження ЄВІ з іноземної мови
вплинуло негативно на набір до магістратури, де маємо зменшення зарахованих, як за денною так, і заочною формою
навчання.

Щодо змін в умовах прийому 2021
року, то, на мою думку, вступ буде ще
складнішим для абітурієнта. Є пропозиція щодо необхідності лобіювання питання щодо мораторію на запровадження у
наступному році ЄВІ з іноземної мови
для спеціальностей 20 галузі, що вплине
на підготовку за ключовими для аграрного сектору економіки спеціальностями «Агрономія», «Агроінженерія», «Захист рослин», «Технології виробництва
та переробки продукції тваринництва»,
«Садово-паркове господарство».
Щодо сертифікатів ЗНО для вступу на
освітній ступінь бакалавр скороченого
терміну навчання пропонуємо розширити перелік сертифікатів для вступу на
місця комерційного фінансування.
Запитання щодо оптимізації закладів освіти.
Погоджуюся, що зменшення вступників у окремі фахові коледжі є підставою
для проведення оптимізації. Крім того,
необхідно врахувати, що фінансування
фахових коледжів з місцевих бюджетів
не дозволить утримувати заклади фахової передвищої освіти у кількості, яка
склалася історично. Головним критерієм,
за яким визначатиметься майбутнє фахових коледжів, є якість підготовки, яка
має відповідати стандартам освіти та вимогам аграрного бізнесу. Саме для цього
ми розпочали створення Північно-східного центру аграрної освіти, який сприятиме вертикальній та горизонтальній інтеграції університету, фахових коледжів,
професійно-технічних закладів освіти та
забезпечить їх подальший розвиток.
Контингент багатьох закладів освіти зменшився. Що можна зробити у
цій ситуації?
Щодо контингенту Сумського НАУ, то
він стабільно тримається на рівні 6,5 тисяч здобувачів освіти, а разом з внутрішніми структурними підрозділами – фаховими коледжами чисельність студентів
досягає 10 тис. осіб. Причиною зазначеної стабільності є активна співпраця університету та аграрного бізнесу з метою
поліпшення якості підготовки та запровадження інновацій в освітній процес. За
опитуванням роботодавців, проведеним
виданням «Гроші», випускники СНАУ за
рівнем заробітної плати посідають 4-е
місце після столичних елітних закладів
освіти. Це результат, який досягається
спільними зусиллями викладачів, студентів, роботодавців та інших стейкхолдерів,
які в умовах функціонування в університеті ефективної внутрішньої системи забезпечення якості освіти здійснюють підготовку висококваліфікованих фахівців
для аграрного виробництва.
Тому, на мою думку, зменшенню контингенту здобувачів освіти можна протиставити підвищення якості підготовки та
забезпечення стійкого попиту на випускників з боку роботодавців. Але, якщо
заклад освіти не витримує конкуренції,
і, як результат, пустіють аудиторії, гуртожитки, їдальні, у такому випадку потрібно приймати рішення про ефективне
використання майна, зважаючи на потреби держави або громади. Інвентаризація майна, у такому випадку, дозволить
визначити стан об’єктів нерухомості та
ефективність їх використання. У сучасних умовах керівники закладів освіти
мають постійно дбати про економіку
функціонування як кожного підрозділу
так і всього вишу, а також скорочувати
непродуктивні витрати, оскільки це є передумовою стабільного розвитку.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ

ІНТЕРВ’Ю З ОСВІТЯНАМИ

Оксана ВОЛОШИНА,
директор Дубенського коледжу
культури і мистецтв Рівненського
державного гуманітарного
університету
Які особливості цьогорічної вступної кампанії? Чи задоволені Ви її результатом?
Дубенський коледж культури і
мистецтв
Рівненського
державного гуманітарного університету є мистецьким фаховим коледжем. Тому є
відповідна специфіка вступу до нашого
закладу освіти. Насамперед, це складання творчих іспитів на всі спеціальності
коледжу.
Приймальна комісія коледжу у 2020
році працювала у надзвичайних умовах.
Адже відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 22 липня 2020 року
№641 «Про встановлення карантину та
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом SASRS-CoV-2» м. Дубно було віднесено до «червоного» рівня епідемічної
небезпеки, потрібно було дотримуватися
рекомендацій МОН та Головного державного санітарного лікаря України, виконувати положення Постанов від 04.08.2020
№48 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в гуртожитках в період
карантину» та від 22.08.2020 №50 «Про
затвердження протиепідемічних заходів
у закладах освіти на період карантину у
зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». Крім того, у перший
день вступних іспитів на основі базової
загальної середньої освіти у працівників
коледжу та мешканців гуртожитку було
виявлено позитивні результати ПЛР-тестів на COVID-19. Особисто я, як директор коледжу, була визначена контактною
особою і змушена піти на самоізоляцію і
перейти згідно з наказом по Рівненському державному гуманітарному університету на дистанційну форму роботи. Тому
довелося терміново приймати рішення
щодо захисту працівників та абітурієнтів
від можливого інфікування. На позачерговому засіданні приймальної комісії
було прийнято рішення терміново внести
зміни у розклад вступних випробувань і
дати можливість абітурієнтам скласти
іспити в один день для тих, у кого одна
сесія творчого іспиту і диктант, і у два дні
для тих, у кого дві сесії творчого іспиту і
диктант. Тобто таким чином вступні іспити було прийнято протягом двох днів. Велика вдячність працівникам приймальної
комісії та членам екзаменаційних комісій,
які не розгубилися і продовжували належним чином виконувати свої обов’язки. Також дякую батькам абітурієнтів, які
підтримали рішення приймальної комісії
і поставилися з розумінням до внесення
змін у розклад вступних іспитів.
Вступна кампанія на основі повної загальної середньої освіти також відбулася в екстремальних умовах, оскільки, м.
Дубно надалі перебувало у «червоному»
рівні епідемічної небезпеки. Докумен-
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ти абітурієнтів приймалися переважно
через систему ЄДБО – е-заяви. Вступні
іспити вперше за всю історію коледжу (а
нам уже виповнилося 75 років) проходили дистанційно – це творчі іспити та тестування з української мови і літератури.
Висока професійність і підготовленість
викладачів коледжу сприяли вдалому
експерименту,
проведенню творчих
вступних іспитів дистанційно як вимоги
часу. Абітурієнти також відповідально
поставилися до такого нововведення,
а саме, зробили якісні відеозаписи та
надіслали творчі роботи та виконані тестові завдання у встановленні терміни.
Загалом я задоволена результатами
вступної кампанії. Адже державне замовлення виконано у повному обсязі та
є здобувачі освіти, які зараховані на навчання коштом фізичних осіб. Прикро, що
небагато цього року здобувачів освіти за
спеціальністю 025 Музичне мистецтво, та
зовсім не було заяв на спеціальності 026
Сценічне мистецтво і 029 Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа. Адже, наш
коледж завжди славився творчими колективами, які були і є постійними учасниками концертів, фестивалів та конкурсів у місті, районі, області, в Україні.
За період вступної кампанії 2020 року
до нашого коледжу подано 117 заяв, з
них на денну форму навчання на основі
БЗСО – 65 заяв, на основі ПЗСО – 43 заяви,
на заочну форму навчання – 9 заяв.
Зараховано 61 особу на денну форму
навчання, з них на основі БЗСО – 38 осіб:
за державним замовленням – 30 осіб, коштом фізичних осіб – 8 осіб: з них переведені на державну форму навчання – 4
особи, на основі ПЗСО – 23 особи: за державним замовленням – 14 осіб, коштом
фізичних осіб – 9 осіб: з них переведена
на державну форму навчання одна особа.
Як ви вирішили питання щодо
абітурієнтів, які вступили на базі
повної середньої освіти, якщо не вдалося сформувати окрему групу?
Звичайно, як і в інших закладах освіти,
а особливо мистецького напряму, у нас
існує проблема із формуванням груп.
Оскільки навчальні плани заздалегідь
розроблено із урахуванням такої ситуації
(протягом останніх 10 років повні групи в
межах однієї спеціальності не набирали),
то здобувачі освіти освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої
освіти у переважній більшості викладання дисциплін приєднані до здобувачів
освіти на основі базової загальної середньої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» другого курсу
(вступ 2019 року), а на окремі дисципліни приєднуються до здобувачів освіти на
основі базової загальної середньої освіти
першого курсу (вступ 2020 року). Таким
чином забезпечується повне виконання
навчального плану і облік роботи викладача ведеться у відповідних журналах обліку роботи академічної групи.
Поділіться досвідом організації
роботи закладу освіти в умовах пандемії?
Очевидно, що пандемія внесла свої
корективи в організацію освітнього процесу та роботи закладу освіти загалом.
Це, перш за все, перебування м. Дубно довготривалий час у «червоному»
рівні епідемічної небезпеки (з 22.07 по
21.09.2020). З 21.09.2020 по теперішній
час м. Дубно віднесено до «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки.
До початку нового навчального року
група фахівців коледжу розробила, а педагогічна рада коледжу затвердила своїм
рішенням «Тимчасовий порядок організації освітнього процесу Дубенського коледжу культури і мистецтв Рівненського

державного гуманітарного університету
у період адаптивного карантину на 20202021 навчальний рік» (далі – Тимчасовий
порядок). Метою розробки Тимчасового
порядку є визначення педагогічних технологій (використання інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного
навчання; критеріїв, засобів і систем контролю якості навчання; змістовного, дидактичного та методичного наповнення
вебресурсів навчального плану/навчальної програми) з урахуванням вимог постанови Міністерства охорони здоров’я
України Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 №50
«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».
Пріоритетом організації освітнього
процесу в коледжі є дотримання принципів соціального дистанціювання, правил гігієни, використання засобів індивідуального захисту та уникання масових
скупчень осіб.
Особливості організації освітнього
процесу:
1) скасування проведення масових
заходів (святкових, спортивних та інших)
за участю учасників освітнього процесу.
Наразі проведено два засідання педагогічної ради, одне засідання методичної
ради. У соціальній мережі facebook.com
створено групу «Коледж у період карантину», в якій через «кімнату» проводяться
наради голів циклових комісій та керівників академічних груп;
2) запроваджується система змішаного навчання, тобто поєднання безпосередньої та опосередкованої форми взаємодії здобувачів освіти та педагогічних
працівників;
3) на початку навчального року визначається рівень опанування навчального
матеріалу, вивчення якого відбувалося із
використанням технологій дистанційного навчання під час запровадження карантину у 2019-2020 н.р., за необхідності
проводиться повторення цього матеріалу внаслідок ущільнення тем навчальних
дисциплін/предметів;
4) з урахуванням епідемічної ситуації запроваджується гнучка структура
навчального року з можливістю внесення змін до термінів проведення канікул,
початку та завершення навчальних семестрів;
5) допуск до роботи співробітників
коледжу здійснюється за умови використання засобів індивідуального захисту
(респіратора, захисного щитка або маски) після проведення термометрії;
6) головами циклових комісій та
керівниками академічних груп здійснюється щоденний моніторинг стану
здоров’я студентів та аналіз відвідування
занять студентами. Керівники структурних підрозділів здійснюють щоденний
моніторинг стану здоров’я працівників
коледжу. У коледжі є визначена уповноважена особа з питань дотримання протиепідемічних заходів та створена відповідна комісія;
7) впроваджено обмежувальні заходи
стосовно відвідування коледжу сторонніми особами;
8) розроблено маршрути руху здобувачів освіти (залучено всі можливі входи в
приміщення закладу) та складено графік,
за яким відбувається допуск здобувачів
освіти до закладу. Графік допуску сформовано відповідно до розкладу занять
таким чином, щоб запобігати утворенню
скупчення учасників освітнього процесу;
9) за сприятливих погодних умов заняття з дисциплін «Фізична культура і
здоров’я», «Рисунок», «Пленерна практика» тощо проводять на відкритому
повітрі;

10) графік освітнього процесу складено з урахуванням такого: початок занять
для академічних груп передбачено у різний час, пересування здобувачів освіти
між кабінетами обмежено, застосовано
кабінетну систему навчання.
Відповідно до листа МОН від
31.08.2020 №1/9-493 «Щодо створення
безпечних умов організації освітнього
процесу у 2020-2021 навчальному році» в
коледжі розроблено, затверджено і введено в дію Алгоритм дій на випадок надзвичайних ситуацій, у якому визначено дії
в разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби та Алгоритм поселення
іногородніх здобувачів освіти у гуртожиток на 2020-2021 н.р.
Навчання у коледжі розпочалося поетапно:
з 01.09.2020 – початок навчання для
здобувачів освіти 3-4 курсів на основі базової та загальної середньої освіти;
з 07.09.2020 – початок навчання для
здобувачів освіти 1 курсів на основі базової загальної середньої освіти (вступ
2020) та 2 курсів на основі базової та загальної середньої освіти;
з 15.09.20 – початок навчання для
здобувачів освіти 1 курсів на основі загальної середньої освіти (вступ 2020).
Навчання з 01.09 по 21.09.2020 проходило з використанням технологій дистанційного навчання. Під час формування
академічних груп на 2020-2021 н.р. було
враховано рекомендації МОН та Головного державного санітарного лікаря України – не більше 20 осіб у навчальній групі.
З 22.09.2020 освітній процес відбувається
відповідно до встановлених вимог «помаранчевого» рівня епідемічної безпеки.
Але наш коледж є мистецьким закладом освіти й індивідуальні заняття з фаху
мають велике значення у підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі культури і мистецтва, тому затверджено такий
порядок навчання:
• викладачі навчальних дисциплін,
специфіка яких дозволяє змішану форму навчання, проводять заняття у формі
чергування роботи в аудиторії та онлайн.
З багатьох предметів/дисциплін є напрацювання в Classroom;
• індивідуальні заняття та практичні
заняття з фаху проводять контактно –
безпосередньо в навчальних аудиторіях.
Звичайно, все залежить від компетентності викладача та бажання студентів
працювати за дистанційними технологіями. У коледжі створено творчу команду,
яка організовує навчання викладачів.
Також адміністрація коледжу вивчає
можливості використання сервісів для
дистанційного навчання, зокрема, рекомендованого МОН (лист №1/11-6013
від 08.09.2020 «Щодо можливостей використання сервісів для дистанційного
навчання») та управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації застосовуючи центр командної роботи Microsoft Teams for Education.
І на завершення, висловлюю щиру
вдячність за кропітку і високопрофесійну
роботу всім працівникам коледжу, за підтримку і допомогу фахівцям Міністерства
освіти і науки України, управління освіти
і науки Рівненської обласної державної
адміністрації та Рівненського державного
гуманітарного університету.
Шановні освітяни! Напередодні нашого професійного свята – Дня працівників
освіти – вітаю всіх і бажаю міцного здоров’я, життєвої сили, енергії та наснаги
для досягнення нових успіхів у професійній діяльності! Хай над вами завжди сяє
зірка людської вдячності всіх тих, кого ви
вивели в самостійне життя і кому дали
найнеобхідніше – знання. Невичерпної
наснаги й оптимізму у помислах і справах, добробуту, життєдайної сили та безхмарних, мирних, світлих днів!
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Ігор ШАРУН,
директор Комунального вищого
навчального закладу «Дніпровський
базовий медичний коледж»

Наталія ПАХОВИЧ,
директор
Маслівського аграрного коледжу
імені П.Х. ГАРКАВОГО
Білоцерківського НАУ

Віталій ВІТКОВ,
директор ВСП «Новокаховський
політехнічний фаховий коледж
Одеського НПУ

Які особливості цьогорічної вступної кампанії? Чи задоволені Ви її результатом?
З 30 червня 2020 року у коледжі стартувала вступна кампанія для вступників на
основі базової загальної середньої освіти.
Але умови карантину в Україні та світова
пандемія внесли свої корективи в організацію цьогорічного прийому.
Зміни стосувалися не лише термінів
проведення вступної кампанії для вступників на базі 11 класів (повна загальна середня освіта) та освітньо-кваліфікаційного
рівня кваліфікованого робітника, формату подання документів (в електронному
кабінеті вступника та поштою), а й освітньо-професійного ступеня освіти, який
здобуватимуть вступники, – фаховий молодший бакалавр.
Крім того, були деякі корективи з питань конкурсного відбору, а саме:
▪ середній бал документа про освіту
переводили в шкалу від 100 до 200 балів
відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу
100-200;

Які особливості цьогорічної вступної кампанії? Чи задоволені Ви її результатом?
До особливостей цієї вступної компанії можу віднести її неформальну назву
«Виснажливий марафон»! Дозвіл обирати 11-класникам між ЗНО та іспитами
зробив вступ цієї категорії абітурієнтів
більш конкурентним. Створена група у
Вайбері «Приймальна комісія ФПВО» суттєво зменшила час на вирішення спірних
питань, але питання юстування змін до
умов прийому у 2020 році трохи тримало у напрузі. Загалим же результатом ми
задоволені, регіональне замовлення виконано, середній конкурс на бюджет - 6
абітурієнтів на місце.

Як ви вирішили питання щодо
абітурієнтів, які вступили на базі
повної середньої освіти, якщо не вдалося сформувати окрему групу?
Такої проблеми в коледжі на щастя не
має. Середня кількість студентів у групі
25 осіб. Інша річ проблема вікового розшарування в групах. Вперше за 150 річну
історію закладу (2 жовтня у нас ювілей) середній вік студентів, що поступили на базі
11 класів склав 27 років.

Які особливості цьогорічної вступної кампанії? Чи задоволені Ви її результатом?
Вступна кампанія 2020 року була
ускладнена карантинними умовами,
обмеженими можливостями «живого»
спілкування з майбутніми абітурієнтами
та їх батьками.
У профорієнтаційній роботі акцент
було зроблено на онлайн-форми: рекламні ролики у соціальних мережах,
віртуальні Дні відкритих дверей, заочні
екскурсії закладом освіти, радіо-, телереклама.
Головну роль в рекламі закладу
освіти приділено його 100-річній славній історії.

Маслівський коледж в повному обсязі виконав державне замовлення на
базі БЗСО, ПЗСО та кваліфікованого
робітника.
Відповідно до Закону України «Про
фахову передвищу освіту» розширено
можливості отримання освіти «протягом життя».

▪ оцінки вступних іспитів виставляли
за шкалою 100-200. Мінімальна кількість
балів з кожного вступного іспиту становила 120;
▪ для осіб, зареєстрованих у селах,
які здобули освіту у закладах освіти, що
знаходяться на територіях сіл, конкурсний бал множили на сільський коефіцієнт,
який дорівнює 1,05;
▪ для вступу на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника – у формі ЗНО або вступного іспиту на
власний розсуд у будь-яких комбінаціях.
У разі подання результатів ЗНО бал вступника за відповідне випробування підвищувався на 25 %;
у 2020 році приймалися сертифікати
ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 років.
Було організовано додатковий набір
для вступників на основі базової загальної середньої освіти коштом фізичних та
юридичних осіб.
Приймальна комісія коледжу цілком
забезпечила усі етапи та дедлайни вступної кампанії з чітким дотриманням рекомендацій МОН та МОЗ.
Вступні випробування проводили з дотриманням соціального дистанціювання
та перевіркою температури.
Коледж отримав державне замовлення у повному обсязі і виконав його
на 100%. Цьогорічна вступна кампанія,
на мій погляд, відбувалася в хаотичному
руслі, адже впродовж вступної кампанії
змінювалися її строки. Заклади освіти так
і не отримали наказ про затверджений обсяг державного замовлення та державний
контракт. Особливо гострою проблемою
стала неможливість добору на другий
курс вступників на основі повної загальної
середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника на
вільні бюджетні місця. Лист з проханням
на виділення додаткових місць на другому
курсі МОН не задовольнило.
Результатом вступної кампанії 2020 загалом задоволені, адже основною метою
було виконати в повному обсязі державне
замовлення.

Як ви вирішили питання щодо
абітурієнтів, які вступили на базі повної
загальної середньої освіти, якщо не
вдалося сформувати окрему групу?
Вступники на базі повної загальної
середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника
доповнили групи другого курсу, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста. Освітньо-професійні програми для цих студентів такі
самі, як і для молодших спеціалістів, адже
сьогодні не розроблено стандарти для
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Також для студентів цієї категорії затверджено індивідуальні навчальні плани.

Поділіться досвідом організації
роботи закладу освіти в умовах пандемії?
Дуже допомогла медична фаховість
більшості викладачів при застосуванні

Як ви вирішили питання щодо
абітурієнтів, які вступили на базі
повної середньої освіти, якщо не вдалося сформувати окрему групу?
Випускники 11 класу мали можливість
відповідно до «Правил прийо- му – 2020»
вступати за результатами ЗНО, внутрішніх
вступних іспитів та в комбінованому вигляді.

Поділіться досвідом організації роботи закладу освіти в умовах пандемії
У зв’язку з епідеміологічною ситуацією,
що склалася в Україні, та з метою запобігання поширенню короновірусної хвороби Відокремлений структурний підрозділ
«Новокаховський політехнічний фаховий
коледж Одеського національного політехнічного університету» організував освітній процес на 2020/2021 навчальний рік
відповідним наказом згідно з Постановою
Головного державного санітарного лікаря
України від 22.08.2020 № 50 та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України,
а саме:
▪ допуск працівників коледжу до
виконання службових обов’язків відбувається тільки після проведення температурного скринінгу на вході в приміщення;
▪ розроблено та проведено інструктажі з охорони здоров’я й дотримання
санітарно-гігієнічних норм серед студентів і працівників під час карантину;
▪ розміщено достатню кількість інформаційних постерів;
▪ організовано кілька пунктів для
входу та виходу;
▪ забезпечено заклад освіти мийними засобами, антисептиками, паперовими рушниками, масками, безконтактними
термометрами;

протиепідемічних заходів у закладі при
складанні ЗНО та випускних іспитів. Не
застосовували у дистанційному навчанні багато різних програмних засобів.
Тільки ZOOM, Google Клас та VIBER. Вся
необхідна для обліку навчальної роботи
документація була переведена у електронну форму, починаючи з журналів
обліку успішності і закінчуючи допусками на відпрацювання пропущених занять. Крім того, щотижневі online наради
с профільними медичними навчальними закладами регіону дуже допомагали
знайти універсальну та прийнятну для
всіх методологію проведення студентських переддипломних практик.
Поділіться досвідом організації роботи закладу освіти в умовах пандемії?
Починаючи з березня 2020 року, коледж перейшов на дистанційну форму навчання, використовуючи освітні
платформи Moodle та засоби відеозв’язку (програми Viber, Telegram, Skype чи
ZOOM).
Під час підготовки до нового навчального року було враховано рекомендації
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України. Колектив закладу освіти працює відповідно
до розроблених заходів та наказу директора щодо запобігання поширенню
коронавірусної інфекції. Освітній процес
відбувається за очною, дистанційною та
змішаною формами навчання.
▪ усі студенти та працівники забезпечені засобами індивідуального захисту
із розрахункуодна маска на 3 години роботи;
▪ дотримання маскового етикету: під
час занять студенти в аудиторії перебувають без масок, а в приміщенні коледжу
носять маски;
▪ облаштовано контейнери для використаних засобів індивідуального захисту;
▪ з метою уникнення скупчення людей розроблено графіки: пересування коледжем під час перерв; харчування; початок і завершення робочого дня;
▪ розведено у часі початок і закінчення занять для студентів 1-2 курсів (з
08.00) та 3-4 курсів (з 08.30);
▪ відбувається постійне провітрювання й часте прибирання приміщень та
дезінфекція поверхонь;
▪ обладнано ізолятор для перебування осіб з симптомами на COVID-19 до
приїзду батьків або лікарів;
▪ виконуються правила соціального
дистанціювання: встановлено розмітки у
приміщенні та закріплено за кожною академічною групою постійної аудиторії;
▪ обмежено доступ до коледжу осіб,
не залучених до освітнього процесу;
▪ видано наказ по коледжу «Про затвердження алгоритму дій у разі виявлення ознак гострого респіраторного захворювання» (від 01.09.2020 №65);
▪ розроблено чіткий алгоритм дій
директора у разі виявлення проявів захворювання у студентів чи працівників
коледжу;
▪ проводиться регулярний моніторинг та аналіз відвідування занять студентами;
▪ заняття з фізкультури проводять
на відкритому повітрі;
▪ для організації освітнього процесу у дистанційній формі навчання використовуємо освітні платформи Moodle та
Google Classroom.
Інтерв’ю підготувала
Леся ЩЕРБАКОВА
Науково-методичний центр ВФПО
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020:
Н О В А Ц І Ї ТА Р Е З У Л ЬТА Т И

Зарахування на за освітньо-кваліфікаційним ступенем фахового молодшого
бакалавра у 2020 році порівняно з 2019 роком, % (денна форма навчання)

Ось і добігає завершення вступна кампанія 2020 – перший прийом
для здобуття освітньо-професійного
ступеня фахового молодшого бакалавра. Частина закладів освіти ще завершує прийом документів на заочну
форму навчання.
Вона була однією із найнервовіших
як для батьків з абітурієнтами, так і для
самих приймальних комісій. Через пандемію COVID-19 в Умови прийому на
навчання внесено зміни, якими перенесено вступну кампанію для вступників
на базі повної загальної освіти, та продовжено на контрактну форму навчання
для вступників на базі базової середньої
освіти до 7 вересня включно. Додаткове
зарахування вступників коштом фізичних осіб відбулося 18 вересня.
У 2019 році за весь період вступної
кампанії на освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста було подано 51688 електронних заяв та 192818
паперових.
Цьогоріч абітурієнти могли подавати
необмежену кількість заяв, чим багато з
них і скористалися. Загалом, за даними
ЄДЕБО, на 29 вересня на всі форми навчання подано 51537 електронних заяв
від 23091 особи та 198154 паперові заяви від 107296 осіб.
Паперові заяви подавали вступники на базі базової середньої освіти та

повної середньої освіти, які використали своє право вступати на основі вступних іспитів, а також ті, хто вступав на
базі кваліфікованого робітника та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста.
Порівняно з 2019 роком майже на
11 тис скоротилася кількість заяв на основі базової середньої освіти, водночас
відчутно збільшилася на основі повної
загальної середньої освіти, майже не
змінилась на основі кваліфікованого
робітника., а також майже вдвічі збільшилась кількість заяв на основі ОКР
«молодший спеціаліст».
Умовами прийому було передбачено право безоплатного здобуття фахової передвищої освіти в державних
і комунальних закладах освіти, якщо
вони не здобули освіти ОКР молодшого
спеціаліста впродовж семи попередніх
років коштом державного або місцевого бюджету, чим і скористувалася частина вступників.
Новацією цьогорічної вступної кампанії було запровадження сільського
коефіцієнта для осіб, зареєстрованих
у селах, які здобули базову середню
освіту та повну загальну середню освіту
у закладах освіти, що знаходяться на
території сіл. Конкурсний бал для таких
вступників множився на 1,05.

Кількість заяв у 2019 році (денна та заочна форми навчання)
Рівень

Усього заяв

Заяв на бюджет

Базова середня освіта

166 539

146 928

Повна загальна середня 32 537

23 535

освіта
Кваліфікований робіт-

16 606

13 735

768

0

ник
Молодший спеціаліст

Кількість заяв у 2020 році (денна та заочна форми навчання)
Рівень

Усього заяв

Заяв на бюджет

Базова середня освіта

155 633

136 434

Повна загальна середня 63 298

41 103

освіта
Кваліфікований робіт-

16 448

13 543

ник
Молодший спеціаліст

1 464

269

Зарахування на фахового молодшого бакалавра у 2020 році порівняно
з 2019 роком, % (денна форма навчання)

Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» Умовами прийому передбачено вступ на базі повної
загальної освіти як за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, так
і за результатами вступних іспитів, які
проводили за програмами зовнішнього
незалежного оцінювання. У разі подання результатів зовнішнього незалежного
оцінювання бал вступника за відповідне
вступне випробування підвищувався на
25 відсотків.
Через пандемію Умовами прийому
було передбачено подання оригіналів
документів для зарахування на місця
державного та регіонального замовлення шляхом надсилання засобами поштового зв’язку на адресу приймальної
комісії закладу освіти, а також сканованих копій з накладанням кваліфікованого електронного підпису вступника на
електронну адресу приймальної комісії
для зарахування на місця державного
або регіонального замовлення, або копій
для зарахування на навчання коштом фізичних або юридичних осіб.
За попередніми даними відмічається
скорочення зарахованих вступників на
основі базової середньої освіти – майже
3 тисяч осіб. Водночас збільшилася зацікавленість вступників на основі повної
загальної середньої освіти на понад 8 тис
осіб. Не останню роль в цьому відіграла
можливість вступу без сертифікатів ЗНО.

За переважною кількістю галузей
зменшилося зарахування на основі базової середньої освіти, і збільшилося
на основі повної загальної середньої
освіти.
Загалом найбільше у відсотковому
відношенні до 2019 року зараховано за
галуззю 27 Транспорт. Зацікавили вступників галузі 19 Архітектура і будівництво
та 05 Соціальні та поведінкові науки.
Найменш популярними у 2020 році
були 11 Математика і статистика та 17
Електроніка та телекомунікації. Водночас остання стала більш популярною
для випускників на базі ПЗСО. Ще однією не популярною галуззю є 22 Соціальна робота.
Загалом вступна кампанія 2020 року
мала низку недоліків, а саме:
• затримка наказу МОН про державне замовлення на фахового молодшого бакалавра (наказ МОН України від
05.08.2020 № 1006);
• нестабільність Умов прийому на фахового молодшого бакалавра (двічі вносили зміни і продовжено термін прийому документів на основі БЗСО);
• необмежена кількість заяв, як результат виникає проблема з виконанням державного замовлення.

Тетяна ТРІСУНОВА
Науково-методичний центр ВФПО

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

вересень 2020 р. №14(14)

«ЗЕЛЕНА УГОДА» – ЗАВІСУ ПІДНЯТО

Минулого тижня Єврокомісія представила перший
проєкт своїх майбутніх планів щодо Спільної аграрної
політики (САП). Брюссель хотів би докорінно реструктурувати спільну аграрної політику до 2030 року, що, на
його думку, несе значні вигоди для сільського господарства в довгостроковій перспективі.
Ключовими елементами так званої «зеленої угоди»
є стратегія «від ферми до вилки» та «стратегія біорізноманіття».
Водночас як стратегія «від ферми до вилки» охоплює
весь харчовий ланцюг від виробництва (від ферми) до
споживача (до вилки – до вилки чи тарілки), стратегія
«біорізноманіття» покликана зберегти насамперед наявну різнорідність та багатогранність. Обидві стратегії
разом мають захищати природу та сприяти її відновленню, формуючи основу для закріплення у суспільстві
фундаментальних принципів захисту біорізноманіття
на нашій планеті.
Обидві стратегії тісно пов’язані. Це стає зрозумілим
з аналізу змісту їх стратегічних положень. Зокрема, спостерігається дублювання окремих цілей та запланованих заходів.
Крім того, обидві стратегії є важливими елементами
концепції Європейського Союзу (ЄС) для досягнення
мети «Європа є кліматично нейтральною» до 2050 року.
Водночас вони є важливими складовими для досягнення благородної мети досягнення нового балансу між
природою, харчовими системами та біологічним різноманіттям, щоб захистити здоров’я та добробут громадян ЄС. На цьому тлі Єврокомісія також розглядає дві
стратегії як основні елементи нової угоди між виробниками та споживачами.
Цілі / наріжні камені стратегії «від ферми до
вилки»:
• Скорочення використання пестицидів
Згідно зі стратегією «від ферми до вилки» використання хімічних засобів захисту сільськогосподарських
культур в ЄС має бути скорочене вдвічі до 2030 року.
Цього можна досягти шляхом посилення просування
принципу інтегрованого захисту сільськогосподарських культур. Водночас стійкість рослин має бути підвищена через використання біологічних, фізичних та
інших нехімічних методів, а також активних речовин з
низьким ризиком для навкольшнього середовища.
• Скорочення використання добрив
Стратегія «від ферми до вилки» також передбачає
загальне скорочення використання добрив щонайменше на 20%. Цей захід спрямований на зменшення втрат
поживних речовин принаймні на 50% за збереження
родючості ґрунту. Важливим інструментом для досягнення цілей є план дій для комплексного управління поживними речовинами, який наразі ще не було детально
роз’яснено. Він покликаний зменшити використання
добрив, запобігти викиду поживних речовин та сприяти
повторному використанню поживних речовин з різних
органічних відходів як добрива.
• Поширення органічного землеробства на всій
території ЄС
Частка «органічних» сільськогосподарських земель
у ЄС у сільськогосподарських угіддях має бути збільшена до 25% до 2030 року. Збільшення частки «органічних»
земель має бути досягнуто шляхом стимулювання попиту на органічну продукцію. З цією метою держави-члени
мають відродити ринки органічної продукції та вжити
заходів з підвищення попиту на органічну продукцію.
Крім того, свій внесок має зробити реформа спільної
аграрної політики, зокрема еко-схеми та план дій щодо
органічного сільського господарства.
• Скорочення вживання антибіотиків у тваринництві
Єврокомісія також планує до кінця цього десятиліття
наполовину зменшити використання протимікробних
засобів для сільськогосподарських тварин та аквакультури. Цей захід покликаний значно знизити ризик розвитку антимікробної резистентності.
І останнє, але не менш важливе, – стратегія «від ферми до вилки» також ставить за мету гарантування всім
сільським територіям доступ до швидкого широкосмугового інтернет-з’єднання до 2025 року. Це має забезпечити застосування цифрових інновацій під час виробництва продуктів харчування.
Для того щоб підготуватися до майбутніх викликів,
варто також удосконалити кризовий резерв та запровадити так званий «механізм реагування на кризи».

Все ж економічні аспекти мають бути основою нових стратегій ЄС, але наразі представленій концепції
поки що повністю бракує інформації про фінансування.
Єврокомісія не надала жодної конкретної інформації
щодо цілі, а також чітких заходів для її досягнення. Наприклад, повністю відкрите питання, на базі якого варто
розраховувати обмеження щодо захисту сільськогосподарських культур, внесення добрив та забезпечення біорізноманіття.
Однак очевидно, що цілі та заходи в рамках двох
стратегій мають бути тісно зв’язані з реалізацією майбутньої спільної аграрної політики, а отже, вони також
мають бути профінансовані коштом її фінансових ресурсів. Наприклад, здійснення платежів, орієнтованих на
результат, передбачено як частина еко-схем (еко-правила).
Вплив на професійну підготовку
Швидкість політичної та цифрової трансформації в
аграрному секторі вражає і набуває нового виміру зі
«Зеленою угодою». Це змінює умови праці та побуту в
сільському господарстві.
Гарантованим в такому випадку є: нові рамкові
умови в аграрному виробництві та на ринку праці вимагають адаптації навчального змісту та, за потреби,
формування нових навчальних пропозицій. Важливо
поєднати перевірений традиційний зміст викладання
та навчання з новими/інноваційними вимогами/складовими.
Сучасні законодавчі вимоги та загальні умови виробництва вимагають таких нових знань та кваліфікації від тих, хто працює у сільському господарстві, які не
були адекватно охоплені в попередній системі навчання. Нові предметні комплекси в такому разі стосуватимуться різних сфер:
• Змістовно/фахово: наслідки від запровадження
оновленої спільної аграрної політики щодо професійного навчання будуть вражаючими. Для того щоб аграрна освіта відповідала загальним умовам, викладеним у
новій стратегії, навчальні плани, навчальні програми
та зміст навчальних програм стосовно засвоєння нових знань та формування навичок слід переглянути та
адаптувати до нових вимог/розробок. Це стосується
передусім таких питань, як внесення добрив, захист
сільськогосподарських культур, оперативне управління та діджиталізація. Зокрема, нові технології в процесі оцифрування супроводжуватимуться зміненими та /
або розширеними вимогами до компетенцій, які мають
бути включені до професійної освіти, навчання та підвищення кваліфікації.
• Педагогічно/методично: на сучасному виробництві
типові професійні дії все частіше вживають стосовно
нехарактерних та нестандартних ситуацій (завдань), в
яких немає чіткого визначення правильного чи хибного. Щоб за таких умов діяти успішно та цілеспрямовано,
потрібно приймати рішення, виходячи з оперативного
аналізу наявних процесів, тобто поряд зі спроможністю
діяти професійно, все більшого значення набуває «компетентність у формуванні пакета потрібних дій/алгоритмів», здатність до формування якої має бути включено в
освітній процес як його завдання.
Основними елементами сталого професійного навчання в майбутньому стануть: системна інтеграція вищезазначених тенденцій у професійну підготовку, відповідні нові концепції навчальних програм, інноваційні
та цілісні методи навчання/викладання, а також концепції сприяння сталості навчання на функціонуючому підприємстві.
Все це вже зараз можна побачити на тлі посилення
транскордонної діяльності сільськогосподарських компаній. Наслідки цього для тих, хто працює у сільському
господарстві, очевидні. Наприклад, мобільність працівників відіграє набагато більшу роль ніж раніше і, в свою
чергу, відкриває нові можливості на ринку праці та кращі можливості для заробітку. З іншого боку, більш цікаві
завдання та підвищена мобільність потребують кваліфікації нового типу в міжкультурних сферах та володіння
поглибленими особистісно-соціальними навичками.
Все це свідчить про те, що професійна підготовка
стоїть перед великими викликами і інтенсивність їх виникнення потребує підвищеної адаптації.
Ханс Ґеорг Хассенпфлюґ,
керівник проекту «Сприяння розвитку професійної
освіти в аграрних коледжах України (FABU)

1: Переваги для сільського
господарства
Єврокомісія бачить переваги стратегії «від ферми
до вилки» для сільського господарства:
◆
Методи виробництва, що задовольняють потреби споживачів, забезпечувати більший дохід.
◆
Більш активна участь фермерів у виробничому
та переробному ланцюгах забезпечити їх частку у
доданій вартості сталого виробництва.
◆
Зміна потреб споживачів дасть змогу створити
нові бізнес-моделі, наприклад, у галузі рослинних
білків та біоекономіки.
◆
Підвищення продуктивності та зниження затрати прогресу в інноваціях та технологіях знизити
вартість.
◆
Відповідна винагорода та супровідний маркетинг, на думку ЄС, сприяли б поширенню вищих
стандартів ЄС і тим самим відкривали б нові ринкові
можливості у всьому світі.

2: Основні цілі стратегії «від ферми до вилки»
◆
Захист посівів
Скорочення використання хімічних засобів захисту
рослин на 50% до 2030 р. Крім того, ЄС хоче працювати над скороченням видачі дозволів на засоби
захисту рослин державами-членами і одночасно
сприяти випуску на ринок продуктів на основі біологічних діючих речовин.
◆
Добрива
Скорочення використання добрив на 20% призвести до зниження на 20% втрат поживних речовин до
2030 року родючості ґрунту.
◆
Протимікробні засоби
Скоротити використання в сільському господарстві
та аквакультурі на 50% до 2030 року.
◆
Насіння
Спростити реєстрацію сортів
◆
Органічне землеробство
Розширення щонайменше до 25% у сільськогосподарських угіддях до 2030 року
◆
Ринок:
ЄС хоче уточнити правила конкуренції для колективних ініціатив та закріпити позицію фермерів у
виробничій та постачальній ланцюгах.

3: Обрані цілі стратегії біологічного
різноманіття
◆
Правовий захист не менше, ніж 30% земельних угідь і морських районів ЄС як об’єктів мережі
Натура 2000 або Директиви про зберігання середовищ існування та дикої флори і фауни, серед
яких щонайменше третина території під суворою
охороною.
◆
Не менше як 10% раніше використовуваних
сільськогосподарських угідь можуть мати компоненти ландшафту з великим біологічним різноманіттям (напр., насадження чагарників або смуги квітів).
◆
Визначення чіткої мети і заходів зі збереження
цих територій і відповідний нагляд за ними.
◆
Висадження 3-х мільярдів нових дерев і розширення лісових масивів.
◆
Збільшення обсягів запилення рослин комахами.
◆
Зниження застосування хімічних засобів захисту рослин на 50% (аналог стратегії «від ферми до
вилки»).
◆
Екологічна/біологічна обробка щонайменше
25% сільськогосподарських угідь (аналог стратегії
«з ферми до вилки»).
◆
Відмова від застосування хімічних засобів захисту рослин у «чутливих» регіонах.
◆
Зменшення втрат поживних речовин (аналог
стратегії «з ферми до вилки»).
◆
Але: відсутність прагнення до локалізації використання територій
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ДИСТАНЦІЙНЕ ВИВЧЕННЯ ПЕДІАТРІЇ
Дистанційне навчання – виклик для усіх освітян, але для
медичних закладів освіти це подвійний стрес, адже у цих
фахових закладах ніколи не було заочних форм навчання. Карантин і все пов’язане із цією ситуацією стало викликом для мене. На першому тижні дистанційного вивчення дисципліни складалися рекомендації до вивчення
тем, які ще не було викладено на лекційних заняттях.
Завдання пропонувалися у вигляді складання конспектів, планів сестринського догляду щодо конкретної
патології, тестових завдань. Студенти
надсилали роботи на поштову скриньку. Але вже на цьому етапі виникли проблеми із мережею Інтернет, бо часто-густо
зв’язку не було, були проблеми із енергопостачанням. Аналіз робіт ускладнювався
тим, що необхідно було інформацію про типові помилки повторювати багатьом студентам.
Наш заклад розташовано у сільській
місцевості, у нас навчаються студенти із
зони ООС. Під час спілкування були нарікання на важкість теми для вивчення,
відсутність особистого контакту. Нарешті наші студенти зрозуміли важливість
особистості викладача у процесі навчання! Для себе я зробила висновок про недієвість такої письмової форми навчання, її вкрай низьку ефективність.
Зважаючи на ці обставини у мережі
Інтернет звернула увагу на Zoom - сервіс

для організації онлайн-конференцій та
відеозв’язку. Переваги цього сервісу –
відносна простота під’єднання студентів
та їх необмежена кількість, можливість
використання монітора, середня якість
зв’язку у нашій місцевості, можливість
записати відео мультимедійної презентації і надіслати його тим студентам, які не
змогли взяти участь у відео-конференції.
Із недоліків – всього 40 хвилин безкоштовного часу, потім потрібно робити перерву. Але переваг використання цього

сервісу набагато більше, хоча можуть
брати участь в онлайн-заняттях всього
50-60% студентів групи, інші просто не
мають змоги на селі мати стабільну мережу Інтернет.
Вже більше 15 років на лекційних заняттях з медсестринства в педіатрії я користуюсь мультимедійними презентаціями; заняття проводяться в аудиторіях, які
облаштовані для демонстрації мультимедіа. Зміст презентацій постійно оновлюю
відповідно до сучасних Протоколів лікування і надання невідкладної допомоги.
Під час дистанційного навчання я провела лекційні заняття у форматі відео-лекцій на Zoom-сервісі. Студенти записали
лекції для тих, хто не зміг взяти участь,
тому всі охочі ознайомилися із матеріалом лекції. Я провела усне опитування
серед студентів, які мали змогу бути присутніми на Zoom -конференції і серед
студентів, які вивчали тему самостійно.
100% перевага сучасних засобів спілкування! Але студенти не винні в тому, що
на селі немає не тільки інтернету, а й звичайного мобільного зв’язку!
У нашому коледжі і кабінети для проведення практичних занять облаштовані
засобами технічної підтримки мультимедіа (велика подяка нашому директору!).

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ:

ВІД ВИКЛИКУ – ДО ВАГОМОГО ДОСВІДУ
Дистанційне навчання, потреба
швидко вивчити базові цифрові інструменти дистанційної освіти, застосування нових підходів викладання в
онлайн-режимі, переформатування
моделі спілкування із здобувачами
освіти та оцінювання їх досягнень, отримання зворотного зв’язку – все це
і багато іншого стало викликом для
освітянської спільноти.
У кожного з учасників освітнього
процесу з’явилися і свої власні виклики,
проте, всі однаково зіштовхнулися з певним трепетом і тривогою, стресом, браком технічних засобів, невпевненістю та
невизначеністю. Усі розуміли, що не були
готові до проведення навчання в таких
умовах, хоча з часом думка змінилася.
За відсутності єдиної електронної
платформи на рівні МОН з відповідним
освітянським контентом нам довелося
працювати в умовах автономії та самостійно вносити пропозиції щодо організації освітнього процесу, завершення
навчального року, оцінювання, проведення практик, захисту курсових робіт
та організації заліково-екзаменаційної
сесії, державної атестації здобувачів
освіти.
Постало чергове завдання: колегіально обрати оптимальний варіант для виконання освітньо-професійних програм
у дистанційному режимі та узгодити правила, розклад взаємодій усіх учасників
освітнього процесу, зважаючи на технічні можливості коледжу та усіх учасників
освітнього процесу. Виникла потреба
створити окремий простір для організації дистанційного навчання.
Створення у коледжі сайту «Дистанційне навчання» – це перше, що допомогло відобразити цей простір. Цей ресурс
призначено для організації освітнього
процесу у коледжі у дистанційному режимі. Він і досі слугує інформаційним,
консультативним та інтерактивним майданчиком для роботи студентів та викладачів в режимі онлайн.
Ефективною платформою для забезпечення швидкого інформування, пові-

домлення нового матеріалу виявилася
платформа Padlet, яка надала можливість
оперативно інформувати та розміщувати
матеріали навчально-методичного забезпечення з методичними вказівками
викладача щодо опанування програмового матеріалу. Віртуальні дошки з кожного із циклів дисциплін, що є зручними
точками у роботі викладачів циклових
комісій для інформування та оперативного надання інструкцій студентам, змістовно доповнили створений сайт.
Як показала практика, основним в
організації дистанційного навчання є
створення індивідуального навчального простору кожним викладачем, що
забезпечує проведення онлайн-занять,
доступ до різноманітних електронних
навчальних матеріалів, отримання робіт
студентів (тести чи виконані практичні
завдання в зошитах), оцінювання та зворотний зв’язок щодо виконаних робіт,
можливість поставити питання та отримати відповідь поза межами онлайн-заняття.
Викладачі нашого закладу освіти
обрали роботу у Google Classroom, в
одному із сервісів Google, який допоміг створити віртуальні класи та індивідуалізувати процес навчання. Це, як
виявилося, було оптимальним рішенням. Студенти вправно активізувалися у
роботі віртуальних класів, а викладачі,
наздоганяючи оволодіння практичними навичками роботи у віртуальних середовищах, здобували вагомий досвід.
Ми усі розуміли, що дистанційна форма
навчання, окрім доступу до інтернету,
технічного забезпечення в усіх учасників освітнього процесу тощо, також передбачає уміле володіння технологіями
дистанційного навчання. І висновок свідчив про те, що ми відстаємо від наших
студентів в обізнаності в цій сфері.
Проте викладачі переглянули підходи до нових можливостей, які відкривають сучасні електронні технології. У
цьому нам надзвичайно допоміг освітній
проєкт «Покращення цифрової компетентності», метою якого було створення

умов щодо задоволення професійних
потреб педагогічних працівників нашого
закладу освіти і поліпшення їх професійної компетентності та творчої активності шляхом участі у тренінгах. Це проєкт,
який було реалізовано завдяки схваленню грантовим комітетом Партнерської
Програми Корпусу Миру. Викладачі-учасники отримали практичні навички
створення моделі власної хмари Google,
збереження, створення, збору та обробки даних для узагальнення опанування
деяких Google інструментів; дізналися
про сервіси Google для організації освітнього процесу, навчилися розробляти
власні курси у Classroom; організовувати онлайн-спілкування, отримувати та
оцінювати роботи студентів, дізналися,
як створити власний блог, власний сайт,
правила дотримання авторського права
під час професійної діяльності; ознайомилися із наскрізним використанням ІКТ
в організації освітнього процесу та здобули практичні навички в роботі з контентом Kahoot, Padlet, JigsawPlanet, Wizer,
PlayPozit, Live Worksheets, Formative.
Усе це було великим бонусом у процесі дистанційного навчання у нашому
закладі освіти.
Взаємодію із викладачами щодо їх
навчальної, методичної, інноваційної,
наукової діяльності вдалося досягнути шляхом спілкування через вайбер і
електронну пошту, а також створення
віртуальної дошки «Організація роботи
викладачів у дистанційному режимі», що
містить усю інформацію для викладачів.
Завдяки такій інтерактивній платформі
викладачі можуть скористатися рекомендаціями щодо методів та технологій
дистанційного навчання, отримати зразки форм та документів, запитати, прочитати про важливе для роботи у такому
режимі.
Дистанційне навчання активізувало ще один виклик: дотримання норм і
правил академічної доброчесності. Підтвердилося розуміння того, що непросто розраховувати на високий рівень
академічної доброчесності. Бути акаде-

Бачу багато переваг у відеосупроводі заняття, до якого входить відеоряд,
відео- або фотопрактикум, навчальні
відеофрагменти. Відеоряд – це мультимедійна презентація із різноманітними
матеріалами для контролю знань студентів. Ось тепер на дистанційному навчанні
мені стали у пригоді ці матеріали. Знову
ж таки, застосовуючи Zoom -сервіс, використовувала мультимедійну презентацію
відеоряду для фронтального опитування, візуально звертала увагу на основні моменти теми, демонструвала відеофрагменти. Але проблеми ті самі…
Висновки такі. В медичних закладах
дистанційне навчання малоефективне,
особливо в умовах нестабільного інтернет-зв’язку або його відсутності. Коронавірус нікуди не подінеться, він буде і
далі циркулювати серед людей. Нам потрібно створювати колективний імунітет
за рахунок молоді. Тому необхідна очна
форма занять із дотриманням усіх протиепідемічних заходів.
Олена БАРНА
Старобільський медичний фаховий
коледж

мічно доброчесними на високому рівні
можуть лише ті заклади, де була раніше
вибудувана довіра між учасниками освітнього процесу. Практика показує, що
вирішення проблеми академічної недоброчесності частково можна вирішити
шляхом індивідуального підходу до ставлення завдань: таких, які передбачають
власні міркування та висловлення власної думки. Звичайно, важливо і зберігати рівномірний розподіл навантаження
протягом робочого тижня. Необхідним
залишається вчити студентів дотримуватися етичних принципів, якими мають
керуватися учасники освітнього процесу
під час навчання та викладання.
Завершальним викликом у минулому навчальному році стала організація
заліково-екзаменаційної сесії та проведення державної атестації здобувачів освіти, організовані із застосуванням дистанційних технологій навчання
(Google Classroom, google-тест, ZOOM,
Viber, Messenger, e-mail тощо). Важливим у проведенні усіх контрольних заходів є дотримання вимог щодо надійної
ідентифікації здобувачів освіти, відповідності процедурі державної атестації,
визначення часу початку і завершення контрольного заходу, забезпечення
варіативності формування завдань та
випадковості у виборі, об’єктивності
результатів, авторизованого доступу до
інструментів проведення, дотримання
правил академічної доброчесності.
Виклик прийнято!
Успіхи, труднощі, проблеми, невпевненість, невизначеність, автономія та
усі інші челенджі, які виникали в процесі,
стали для нас вагомим досвідом. У нас
з’явилася можливість побачити, на чому
варто сфокусуватися, щоб рухатися далі
і розпочати новий навчальний рік за моделлю змішаного навчання.
Ми віримо, що цей досвід поліпшить освітнє середовище та забезпечить
особистісне та професійне становлення
майбутніх фахівців відповідно до потреб
сьогодення у цьому навчальному році.
Марія ХРАБКО,
Булик УЛЯНА
Вишнянський коледж
Львівського НАУ
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ЯК НАВЧАЮТЬ ЗА НОВИМИ СТАНДАРТАМИ
ТА ДОВОДЯТЬ ПРЕСТИЖНІСТЬ ПРОФЕСІЇ ТВАРИННИКА
Ідея будівництва силосної споруди для зберігання кормів виникла колективно як нагальна необхідність та вимога часу навчати студентів за новими
стандартами. Отримавши під час розподілу господарства (колишнього радгоспу-технікуму) 53 голови
ВРХ та стару систему ведення господарства, заклад
освіти активно шукав шляхи для суттєвого оновлення лабораторії, яка завжди була практичною базою
підготовки фахівців для вітчизняного тваринництва.
Зарубіжний досвід дуальної освіти переконував, що
тільки поєднання навчання безпосередньо з виробництвом є базою для успішної підготовки фахівця
тваринницької галузі. Підтримка німецько-українського проєкту щодо сприяння розвитку професійної освіти в аграрних закладах освіти України також
стала добрим фундаментом для побудови та втілення нових перспективних планів.
Головним рушієм у цій справі є стратегічне мислення та глибоке переконання директора коледжу Василя
Пиндуса в тому, що аграрна країна не може виробляти
справжню тваринницьку продукцію без тварин. Прихильник органічного виробництва, голова правління
міжнародної Асоціації «БІОЛан Україна», він активно відстоює вирощування безпечних продуктів харчування.
Вважає, що до столу щодня має потрапляти справжнє
м’ясо та молоко, а рослинна продукція вирощуватися не
на шкідливих для здоров’я пестицидах, а на органічних
добривах. Цей взаємозв’язок добре розуміли наші батьки-хлібороби, завдяки праці яких Україна здобула славу
житниці Європи. Фермою Європи аграрній країні стати
поки що не вдалося, сьогодні тваринництво – тема непопулярна, про що переконливо свідчать сухі цифри статистики, а 94% у нинішньому тваринництві посідає птахівництво. З 1991 року поголів’я великої рогатої худоби
знизилося майже в 7 разів та щороку стабільно зменшується. За минулий рік поголів’я зменшилося ще на 5,7%,
стадо молочних корів зменшується катастрофічно швидкими темпами. А собівартість вирощування та утримування, навпаки, зростає і песимісти активно прогнозують
зникнення в Україні корів через якихось 25 років.
Доглянуті, нагодовані, задоволені корови лабораторії
тваринництва аграрного коледжу переконують в протилежному, бо отримують тепер тільки якісний корм і
добрий догляд. Зима не стане цьому перешкодою, адже

готують для них корми з кукурудзи молочно-воскової
стиглості за новими технологіями.
Силосна споруда виросла неподалік від ферми майже
за рік, будувалася з урахуванням потреб в якісних кормах. Масштаби стандартні: висотою 3 метри споруда має
довжину 70 метрів, шириною 12 метрів та розрахована
до 2,3 тисячі тони силосу. Вона забезпечить якість та зберігання кормів для однотипної цілорічної годівлі, а також
мінімізує кормові відходи. За словами викладача технологічних дисциплін коледжу Володимира Синьогуба,
який слідкує за технікою та щільністю укладання зеленої
маси, приготування кормів відбувається ще на полі. Під
час подрібнення зеленої маси комбайном вносяться кислотні бактерії, які сприяють виробленню потрібних кислот та ферментів для заквашування силосу. Використання силосованого корму у складі збалансованого раціону
позитивно впливає не тільки на молочну продуктивність,
здоров’я корів, а й на якість молока, підвищує репродуктивну здатність молочного поголів’я. В економічному ж
плані транспортування кормів з поля високозатратне, бо
поле розрашоване за 8, а то і більше кілометрів від навчальної ферми, отже, використовується важкий транспорт: автомобілі і трактори.
Відкрита політика закладу освіти із втілення новітніх
технологій приваблює провідні аграрні компанії. Силосний воркшоп, проведений на базі навчальної ферми фахівцями компанії LNZ Group не тільки ознайомив з технологіями вирощування силосних гібридів Leafy-Floury
типу бренду UNIVERSEED, а й продемонстрував правильність закладання силосу в силосну споруду. Михайло
Травецький, відомий в Україні фахівець в галузі молочного і м’ясного скотарства, експерт з ефективного управління тваринництва, дохідливо розповів про технологію
та основні вимоги заготівлі якісного силосу. Отже, за
повного дотримання технології якісний корм для корів
буде готовий уже за 20 днів, що дозволить навчальній
молочній фермі збільшити надої, водночас зменшивши
собівартість молока, а також забезпечить перспективи
розвитку ферми.
Навчальна ферма коледжу має свої особливості та
технологічні процеси, починаючи від вирощування і
відгодівлі до процесу збору молока, де силос відіграє
чи не найважливішу роль в добових надоях. За словами
зоотехніка Ніни Хлещиборщ, позитивні зміни в роботі

ферми розпочалися з переходу на однотипову годівлю
поголів’я, осучаснення та реконструкції кормових столів,
придбання нового кормозмішувача. «А ми не можемо без
тварин, – сказала вона, – бо готуємо технологів-тваринників, робимо все, щоб студент отримав не тільки теоретичні знання, а й закріплював їх одночасно на практиці,
щоб з такою підготовкою міг йти відразу на роботу». Під
опікою зоотехніка 110 молочних корів та 136 голів молодняку. Лише за останні два роки завдяки наполегливій
праці та пошуків всього колективу лабораторія тваринництва збагатилася автоматизованим доїнням, новим
молочним блоком для охолодження молока, в планах нарощування поголів’я і нова ферма, сучасна доїльна зала
та ще одна силосна споруда. Свої знання, уміння та досвід вкладають в загальну справу заступники директора
Тетяна Ситник, Сергій Скляр, головний агроном Іван Погрібний, головний інженер Анатолій Степанюк, агроном
Вадим Коваль та інші учасники освітньо-виробничого
процесу. Активно працюють циклова комісія та викладачі технологічних дисциплін.
В Іллінецькому аграрному коледжі знайшли вихід та
відповідь на виклики часу і готуються до серйозного
прориву у тваринницькій галузі. Мета – не тільки зберегти й утримати, а й впровадити нові сучасні потужності та
передовий світовий досвід аграрних компаній в розвиток навчальної тваринницької ферми. А разом з тим мати
сучасну продуктивну і рентабельну базу практики для
своїх студентів.
Чи стане лабораторія тваринництва Іллінецького
державного аграрного коледжу фермою, якщо не України чи Європи, та все ж надсучасною базою для підготовки фахівців для тваринницької галузі – покаже час. А
наполеглива спільна праця адміністрації закладу освіти,
колективу викладачів та виробничників, уміння реагувати на виклики часу доводить перспективу відродження
галузі та повернення до традиційних для українців тваринницьких ферм з уже новими європейськими методами ведення господарства та навчання фахівців. І, що
найважливіше, молочна ферма повинна мати у своєму
складі банк землі, щоб утримувати, розвивати молочне
стадо та забезпечувати своїх корів повноцінними якісними кормами.
Світлана ГОРБАНЬ, Галина БУХТА
Іллінецький державний аграрний коледж

РОЛЬ ОСВІТИ В ФОРМУВАННІ ІНТЕЛЕКТУ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ
В умовах глобалізації світогосподарських процесів і загострення конкурентної боротьби провідні менеджери розглядають персонал підприємства не тільки з погляду технократичності та
фізіологічних можливостей, а акцентують увагу
на рівні його інтелекту, що виступає у формі професійних компетенцій.
Знання людей, утворюючи інтелектуальний продукт
суспільства, є нині головною продуктивною силою розвитку економіки й основою її трансформування в інтелектономіку. Тому стати конкурентоспроможним учасником глобалізації зможуть тільки ті країни, які визнають
владу знань і пріоритетною продуктивною силою свого
розвитку вважають інтелект нації, що є фундаментом побудови інтелектуального суспільства.
Першоосновою формування інтелекту нації є освіта.
Від якості освіти залежать інноваційність суспільної діяльності, ефективність науки і прогресивність культури
в широкому розумінні. Такий підхід до розуміння ролі
освіти дає підстави стверджувати, що дійсне багатство
будь-якої країни вимірюється не запасами корисних копалин, не чисельністю армії або могутністю збройних
сил і наглядових служб, а обсягом набутих знань і вмінь
людей творчо підходити до своєї діяльності. Ось чому, на
думку самих викладачів закладів вищої освіти, підготовка людини до навчання протягом всього життя та набуття
креативних знань стають головними орієнтирами, яких
мають дотримуватись заклади вищої освіти нашої країни.
Зрозуміло, що головне завдання і вся відповідальність за підготовку фахівців нової генерації, характерними рисами якої є нестандартне мислення, здатність до
творчої діяльності і прийняття ефективних рішень лягає
на освіту, зокрема, на заклади вищої освіти. За таких умов
дослідження стилю навчання, поведінки, викладачів та їх
взаємодії зі студентами є доволі актуальним.
Відчуття на собі впливу викладачів протягом навчання в технікумі дає підстави класифікувати їх за певними
типами.
На перше місце слід поставити, на наш погляд, викладача, який є інтерактивним лідером. Характерними рисами цього типу викладачів є висока контактність і співпраця зі студентською аудиторією. Викладання нового

матеріалу проходить у взаємодії із слухачами переважно
у формі бесіди, що полегшує його сприйняття, розуміння
та запам’ятовування. Викладач при цьому вдало підбирає цікаві приклади із життя, постійно цікавиться думкою студентів щодо питань, які розглядаються.
Креативні студенти полюбляють такі заняття, оскільки на них можуть поділитися своїми думками та подискутувати навіть з викладачем. Така методика навчання
забезпечує не тільки засвоєння нового матеріалу, а й
бажання до самоосвіти. Викладачі типу інтерактивних лідерів, по-іншому – інтеграторів ідей зустрічаються рідко.
На противагу викладачам першого типу слід виділити
викладачів з «зірковою хворобою», які досконало знають
свій предмет, мають глибокі знання в інших наукових
сферах і загалом є високо ерудованими людьми. Якщо
викладач з такими характеристиками вважає себе неперевершеним і постійно хизується своїм інтелектом, то це
вже діагноз – «зіркова хвороба». Такий викладач ставить
себе над студентами, постійно вказує на те, що їх знання
мізерно малі порівняно з його знаннями, чим дуже часто
ображає студентів і викликає до себе зневагу. Як правило, студенти мають середній або низький рівень знань з
тієї дисципліни, яку викладає цей викладач. Правда, викладачі з «зірковою хворобою» трапляються дуже рідко.
Не позбавлена вища школа від викладачів типу
«шкільний вчитель», характерною рисою якого є ставлення до студентів як до маленьких дітей. Такий викладач дуже часто підвищує голос на студентів, які його не
слухають, застосовує дитячі погрози на кшталт того, що
вижене з аудиторії, зв’яжеться з батьками, поскаржиться
завідувачу відділенням або директору тощо. Найчастіше
викладачі такого типу не мають контакту з аудиторією,
байдуже ставляться до рівня знань з навчальної дисципліни, яку вони викладають. Результатом їх діяльності є
середній або низький рівень знань студентів. Як показали спостереження, цей тип викладачів зустрічається переважно на першому та другому курсі і то доволі рідко.
Особливо хочеться виділити тип викладачів, яких
можна назвати друзями, бо вони ставляться до студентів
як до рівних. На заняттях панує спілкування не завжди
за темою навчальної дисципліни, що викладається. Студенти з повагою ставляться до таких викладачів, дуже

впевнено, а інколи зухвало поводяться на заняттях, свідомо не виконуючи поставлених перед ними завдань.
Такі викладачі цікаві студентам як люди, з якими приємно
поспілкуватися, а не як викладачі. Знання студентів коливаються від високого до низького рівня залежно від зацікавленості або незацікавленості в самоосвіті студента.
Викладачі-друзі хоч і рідко, але трапляються.
Оцінка викладачів студентами показала що, на жаль,
є й викладачі типу «провів заняття й забув», характерна
риса яких – пасивність на заняттях, відсутність почуття
гумору, байдужість до навчальної дисципліни, яку викладають. Викладач такого типу не бажає встановлювати
робочу атмосферу, не має контакту з аудиторією, Тим самим вбиває інтерес до вивчення дисципліни, яку викладає. Він не користується повагою серед студентів. Про
них забувають після здачі заліку чи іспиту. Рівень знань
студентів за такого викладання, зазвичай, середній або
низький. Спостереження показало, що викладачі такого
типу не є рідкістю.
Підсумовуючи результати проведеного дослідження, хочеться сказати, що робота викладача ЗВО має бути
спрямована на формування у студентів креативного підходу до навчання, а також розуміння того, що навчатися
потрібно протягом всього життя, бо швидкоплинні реалії
сьогодення «викинуть на узбіччя» навіть найкращого в
минулому студента, якщо він ігноруватиме самонавчання, підвищення кваліфікації, перекваліфікацію відповідно до вимог сучасності. Тому в концепції економічної
освіти на першому місці має бути методика навчання
креативності знань, умінь і навичок фахівців з економіки,
що потребує подальшого вивчення та удосконалення педагогіко-методичних основ вищої освіти.
На наше переконання, мати достатні знання не означає бути гарним викладачем. Кожен викладач має оволодіти мистецтвом викладання і навчання загалом, бути
зацікавленим у позитивному результаті, яким є креативність мислення.
Анжела ЄСЬКОВА
Костянтинівський індустріальний технікум ДВНЗ
«ДонНТУ»

8

9

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ

вересень 2020 р. №14(14)

РЕГІОНАЛЬНА
Н АУ К О В О - П РА К Т И Ч Н А
КОНФЕРЕНЦІЯ:

ОБМІН ДОСВІДОМ В ПРОЦЕСІ
І М П Л Е М Е Н ТА Ц І Ї З А К О Н У
У К РА Ї Н И « П Р О Ф А Х О ВУ
П Е Р Е Д В И Щ У О С В І Т У»

2020-2021 н.р. почався в умовах коронавірусної
кризи і карантинних обмежень, проте звичка діяти в
умовах динамічної зміни ситуації має стати другим «Я»
представників системи фахової передвищої освіти.

Актуальні і різнопланові теми доповідей на конференції викликали увагу
учасників і зумовили обговорення дискусійних питань діяльності ЗФПО. Організаторам конференції вдалося створити
умови для визначення підсумків першого року імплементації Закону, обговорення особливостей акредитації та ліцензування ЗФПО, організації практики
в умовах карантину, термомодернізації в
умовах відсутності фінансуввання.
Однією з «родзинок» конференції
стало ознайомлення з матеріально-технічною базою Нікопольського коледжу
ДДАЕУ (зокрема обладнанням для практичного навчання), модернізацією опалення.
Директор коледжу О.М. Череп поділився досвідом роботи з благодійниками
у сфері надання устаткування для практичної підготовки механізаторів, ознайомив з напрацюваннями з енергоефективності.
Під час конференції відбувалася
студентська виставка виробів з осінніх
дарів природи, тому учасники змогли
ознайомитися з заходами естетичного
виховання у коледжі.
Насичену програму конференції
вдалося виконати повністю: учасники
отримали актуальну інформацію, обмінялися досвідом вирішення складних
питань імплементації Закону, взяли

З урахуванням «вікна можливостей»
(«зеленої» зони) 10-12 вересня 2020 р. у
Нікопольському коледжі Дніпровського
державного аграрно-економічного університету було проведено Регіональну
науково-практичну конференцію «Фахова передвища освіта: регіональні аспекти розвитку», присвячену річниці
набуття чинності Закону України «Про
фахову передвищу освіту», 100-річчю
ДДАЕУ, ювілеям коледжів-ВСП ДДАЕУ.

Учасники конференції – представники шести коледжів – ВСП ДДАЕУ (Верхньодніпровського, Ерастівського ім. Е.К.
Бродського, Коледжу електрифікації,
Нікопольського, Новомосковського, Технологічного) зібралися для обговорення
важливих тем і обміну практичним досвідом реалізації положень Закону України
«Про фахову передвищу освіту» (далі –
Закон).

11 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ ВІДБУДЕТЬСЯ
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА»
Мета конференції:
обмін досвідом і обговорення в середовищі професіоналів-практиків в галузі діджиталізації суспільства питань цифровізації освіти, зокрема: використання цифрових
технологій в умовах світової пандемії COVID-19; використання і розвиток платформ
для цифрової освіти; створення електронних засобів навчання: електронних підручників та посібників, відкритих онлайн-курсів, інтерактивних підручників та робочих
зошитів, організація роботи бібліотеки в умовах пандемії; освіта дорослого населення
в умовах діджиталізації суспільства; розвиток цифрової, проєктувальної, інформаційної та медійної компетентностей педагогів.
Основні питання, що пропонуються до обговорення
Напрями розвитку цифрових технологій в Україні. Ключові цифрові тренди.
Аналіз проблем, що виникли під час підготовки фахівців в умовах світової пандемії
COVID-19.
Механізм упровадження підготовки фахівців у закладах вищої та фахової передвищої освіти України за змішаною та дистанційною формами освіти.
Якість підготовки фахівців в умовах пандемії.
Міжнародний досвід підготовки фахівців у сучасних умовах.
Онлайн-освіта дорослого населення.
Проєкти для студентів та випускників за участі роботодавців з метою побудови нової генерації молоді.

участь у дискусії з проблем діяльності
ЗФПО.
Важливим моментом конференції
стало обговорення питань вступу до закладів фахової передвищої освіти у 2020
р.. Це дозволило встановити, що серед
ВСП ДДАЕУ «фантомні болі» не спрацювали: коледжі змогли збільшити прийом
вступників, які відтепер здобуватимуть
фахову передвищу освіту. У деяких коледжах-ВСП ДДАЕУ збільшення прийому
виявилося доволі суттєвим порівняно з
2019 р., що дозволило визначити саме
імплементацію Закону та запроваджені
ним можливості як головного чинника
успіху вступу-2020.
«Дорогу здолає, той хто йде» – саме
таким гаслом можна визначити висновок
конференції.
Колегам із ЗФПО варто використовувати будь-яку нагоду для обміну досвідом і отримання актуальної інформації.
Адже тільки тоді гасло «#Все буде
ФПО!» наповниться змістом, а фахова передвища освіта стане новим потужним
рівнем освіти України.
Володимир ЗЕЛЕНИЙ
Верхньодніпровського
коледжу ДДАЕУ,
координатор сектору
ФПО НМР МОН

Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні та організація роботи бібліотек у
сучасних умовах.
Проєктування та створення якісного електронного освітнього контенту.
Цифрова безпека та комунікація в онлайні.
Місце проведення конференції: Науково-методичний центр ВФПО,
Київ, вул. Смілянська, 11
Форма участі у конференції:
- публікація матеріалів;
- публікація матеріалів та усна доповідь;
- усна доповідь;
- участь без доповіді та публікації.
Календар міжнародної конференції:
- прийом тез доповідей – до 01.11. 2020 на електронну адресу:
osvitatk@ukr.net
- робота конференції – 11 листопада 2020 р. з 10.00.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, французька, німецька.
Учасники конференції отримають сертифікат учасника.
Реєстрація та умови участі за посиланням: https://nmc-vfpo.com/mizhnarodnanaukovo-praktychna-konferencziya-informaczijno-resursne-zabezpechennyaosvitnogo-proczesu-v-umovah-didzhytalizacziyi-suspilstva/

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

10

вересень 2020 р. №14(14)

СПІВПРАЦЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ З ВИРОБНИЦТВОМ
ЯК РУШІЙНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
Освіта та професійна підготовка завжди були фундаментом розвитку і прогресу країни, формували інтелектуальний,
духовний та виробничий потенціал суспільства, є рушійним чинником розвитку
всього регіону.
Якісна підготовка майбутніх фахівців – це, насамперед, інноваційні освітні
технології у поєднанні з продуктивною,
взаємовигідною співпрацею з підприємствами-замовниками кадрів, представниками агробізнесу, роботодавцями, новаторська організація освітнього процесу,
залучення до нього і активна співпраця
учасників – педагогічних працівників, студентів, виробничників.
Оптимальною моделлю підготовки
кваліфікованих кадрів є та, в якій на паритетних засадах беруть участь заклади
освіти та підприємства-замовники кадрів,
роботодавці.
Можливий такий алгоритм взаємовигідної співпраці закладів освіти та сучасного промислового виробництва:
- аналіз потреб ринку праці;
- визначення потенційних партнерів;
- визначення їх повноважень, можливостей, готовності до співпраці;
- визначення точок взаємовигідної діяльності та надійності партнерів і подальші напрями співпраці:
• проведення практичних занять на
виробництві. Впродовж усього періоду
навчання студенти відвідують промислові підприємства в регіоні, вивчають сучасну техніку, новітні технології, сучасне
обладнання та засоби автоматизації підприємств, економічні питання діяльності
підприємств тощо;
• керівники та провідні фахівці підприємств беруть участь у процедурах
державного контролю за якістю підготовки в закладі через роботу в державних
екзаменаційних комісіях;
• корегування навчальних планів та
програм підготовки. Сучасне виробництво надзвичайно динамічно розвивається, тому заклад освіти спільно з виробничниками мають оперативно вносити
зміни до навчальних планів і програм підготовки, корегувати їх відповідно до сучасного стану виробництва;
• проведення спільних заходів на
базі закладу освіти: круглих столів, днів
поля, майстер-класів, тренінгів, практичних конференцій, ярмарків вакансій,
днів кар’єри тощо. Під час таких заходів їх
учасники мають змогу обговорити питання, які стосуються теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців, скорегувати питання діяльності, окреслити
перспективні напрями співпраці;
• участь викладачів та студентів у заходах, які проводять на базі підприємств:
тест-драйвах техніки, виставках тощо.
• допомога у модернізації матеріально-технічної бази. Самостійно, без
допомоги держави, вирішити ці питання заклад сьогодні не може. Перспективний напрям його вирішення – через
налагодження співпраці зі сучасним виробництвом;
• проведення виробничих практик
на базі підприємств, у ході яких студент
набуває необхідних практичних умінь і
навичок;
• працевлаштування
випускників.
Своєрідний «підсумок» співпраці з виробництвом та показник її ефективності;
• впровадження елементів дуальної
форми здобуття освіти. Сьогоднішнє виробництво вважає оптимальною формою
підготовки фахівців таку, за якої теоретичні знання студентам потрібно давати у
закладах освіти, а практичні – на базі сучасних підприємств.

Прикладом співпраці з виробництвом
щодо організації практичного навчання
може бути ВСП «Барський фаховий коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету»,
в якому розроблено дієву систему переходу на практико-орієнтовану підготовку
майбутніх фахівців. Саме від взаємодії з
партнерами-виробничниками залежить
виконання головного завдання закладу
освіти – підвищення якості освіти, підготовка висококваліфікованих фахівців,
конкурентоспроможних та мобільних на
ринку праці.
Педагогічний колектив ВСП «Барський
фаховий коледж транспорту та будівництва НТУ» має позитивний досвід практичної підготовки фахівців за принципом
наскрізності, а також тісних зв’язків із
роботодавцями. Налагоджено взаємовигідну співпрацю з такими потужними сучасними базами практик, як ТОВ «Автомагістраль-Південь», м. Одеса, «Шляхове
будівництво «Альтком», м. Київ, «Енергетично-дорожнє будівництво», м. Новодністровськ, «Прогрес», м. Запоріжжя,
Автоцентр «Віннер-Автомотів», м. Київ,
«Цеппелін Україна» м. Київ тощо.
Проєктні, будівельні та експлуатаційні
організації й підприємства автомобільного, дорожнього та землевпорядного
напрямів із задоволенням беруть студентів на оплачувані виробничі практики,
очікуючи з нетерпінням уже «обкатаних»
випускників з дипломами.
Коледж має досвід побудови моделі нового типу взаємодії освіти, науки та
бізнесу. Залучення до освітнього процесу представників бізнесу дало змогу відійти від класичного способу засвоєння
навчального матеріалу. І викладачі спеціальних дисциплін, і студенти активно
засвоюють нову методу впровадження
набутих знань та їх практичного застосування в реальних умовах.
Крім того, вищезгадані організації
доклали чимало зусиль для створення
сучасної матеріально-технічної бази закладу освіти. Завдяки їм на студентській
станції технічного обслуговування з’явилися:
- стенд 3D для регулювання розвалу-сходження коліс автомобіля (виробництва HOFMANN);
- релограф САР 2500 – стенд для перевірки напрямку пучка світла фар і світлового потоку.
Будівельна
компанія
«Автомагістраль-Південь» подарувала для використання в освітньому процесі грейдер
HBM-NOBAS BG 160 TA, сучасний тахеометр COKIA RV 550; вклала кошти в обладнання лабораторії систем автоматизованого проєктування автомобільних доріг,
провела потужний швидкісний інтернет
для дистанційної роботи зі студентами,
кращим у навчанні призначила іменні
стипендії, дітям-сиротам надала не лише
матеріальну допомогу, а й перше робоче
місце тощо.
Роботодавці, нарешті, зрозуміли, що
вчорашній студент може бути повноцінним фахівцем, якщо вкладати кошти в
освіту.
Підтвердженням цього є той факт, що
за останні два роки близько 3 млн гривень недержавних коштів вкладено у розбудову цього закладу освіти.
Спільними зусиллями нам вдалося
зламати дуже неприємний для української технічної освіти стереотип про те,
що студента на виробництві потрібно перевчати.
Випускників ВСП «Барський фаховий
коледж транспорту та будівництва НТУ»
це давно вже не стосується. Адаптація
проходить у стислі терміни.

Проходження практики студентами та співпраця ВСП «Барський фаховий
коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету» з виробництвом

Проходження практики студентами та співпраця Глухівського агротехнічного інституту імені С.А. Ковпака Сумського НАУ з виробництвом
Моніторинг працевлаштування випускників коледжу засвідчив, що упродовж
останніх п’яти років освітні програми, побудовані на засадах дуального навчання,
забезпечили комфортне входження молодого фахівця в робочий ритм підприємства, самостійну професійну діяльність.
На належному рівні співпрацює з виробництвом із питань організації практичного навчання Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака Сумського
НАУ, де разом із ґрунтовною теоретичною
підготовкою студенти отримують міцні
практичні навички. Проведення навчальних занять на виробництві, залучення роботодавців до освітнього процесу, участь
представників підприємств у роботі державних екзаменаційних і кваліфікаційних
комісій, проведення виробничих практик
на підприємствах є багаторічними традиційними підвалинами, на яких ґрун-

тується підготовка фахівців-аграріїв. Як
результат, 60% студентів, які проходили
виробничу практику на базі агропромислових підприємств, організацій та установ, після завершення навчання залишаються там працювати.
Починаючи з 2017 року, Глухівський
агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака Сумського НАУ бере участь у німецько-українському проєкті «Сприяння
розвитку професійної освіти в аграрних
коледжах України», по суті, ставши біля
витоків запровадження дуальної освіти
в нашій державі.
У рамках проєкту:
- на базі інституту було проведено п’ять
Всеукраїнських практичних семінарів;
- студенти пройшли виробничу практику на базі фермерських господарств
Німеччини;
Продовження на стор. 11
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Проходження практики студентами та співпраця ДВНЗ «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права» з виробництвом
- створено дві нові спеціалізовані
лабораторії, клас моніторингу навчальних досягнень студентів, оновлено два
комп’ютерні класи та п’ять спеціалізованих лабораторій;
- представники установи взяли участь
у роботі міжнародних конференцій, виставок, тренінгів і літньої школи АПД
(Аграрно-політичного діалогу).
Цей проєкт допоміг створити якісне
освітнє середовище, де практичне навчання домінує над теорією, а отримані
знання дають можливість випускнику
одразу почати працювати. Було внесено
зміни в навчальні плани. За спеціальностями 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 201 «Агрономія», 208 «Агроінженерія» зменшили
кількість дисциплін, залишивши саме ті,
які знадобляться для майбутньої роботи.
Натомість значно збільшено тривалість
технологічної та виробничої переддипломної практик.
У закладі освіти вдосконалили технологію проведення занять із професійних
дисциплін (розширене використання пошуково-дослідницької роботи) та технологію проведення виробничих практик.
Збільшили кількість занять на виробництві
та вдосконалили методику їх проведення. Залучили роботодавців до процедур

державного контролю за якістю підготовки фахівців. При цьому почали активно
впроваджувати елементи дуальної форми
здобуття освіти. Студенти отримали можливість вивчити європейські технології
організації роботи фермерських господарств Німеччини, ознайомитися з культурними та духовними цінностями країн
Європи, отримати перспективи подальшого працевлаштування за кордоном.
Педагогічні працівники змогли підвищити
кваліфікацію, пройшовши стажування на
базі фермерських господарств й освітніх
закладів Німеччини.
Важливим аспектом стало оновлення
матеріально-технічної бази. У рамках проєкту доукомплектовали лабораторії «Експлуатації машин і обладнання», «Технології
виробництва та переробки с/г продукції»,
«Охорони праці та БЖД», «Основ електроніки і автоматики», «Електрообладнання
с/г агрегатів і установок», «Комп’ютеризації с/г виробництва». З нуля створили клас
моніторингу якості освіти та лабораторію
технічного сервісу та машин і обладнання.
Саме проєкт дав корисні контакти,
допоміг напрацювати алгоритм пошуку
партнерів. Сьогодні Глухівський агротехнічний інститут активно співпрацює з групою KUHN, LEMKEN, світовим брендом виробництва сільгосптехніки «New Holland»,

корпораціями CHINT та «АСКО-УКРЕМ»,
електротехнічною компанією E.NEXT-Україна та іншими.
Те, що заклад освіти вдався до переходу в практичний бік підготовки фахівців-аграріїв, уже дає свої результати. І справа
тут не тільки в успішному новому наборі, а
й у тому, шо більшість бакалаврів уже мають робоче місце. Вони не тільки самі навчаються, а й підтягують рівень фахівців,
які давно працюють на місцевих сільгосппідприємствах.
Говорячи про співпрацю закладів освіти з виробництвом як рушійний чинник
розвитку держави, треба чітко розуміти,
що це – не мода, а необхідність. Бо зараз
змінюється система не тільки підготовки
фахівців як таких, а й організація виробничих процесів загалом. Якщо заклади
освіти, виробники та держава намагатимуться вирішити проблему якісних кадрів незалежно один від одного, можна
втратити економічний потенціал навіть
не одного якогось конкретного регіону, а
й усієї держави.
Протягом багатьох років поспіль ДВНЗ
«Бердичівський коледж промисловості, економіки та права» співпрацює з АТ
«БМЗ» Прогрес». Студенти спеціальності
«Галузеве машинобудування» проходять
на цьому підприємстві технологічну та
переддипломну практику. Зі студентами
спеціальності «Металургія» співпраця починається ще на другому курсі, коли на
базі заводської лабораторії вони виконують лабораторні роботи з дисципліни
«Фізична хімія та аналітичний контроль».
Провідні фахівці АТ «БМЗ» Прогрес» беруть участь в роботі державних екзаменаційних комісій, при цьому щороку в своїх
звітах наголошують на високій якості підготовки випускників коледжу.
Відкриття нових спеціалізацій «Художнє та ювелірне литво», «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»,
«Сучасні комп’ютерні технології в машинобудуванні» спонукало до пошуку нових
баз практики ( ТОВ «М’ясовита», ПП «Брикетуючі технології», ТОВ «Сейф-Гласс-Факторі»). Наприклад, проходячи практику на
підприємстві іноземного інвестора ТОВ
«М”ясовита», студенти спеціалізації «Експлуатація та ремонт обладнання харчових
виробництв» працюють на сучасному об-

ладнанні та знайомляться з передовими
технологіями. Коледж плідно співпрацює
з підприємством ТОВ «Бердичівський пивоварний завод». Під час проходження
практики на цьому підприємстві студенти ознайомлюються з будовою та роботою сучасного обладнання: Підприємство надало можливість на новому рівні
проводити лабораторні та практичні
роботи зі спеціальних дисциплін, подарувавши коледжу автоматичну лінію з
розливання пива.
Цікавою є співпраця з підприємством
СП ТОВ«РІФ». Студенів, які проходили технологічну практику на цьому підприємстві та зарекомендували себе знаючими
та надійними працівниками, запросили
на роботу ще до завершення навчання у
коледжі. Для них було складено індивідуальний графік навчання і вони успішно поєднували роботу з навчанням.
Започатковано співпрацю з приватними підприємствами, які мають сучасне
металообробне обладнання і потребують
для його обслуговування кваліфікованих
фахівців. Після проходження практики
та завершення навчання є перспектива
працевлаштуватися. Відповідно до пропозицій роботодавців внесено зміни до навчальних планів, скореговано навчальні
та робочі програми дисциплін.
Партнерство коледжів та виробництв
відіграє ключову роль у забезпеченні професійно спрямованого навчання фахівців.
Спільна взаємодія адміністрації, педагогічного колективу і студентів закладів
освіти з роботодавцями сприяє більшій
популяризації професій, які є у коледжах,
дозволяє вчасно реагувати на пропозиції
роботодавців щодо професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців, сприяє
швидкій адаптації випускників.
Для поліпшення співпраці коледжів з
виробництвом потрібна активна і небайдужа позиція всіх учасників освітньо-виховного процесу. Це – гарантія успішної
трансформації коледжів та готовності випускників вийти на ринок праці.
Володимир ШЕВЧЕНКО,
Юрій БОРХАЛЕНКО
Науково-методичний центр ВФПО

ЯК ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ

Для кожного педагога важливий професійний
розвиток, й нині завдяки різноманіттю курсів,
вебінарів та конференцій це можна зробити без
жодних зусиль. Внаслідок послаблення карантину
підвищення кваліфікації педагогічних працівників
стоїть на порядку денному.
Міністерство освіти і науки України листом від
12.06.2020 №1/9-323 проінформувало заклади освіти
щодо організації підвищення кваліфікації педагогічних
працівників в умовах послаблення карантинних обмежень. Рекомендовано під час проведенні підвищення
кваліфікації викладачів проведення занять (курсів, тренінгів, семінарів, конференцій чи інших заходів), запланованих для очної форми навчання з використанням
дистанційних технологій. Під час планування тематика
заходів має врахувати актуальні питання організації освітнього процесу в умовах карантинних обмежень.
Науково-методичний центр ВФПО має статус суб’єкта підвищення кваліфікації та ліцензію на здійснення
цього виду освітньої діяльності (Ліцензія. Наказ МОН
України від 15.08. 2019 №951-л) та пропонує у вересні-грудні пройти підвищення кваліфікації керівникам,
викладачам закладів фахової передвищої освіти із використанням дистанційних технологій.
На сайті Науково-методичного центру ВФПО ви можете знайти детальну інформацію щодо курсів, семінарів, вебінарів, тренінгів з підвищення кваліфікації. В цьому році педагогам пропонується пройти підвищення
кваліфікації за такими темами: Семінар «Модернізація
основних напрямів діяльності бібліотек в умовах імплементації фахової передвищої освіти і запровадження
сучасних інформаційних технологій»; Семінар «Діагностика досліджень у ветеринарній медицині»; Семінар

«Куратор групи як ключовий суб’єкт формування особистості молодого фахівця»; Семінар «Європейський та
український досвід у підготовці фахівців за дуальною
формою. Практичні аспекти»; Психолого-педагогічний
семінар «Шляхи удосконалення психологічної компетенції викладача»; Семінар «Освітньо-наукові підходи
до сучасних методів профілактики хвороб тварин»;
Семінар-тренінг «Ефективний керівник: управління
людьми, фінансами і часом»; Семінар-тренінг «Землеустрій: сучасний стан та перспективи розвитку»; Семінар: «Актуальні питання анатомії дрібних свійських
тварин у концепції підготовки фахівців ветеринарної
медицини»; Семінар «Соціально-педагогічні засади
формування громадянської відповідальності студентів»; Семінар «Інноваційна діяльність бібліотек закладів
освіти та їх роль у формуванні інформаційної культури,
творчої активності здобувачів освіти та педагогічного колективу»; Семінар: «Проблеми репродуктології
тварин. Шляхи вирішення»; Практичний семінар «Нові
навчальні плани – нові виклики з досвіду роботи закладів освіти пілотного проєкту (для університетів); Практичний семінар «Нові навчальні плани – нові виклики з
досвіду роботи закладів освіти пілотного проєкту (для
коледжів, технікумів); Практичний семінар «Зрошуване
землеробство»; Тренінг «Проєктування та створення
електронних підручників та посібників»; Тренінг-інтенсив з основ тестології розробників завдань для Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ); Тренінг
«Проєктування та створення відеолекцій та відкритих
онлайн-курсів»; Тренінг-практикум з написання заявок
на участь у міжнародних проєктах (для коледжів і технікумів); Тренінг «Творимо завтра вже сьогодні: місія
викладача в умовах діджиталізації освітнього процесу»;

Тренінг «Проєктування електронних освітніх ресурсів»; Он-лайн курс-практикум «Професійна розробка
електронного освітнього контенту»; Семінар-тренінг
«Інноваційно-педагогічна діяльність, розробка і впровадження електронного освітнього ресурсу»; Підвищення кваліфікації заступників директорів з навчальної
роботи закладів фахової передвищої освіти «Ефективне
управління освітнім процесом»; Підвищення кваліфікації «Впровадження інноваційних технологій в освітній
процес на відділенні»; Підвищення кваліфікації заступників директорів з навчально-виробничої роботи закладів фахової передвищої освіти; Підвищення кваліфікації заступників директорів з виховної роботи закладів
фахової передвищої освіти; Підвищення кваліфікації керівників закладів фахової передвищої освіти; Підвищення кваліфікації завідувачів методичного (педагогічного)
кабінету закладу фахової передвищої освіти «Сучасні
методологічні та дидактичні засади організації інноваційного освітнього середовища в умовах діджиталізації
освітнього процесу».
Детальніше та про терміни проведення кожного
з курсу можна дізнатись за посиланням: https://nmcvfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi/
Наразі здійснюється онлайн-реєстрація на підвищення кваліфікації. Ознайомитися з переліком
заходів та перехід на реєстрацію обраного заходу можна за посиланням https://nmc-vfpo.com/
story/uvaga-proponuyemo-projty-pidvyshhennyakvalifikacziyi/
Запрошуємо до співпраці всіх охочих.
Алла ЧАЙКОВСЬКА
Науково-методичний центр ВФПО
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ
ОРГАНІЗАЦІЇ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
Яка процедура проходження акредитації освітньо-професійної програми?
Заклад освіти, який бажає акредитувати освітньо-професійну програму,
подає до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості
освіти в електронному вигляді заяву та
документи, що підтверджують відповідність освітньо-професійної програми та
освітньої діяльності за цією програмою
вимогам та критеріям, встановленим
положенням про акредитацію освітньо-професійних програм.
Протягом двох місяців з дня подання
заяви центральний орган виконавчої
влади із забезпечення якості освіти за
результатами акредитаційної експертизи приймає рішення про акредитацію,
умовну (відкладену) акредитацію чи про
відмову в акредитації відповідної освітньо-професійної програми.
Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми виконується
уповноваженою центральним органом
виконавчої влади із забезпечення якості освіти державною установою за рахунок коштів закладу освіти.
Рішення щодо акредитації освітньо-професійної програми протягом
трьох робочих днів з дня його прийняття вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
Рішення про акредитацію вперше за
кожною акредитованою освітньо-професійною програмою приймається
строком на п’ять років, а при другій та
наступних акредитаціях - строком на 10
років. Рішення про умовну (відкладену)
акредитацію приймається строком на
один рік.
Освітньо-професійні програми фахової передвищої освіти можуть бути
акредитовані незалежними установами
оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої освіти, акредитованими центральним органом виконавчої
влади із забезпечення якості освіти.
Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745VIII (стаття 19)
ht t p s : / / z a ko n . ra d a . g ov. u a / l aws /
show/2745-19#Text
Що є підставою для анулювання рішення про акредитацію?
Підставою для анулювання рішення
про акредитацію є:
1) заява закладу фахової передвищої
освіти про анулювання рішення про
акредитацію;
2) наявність у Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань
відомостей про державну реєстрацію
припинення закладу фахової передвищої освіти;
3) виявлення недостовірних даних у
документах, поданих закладом фахової

передвищої освіти разом із заявою про
акредитацію освітньо-професійної програми;
4) прийняття центральним органом
виконавчої влади у сфері освіти і науки
рішення про анулювання (або звуження) ліцензії або рішення про припинення провадження освітньої діяльності за
певною спеціальністю (звуження ліцензії);
5) неподання закладом фахової передвищої освіти повідомлення про
суттєві зміни в акредитованій освітньо-професійній програмі у встановлений цим законом строк.
Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745VIII (стаття 19 )
ht t p s : / / z a ko n . ra d a . g ov. u a / l aws /
show/2745-19#Text
Чи потрібно одразу ж
підвищувати кваліфікацію
педагогічному або науково-педагогічному працівнику після закінчення закладу вищої
освіти (другого (магістерського) рівня вищої освіти)?
Здобуття першого (бакалаврського),
другого (магістерського) рівня вищої
освіти, третього (освітньо-наукового/
освітньо-творчого) рівня або наукового
рівня вищої освіти вперше або за іншою
спеціальністю у межах професійної діяльності або галузі знань визнається як
підвищення кваліфікації педагогічних
або науково-педагогічних працівників.
Постанова КМУ «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від
21.08.2019 № 800 (пункт 30)
ht t p s : / / z a ko n . ra d a . g ov. u a / l aws /
show/800-2019-%D0%BF#Text
Яка загальна кількість
годин підвищення кваліфікації може бути у педагогічного працівника закладу фахової
передвищої освіти?
Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу
дошкільної, позашкільної та фахової передвищої освіти встановлюється його
засновником (або уповноваженим ним
органом), але не може бути менше ніж
120 годин на п’ять років.
Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників: Постанова Кабінету Міністрів від 21 серпня
2019 р. № 800 {Із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ № 1133 від
27.12.2019} (пункт 16)
ЗАКЛАДИ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ
ОСВІТИ
Який код класифікації
видів економічної діяльності має фахова передвища
освіта відповідно до національного
класифікатора України ДК 009:2010 ?
Код класифікації видів економічної

діяльності «Фахова передвища освіта»,
85.41
Наказ Мінекономіки від 24.02.2020
№ 306 «Про затвердження Зміни № 1
до національного класифікатора ДК
009:2010 «Класифікатор видів економічної діяльності»
https://www.me.gov.ua/Documents/
D e t a i l ? l a n g = u k - UA & i d = e 6 f f 2 c 0 7 1707-4f55-8bee-bf882683a701&ti
t l e = N a k a z M i n e ko n o m i k i Vi d 2 4 - 0 2 2020-306-proZatverdzhenniaZmini1DoNatsionalnogoKlasifikatoraDk0092010-klasifikatorVidivEkonomichnoiDii
alnosti
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ФАХОВОЇ
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
Чи можна призначити на
посаду завідувача відділення без категорії?
Керівництво відділенням здійснює
завідувач. Завідувач відділення призначається на посаду керівником закладу
фахової передвищої освіти за погодженням з колегіальним органом управління
закладу з числа педагогічних (науково-педагогічних) працівників, які мають
ступінь магістра і стаж педагогічної та/
або науково-педагогічної роботи не
менш як п’ять років.
Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745VIII (стаття 36)
ht t p s : / / z a ko n . ra d a . g ov. u a / l aws /
show/2745-19#Text
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ
Як розробити навчальний план підготовки здобувачів фахової передвищої
освіти?
Під час розроблення навчального плану обов’язково необхідно врахувати таке:
•у структурі навчального плану виділяється обов’язкова і вибіркова складові;
•обов’язкова складова навчального
плану не може перевищувати 75 відсотків обсягу (в кредитах ЄКТС) навчального плану і включає навчальні дисципліни, кваліфікаційні роботи (проекти),
практики та інші види навчального на-

вантаження здобувача освіти спрямовані на досягнення результатів навчання,
визначених освітньо-професійною програмою за спеціальністю.
Обов’язкова складова навчального
плану має містити компоненти, опанування яких необхідне для присвоєння
визначеної програмою освітньої кваліфікації;
•вибіркова складова навчального
плану має складати не менше 25 відсотків обсягу (в кредитах ЄКТС) навчального плану. У свою чергу, вибіркова
складова призначена для забезпечення
можливості здобувачу освіти поглибити професійні знання в межах обраної
освітньо-професійної програми та/або
здобути додаткові спеціальні професійні компетентності.
У межах обсягу вибіркової складової здобувач фахової передвищої
освіти має право обирати освітні компоненти самостійно і такий вибір не
обмежується навчальним планом програми, за якою проводиться навчання.
Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем освіти межах, передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та навчальним
планом, в обсязі, що становить не
менше 10 відсотків загальної кількості
кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми фахової
передвищої освіти.
При цьому здобувачі фахової передвищої освіти, які планують у подальшому вступати до закладів вищої освіти,
мають право обирати навчальні дисципліни, що пропонуються для здобувачів
вищої освіти, за погодженням з керівником закладу фахової передвищої освіти(п.17 статті 54 Закону України «Про
фахову передвищу освіту»);
•за необхідністю за рахунок вибіркової складової в навчальних планах можуть запроваджуватись спеціалізовані
(профільні) блоки (пакети) навчальних
дисциплін.
Механізм реалізації права здобувача
освіти на вибір навчальних дисциплін
описується Положенням закладу освіти
про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачами
освіти.
Продовження
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за погодженням з виборними органами
первинних профспілкових організацій
(за наявності).
Залучення педагогічних та науково-педагогічних працівників до роботи,
не передбаченої трудовим договором,
може здійснюватися лише за їхньою
згодою або у випадках, визначених законодавством.
Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745VIII (стаття 60)
ht t p s : / / z a ko n . ra d a . g ov. u a / l aws /
show/2745-19#Text
•у випускному семестрі у кількість
дисциплін включаються кваліфікаційний екзамен, кваліфікаційні роботи
(проєкти);
•кількість годин аудиторних занять
в одному кредиті ЄКТС (денна форма
навчання) для здобувачів фахової передвищої освіти може становити від 50
відсотків до 75 відсотків. Кількість годин
може відрізнятися залежно від галузі
знань та спеціальності: підготовка у сфері природничих наук, технічних спеціальностей тощо потребує більшого часу
на роботу в лабораторіях та практичну
підготовку, у той час при підготовці за
спеціальностями соціально-гуманітарного спрямування більше часу має виділятися на самостійну роботу здобувачів
освіти;
•навчальний рік становить 60 кредитів ЄКТС, а відповідно у семестрі –
30 кредитів ЄКТС;
•при розробленні навчального плану кредити ЄКТС встановлюються складовим навчального плану (навчальним
дисциплінам, циклам навчальних дисциплін, практикам, курсовим та кваліфікаційним роботам (проєктам), причому,
всі види практики, екзаменаційні сесії
рахуються у тижнях (1тиждень=1,5 кредитів ЄKTC);
•курсова робота чи курсовий проєкт,
що мають міждисциплінарний характер,
можуть виділятися окремою позицією в
навчальному плані;
•кількість курсових робіт (проєктів)
не повинна перевищувати двох на навчальний рік (одна на семестр). Для студентів першого курсу курсові проєкти
(роботи), як правило, не плануються, а
у випускному семестрі можуть плануватися лише за умови відсутності в плані
кваліфікаційної роботи (проєкту);
•розподіл аудиторних занять між лекціями, практичними, семінарськими,
лабораторними заняттями, а також між
тижнями теоретичного навчання є прерогативою закладу освіти.
При цьому максимальне тижневе аудиторне навантаження здобувачів освіти не повинно перевищувати 30годин.
Складання заліків, як правило, проводиться на останньому практичному,
семінарському чи лабораторному занятті;
•у плані навчального процесу вказується кількість тижніву семестрі згідно
з графіком навчального процесу. Кількість тижнів у семестрі заклад освіти визначає самостійно.

Лист ІМЗО «Методичні рекомендації щодо розроблення навчальних
планів та індивідуальних планів здобувачів фахової передвищої освіти»
від 02.07. 2020 № 22.1/10-1358
https://drive.google.com/file/
d/1ew6JUgNEZaWfXhhu8R8m_
sNGN8Il5vWr/view
УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Як визначається робочий час, норми часу навчальної роботи та навантаження педагогічних працівників у
закладах фахової передвищої освіти?
Робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів
фахової передвищої освіти визначається обсягом їхньої навчальної, методичної, інноваційної, організаційної роботи
та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором. Робочий
час педагогічних та науково-педагогічних працівників становить не більше
36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу).
Норми часу навчальної роботи в
закладах фахової передвищої освіти державної та комунальної форми
власності, які мають статус бюджетної
установи або виконують державне (регіональне) замовлення, визначаються
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Норми часу
навчальної роботи в інших закладах
фахової передвищої освіти визначаються відповідно до установчих документів таких закладів.
Навчальне навантаження на одну
ставку викладацького складу закладу
фахової передвищої освіти становить
720 годин на навчальний рік.
Обсяги часу методичної, інноваційної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних та
науково-педагогічних працівників визначаються закладом фахової передвищої освіти.
Перелік видів навчальної, методичної, інноваційної та організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності
педагогічних та науково-педагогічних
працівників встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері
освіти і науки.
Види навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до посад встановлюються закладом фахової передвищої освіти
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Чи має право керівник,
педагогічний та науково-педагогічний працівник
на щорічну основну відпустку в перший рік роботи?
Право керівних, педагогічних, науково-педагогічних (крім тих, що працюють
у закладах освіти та навчальних (педагогічних) частинах (підрозділах) інших
установах і закладах) та наукових працівників на щорічну основну відпустку
повної тривалості у перший рік роботи
настає після закінчення шести місяців
безперервної роботи в установі.
За другий та наступні роки роботи
відпустка надається згідно з графіками,
які затверджуються власником установи або уповноваженим ним органом
за погодженням з профспілковим чи
іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.
Керівним, педагогічним, науковим і
науково-педагогічним працівникам закладів освіти та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ
і закладів щорічна основна відпустка
повної тривалості, визначеної в додатку до цього Порядку, у перший та наступні роки надається у період літніх
канікул незалежно від часу прийняття
їх на роботу. Графік надання відпусток
педагогічним працівникам складається
з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів,
складання іспитів якими перенесено на
осінь.
Постанова Кабінету Міністрів України {Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №
694 від 10.07.2019}
«Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки
тривалістю до 56 календарних днів
керівним працівникам закладів та
установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших
установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та
науковим працівникам» від 14 квітня
1997 р. № 346
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ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ
І ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЇ
Як призначають і виплачують соціальну стипендію?
Соціальна стипендія призначається
студентам (курсантам):

першого року навчання до першого
семестрового контролю - з місяця зарахування до закладу освіти на період до
першого семестрового контролю згідно
з навчальним планом;
першого року навчання після першого семестрового контролю, інших
років навчання - з місяця, що настає після закінчення семестрового контролю
згідно з навчальним планом, на період
до визначення результатів наступного семестрового контролю або (якщо в
останньому семестрі відповідно до навчального плану за певною спеціальністю (певним напрямом підготовки) семестровий контроль не передбачено) до
закінчення навчання.
Соціальна стипендія виплачується
щомісяця починаючи з місяця звернення за її наданням у розмірі:
студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, які мають право
на призначення соціальних стипендій
(крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів (курсантів), які в
період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків), - 890 гривень;
студентам (курсантам) закладів вищої
освіти, які мають право на призначення
соціальних стипендій (крім дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів
(курсантів), які в період навчання у віці
від 18 до 23 років залишилися без батьків), - 1180 гривень;
студентам (курсантам) закладів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа, а також студентам (курсантам),
які в період навчання у віці від 18 до
23 років залишилися без батьків, - 2360
гривень.
Розміри соціальної стипендії, зазначені у цьому пункті, зменшуються на:
студентам індустріально-педагогічних закладів фахової передвищої освіти, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і
забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, - 50 відсотків, а тим,
що забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, - 20 відсотків;
курсантам закладів освіти, які перебувають на державному утриманні (крім
тих, що зазначені у підпункті 1 пункту 4
цього Порядку), - 50 відсотків.
Соціальна стипендія Верховної Ради
України виплачується в розмірі, встановленому постановою Верховної Ради
України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV,
додатково до академічної або соціальної стипендії, призначеної закладом
освіти.
Постанова Кабінет Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28
грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання
виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів»
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Наталія ДЕРКАЧ
Науково-методичний центр ВФПО

Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ №17045-5815Р від 13.08.2010
Наклад – 1000 прим.
Виходить один раз на місяць
Відповідальність за зміст публікацій та достовірність
інформації несуть автори.
Редакція залишає за собою право скорочувати авторські
матеріали та вносити в них правки.

