ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВПРАЦЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Реалії сучасного світу
постійно кидають виклики
свідомим громадянам із
активною позицією, тим,
хто не пливе за течією, не
підкорюється обставинам,
а чинить супротив негативним явищам і подіям.
Таким жахливим випробуванням «на міцність» для
всіх українців загалом і для
освітян зокрема стала війна…
Освіта в умовах
війни – це діяльність в
режимі
особливої
відповідальності, працездатності, наполегливості, єдності та невичерпної сили
творення
нової
історії
України!
Освіта – це потужна національна зброя. Ця страшна війна за Україну, попри
смерть і руйнування, невимовний біль втрат вкотре
доводить, що національна
освіта має стати «світлом»,
у першу чергу, гуманізму,
патріотизму, цінності життя у найширшому значенні цього слова, цінності
України як найдорожчого
скарбу, національної гідності, готовності захищати
і розвивати усе українське
і загальнолюдське.

УСПІШНО РЕАЛІЗУЄМО
ОСВІТЯН С ЬКІ МІЖНАРОД НІ ПРО ЄКТ И

АНОНС
Вступ 2022 та професійний
стандарт. Що потрібно знати?
стор. 3
Життя в окупації

стор. 4

Інтерв’ю з керівниками ЗФПО
стор. 5-6
Підсумки Всеукраїнськго
конкурсу «Педагогічний
ОСКАР-2022»
стор. 7-10
Організація освітнього процесу в
умовах війни та волонтерство
стор. 11-15
Творча зустріч з
Людмилою Лисенко

стор. 16-17

10 червня Науково-методичний центр ВФПО відвідали Джем
Оздемір, міністр продовольства
та сільського господарства Федеративної республіки Німеччини,
Анка Фельдгузен, Надзвичайний та Повноважний Посол Федеративної республіки Німеччини
в Україні та Микола Сольський,
міністр аграрної політики та продовольства України.
Тетяна
Іщенко,
директор
Науково-методичного
центру
ВФПО, ознайомила поважних гостей з роботою Установи. Особлива увага була приділена двом
міжнародним проєктам. Зокрема,

у рамках міжнародного проєкту FABU «Сприяння розвитку
професійної освіти в аграрних
коледжах України» проінспектовано, як впроваджується практична складова в освітній процес
в аграрних коледжах України.
Також презентовано виконання
ще одного проєкту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства», який
полягає у сприянні розвитку органічного сільського господарства в Україні через поліпшення підготовки та підвищення
кваліфікації фахівців і керівників
підприємств.

Також гостям було продемонстровано підготовку електронних посібників і сучасних підручників, дуже
актуальних в умовах дистанційного
навчання.
Делегація відвідала ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП
України». Директор коледжу Володимир Альохін розповів про впровадження новацій та постійне удосконалення форм і методів практичного
навчання здобувачів освіти, презентував навчально-виробничу лабораторію «Молока та молочних продуктів» та лабораторію «Апітерапія».
Окрему увагу було приділено періоду російської окупації коледжу.
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ВСТУП-2022 до магістратури: розпочинається реєстрація
для участі в МКТ та МТНК
27 червня 2022 року розпочалася реєстрація для участі в магістерському комплексному тесті (МКТ) та/або магістерському тесті навчальної компетентності (МТНК),
яка триватиме до 18 липня включно. Її здійснюватимуть приймальні комісії закладів
вищої освіти. Для реєстрації вступник має надіслати на офіційну електронну адресу
приймальної комісії або з використанням іншого каналу зв’язку, визначеного закладом вищої освіти, скановані копії (фотокопії):
• заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
• документа, що посвідчує особу;
• облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
• довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та
отримання диплома в рік вступу (у разі якщо ці особи ще не вносили до ЄДЕБО);
• документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень)
(для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
• медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі
потреби створення особливих (спеціальних) умов для складання МКТ/МТНК).
Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційний магістр має зазначити населений пункт, у якому бажає
скласти МКТ/МТНК.
У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа та реєстраційної картки на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті.
Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в приймальній комісії. У разі виявлення в екзаменаційному листку помилок вступник має звернутися до приймальної
комісії.
ВСТУП-2022 до магістратури:
оприлюднено демонстраційний
варіант МКТ
24 червня 2022 рок Український
центр оцінювання якості освіти
оприлюднив демонстраційний варіант магістерського комплексного тесту
(МКТ). Це випробування відбуватиметься в комп’ютерному форматі в
тимчасових екзаменаційних центрах. МКТ міститиме два блоки завдань:
- 30 завдань з іноземної мови
(англійська, німецька, французька абоіспанська за вибором вступника);
- 50 завдань з права та міжнародного права.
На виконання тесту відведено 120
хвилин. Завдяки фахівцям Львівського
регіонального центру оцінювання якості освіти майбутні магістри можуть потренуватися виконувати завдання МКТ
у спеціальному онлайн-середовищі.
Блок завдань із права та міжнародного
права однаковий для усіх потенційних
магістрів, а завдання з іноземної мови
– за вибором. Інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється
від того, який буде на реальному МКТ,
однак, за структурою, типами завдань,
тривалістю їхнього виконання демонстраційний варіант аналогічний до
вступного тесту. Як під час виконання
демонстраційного тесту, так і реального тестування, вступник може вибирати
послідовність виконання завдань, за
потреби повертатися до одного чи іншого завдання, змінювати варіант відповіді, а після завершення роботи над
тестом отримати результат тестування.

ВСТУП-2022: експерти МОН надають потенційним
вступникам телефонні та онлайн-консультації
На період вступної кампанії (24 червня – 9 вересня 2022 року) розпочала роботу
консультативна телефонна лінія МОН «Вступна кампанія 2022 року» за номером 0
(800) 50-45-70. У зазначені строки також приймаються звернення громадян за адресою електронної пошти (vstup2022@mon.gov.ua).
Експерти МОН консультують із метою забезпечення належного контролю за проведенням вступної кампанії, організації особистого прийому громадян, консультування з питань вступу до закладів освіти та оперативного реагування на можливі
факти порушення.
Крім того, можна звертатися за телефоном урядової гарячої лінії –
1545 (для осіб із ТОТ – 0 800 50 44 25).
З питань щодо документів про повну загальну освіту:
+38 (044) 481-47-62; +38 (044) 481-47-66.
Технічні консультації з питань реєстрації електронних кабінетів і подання електронних заяв здійснюють експерти ЄДЕБО, ДП «Інфоресурс»:
+38 (044) 290-18-13; +38 (067) 551-24-74;
+38 (093) 342-38-63; +38 (095) 281-13-54; vstup@inforesurs.gov.ua.
У розв’язанні питань щодо вступних випробувань до закладів вищої освіти (ЗНО,
ЄВІ/ЄФВВ, НМТ, МКТ/МТКН) допоможуть експерти Українського центру оцінювання
якості освіти:
+38 (044) 486-09-62; +38 095 903 95 10; zno_info@testportal.gov.ua.
Вступникам до закладів професійної освіти нададуть консультацію за номерами:
+38 (044) 287-82-46; +38 (044) 287-82-13.
З питань виявлення порушень вимог чинного законодавства та запобігання порушенням прав на вступ до закладів освіти допоможуть експерти Державної служби якості освіти:
+38 (044) 236-33-58; +38 (044) 236-34-31; vstup@sqe.gov.ua.

О СВ І Т Н ІЙ
Д А Й ДЖЕС Т
UNITED24: оголошено збір
коштів на відбудову сфери освіти
та науки України
Від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України понад
2000 закладів освіти було та зруйновано, постраждала й матеріально-технічна база. Крім глобальної потреби у
відновленні закладів і установ від спричинених агресією рф наслідків, пріоритетними потребами є засоби навчання,
комп’ютерне та інше обладнання, програмне забезпечення, шкільні автобуси,
освітні програми та інструменти.
У межах ініціативи Президента Володимира Зеленського United24 Національний банк України відкрив рахунок
для Міністерства освіти і науки, цей крок
допоможе вирішити нагальні проблеми
галузі. Зробити пожертву можна в національній та іноземній валюті (доларах
США, євро, фунтах стерлінгах).

Університетам рекомендовано
розпочати навчання 15 серпня

Кабінет Міністрів України рекомендує розпочати навчальний рік в українських
університетах з 15 серпня, за винятком перших
курсів. Про це повідомив Прем’єр-мініс тр Денис
Шмигаль під час засідання КМУ 24 червня. Він
наголосив, що місцева влада має пропрацювати
весь організаційний процес і очної, і змішаної
форми навчання.
Міністерству освіти і науки, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству розвитку громад та
територій, ВЦА доручено забезпечити безпеку
в закладах освіти. За словами Шмигаля, заклади освіти на неприфронтових територіях мають
працювати

Виші та коледжі отримають
розширений доступ до ZOOM
Компанія Zoom надасть безкоштовний розширений доступ до програмного забезпечення Zoom Meetings for
Education українським закладам професійної, фахової передвищої та вищої
освіти. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки з посиланням на досягнуті домовленості з Компанією Zoom.
Доступ буде надано впродовж
2022/23 навчального року для підтримки освітньої і наукової діяльності закладів освіти. Розширений доступ Large
Meeting дозволить здійснювати запис
зустрічей і проводити заняття та лекції
одночасно для 1000 учасників. Для отримання доступу до Zoom Meetings for
Education необхідно заповнити відповідну форму. Заклади освіти, які подали
заявки на розширені можливості Google
Workspace for Education, отримають
оновлення до серпня 2022 року.

ЄС надав рекомендації
щодо визнання дипломів Українців
Єврокомісія опублікувала практичні рекомендації для влади та закладів вищої освіти країн ЄС для забезпечення швидкого
й гнучкого визнання кваліфікацій та дипломів українців.
Поява такого документа зумовлена тим, що завдяки процедурі тимчасового захисту вимушено переміщені українці отримали можливість працювати та навчатися на території ЄС, але для
цього багатьом потрібне швидке визнання дипломів та робочих
кваліфікацій.
Рекомендації описують структуру української системи освіти
та презентують зразки дипломів і основних кваліфікацій освітньої системи.
Така інформація дозволить спростити перевірку цих документів та подолати проблему мовних бар’єрів, з якою стикаються фахівці країн ЄС, перевіряючи документи українською.
Також рекомендації інформують про основні методи перевірки автентичності документів.

Підготувала Інна РОЩЕНКО,
Науково-методичний
центр ВФПО
Уряд встановив дату початку
навчального року у закладах ЗСО
Новий навчальний рік в українських
школах розпочнеться 1 вересня і завершиться 30 червня. Відповідне рішення
ухвалено Кабінетом Міністрів України
24 червня. За словами Прем’єр-міністра
Дениса Шмигаля, навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі.
Також він наголосив, що місцева
влада має пропрацювати весь організаційний процес і очної, і змішаної форми
навчання. Зокрема, Міністерству освіти
і науки, Міністерству внутрішніх справ,
Міністерству розвитку громад та територій, ВЦА доручено забезпечити підвіз
дітей до шкіл, а також безпеку в закладах освіти.
Шмигаль повідомив, що органи місцевого самоврядування мають організувати регулярні навчання з евакуації
учнів до сховищ та уроки безпеки, візуалізацію шляху до безпечних місць в усіх
закладах освіти. Також у сховищах мають бути всі умови для перебування та
навчання. У кожному освітньому закладі
має бути тривожна кнопка на випадок
надзвичайної ситуації.
«ДСНС має найближчим часом завершити розробку типових протоколів безпеки, а далі ВЦА мають затвердити на їх
основі індивідуальні протоколи безпеки
для кожного закладу освіти та ознайомити з ними учнів та батьків», — зазначив Прем’єр-міністр. Денис Шмигаль
підкреслив, що дитячі садочки, школи та
університети на неприфронтових територіях мають працювати: «Це важливо,
і Уряд зробить все, щоб це відбулося в
безпечних умовах».
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
ДО ЗАКЛАДІВ ФПО В 2022 РОЦІ

Тетяна ТРІСУНОВА,
Науково-методичний
центр ВФПО

Цьогорічна вступна кампанія відбувається в умовах воєнного стану, тому має низку особливостей.
З 23 червня в Україні розпочався
перший етап вступної кампанії 2022
року, а саме реєстрація електронних
кабінетів вступників на основі базової
загальної середньої освіти. Ця категорія
вступників, а також вступники на основі
повної загальної (профільної) середньої
освіти подають заяви тільки в електронній формі (через електронний кабінет),
крім окремих випадків, які визначено у
Порядку прийому на навчання до закладів фахової перед вищої освіти в 2022

році. Вступник створює електронний
кабінет самостійно або може звернутися за консультаційною допомогою до
приймальної комісії будь-якого закладу.
Вступна кампанія проходить в надзвичайно складний період, в умовах воєнного стану.
Для зарахування на навчання до закладів ФПО необхідно складати індивідуальну усну співбесіду та подавати мотиваційний лист.
Очне або дистанційне проведення
індивідуальних усних співбесід заклад
обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог.
Для проведення індивідуальної усної співбесіди дистанційно така можливість має бути передбачена Правилами
прийому закладу освіти. Індивідуальну
усну співбесіду дистанційно вступник
може проходити незалежно від місця
його перебування. Щодо очного, чи
дистанційного проведення ІУС та ТК
заклад обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних
і нешкідливих умов та дотриманням
медико-санітарних вимог. При цьому
заклад може враховувати інші чинники: місцеперебування закладу чи
вступника, технічні можливості тощо.
Наприклад, перебування на тимчасово

окупованій території чи в зоні активних бойових дій є поважною обставиною для надання можливості такому
вступнику складання індивідуальної
усної співбесіди дистанційно навіть у
разі, якщо заклад ухвалив рішення про
очне проведення індивідуальної усної
співбесіди. У випадку проведення індивідуальної усної співбесіди дистанційно
заклад може проводити її відеозапис.
Такий запис може бути використано під
час розгляду апеляційних заяв вступників. Про відеозапис вступники мають
бути попереджені.
Кількість предметів, з яких проводиться індивідуальна усна співбесіда,
заклад самостійно визначає в Правилах
прийому для кожної конкурсної пропозиції окремо. Незалежно від кількості
предметів вступнику виставляють одну
оцінку. Кількість предметів індивідуальної усної співбесіди не пов’язана з кількістю предметів ЗНО чи НМТ, які можуть
бути використані під час формування
конкурсного бала. Замість проходження
індивідуальної усної співбесіди вступник може подати результати зовнішнього незалежного оцінювання за 2019–
2021 роки в будь-яких комбінаціях або
результати національного мультипредметного тесту. У такому разі конкурсний
бал вступника визначають як середній
бал з двох предметів зовнішнього неза-

лежного оцінювання (української мови
та літератури/української мови, предмета на вибір вступника) з підвищенням
на 25 відсотків, але не вище 200 балів,
або середній бал усіх предметів національного мультипредметного тесту
без використання вагових коефіцієнтів
з підвищенням на 25 відсотків, але не
вище 200 балів.
Відповідно до Порядку прийому до
заяви вступник додає мотиваційний
лист в електронному вигляді (електронному вигляді або паперовій формі
для осіб, які подають заяву в паперовій
формі), додатки до мотиваційного листа
приймають на визначеній Приймальною комісією закладу освіти електронній поштовій скриньці. Ця вимога стосується усіх конкурсних пропозицій як
основних, так і небюджетних. Для різних
конкурсних пропозицій вступник має
подавати різні заяви, і, відповідно, різні
мотиваційні листи. Текст мотиваційного листа в електронній формі вступник
може набрати або скопіювати у відповідне поле в кабінеті вступника. Під час
вступу на навчання коштом фізичних та/
або юридичних осіб конкурсний відбір
здійснюється тільки на підставі розгляду мотиваційних листів.
За матеріалами сайту mon.gov.ua

П Р О Ф Е С І Й Н И Й С ТА Н Д А Р Т:
Щ О П О Т Р І Б Н О З Н АТ И
З 1 січня 2017 року термін «професійний стандарт» з’явився у Законі
«Про освіту» (2017 р., ст.39, п.1), Кодексі законів про працю України та
Законі України «Про оплату праці»
Професійний стандарт – це затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей працівників, що
слугують основою для формування професійних кваліфікацій.
Головним
документом
системи
кваліфікацій є зараз саме професійний
стандарт.
Такі зміни відбулися у зв’язку з набуттям 17 червня 2022 року чинності Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій»
від 01.04.2022 № 2179-IX, який унормовує
важливі зміни до КЗпП, Закону України
«Про оплату праці», Закону України «Про
освіту», а саме:
• пріоритетність професійного стандарту над кваліфікаційною характеристикою
(ст. 96 КЗпП та ст. 6 Закону України «Про
оплату праці»);
• розроблення та затвердження професійних стандартів саме розробниками
(ст. 42 КЗпП);
• інтеграція часткових кваліфікацій у
трудове законодавство України (ст. 41, 21
КЗпП), а саме:
• внесення терміна «часткова кваліфікація» до КЗпП,
• прийняття до уваги під час укладення трудового договору виду занять (професія) повної або часткової професійної
кваліфікації, якою володіє особа.
• статус, склад, завдання, права Галузевих рад з розроблення професійних
стандартів (ст. 391 Закону України «Про
освіту»).
Професійний стандарт розробляє та
затверджує розробник. Це важливо, адже
саме бізнес знає, якими вміння, знаннями і компетентностями має володіти
працівник.
Існуючі описи кваліфікаційних характеристик вже не влаштовують, тому що
відбулися зміни в організації робочого/
технологічного процесу, інше обладнання,

обсяги робіт тощо.
Професійний стандарт є основою для
розробки посадової/робочої інструкції,
підтвердження кваліфікації, орієнтиром
для добору кадрів, формування кадрового резерву, оцінюваннята розвитку навичок і компетенцій у працівників, підставою
для оплати праці.
Упродовж останніх років проблеми заповнення вакансій здебільшого розглядаються з погляду невідповідності отриманих освітніх та професійних кваліфікацій
вимогам робочих місць. Економіка рухається швидше, ніж освіта. Це спричиняє
відсутність необхідних фахівців, які б володіли актуальними уміннями, навичками
і професійними компетентностями.
Саме тому, дуже важливою є якісна
розробка професійного стандарту, чітке
розуміння його ролі, урахування усіх можливих тонкощів, перспектив розвитку та
змісту професійної діяльності. Профстандарт має бути базою для освітнього стандарту.
Робота з розроблення професійного
стандарту потребує ґрунтовних знань методології, алгоритму його написання.
Розроблення проєкту професійного
стандарту здійснюється відповідно до
порядку, визначеного законодавством.
На підготовчому етапі розробник визначається щодо розроблення проєкту професійного стандарту за окремою професією або за групою близьких за змістом,
характером і складністю професій. Проєкт
професійного стандарту слугує основою
для формування однієї чи декількох професійних кваліфікацій (повних/часткових).
Також його можливо розробляти на існуючу або навіть нову професію/вид робіт.
Професійні стандарти, як і кваліфікаційні характеристики професій, визначають вимоги до кваліфікації та спеціальних знань, а також завдання, обов’язки
та спеціалізацію працівників. Проте професійний стандарт є ширшим за струк-

турою та ідеологією, більш конкретно і
чітко, більш докладно описує різні посади і ділянки роботи, а також різні рівні
кваліфікації працівників. На відміну від
кваліфікаційної характеристики, стандарт
– не суто перелік трудових функцій. Професійний стандарт розкриває зміст трудових функцій; визначає знання та уміння,
компетентності, необхідні для їх належного виконання; слугує основою під час підтвердження кваліфікації особи, у т. ч. за результатами неформального навчання. На
додачу професійний стандарт може містити вимоги до стану здоров’я претендента
на певну посаду чи робоче місце, освіти у
т.ч додаткової) тощо.
Єдині тарифно-кваліфікаційні довідники і єдині кваліфікаційні довідники поступово скасовуватимуть, але на це потрібен
час. Поступово впроваджуватимуть все
нові і нові стандарти, тому ЕТКС і ЄКР заміщатимуть ними.
ПРОФСТАНДАРТ – це комплексний документ, основними перевагами якого є:
• урахування актуальні вимоги робочого місця;
• це основа для прийому на роботу, оцінювання, навчання, переміщення, оплати
праці, підготовки посадових, робочих інструкцій тощо;
• дозволяє
поєднувати
суміжні
кваліфікаційні розряди, зокрема виключаючи найнижчі;
• дає можливість створювати/відкривати нові професії;
• містить опис повних та/або часткових
професійних кваліфікацій;
• слугує базою для модульного навчання за трудовими функціями, а не за навчальними дисциплінами;
• роботодавці визначають для оцінювання у розрізі професійних компетентностей результати навчання – знання, уміння
та навички тощо;
• є підґрунтям для розробки освітніх
стандартів і програм.

Людмила ВАСИЛЕГА,
директорка Центру компетенцій та
розвитку людського капіталу Федерації
роботодавців України

Інна ОСАДЧУК,
членкиня Національного агентства
кваліфікацій
Протягом декількох тижнів поспіль
Федерація роботодавців України спільно
з Національним агентством кваліфікацій
обговорювали методику розроблення
професійних стандартів задля допомоги
розробникам у цьому процесі.
Роботу щодо ознайомлення, популяризації розробки стандартів серед бізнесу
Федерацією роботодавців буде продовжено, головним на цьому шляху є те, щоб
професійний стандарт відображав актуальні вимоги робочого місця та був дієвою
основою освітніх стандартів і подальшої
ефективної трудової діяльності.
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ХОЛОДНА ВЕСНА ЮВІЛЕЙНОГО 110 РОКУ
Сплюндрована українська земля, зруйновані життя,
знищене житло, викрадене майно – все це наслідки
жорстокої російської військової агресії.
У надзвичайно складний для України
час, в період російської навали, колектив ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» переніс весь тягар
окупаційних випробувань. Але завдяки
відповідальності адміністрації коледжу
під час окупації було створено умови
для підтримання життя. Згідно з розпорядженнями директора Альохіна Володимира Ілліча заздалегідь було прибрано та обладнано укриття в підвальних
приміщеннях гуртожитків із запасами
найнеобхіднішого: води, ліків, консервів,
ковдр та ін. Дехто зі скептиків тоді критично реагував на такі заходи, мовляв,
навіщо це. Проте більшість колег підтримували свого очільника.
Коли Немішаївська громада, як і більшість території Київщини, раптово опинилася під російською окупацією, то в
обладнаних укриттях коледжу – підвальних приміщеннях гуртожитків №1, №3
та №4 перебувало близько 300 осіб, з
них – більше півсотні дітей. Це були не
лише співробітники та студенти закладу освіти, але й жителі громади та інших населених пунктів. То були жахливі
часи виживання і випробування на людяність. Адже небезпека нависала над
головою кожної миті – постійні бомбардування, обстріли, важка бронетехніка,
озброєні нелюди… і зберегти здоровий
глузд та самовладання не всім під силу,
а тим більше дбати про декілька сотень
людей… Необхідно віддати належне
директору коледжу, який, як справжній
керівник, зумів організувати та згуртувати людей, вселити віру в швидке визволення, не допускав проявів відчаю і
паніки. Тоді звичайне «На добраніч» від
директора колеги сприймали як батьківське благословення. У відповідь чув:
«Бажаємо почути від вас завтра «Доброго ранку»…
Важко доводилося всім, але найбільшу тривогу викликала близька присутність ворога, адже десятки, якщо не сотні, російських танків і бойових машин
постійно їздили територією коледжу,
окопувалися на стадіоні, біля коледжанських ставів. А в навчальних корпусах і
гуртожитках навіть ночували озброєні
до зубів російські військові. У той час в
підвальних приміщеннях переховувалися наші люди… з маленькими дітьми…
Серед них і десятимісячна онучка Володимира Ілліча. Адже вся його родина –
дружина Ольга Семенівна, старший син
Володимир із дружиною Іриною та трьома дітьми перебували разом з усіма в
сховищі і мужньо зносили важкий тягар
окупації. І, мабуть, лише молитва рідних
та тих, хто перебував в укритті, вберегла
життя Володимиру Іллічу, коли його водили на допит і на розстріл.
«Ми всі тоді молилися! Це було так
страшно!, – говорить Валентина Куценко, каштелян гуртожитку №1. – Адже
прийшли озброєні вояки, наставили
зброю на людей і вимагали видати нашого керівника. Володимир Ілліч сміливо вийшов наперед і, заслонивши своєю
спиною всіх нас, пішов під дулом автоматів… Чи повернеться він? Ніхто цього
сказати не міг… Але Господь почув наші
молитви і вберіг життя нашого директора. Але тиск і обмеження для усіх нас з
боку окупантів стали більш жорсткими –

не можна було виходити, телефонувати.
Та найголовніше – що всі живі лишилися», – наголошує Валентина.
«Спали одягнуті. Якщо то можна назвати сном, коли довкола усе гримить,
бахкає і не знаєш, куди влучить черговий
снаряд. Напоготові були ломи, лопати,
молотки, щоб раптом що – відкопуватися чи вибивати вікна, – ділиться спогадами Лариса Григорян, викладач відділення «Аграрний бізнес». – Під постійними
обстрілами нелегко принести в укриття
воду чи роздобути конче необхідні ліки.
Бувало пігулки ділили між собою навпіл,
розуміючи, що це дасть можливість ще
день прожити. А чого вартувало приготувати на вогнищі їжу чи розділити на
всіх останню хлібину...».
Активну діяльність в організації заходів безпеки разом з колективом проявив представник НУБіП України, начальник відділу регіонального розвитку,
координації діяльності ВСП, дистанційної освіти та заочного навчання Олександр Санченко, який разом з дружиною
також перебували в укритті гуртожитку.
Для збереження життя людей, які перебували в сховищі, працівники коледжу
під керівництвом директора проявили
надзвичайну мужність і відвагу. Ризикуючи власним життям, під дулами танків і
автоматів, вони дбали про безпеку мешканців і забезпечення належних умов
проживання, доставляли воду і провізію,
готували їжу, облаштовували спальні
місця, надавали домедичну допомогу
тощо. Найскладніше було з водою, адже
електропостачання було знищено з перших днів окупації, отже, і подача води
припинилася, а людей багато, потреба у
воді – колосальна, і криниці поблизу немає. Воду привозили із сусіднього села.
Отже, перше завдання, яке поставив
директор після звільнення, – викопати
криницю на території коледжу. Це стало
можливим за фінансової підтримки ВСП
«Мукачівський фаховий коледж НУБіП
України» та особисто його директора
Юрія Садварі. Поблизу гуртожитку №1
було обладнано криницю з механічною
та електричною подачею води, щоб незалежно від обставин мати свою воду.
Страшно було і складно. Але завжди
гріла віра в ЗСУ і думка про визволення. А окупанти нахабніли, бетеерами і
камазами вивозили технічне оснащення,
меблі, речі з аудиторій, лабораторій, майстерень і студентських гуртожитків. Прострілювали і вибивали двері в кабінетах
і забирали усе, що потрапляло під руки:
комп’ютери, телевізори, побутові речі.
Із болем згадуючи ті часи, Володимир
Ілліч ділиться, що допомогли вистояти
віра в Бога і Перемогу: «Як могли підтримували один одного, молилися і вірили,
що дочекаємося наших захисників. І дочекалися! З яким трепетом і радістю їх
зустрічали 1 квітня. Зі сльозами щастя
піднімали прапор на флагштоці та співали гімн України. І сьогодні віримо, що
перемога за Україною! Інакше бути не
може!». Пізніше, за першої можливості,
перерахували на підтримку ЗСУ одноденний заробіток, близько ста тисяч
гривень.
Витримавши тяжкий період окупації,
співробітники продовжували зберігати
майно коледжу від розкрадання місце-

вими мародерами та з перших днів деокупації розпочали відновлення повноцінної роботи закладу освіти та його
відбудови.
З 14 березня було відновлено навчальні заняття у дистанційній формі. Велика заслуга в організації освітнього процесу у важких воєнних умовах належить
заступнику директора з навчально-методичної роботи Ігорю Харьковському.
Нині територія коледжу буяє зеленню та квітами і важко навіть уявити, що
зовсім недавно тут велися бойові дії і
життя людей висіло на волосині. Про
тяжкі окупаційні часи нагадують лише
сліди від гусениць на асфальті та важкі
спогади… За проявлену мужність, клопітку і нелегку працю з відновлення матеріально-технічної бази та благоустрою
коледжу відомчими заохочувальними
відзнаками – грамотами та подяками
НУБіП України та коледжу – було відзначено співробітників і студентів коледжу,
які в умовах воєнної окупації проявили
особливу відвагу.
Величезна подяка за суттєву допомогу і підтримку в тяжкі часи для коледжу Національному університету біоресурсів і природокористування України і
особисто ректору Станіславу Ніколаєнку, Бучанській райдержадміністрації на
чолі з Миколою Ляшенком, які у складний період весняно-польових робіт допомогли паливом та насіннєвим матеріалом. Глибока вдячність і низький уклін
всім благодійникам за надану допомогу
і продуктами харчування, і ліками, і обладнанням, і матеріалами. Хай щедро
засівається добром і достатком життєва
нива усіх небайдужих до чужого горя
благодійників і меценатів!
24 червня відбулося урочисте вручення дипломів цьогорічним 363 випускникам коледжу, серед яких – 81
дипломи з відзнакою. Важким був їх
шлях до освіти – карантини через коронавірусну епідемію, та найстрашніше – навчання в умовах воєнного стану.
Але з впевненістю можна сказати – гідно
пройшли ці труднощі і студенти, і викладачі, оскільки як ніколи Україні потрібні висококваліфіковані фахівці, а тому

всі зусилля спрямовано на опанування спеціальністю та здобуття фахових
умінь. Агрономи, ветеринари, електрики, технологи, механіки, фінансисти, які
вийшли зі стін коледжу, пишуть історію
України та творять її майбутнє. Дехто з
випускників продовжить навчання, але
більшість піде працювати, піднімати
економіку нашої країни, особливо після
російської навали.
Тепер заклад освіти чекає на нових
студентів. Сподіваємося, що, як і в минулі роки, до нас прийде понад півтисячі
нових студентів. Уже в серпні плануємо
почати навчання. Знання, що отримують
молоді фахівці в коледжі, є основою успіху багатьох підприємств і організацій
країни. Постійне удосконалення освітніх програм, модернізація навчальних
технологій – ось фундамент, на якому
базується наша робота. Тісне поєднання
теорії і практики дає потужний результат. На виробництво йде технолог, який
вже уміє переробляти молоко і готувати
сир. У ветеринарну клініку приходить
спеціаліст, який вже упевнено робить
уколи, обробляє рани і не тільки. Чималий досвід студенти отримують на наших виробничих підрозділах.
Ми маємо працювати самі і навчати
студентів так, щоб економічно підтримувати нашу державу. Ми маємо розуміти
свою консолідовану відповідальність.
Кожен має якісно виконувати свою роботу. Наші герої захищають Вітчизну, а ми
тут маємо працювати на розвиток нашої
держави, укріплювати економічну міць.
Вірю, що діти, які прийдуть навчатися в коледж і стануть нашими студентами, а згодом – фаховими спеціалістами,
відбудовуватимуть, відроджуватимуть
Україну після повного звільнення від
окупантів. Історію не повторюють, а відновлюють, і писатимуть її наші майбутні
фахівці», – впевнений директор Володимир Альохін.
Олена КИЩУК,
соціальний педагог
ВСП «Немішаївський
фаховий коледж НУБіП України»
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ЗАВД АННЯ НОМЕР ОДИНЗБЕРЕГ ТИ ЗАК ЛА Д ОСВІТИ
Зараз Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського НАУ переживає один із найважчих періодів у своїй понад 120-річній історії існування.
24 лютого 2022 року без перебільшення розділило життя українців на
періоди «до» та «після». Колись успішні заклади освіти прикордоння постали не лише перед, м’яко кажучи, незвичними викликами, а й опинилися на межі виживання. Про те, як вдалося відновити освітній процес
після початку повномасштабного наступу російських військ, зберегти
викладацький колектив, завершити навчальний рік і почати вступну
кампанію, говоримо з директором Глухівського агротехнічного фахового коледжу Сумського НАУ Анатолієм Литвиненком.

Анатолій ЛИТВИНЕНКО,
директор
◆ Перш, ніж ми почнемо вести
мову безпосередньо про те, як живе
ваш заклад освіти в умовах воєнного стану, познайомте наших читачів із
коледжем. Що в ньому такого особливого? Як довго ви очолюєте колектив?
Яку освітню траєкторію вибудовуєте?
Головною особливістю вважаю те,
що в різні часи тут працювали однодумці,
настільки залюблені в свою роботу, що заклад освіти не просто проіснував понад
120 років, а завжди був на вістрі часу та
продовжує успішно готувати фахівців, затребуваних на ринку праці не лише північного регіону Сумщини. Як кажуть, нашого
цвіту – по всьому світу. Сьогодні в коледжі
працюють п’ять відділень: механізації
та агропромислових технологій; електроенергетики агропромислового виробництва; економіки та інформаційних
технологій; будівництва; заочне. Готуємо
бакалаврів із трьох спеціальностей і фахових молодших бакалаврів – із восьми.
Наш стандарт – якісний освітній
процес, підготовка висококваліфікованих фахівців із ґрунтовними теоретичними знаннями та практичними вміннями,
здатних швидко адаптуватися до вимог
сучасного високотехнологічного виробництва.
Очолюю я колектив 20 років. Це
були перші демократичні вибори директора. Зрозумів, яку відповідальність узяв
на себе… Мабуть, не жалкую, бо це моє
життя. Допомагало те, що поруч завжди
були колеги, які працювали на результат.
Це командна робота!
◆ Звісно, установа з такою
історією має багато досягнень, але що
саме для вас є найвизначнішим?
Знаєте, по суті ми стояли біля витоків запровадження дуальної освіти в
Україні. Починаючи з 2012 року, коледж
бере участь у німецько-українському
проєкті «Сприяння розвитку професійної
освіти в аграрних коледжах України». Це
допомогло створити якісне освітнє сере-

довище, де практичне навчання домінує
над теорією, а отримані знання дають
можливість випускнику одразу почати
працювати. Ми внесли 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
збільшили тривалість технологічної та
виробничої переддипломної практик. Ми
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.
Водночас почали активно впроваджувати елементи дуальної форми здобуття
освіти. Наші студенти вивчають технології організації роботи фермерських
господарств Німеччини, знайомляться з
культурними та духовними цінностями
країн Європи, отримали перспективи подальшого працевлаштування за кордоном. Педагогічні працівники підвищили
кваліфікацію, пройшовши стажування на
базі фермерських господарств й освітніх
закладів Німеччини.
Важливим досягненням вважаю
оновлення матеріально-технічної бази.
Доукомплектували
лабораторії/класи «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 ремонту машин і обладнання… Пересвідчившись, що колектив здатен ефективно використовувати надану під час
семінарів техніку для підвищення якості
підготовки фахівців, світові виробники
відгукнулися на пропозицію створити на
базі ГАФК СНАУ навчальні центри. Співробітники українських представництв
KUNH-Ukraine та New Holland провели

Квітуй, рідний коледжу.
Тривають роботи над ландшафтним дизайном території вишу

низку лекцій і практичних занять. Місцеві сільгосппідприємства, де майбутні
агроінженери проходили практику, зацікавилися зразками обладнання, які студенти добре знають із лабораторій вишу.
Зміна вектора підготовки молодих фахівців у бік практичності поліпшила їх шанси
на ринку праці. Як результат вже кілька
років поспіль кількість бажаючих здобувати фах того ж таки агроінженера більше
ніж удвічі перевищувала кількість місць. А
ще студенти, які повернулися з практики
в Німеччині, після завершення навчання
вирішили створити свої фермерські господарства, маючи на меті не тільки вирощувати фрукти та ягоди, а й переробляти
їх. Тобто заклад освіти став тим місцем,
де народжуються реформи… Навряд чи
можна було б досягти таких результатів,
якби ми продовжували дивитися на освітній процес як на замкнену систему; якби
не прагнули хоча б спробувати зробити її
більш відкритою, пластичною, рухомою.
У планах було багато чого, але на заваді
спочатку стала пандемія, а зараз – війна.
◆ Від Глухова до кордону напрямки буквально десяток кілометрів. У
перші дні вторгнення на околицях точилися бої. Далі ця місцевість надовго
опинилася в облозі. Чим жив у цей час
коледж? За рахунок яких внутрішніх
ресурсів вдалося відновити освітній
процес?
Уперше за більше ніж 120-річну
історію існування закладу нам довелося здійснювати освітній процес в умовах
воєнного стану, під повітряними тривогами та зі зменшеним фінансуванням. Це
стало великим викликом для всіх нас:
адміністрації, педагогічних працівників,
співробітників і студентів; змусило вкотре
швидко перебудовуватися та впроваджувати різні технології організації освітнього процесу. У те, що відбулося, було важко
повірити. У перші дні всі сили ми зосередили на порятунку студентів, допомагали
родичам евакуювати немісцевих. Частина
з них не мала можливості дістатися додому через небезпеку. Майже 30 студентів
тривалий час залишалися у гуртожитку.
Ми забезпечували їх харчуванням, підтримували належну температуру в кімнатах, надавали психологічну допомогу.

Найважче було з тими, хто дізнався про
загибель рідних чи потрапив під обстріл,
намагаючись виїхати… І тоді я вкотре пересвідчився, що ми – не просто установа,
де навчають майбутніх фахівців-аграріїв,
а справжня родина, де підтримують один
одного, не залишають на самоті в тяжких
обставинах. Одні співробітники приходили в гуртожиток, щоб відволікти дітей
настільними іграми. Інші приносили домашні смаколики. Хтось допомагав шукати транспорт, щоб попутно доправити
якомога більше студентів додому... Це був
час, коли ми, напевне, як ніколи раніше,
відчували відповідальність за кожного,
хто був під нашою опікою. Паралельно
тримали контакт із викладачами. Звісно,
всі ми живі люди, і готовими до таких навантажень на психіку виявилися не всі. Гостра необхідність психологічної допомоги
змусила в авральному порядку організовувати групи підтримки на наших сторінках у соцмережах, проводити онлайн-зустрічі зі студентами, співробітниками та
батьками. Психолог коледжу Ірина Марченко оперативно підготувала сторінку
порад на сайті, регулярно доповнювала
актуальну інформацію залежно від подій,
що розгорталися. Це дозволило втримати
«на плаву» значну кількість викладацького складу та студентів і після визволення
Сумщини розпочати дистанційне навчання. Під час пандемії ми напрацювали алгоритм, який дозволив не втратити якість
освітнього процесу. Щоправда тепер довелося його адаптувати до умов, коли в
регіоні кілька днів поспіль не було електрики, інтернету, зв’язку. Я щиро вдячний
кожному викладачу, який знайшов сили і
душевну міць проводити заняття в такий
складний час. Я радію з того, що студенти
відповідально поставилися до викликів і
продовжували навчатися поміж сиренами й обстрілами чи перебуваючи закордоном.
◆ До речі, чи багато викладачів і
студентів розділили долю біженців?
Сьогодні за межами України перебувають 7 викладачів і 41 студент. Усі
колеги, які виїхали, успішно вичитали
свої години та мають намір повернутися
на постійне робоче місце, як тільки ситуація стабілізується. Поки тільки двоє
студентів повідомили про перехід на
навчання до іноземних закладів. Решта
налаштовані продовжувати здобувати
обраний фах у нас.
◆ Вступна кампанія в умовах
воєнного часу – на що сподіваєтеся?
Це дуже болюче питання. Звісно,
ми вдячні Міністерству освіти та науки України за спрощення процедури
вступу, але, на мою думку, треба було б
передбачити й те, що в багатьох вступників може не бути технічної чи фізичної можливості взяти участь у вступній
кампанії.

Очікуємо гарних врожаїв. Навчально-виробнича частина коледжу,
незважаючи на складність ситуації, продовжує посівну кампанію
на дослідних полях лабораторії рослинництва
продовження, на стор. 6
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ЗАВД АННЯ НОМЕР ОДИНЗБЕРЕГ ТИ ЗАК ЛА Д ОСВІТИ

Втрат контингенту не уникнути – особливо з інших регіонів, наприклад Чернігівської області. Вірогідно, що й
сусідні міста дадуть набагато менше абітурієнтів, а місцевих демографічних ресурсів для належного наповнення явно недостатньо. Це буде важка вступна кампанія.
У будь-якому випадку завданням номер один вважаємо
збереження закладу освіти.
◆ Студенти в будь-які часи були ядром волонтерського руху. Чи змогла ваша молодь організуватися і в таких умовах?
Я пишаюся нашими студентами. Центр молодіжної політики разом із виховним відділом взяли на себе
допомогу нашим викладачам-ветеранам, які опинилися у скрутних обставинах. Ні в кого ж не було запасів
– бувало, що люди й без хліба сиділи. А ще проблеми
з постачанням ліків… На Великдень пекли паски для
військових. Окремо провели благодійну акцію, до якої
долучилися всі охочі співробітники коледжу. Студентський актив разом із вихователями гуртожитків виготовив
мило ручної роботи. Зібрані від його продажу гроші передали волонтерам, які збирали кошти, щоб придбати
бронежилети та каски для наших захисників. Студенти
під керівництвом культорганізатора Анни Овсянко допомогли ветерану праці Зінаїді Максимівні Єросі обробити присадибну земельну ділянку перед посадкою.

Живі мають думати про живе – правда ж? Цілий
тиждень студенти-другокурсники разом із відповідальною за проєкт озеленення території нашого коледжу
Ганною Мелутою висаджували декоративні рослини.
Відтак подвір’я установи поповнилося багатьма рослинами, які вражають різноманіттям кольорів, форм і
видів. Дуже багато студентів відгукувалися на прохання допомогти розвантажити гуманітарну допомогу, що
надходить у місто.
◆ Чи змусила Вас війна переосмислити життєві
та професійні пріоритети?
А хіба може бути інакше? Війна – це нестерпний
біль, це рана, яка вже ніколи не загоїться. Ми глибоко сумуємо за кожним нашим випускником чи студентом, які
гинуть зараз, захищаючи право нашого народу на волю,
мир і спокій… Знаєте, я завжди казав, що для освітян XXI
століття – час викликів. Бо постійно змінюється система не тільки підготовки фахівців як таких, а й організації
виробничих процесів загалом. Тому ми усвідомлювали свою відповідальність за розвиток північного куща
України. Наперед прораховували потреби ринку праці.
Прагнули підвищувати рівень підготовки, вводити нові
спеціальності, осучаснювати навчальні кабінети та лабораторії, брати участь у семінарах, тренінгах, навчаннях. Ми вважали, що це шлях успіху, шлях довголіття.

Онлайн-засідання методичного об’єднання кураторів груп і вихователів гуртожитків
Зараз усе це посилюється глибоким осмисленням цінності кожної миті людського життя. Кожної миті… Ми
всі опинилися перед викликом на спроможність вистояти. Маємо вистояти – інакше ніяк. Дякуємо ЗСУ. Віримо
в наших воїнів. Бажаємо, щоб мир повернувся якомога
швидше, і ми почали працювати повноцінно, без сирен
і вибухів.

НАВЧАЄМОСЬ І НАВЧАЄМО ПОПРИ ВСЕ
ВСП «Оріхівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» сьогодні в умовах
конкуренції та доволі складних перспектив діяльності закладів фахової
передвищої освіти популяризує свій бренд «Заклад, навчання в якому
завжди було та є престижним». Коледж готує фахових молодших бакалаврів за п’ятьма спеціальностями денної та заочної форм навчання:
071 «Облік та оподаткування», 075 «Маркетинг», 073 «Менеджмент»,
208 «Агроінженерія» та 122 «Комп’ютерні науки».

Віктор НАРАНОВИЧ,
директор
В усіх куточках України та за її межами
сьогодні працюють люди, які в різні роки
прийшли до закладу освіти, і для яких коледж дав старт в успішне життя. За 100-річну історію зі стін коледжу вийшло майже
25 тисяч фахівців для різних сфер народного господарства.
Для організації освітнього процесу в
коледжі створено матеріально-технічну
базу, яка постійно зміцнюється та поповнюється, що забезпечує високий рівень
підготовки фахівців і відповідає сучасним
вимогам освіти. У постійному користуванні коледжу є 433,5 га землі та 433,9 га
орендованих паїв, а це – запорука для
створення умов у поліпшенні практичного навчання та підготовки висококваліфікованих фахівців.
Я точно знаю, що у кожної людини є
свій шлях, своя доля, своє призначення в
цьому житті. Директором закладу освіти
я став у лютому 2009 року. За час роботи
в коледжі душею поріднився з цим закладом, та й хотілося підтримати його розвиток в час реформування освіти. Мені
завжди імпонували такі якості, як наполегливість, рішучість, цілеспрямованість, які
важливі для сучасного менеджера освіти,
що, напевно, й стало причиною прийняття
такого рішення.
Кожен заклад освіти пишається власними здобутками, а здобутки коледжу – це
надбання й творча праця колективу викладачів та студентів. Гордістю коледжу є
його випускники з їх натхненною працею
на землі. Серед них – депутати різних рівнів, визнані керівники та організатори виробництва, успішні бізнесмени, провідні
фахівці, які працюють на теренах України
та за кордоном. Чимало випускників очолюють державні та підприємницькі структури, плідно працюють в органах виконавчої та законодавчої влади.

Оріхівський коледж пишається високими досягненнями в галузі фізичної культури та спорту, адже 32 випускники стали
майстрами спорту, є чемпіони України,
чемпіони Світу та чемпіони Європи.
Особливою гордістю для мене, як для
директора, є повага та взаєморозуміння,
командний дух у єдиній спільноті працівників та студентів.
Сфера освіти, як і всі сфери життя суспільства, зазнала сильних змін в умовах
воєнного стану. Усі ми вчилися та продовжуємо вчитися жити в цих нових реаліях:
хтось – продовжувати здобувати освіту, а
хтось – працювати.
Війна — надзвичайно складний час
для всіх, а діти завжди потерпають від неї
найбільше. За таких обставин заклад освіти, на мою думку, є тим осередком, що має
об’єднувати як студентів, так і викладачів,
які вимушені були покинути свої домівки
або залишаються в зоні бойових дій. Важливим є вивчення ситуації в колективі в
цілому та з’ясування психологічної готовності викладачів працювати з дітьми за
таких складних умов. Підтримати викладача, допомогти впоратися зі стресовими
ситуаціями – важлива частина роботи директора освітнього закладу. Зараз кожен
із нас – опора для іншого. І саме нині для
студентів ми – значно більше, ніж педагоги. А місія директора як керівника закладу
освіти – бути справжнім джерелом зцілення для тих, хто перебувають поруч.
Досвід організації дистанційної форми
навчання, отриманий протягом минулого
та позаминулого років під час ковід-карантину, допоміг нам швидко адаптуватися до нових реалій – в умовах війни. Те,
що ми мали досвід проведення онлайн-занять, дуже нам допомогло. Незважаючи на
труднощі через постійні обстріли, за наявності технічних можливостей викладачі
проводили відеозаняття та онлайн-зустрічі в прямому ефірі, давали додаткові консультації, продумували та організовували
самостійну освітню діяльність студентів з
використанням технологій дистанційного

навчання, надавали можливість студентам
спілкуватися між собою. У зв’язку з тим,
що коледж розташований в прифронтовій
зоні практичне навчання теж було організовано дистанційно. Для цього розроблено індивідуальні завдання та створено відповідне методичне забезпечення
з урахуванням особливостей і специфіки
навчальних та виробничих практик. Розроблено віртуальні підприємства з індивідуальними завданнями для кожного
студента.
Найскладнішим було врівноважити
емоційний стан студентів та їх батьків,
тому ще з перших днів війни колектив особливу увагу зосередив саме на психологічній підтримці, адже, як зазначив міністр
освіти і науки Сергій Шкарлет: «Надважливим залишається життя та здоров’я кожного українця».
Переважна більшість студентів перемістилася в більш безпечні регіони України,
а також за кордон (Польща, Німеччина) та
приєдналася до освітнього процесу. Загалом, враховуючи страшні реалії, в яких
всі ми опинилися, відновлення освітнього
процесу можна назвати успішним.
Воєнний стан передбачає тісну співпрацю з органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Адже
саме на їх плечах нині лежить
завдання – шукати в складних ситуаціях оперативні
рішення. Так, як місто Оріхів
перебуває в прифронтовій
зоні під постійними обстрілами, хоча й тримається як
«міцний горішок», щодня зазнає пошкоджень цивільної
інфраструктури. На жаль,
руйнувань зазнали й споруди, які є власністю Оріхівського коледжу. Органами
обласної влади було виділено необхідні матеріали для
ліквідації завданих збитків.
Ми відчуваємо постійну підтримку та завжди знаходимо

порозуміння з боку органів обласної та
місцевої влади.
Випробування, яке випало нам, змусило переосмислити своє життя. Свідомо чи
не свідомо, але зміни та переоцінка цінностей відбулися. Ми ніби перезавантажилися і усвідомили важливість та цінність
зовсім звичних та буденних речей. Війна
змінила кожного, адже стала непростим
викликом як для дорослих, так і для дітей. Вона вмить докорінно змінила життя
нашої молоді, яка відчула на собі всі катастрофічні наслідки жахіття, яке розпочала
росія проти нашої держави. Повномасштабна війна та спроба окупації країни перекреслила усі плани, змусивши наших
студентів рятувати себе та близьких, евакуюватися з гарячих точок, брати зброю
до рук для захисту своєї країни.
Сьогодні всі учасники освітнього процесу більше, ніж будь-коли раніше, потребують психологічної підтримки та допомоги. У цей буремний час важливою
є налагоджена психологічна взаємодія з
учасниками освітнього процесу. На вебсайті коледжу діє електронний «Кабінет
психолога», який здійснює інформаційну
підтримку щодо джерел консультування,
куди саме можна звернутися, зважаючи
на сильне емоційне потрясіння, стрес, відчуття небезпеки.
Наша історія про незламність, адже ми
навчаємось і навчаємо попри все.
Я щиро захоплююся своїм колективом, кожним працівником та студентом.
Переконаний: фаховій передвищій освіті
бути! І знову хочеться процитувати Сергія
Шкарлета, який під час виступу на Світовому освітньому форумі в Лондоні сказав:
«Українська освіта поранена, але жива і
бореться».
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«ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР-2022»
ГІДНО ТРИМАЄ ОСВІТЯНСЬКИЙ ФРОНТ

Н а р е шті п ідб ито підс умки В сеу к раї н с ько го ко н к у рс у « Пе да го гіч ний О СК АР- 2 0 2 2 », я к ий у ц ь ому роц і від значає свій перш и й ю в і л ей . Що річ н о у п родо в ж п ’яти р ок і в Де рж а в н а ус та н ов а
« Н ауково- методичний центр в и що ї та фахо в о ї п ере д в и що ї о с в іти» з а н ауков ого с уп р ов оду
Н а ціон а л ь н о ї ак адем і ї пе даго гіч н и х н ау к Ук раї н и п ро в од ить ко н к ур с «П е д а гогіч н ий О СК АР»
д л я вивчен н я та по ширенн я і н н о в а ці й н и х п е да го гіч н и х п рак ти к, с тв ор е н н я н е обх і д н их
ум ов щодо тво рч о го ро звитк у п е да го гіч н и х ко л ек ти в і в з ак л а д і в фахов ої п е р е д в ищої ос в іти,
п і д ви ще н н я е фек тивно с ті о рга н і за ці ї й у п ра в л і н н я о с в ітн і м п ро це сом та з а бе з п еч е н н я я кос ті
п і д готовк и фах і вці в, спри янн я з ро с та н н ю п ро фес і й н о ї ма й с терн о с ті п е д а гогіч н их п р а ц і в н ик і в
На завершальний етап конкурсу надійшло 1320 конкурсних
робіт із 157 закладів фахової передвищої освіти, які змагалися у
двох номінаціях:
▶ Інновації науково-методичного забезпечення освітньої
діяльності та управління закладу фахової передвищої освіти,
▶ Інновації у створенні й упровадженні сучасних методик,
форм, прийомів викладання, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.
За результатами проведення завершального етапу конкурсу
визначено переможців-ОСКАРІВ та І, ІІ, ІІІ призові місця.
Щиро вітаємо переможців конкурсу та бажаємо творчого натхнення, яскравих успіхів та нових перемог!
Нагородження переможців відбудеться під час проведення
ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика» у ІV кварталі 2022 року. Cертифікати учасників конкурсу, анотований Ка-

талог кращих конкурсних робіт будуть згодом
розміщені на сайті Науково-методичного центру
ВФПО.
Результати участі
у конкурсі Педагогічний
ОСКАР-2022» доступні за посиланням:
https://nmc-vfpo.com/pedagogichnyj-oskar/
На прохання організаційного комітету конкурсу автори, переможці-ОСКАРИ, охоче згодилися відповісти на декілька запитань для читачів
інформаційного вісника «Освітня траєкторія»:
• Що для Вас було головним мотиваційним аспектом впровадження інновацій?
• На Вашу думку, які педагогічні, методичні прийоми у навчанні на сучасному етапі є
інноваційними, актуальними?
• Що для Вас є перемога у конкурсі?

Диджиталізація – головний тренд розвитку освітнього процесу
Іти в ногу з часом, вивчати і активно впроваджувати інновації в освітній процес – традиція нашого коледжу від самого його заснування. Це стосується будь-якого аспекту нашої роботи – від організації взаємодії зі студентами до співпраці нашого колективу, усіх структурних підрозділів
Сьогодні дуже актуальним є питання цифровізації нашої роботи. З одного боку – це наслідок технічного прогресу, полегшення виконання повсякденних завдань, економія часу. З іншого – це вихід не лише за рамки
аудиторій, а й навіть стін закладу освіти.
Значною мірою на оцифровування великої частини роботи коледжу
вплинула світова пандемія, яка трансформувала освітній процес. Тому
швидке опанування нових диджитал-технологій та адаптація добре знайомих прийомів і методів стали просто необхідними для організації навчання
в таких екстремальних умовах.
Також дуже важливим чинником є формування та постійне вдосконалення бренду закладу освіти. Адже абітурієнти обирають для навчання ті
заклади, які зарекомендували себе на ринку освітніх послуг. Саме тому не
можна визначити якийсь один мотиваційний аспект впровадження інновацій. Це постійний процес розвитку і вдосконалення, який відбувається природно, своєрідна еволюція великого організму – нашого коледжу.
Сучасні виробництво та освіта дуже тісно пов’язані. Основним завданням закладу освіти є допомога студентові у формуванні потрібних фахівцю-початківцю компетентностей. Відповідно і педагогічні технології мають
бути найбільш дієві. Сьогодні ми робимо акцент на адаптацію традиційних
методів і прийомів до нових умов, зокрема дистанційної співпраці. Адже,
по суті, основою якісного навчання є ґрунтовна теоретична та якісна практична підготовка. Традиційне пояснення матеріалу доповнюється якісною

демонстрацією та візуалізацією, для реалізації яких кожен викладач обирає
найбільш дієві шляхи: перегляд навчальних відео, робота як з інтерактивними симуляціями, так і огляд реальних приладів, деталей та виробничих
процесів загалом. Наші педагоги використовують широкий спектр технологій – від BYOD до екскурсій та занять на виробництві.
Цікавою для студентів є інтерактивна взаємодія. Це і лекції з елементами
бесіди та демонстрації, і інтерактивні опитувальники та вправи та багато
іншого. Завдяки використанню, наприклад, онлайн-тестів було пришвидшено процес перевірки відповідей. Використання онлайн-форм дає можливість повторно використати тест, оновити його чи адаптувати до нових
вимог.
Варто зазначити, що велику кількість подібних технологій педагоги опанували до карантину. А після переходу на дистанційне навчання використовували свої напрацювання, адаптуючи їх до нових умов викладання.
Ще одним важливим елементом якісного навчання, як зазначено вище,
є практична підготовка. З огляду на те, що більшість наших спеціальностей
технічні, замінити її онлайн-співпрацею було дуже важко. Тому ми шукали
шляхи для проведення максимальної кількості практик офлайн.
Такими є основні акценти у нашій роботі. А перерахувати конкретні
прийоми та методи важко, адже кожен викладач обирає найбільш оптимальні та дієві.
У нашій роботі узагальнено інформацію про особливості використання
різних додатків, сервісів, пакетів програмного забезпечення в освітньому
процесі ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського НАУ».
Зокрема акцентовано увагу на роботі навчальної частини, навчально-методичного кабінету та профорієнтаційній діяльності. Зокрема висвітлено особливості підвищення професійного рівня педагогічНомінація «Інновації науково-методичного забезпечення освітньої діяльності них працівників, участь в онлайн-заходах як спікерів,
проведення онлайн-засідань педагогів, підвищення
та управління закладу фахової передвищої освіти»
кваліфікації онлайн та про онлайн, участь викладачів і
(інноваційна модель управління закладом фахової передвищої освіти)
студентів у конкурсах та олімпіадах, моніторинг якості
освітнього процесу та розгляд питання цифровізації
на засіданнях циклових комісій, методичної, педагогічної та адміністративної рад, Ради з забезпечення
якості освіти.
Ми показали особливості організації моделі управління нашого закладу освіти. Ця нагорода доводить,
що багато сил і часу витрачено недарма. Наші педагоги взяли участь у достатній кількості вебінарів, тренінгів, семінарів, курсів, успішно втілили здобуті знання і
уміння на практиці. Ми постійно шукаємо шляхи вдосконалення освітнього процесу, щоб наші випускники
були максимально готові до виконання обов’язків на
робочому місці.
Перемога у конкурсі – це показник того, що ми рухаємося в правильному напрямку, що ми правильно визначили пріоритети нашої роботи. Доказ того, що наш доІрина ХЛОНЬ
Анатолій ЛИТВИНЕНКО
Наталія ГОРОХ
свід актуальний і може бути корисним для колег.
ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського НАУ»
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«ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР-2022»
ГІДНО ТРИМАЄ ОСВІТЯНСЬКИЙ ФРОНТ

Організація дистанційного навчання за допомогою хмарних сервісів Google Workspace
Головним мотиваційним аспектом розробки навчального курсу є надання методичної допомоги викладачам у використанні пакету хмарних сервісів
Google Workspace, який упроваджено в коледжі під час дистанційного навчання як єдине інформаційне середовище. Зважаючи на це, у нас виникла
ідея створення навчального курсу з відеороликами, які б містили покрокові
інструкції щодо використання хмарного програмного середовища та цифрових інструментів Google.
В умовах величезного потоку даних і дефіциту навчального часу ведеться
активний пошук нових резервів для створення гнучкої і мобільної системи навчання.

Ми вважаємо, що форми й засоби навчання в освітньому процесі слід використовувати для реалізації інформативної, формувальної, мотивувальної,
систематизувальної та контрольної функцій. Сприяти виконанню їх може, у
першу чергу, використання потужних і простих у роботі інтернет-технологій
та засобів електронного навчання. Тому для закладів освіти найбільш повним,
доступним, зручним, безкоштовним, розповсюдженим і простим є сервіс компанії Google – Google Workspace for Education.
На нашу думку, вміння ефективно використовувати сучасні сервіси є показником зацікавленості педагога у сучасних технологіях та вдосконаленні
своїх умінь і навичок. Саме Google-сервіси надають не лише можливість праНомінація «Інновації науково-методичного забезпечення освітньої цювати безкоштовно з вебдодатками, а ще й активно використовувати їх в професійній діяльності. За допомогою Google-сервісів можна
діяльності та управління закладу фахової передвищої освіти»
створювати навчальні курси, ділитися освітніми матеріалами, створю(інновації у дистанційному навчанні)
вати завдання, перевіряти рівень засвоєння знань і відслідковувати
прогрес успішності кожного студента, забезпечувати передачу відео-,
аудіо-, графічної та текстової інформації, використовувати симулятори.
Створення навчального курсу додало нам відповідальності, бо ж
задумане треба реалізувати. І ми це зробили! Варто зазначити, що
навчальний курс отримав не тільки позитивні відгуки колег, а й допоміг їм з легкістю застосувати можливості хмарного сервісу Google
Workspace під час викладання навчальних дисциплін. А перемога у
конкурсі «Педагогічний ОСКАР – 2022» вкотре підтвердила, що наші
методичні напрацювання, педагогічні здобутки є креативними, актуальними та мають практичне застосування. Статус переможця зоАліса УЛИНЕЦЬ
Зореслава МАРГІТИЧ
Наталія КРИЖАНІВСЬКА бов’язує нас не зупинятися на досягнутому, а прагнути до нових педагогічних ідей та реалізовувати їх в освітньому процесі, адже отримана
нагорода є вагомим показником правильності вибору інноваційного
ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України»
освітнього тренду.

М е д іао світн я ко мп етентн і с ть вик ладачів
У 2016 році ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України»
Номінація «Інновації науково-методичного забезпечення освітньої
стає структурним підрозділом Національного університету біоресурдіяльності та управління закладу фахової передвищої освіти»
сів і природокористування України. У цей момент починається нова
(інновації у реалізації моделей відкритої освіти)
сторінка для коледжу. Зокрема, циклова комісія програмування та інформаційних дисциплін відділення програмування координує свою
нально змінює освітній формат, не тільки
роботу з факультетом інформаційних технологій НУБіП України. Одним з даючи змогу студентам з цілого світу слуаспектів спільного напряму діяльності був розвиток хмарних технологій. Це хати лекції найкращих професорів та брати
було поштовхом з боку декана факультету Олени Глазунової, професора, док- участь у форумних дискусіях із сотнями титора педагогічних наук, до розгляду вивчення питання розвитку медіаосвіт- сяч учасників, але й виводячи самих викланьої компетентності викладачів ЗФПО з використанням масових відкритих дачів поза стіни традиційних аудиторій і
онлайн курсів.
раз у раз надихаючи їх експериментуваВимоги реформування освіти потребують від здобувачів освіти, майбут- ти з інноваційними освітніми форматами.
ніх фахівців правильно організовувати свій інформаційний простір шляхом Зараз в Україні таке навчання і викладання
накопичення знань, навичок та умінь, які дозволяють аналізувати, критично набуло популярності, вже зараз можна пеоцінювати, усвідомлювати і створювати повідомлення різних жанрів у фор- реконатися, що інтернет-платформи МВОК
мах для різних типів медіа, а також розуміти і аналізувати складні процеси є прекрасним ресурсом для поліпшення
функціонування медіа у суспільстві, з урахуванням їх впливу на особистість.
рівня фахових знань, вдосконалення навиВплив медіа на суспільні процеси, зокрема, на сучасну освіту, яка перебу- чок, а часто – і незамінним інструментом
ває на етапі реформування, спонукає педагогічних та науково-педагогічних для саморозвитку.
працівників професійно вдосконалюватися, підвищувати рівень медіакультуСпівпраця коледжу з громадською
ри, гнучко реагувати на потреби здобувачів освіти. Стрімкий розвиток тех- організацією Rivne IT Cluster дозволяє
Ірина ЯКИМЧУК,
нологій, цифрових інструментів, поява відеоресурсів, масових відкритих он- через МВОК підвищити кваліфікацію
ВСП «Рівненський фаховий коледж
лайн-курсів, мотивує педагогів удосконалювати медіаосвітню компетентність. викладачів закладів освіти. Це, у свою
НУБіП України»
Відповідно постає необхідність у розвитку медіаосвітньої компетентності чергу, спрямує здобувачів освіти на
з використанням масових відкритих онлайн-курсів для професійного вдоско- опанування матеріалу через нефорналення викладачів, зокерма, закладів фахової передвищої освіти.
мальну освіту та дає для них можливість визначитися у більш вузькому наСьогодні в Україні існує нормативно-правовий документ, спрямований на прямі під час здобуття фаху за будь-якою спеціальністю.
вирішення сучасної проблеми на рівні держави: Концепція впровадження
Сучасний світ кинув суспільству багато випробовувань. Одним з першим
медіаосвіти в Україні (Схвалено постановою Президії Національної академії стала пандемія COVID-19. Це сприяло розвитку дистанційного навчання та
педагогічних наук України протокол від 20.05.2010, № 1-7/6-150). 21.04.2016 оволодіння різноманітністю його аспектів. Тут на допомогу прийшли інноваПрезидія Національної академії педагогічних наук України схвалила нову ре- ційні МВОК.
дакцію Концепції впровадження медіаосвіти в Україні.
В умовах воєнного стану, в якому перебуває Україна, потрібно продовКонцепція базується на вивченні стану медіакультури населення України та жувати розвиватися та не зупинятися. Тому дистанційне опанування знань
міжнародному досвіді організації медіаосвіти. Основні положення Концепції часто супроводжується МВОК. Вони дозволяють периферійному українцю
відповідають завданням, сформульованим у Паризькій програмі-рекоменда- виділити основні аспекти з великого потоку інформації, розвивати медіаграціях з медіаосвіти ЮНЕСКО (від 22.06.2007), резолюції Європарламенту щодо мотність як складову медіаосвіти.
медіаграмотності у світі цифрової інформації (від 16.12.2008), Феській деклаДля здобувачів освіти «поводирем» у світі медіа залишається педагог.
рації ЮНЕСКО з медіаінформаційної грамотності (від 17.06.2011) та Паризькій Адже на нього покладено високу відповідальність спрямувати студентів до
декларації ЮНЕСКО з медіаінформаційної грамотності в цифрову епоху (від опанування фаху та визначитися з роллю, яку вони відіграватимуть у розвит28.05.2014).
ку економіки держави і відстоювання її демократичних та європейських цінОдним із засобів опанування медіаосвіти стали масові відкриті онлайн-кур- ностей у нелегкій несправедливій війні з країною-агресором!
си. У сучасному світі масові відкриті онлайн-курси (МВОК) стали практичПеремога у конкурсі «Педагогічний ОСКАР» дозволяє продовжити вивчано незамінними, якщо треба швидко підвищити свою кваліфікацію. До 2017 ти та досліджувати питання методики розвитку медіаосвітньої компетентроку більш ніж 58 млн осіб прослухали понад 7 тис. масових онлайн-курсів. ності викладачів ЗФПО з використанням масових відкритих онлайн курсів,
І якщо раніше виникало питання, що ж можна вивчити на онлайн-курсах, то а також максимально створити всі умови для педагогічного та науково-пеCOVID-19 трансформував в дилему: які саме курси обрати і як не загубитися у дагогічного колективу коледжу навчати здобувачів освіти різних напрямів
нетрях численних пропозицій різних платформ е-навчання.
опанування фаху, що дозволить відстояти у нелегкій боротьбі з нападниками
Активне поширення масових відкритих онлайн-курсів (укр. МВОК від англ. та відбудувати економіку держави у післявоєнний час.
MOOC – Massive Open Online Course) впродовж останніх п’яти років кардипродовження на стор. 9
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«ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР-2022»
ГІДНО ТРИМАЄ ОСВІТЯНСЬКИЙ ФРОНТ

Гейміфікація як засіб підвищення мотивації здобувачів освіти
Ми живемо у час прискореного темпу цивілізаційного розвитку. Науково-технічні новинки все
ширше охоплюють різні сфери нашого соціального буття. Звісно ж, викладач має бути на вістрі
сучасності, відкритим новому, прагнути до самовдосконалення.
Номінація «Інновації у створенні й
упровадженні сучасних методик, форм,
прийомів викладання, навчально-методичного
забезпечення освітнього процесу»
(ігрові технології (гейміфікація) навчання
(кейс-метод, вебквести, подієва освіта,
метод проєктів, бриколаж тощо)

Лариса ГАРКАВА

Оксана ЯЩЕВСЬКА

ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж
Полтавського ДАУ»

Сучасні студенти не уявляють свого життя без
різноманітних ґаджетів та використання всесвітньої мережі. І щоб бути цікавим їм, викладач має
спочатку хоча б потрапити у сферу їх інтересів та
зацікавленостей. Саме інновації в освіті дозволяють здійснити інтеграцію знань, методів навчання молоді із сучасними технологіями. Інновації в
освіті – це процес творення, запровадження та поширення в освітній практиці нових ідей, засобів,
педагогічних технологій, як результат – підвищуються рівні навчальних досягнень студентів, відбувається перехід системи до якісно іншого стану.
Більшість інновацій спрямовані на використання сучасних ґаджетів, які «оживляють» навчальний матеріал, роблять його доступним у будь-який момент часу та супер-наочним.
Тобто основним мотиваційним аспектом для
використання інноваційних технологій для нас
стало бажання відійти від традиційних форм
викладання, які часто є занадто звичними для
студентів, а відтак – і нецікавими, не стимулюючими. Навпаки, використання у слушний момент
інновації зацікавлює студентів змістом теми навчального матеріалу, стимулює їх до поглибленого пошуку інформації, до саморозвитку.
Найбільш актуальними серед інноваційних
методів ми для себе визначили інтерактивні
технології. І у першу чергу – гейміфіковане навчання. Саме гейміфікація допомагає достукати-

ся до сучасної молоді, яка звикла грати в комп’ютерні ігри і спілкуватися в соціальних мережах.
Гру давно і вдало використовують у маркетингу
і керуванні персоналом, та найбільш цінною вона
є в освіті. Гейміфіковане навчання означає додавання елементів ігрового процесу до існуючих
навчальних курсів, щоб залучити студентів, мотивувати їх дії, сприяти навчанню. Гейміфікація
допомагає реалізовувати соціальні зв’язки в процесі навчання, удосконалювати майстерність, не
забувати про конкуренцію, дбати про досягнення
і статус, надає унікальні можливості здійснювати
зовнішній моніторинг та самоконтроль вивченого матеріалу.
Однак, використовуючи будь-які інтерактивні
інноваційні методи, слід бути обережними. Щоб
бути якісним інструментом викладача ігрові технології мають бути дозованими і доцільними.
Адже гра – це один із способів мотивації, все ж не
є універсальним засобом та панацеєю. Гейміфікація без якісного освітнього контенту працювати
не буде.
Перемога у конкурсі «Педагогічний ОСКАР»
для нас є значним досягненням і підтвердженням
того, що ми рухаємося у правильному напрямку
у застосуванні педагогічних технологій. Вона стимулює нас до подальшого саморозвитку і пошуку
нових нестандартних засобів навчання, перетворюючи роботу на творчість.

С и с те ма м етодичн о го п ро ва й динг у у ко ле д жі

Зазвичай головним мотиваційним аспектом та каталізатором упровадження інновацій в освітній процес та діяльність педагогів Криворізького фахового коледжу
торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу є здобувачі освіти. Адже головна місія закладу фахової передвищої освіти – сформувати індивідуальну освітню траєкторію для
кожного здобувача освіти з метою оволодіння ним професійними компетентностями
за обраним фахом. Відтак, наш коледж сьогодні ставить перед собою найважливіше
завдання – стати сучасним багатофункціональним провайдером, що є: прагматичним,
тобто популяризує нові віяння у професійній освіті й постійно шукає свіжі тенденції
та розкручує їх; інноваційно-науковим – проводить постійний трендвотчінг на основі
серйозного вивчення тенденцій і моделювання ситуації у сфері професійної та фахової передвищої освіти; творчим – створює освітні тренди, щоб стати законодавцем
тенденцій сучасної професійної та фахової передвищої освіти.
Отже, можемо стверджувати, що важливою складовою освітньо-методичної діяльності коледжу є вироблення стратегії перетворення змісту освіти в закладі, враховуючи сутність і структуру інноваційного освітнього процесу, що мають відповідати характеру і швидкості соціальних змін у суспільстві, високим європейським стандартам
підготовки конкурентоспроможних фахівців інноваційного типу. Викладацький склад
закладу активно застосовує інноваційні методи навчання, що, на нашу думку, є оптимальними для формування компетентного фахівця.
Які педагогічні, методичні прийоми та методи у навчанні є інноваційними і актуальними на сучасному етапі для нас? Якщо стисло, то варто відзначити, що сучасні тенденції фахової передвищої освіти вимагають від коледжів сформувати висококваліфікованого, мобільного та конкурентоспроможного фахівця, який буде затребуваний на
ринку праці. Тому важливою складовою змісту підготовки фахівців у Криворізькому
фаховому коледжі торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу є пошук та застосування оптимальних підходів і практико-орієнтованих методів навчання майбутніх фахівців, які базуються на послідовній зміні та ускладненні умов діяльності для того, щоб
здобувач міг усвідомити вплив різноманітних чинників та отримати чуттєвий досвід,
необхідний для успішного застосування сформованих професійних компетентностей
під час вирішення виробничих завдань. Якщо методи навчання – це «шлях», за допомогою якого викладач цілеспрямовано організовує практичну та теоретичну діяльність
учасників навчання, то їх похідною буде формування внутрішньої моделі професійних

Номінація «Інновації науково-методичного забезпечення освітньої діяльності та управління закладу фахової передвищої освіти»
(інноваційна діяльность закладу фахової передвищої освіти у забезпеченні якісної підготовки конкурентоспроможного фахівця)

компетентностей здобувачів освіти, яка базується на таких основах:
• формуванні індивідуальної освітньої траєкторії здобувача;
• побудові всіх видів практичної діяльності відповідно до критеріїв формування
навичок hard skills та soft skills;
• запровадженні системи оцінювання підприємствами-роботодавцями професійних якостей студентів у період проходження практики.
Однак при цьому не слід забувати, що центровим та надважливим завданням є
функціонування внутрішньої системи забезпечення якості надання освітніх послуг,
що є цілеспрямованою діяльністю з триєдиною метою: по-перше, фахового становлення здобувача як конкурентного та мобільного фахівця; по-друге, задоволення
потреб роботодавців у кваліфікованих фахівцях; й по-третє, формування лідерських
позицій закладу у сфері надання освітніх послуг.
Перемога у Всеукраїнському конкурсі «Педагогічний ОСКАР-2022» для нашого педагогічного колективу є дуже важлива.
По-перше, хочемо висловити слова величезної вдячності ВСЬОМУ педагогічному
колективу коледжу за кропітку роботу, яку кожен викладач виконує щодня задля нашої спільної мети – надання якісних освітніх послуг. Ми вважаємо, що перемога на
конкурсі – спільна для всього викладацького складу, адже наш колектив – це дружна сім`я високоморальних людей, багатогранних особистостей, патріотів та відданих
своїй справі фахівців. Тут панують повага та злагода, вирують і втілюються в життя
новаторські ідеї та рішення, що в сучасних освітніх реаліях – надважливо.
По-друге, це розуміння того, що орієнтири педагогічного колективу в сфері освітньо-методичної роботи обрано правильно. Незважаючи на трагічні події у нашій державі, колектив Криворізького фахового коледжу торгівлі та готельно-ресторанного
бізнесу з початку війни не занепадає духом та активно працює та допомагає на благо
країни. Так наші викладачі, справжні герої – Владислав ШКУРКО та Андрій ГАСЮК –
героїчно боронять українську незалежність на фронті, даючи гідну відсіч окупанту. А
загалом колектив посів чітку та виважену позицію на освітньому фронті, надаючи високоякісні освітні послуги майбутнім фахівцям й працюючи задля нашої спільної ПЕРЕМОГИ та на користь неньки України. Як красномовно речуть віршовані рядки Лесі
Українки: «До тебе, Україно, наша бездольная мати, Струна моя перша озветься. І буде
струна урочисто і тихо лунати, І пісня від серця поллється.» («Сім струн»).
По-третє, це плани та виклики, що будуть на порядку денному у недалекому майбутньому, і їх багато, на кшталт: продовження цифровізації освітнього процесу, проблеми системи якості освіти, дуальна освіта, мобільність викладачів та студентів,
грантовий менеджмент тощо. Однак освітньо-методичний підрозділ Криворізького
фахового коледжу торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу – це по-суті творча лабораторія ідей, де кожен педагог готовий приймати
ризики та бути агентом змін, усвідомлювати
поточні освітні тренди, бачити перспективу,
досягати успіху. Саме тому ми готові йти далі
й досягати вершин задля спільних нових перемог та результатів. Як кажуть: «Крізь терни до
зірок…»
Валентина САКВА, Віталій ЛИСЕНКО,
Наталя СИДОРЕНКО,
Марина СТАРОВОЙТ,
Криворізький фаховий коледж торгівлі
та готельно-ресторанного бізнесу
продовження на стор. 10
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«ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР-2022»
ГІДНО ТРИМАЄ ОСВІТЯНСЬКИЙ ФРОНТ
Сучасний викладач – ініціатор інноваційних освітянських процесів

Головним мотиваційним аспектом упровадження інновацій у педагогічній
діяльності вбачаю в творчому спонуканні вихованців до практичного внутрішнього усвідомлення художньої цінності мистецтва національної музики,
морально-психологічного поштовху освітньої діяльності. Водночас прагну
досягати успіху в різних галузях творчої діяльності. Наразі немає єдиної програми впровадження інновацій у освітню сферу, проте, намагаюся задіяти певні інноваційні педагогічні технології, згідно із вимогами часу (використання
комп’ютера, застосування розвивальних завдань, упровадження інтерактивних, проблемно-пошукових, особистісно-орієнтованих методів та прийомів).
Намагаюся працювати не лише по-новому, а й бути ініціатором інноваційних
процесів, адже для педагога така готовність є нагальною потребою сьогодення.
У своїй педагогічній діяльності вбачаю необхідним пристосовувати освітній процес індивідуально до особистості вихованця, налаштовувати свою
професійну діяльність так, щоб кожен здобувач освіти мав можливість для
самостійного і високоефективного розвитку. Саме це визначає проблематику
і зміст впровадження інноваційних методичних прийомів та методів навчання на сучасному етапі, актуалізує необхідність створення різних педагогічних
систем, зорієнтованих на інноваційну діяльність в контексті основних її структурних компонентів: мотиваційного, когнітивного, креативного і рефлексивного. Особливий акцент при цьому пропонується зробити на використанні інтерактивних технологій навчання, зокрема «модерації», «мозкового штурму»,
«броунівського руху», «мозаїки». Реалізація цих принципів дозволяє системно
переходити до інноваційної, творчої діяльності, що як результат передбачає

Номінація «Інновації у створенні й упровадженні сучасних
методик, форм, прийомів викладання, навчально-методичного
забезпечення освітнього процесу»
(сучасний навчально-методичний посібник)
зміну самого змісту, методів, форм, технологій навчання й виховання.
Враження від участі в конкурсі позитивні, а перемогу вважаю
прагненням
до
самовдосконалення
–
важливого чинника професійного компетентнісного зростання, розширенням
творчих можливостей, самореалізації в
сучасних непростих умовах, успішного
проєктування свого творчого майбутнього.
Вдячний усім, хто долучився до організації та проведення Всеукраїнського конВолодимир РАДКЕВИЧ,
курсу «Педагогічний ОСКАР – 2022»,
Коростишівський педагогічний
який, безсумнівно, став своєрідною
фаховий коледж імені І.Я. Франка
актуалізацією творчого мислення
Житомирської обласної ради
креативних педагогів на пошук і реалізацію неординарних інноваційних
освітянських рішень. Дякую.

Ств ор ю є мо і н н о в а ц і й н и й ко нте нт о світн ьо ї п л атфо р м и
Сьогодні традиційні форми діяльності закладів освіти
(безпосередня взаємодія викладач-здобувач освіти)
втратили актуальність, звичні часові рамки цієї взаємодії стерлися. Здобувачі освіти закладів фахової передвищої освіти здебільшого є людьми-екранами, в яких

Номінація «Інновації
у створенні й
упровадженні сучасних методик, форм,
прийомів викладання, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу»
(сучасний електронний
навчально-методичний комплекс)

Ольга КОВАЛЬСЬКА

Зоя ДАНИЛОВА

Дніпровський фаховий коледж
технологій та дизайну

розвинене «кліпове мислення» – спосіб отримання і за
своєння інформації у вигляді картинок, уривків, які не
пов’язані між собою, фактів, що, немов у калейдоскопі,
змінюють один одного. Для них зручнішим в навчанні є
використання електронного освітнього ресурсу замість
традиційних лекцій, семінарів тощо.
Виховання сучасних конкурентоспроможних і творчих фахівців неможливе без використання викладачем
освітніх інновацій. Усвідомлення цього і стало для нас
головним мотиваційним аспектом впровадження цих
інновацій.
Створення власного фонду електронних навчальних та навчально-методичних матеріалів для використання під час дистанційного/змішаного навчання
в коледжі, на нашу думку, змогло б зробити процес
навчання цікавішим, доступнішим, а отже, поліпшити
результати навчання здобувачів освіти, сформувати
творчу особистість, здатну, на відміну від людини-виконавця, самостійно критично мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення.
Усвідомивши це, ми почали шукати, де можна отримати необхідні нам знання, опанували курси «Проєктування та створення електронних підручників і посібників», «Проєктування відкритих онлайн-курсів та
створення відеолекцій».
Ще з 2020 року заклади освіти вимушені були переформатуватися через вимоги організації освітнього
процесу в умовах пандемії: шукати механізми, можливості переходу на змішану або дистанційну форму

НА ІНФОРМАЦІЙНОМУ ФРОНТІ –
СТУДЕН Т С Ь К А ФОТ О Т В О Р Ч ІС Т Ь !

Тема цьогорічного фотоконкурсу-виставки – «Мандруй. Вивчай. Бережи.
Люби свою Україну». У період з лютого
по квітень у закладах освіти відбувся
перший тур конкурсу. На другий етап
конкурсу надійшло 126 фотоматеріалів,
зокрема цикли фотографій, із 53 закла-

дів вищої та фахової передвищої освіти.
З 26 травня по 3 червня
усі світлини-учасники було
розміщено на сторінці Науково-методичного центру ВФПО
у фейсбуці для перегляду та
голосування уподобайками. За
результатами голосування оргкомітетом другого туру конкурсу було відмічено активну
підтримку деяких світлин, зокрема із фейкових акаунтів.
Оргкомітет взяв до уваги не
тільки результати онлайн-голосування, а й відповідність
конкурсних робіт цьогорічній
тематиці та критеріям згідно
з Положенням (концептуальність, художня майстерність,
оригінальність авторської думки, новаторство, технічна та композиційна
досконалість, якість та естетичність,
технологічна майстерність і акуратність
виконання) та інші обставини, що вплинули цьогоріч на підготовку світлин

освіти. А з 2022 року в умовах повномасштабної війни
з підступним сусідом онлайн/змішане навчання стало
єдиним можливим шляхом до провадження освітнього
процесу як такого.
Ми вважаємо, що створення та використання всіма
учасниками освітнього процесу сучасних електронних
навчально-методичних комплексів – крок до наповнення якісним, інноваційним контентом освітньої платформи закладу освіти.
Перемога у конкурсі «Педагогічний ОСКАР-2022»:
◁ результат плідної праці двох закоханих у свою
справу викладачок-друзів, узагальнення свого педагогічного досвіду;
◁ можливість мотивувати педагогічний колектив долучатися до лав розробників власних сучасних
електронних НМК, учасників конкурсу «Педагогічний
ОСКАР – 2023, 2024, ….»;
◁ ще один крок до формування позитивного іміджу Дніпровського державного коледжу технологій та
дизайну, з одного боку, як закладу освіти, де створено
максимально комфортні умовами для викладачів для
підвищення їх педагогічної майстерності, з іншого – як
закладу фахової передвищої освіти, в якому пріоритетним напрямом є впровадження педагогічних інновації
для формування високих результатів навчання майбутніх фахівців;
◁ наочна демонстрація вислову св. Франциска
Асизського: «Почніть робити те, що потрібно. Потім
робіть те, що можливо. І Ви раптом виявите, що робите
неможливе»!

Щороку Науково-методичний центр ВФПО, студентське самоврядування закладів вищої та фахової передвищої освіти України організовує фотоконкурс-виставку авторських фотографій, головною метою якого є виявлення, підтримка творчих здібностей
та ініціатив студентської молоді, пошук оригінальних підходів у
галузі фотомистецтва.
студентів до участі у фотоконкурсі. На
жаль, повномасштабна війна в Україні
внесла свої корективи і у формування
світогляду учасників. У січні, оголошуючи фотоконкурс під гаслом «Мандруй.
Вивчай. Бережи. Люби свою Україну», ми
передбачали розкриття еколого-краєзнавчої тематики. У своїй любові до України студенти цьогоріч вбачали не тільки
шану звичаям і традиціям українського
народу, висвітлення історико-культурної спадщини, природи і краси рідного краю, а й національно-патріотичних
та філософських світоглядів, любові до
братів наших менших тощо.
Беручи до уваги різноплановість робіт, оргкомітет другого туру фотоконкурсу-виставки не визначив переможців
цьогоріч. Але рекомендував відзначити
44 кращі роботи за тематиками:
▶ «Збережемо спадщину – збережемо Україну».

▶ «Фотопейзаж рідного краю».
▶ У тих квітах – наша мова, наші
ріки і поля».
▶ «Етнокультурна
ідентичність
українського народу».
▶ «Ми – патріоти своєї країни».
▶ «Українська краса наближає до
перемоги».
▶ «Мій світогляд філософії».
▶ «Пухнастий батальйон на варті
миру та спокою».
Щиро вітаємо авторів кращих робіт
та усіх учасників фотоконкурсу-виставки. Кожен із вас здобуває державі славу
на своєму фронті та наближає перемогу
України завдяки фотомистецтву.
Детальна інформація про фотоконкурс-виставку доступна за посиланням:
https://nmc-vfpo.com/fotokonkurs/
Тетяна ОЛЬХОВИК,
Науково-методичний центр ВФПО
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МИ ВСІ, КОЖЕН НА СВОЄМУ ФРОНТІ,
П РА Ц Ю Є М О Н А Н А Ш У С П І Л Ь Н У П Е Р Е М О Г У

Людмила БАГАС,
заступник директора
з навчально-виховної роботи
ВСП «Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету
«Львівська політехніка»
Уже 24 лютого у Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі Львівської
політехніки було створено Штаб опору.
Очолив його директор закладу освіти Вадим Овчарук. Він звернувся до трудового колективу із закликом стати на захист
незалежності та свободи рідної країни,
усіма можливими способами допомагати
Збройним Силам, розвивати волонтерську діяльність і дбати про тих, хто вимушений залишити власні домівки під звуки
канонад та перебуває в нашому місті.
Хмельницькі політехніки активною
різноплановою діяльністю Штабу опору
довели, що разом – ми сила, незламна,
непереможна, нездоланна. Наш благодійний фонд, який організовано з метою матеріально-технічного забезпечення коледжу, тепер цілком орієнтовано
на військові потреби. Для закупівлі найнеобхіднішого працівники закладу переказали частину своєї заробітної плати на
рахунок благодійного фонду «Політехнік
Поділля». Крім того, педагогічний колектив ухвалив рішення перераховувати
щомісяця одноденний заробіток на підтримку ЗСУ до закінчення воєнного стану.
Пріоритетною для трудового та студентського колективу стала співпраця з
нашими захисниками. У перший же день
російської агресії передано військовим
250 тис. грн. Також на шоломи та бронежилети переказано 150 тис. грн власних
коштів і залучено ще додатково 250 тис.
грн допомоги від бізнесу. Під керівництвом Штабу опору спільно із закладами
фахової передвищої освіти області зібрано 430 тис. грн на підтримку ЗСУ.
У майстернях коледжу та СТО міста
відремонтовано 38 автомобілів, які відправлено в різні військові частини для
захисту країни.
Штаб опору звернувся до наших литовських друзів за допомогою, і вони за
власні кошти привезли два автомобілі з
відповідним спецобладнанням: Nissan
Patrol, Navara i Land Cruiser Prado. Поєднавши власні кошти з надходженнями
від небайдужих громадян, ми придбали
чотири позашляховики для військовослужбовців.
Важливою складовою допомоги ЗСУ
є пошук та виготовлення необхідного
обмундирування, закупівля тепловізорів
та іншого обладнання, придбання та ремонт автотранспорту, виробництво пічок
для обігріву та приготування їжі в польових умовах. Про це ми турбуємось теж:
у кожного військового має бути хоча би
мінімум забезпечення побутових потреб.
Ще з початку навчального року студенти академічних груп щотижня почергово брали участь у роботі волонтерського об’єднання «Захист» із виготовлення
маскувальних сіток і так званих «кікімор».
Із початком повномасштабного вторгнення потреба в таких засобах зросла,
а отже, політехніки активізували свою

Реалії сучасного світу постійно
кидають виклики свідомим громадянам із активною позицією, тим,
хто не пливе за течією, не підкорюється обставинам, а чинить супротив негативним явищам і подіям.
Таким жахливим випробуванням
«на міцність» для всіх українців загалом і для політехніків зокрема
стала війна… Саме вона, на жаль,
сьогодні мірило визначення любові до України чи псевдопатріотизму, готовності вже вкотре протягом багатьох століть відстоювати її
незалежність.

діяльність і в цьому аспекті як поза закладом, так і в його стінах.
Хмельницький політехнічний
фаховий коледж НУ «Львівська політехніка» – це потужний логістичний центр,
куди в умовах надзвичайно складного
воєнного часу надходить важлива інформація про потреби кожного українця та
відбувається збір допомоги військовим і
переселенцям. До волонтерської діяльності штабу масово долучилися жителі
міста та області, студенти, їхні родини та
друзі. Вони приносять одяг, взуття, продукти харчування, цигарки та ін. Вдалось
також налагодити спільно з волонтерами міста пошиття подушок, постільної та
нижньої білизни для воїнів.
Неодноразово до коледжу прибували
великогабаритні автобуси з гумдопомогою з Польщі, Італії та Німеччини. Їдуть
до політехніків, бо знають, що з нашого
коледжу всю допомогу відразу ж буде
спрямовано нашим мужнім захисникам.
Волонтери коледжу вже відправили більше 80 бусів у різні частини України з найпотрібнішим: продуктами та одягом. Наші
передачі отримували захисники та жителі
Харкова, Слов’янська, Ізюма, Києва, Білої
Церкви, Вишгорода, Святошина, Лиману,
Краматорська, Гуляйполя, Полтави, Сум,
Дніпра та ін.
Щемливі відео зі зруйнованих міст, з
передової, з харківських станцій метро,
що перетворилися на бомбосховища,
надихають політехніків розширювати
волонтерську діяльність, стимулюють
якісно працювати з єдиною мрією про
перемогу.
Для забезпечення захисників гарячим
харчуванням уже в березні в бібліотеці
коледжу та в домівках наших викладачів
запрацювала побутова техніка з сушіння
овочів, зелені та фруктів, що стають основою для поживних, майже домашніх,
борщів і каш швидкого приготування. У
квітні небайдужі хмельничани передали волонтерам закладу в користування
побутову сушарню, завдяки якій бригади політехніків виготовляють сухпайки.
Усією сировиною забезпечують родини
наших студентів та жителі різних громад
області. Вони привезли так багато продуктів, що політехніки для переробки
овочів додатково уклали договір на використання потужностей із виробничим
підприємством «Адвіс». Оплату електроенергії здійснили коштом, вторгованим
від макулатури, зібраної у воєнний час.
Політехніки, значна частина яких є
ІТ-фахівцями, тримають надважливий інформаційний фронт. Наше кібервійсько
активно реагує на інформаційні «вкиди»,
блокує фейкові акаунти ворога, намагається донести усьому світові правду
про війну.
До інформаційної кампанії долучився
студент коледжу, що нині паралельно навчається у США Олексій Горбатенко. У цій

країні за його участю відбуваються акції
підтримки України.
Важливою складовою діяльності
Штабу опору є допомога біженцям та
тимчасовим переселенцям. Гуртожиток
коледжу прийняв 3141 людину. Наші
співвітчизники забезпечені харчами і
всім необхідним. Постраждалих від війни
цілими родинами разом із їхніми домашніми улюбленцями гостинно приймають
політехніки і в своїх домівках, надають
прихисток, допомагають вирушати в безпечні сусідні країни.
Біженцями від війни є не лише громадяни, а й підприємства, установи та заклади освіти. 2022-2023 навчальний рік
Маріупольський будівельний фаховий
коледж розпочинає в приміщенні нашого коледжу. Його фахівці вже долучаються до профорієнтаційної роботи політехніків.
Під час війни надважливою стає робота медиків. Тому політехніки активно
допомагають шпиталям, лікарням як нашого, так і прифронтових міст. Зокрема
за потреби в крові політехніки першими
вирушають до станції переливання. Постійно триває психологічна та матеріальна підтримка самотніх немічних людей,
яким теж надзвичайно важко в сучасних
реаліях.
Волонтерами стали не лише співробітники коледжу, а й члени їхніх сімей, друзі,
знайомі. З ранку до пізнього вечора цілими родинами здійснюється важлива
робота, а працівники їдальні піклуються
про самих волонтерів і готують для них
смачні обіди.
Процес допомоги армії та вимушеним
переселенцям у коледжі чітко налагоджено, триває постійно, і всі зусилля закладу
спрямовано на спільну перемогу в цій
війні заради незалежної України, заради
світлого майбутнього кожного українця.
На жаль, чимало наших славних воїнів

уже поклали життя на вівтар Свободи та
Незалежності України. Серед них і три вихованці Хмельницької політехніки – Володимир Соломчук, Дмитро Цвітун і Микола Бойко. Чимало наших безстрашних
захисників отримали поранення і сьогодні перебувають на лікуванні, зокрема й у
нашому місті. Підтримати їх морально та
матеріально для хмельницьких політехніків – це святий обов’язок.
10 червня голова профспілкового
комітету коледжу Олексій Матвєєв разом із студентськими активістами – головою студентської ради коледжу Денисом
Кліменком, головою студентської ради
відділення інженерної механіки Анастасією Матвєєвою, головою студентської
ради відділення комп’ютерної інженерії
Анастасією Чайковською та керівником
спортивно-масової роботи студентської
ради Анатолієм Луковим – відвідали наших мужніх воїнів у Хмельницькому військовому госпіталі. Вони від імені всього
трудового та студентського колективу
подякували нашим дорогим захисникам
за їхній життєвий подвиг, побажали якнайшвидшого одужання та перемоги над
російською ордою.
Зібрати подарунки для поранених
бійців політехнікам допомогли торговельна мережа «SPAR» і спортивний клуб
«Літіум». Отримавши інформацію від Штабу опору, вони закупили необхідні речі
та приготували смачні домашні страви.
Із початку війни політехніки неодноразово надавали допомогу госпіталям Білої
Церкви, Хмільника, Вінниці, Хмельницькому обласному військовому госпіталю
ветеранів війни.
Дякуємо усім причетним до спротиву російській агресії. Кожна маленька
справа стає частинкою великої боротьби,
важкого, але впевненого поступу до Перемоги.
Слава Україні! Героям слава!

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ

ОСВІТА В УМОВАХ ВІЙНИ

12

травень-червень 2022 р. №2 (30)

ЖАГА ДО РОБОТИ ТА НОВИХ ЗНАНЬ ПЕРЕМАГАЄ

Ганна РАХМАІЛ,
вихователь, викладач
Харківського державного
соціально-економічного коледжу

Дар’я ЗНАТКОВА,
студентка Харківського державного
соціально-економічного коледжу

Ми – не здамося!

Хроніки вторгнення. Війна очима студентів

Непростий видався початок 2022 року. Наш заклад освіти тільки навчився жити та працювати в умовах пандемії коронавірусу. Налагодили
дистанційне навчання, почали залучати студентів до виховних заходів,
які проводилися онлайн. Призвичаїлися по-новому насолоджуватися та
цінувати життя, тому що страшний вірус «завітав» до кожної родини і залишив свою печальну мітку.

Війна. Луганськ. 2014 рік. Мені 9 років. День народження під вибухи
та звуки автоматних черг. Палаючі поля, понівечені дороги, будинки і
матусина рука, за яку я вхопилася, щоб почувати себе хоч трішечки спокійніше. Потім – тяжкий і виснажливий шлях самоврятування. П’ять діб
у дорозі без води, їжі, грошей.

Кожен з нас думав, що гіршого не буде, що нарешті цього року ми зустрінемося у великій залі коледжу і проведемо довгоочікуваний випускний. Але Хтось
вирішив взяти наші життя під свій контроль (полон), думаючи, що краще українському народові «плясать» під балалайку однієї пихатої людини. Так, після початку
повномасштабної війни 24 лютого 2022 року, коли Російська Федерації напала на
Україну, наші життя поділились на До та Після.
Ми відчули страх! Страх не тільки, що втратимо роботу, що закінчилося навчання, що потрібно тікати з рідної домівки і прощатися з близькими родичами, а також
страх Смерті, коли летить ракета, до твого міста, твоєї домівки. Цей жах відчув кожен працівник, викладач і студент коледжу.
Першій місяць війни був важкий для всіх. Ніхто не розумів, що робити і коли все
закінчиться? Головне – врятувати себе і сім’ю. Ця війна розкидала родину нашого
коледжу не тільки по різних кутках нашої неньки України, а й за її межі.
З першого дня війни (2014 р.) наші життя захищають українські вояки, вони
завжди напоготові і кожного дня ведуть бої за життя українського народу за суверенітет України, щоб ми раділи кожному новому ранку на своїй українській землі.
Зібравши всі свої сили і навички, викладачі поновили навчання зі студентами.
Так, було важко психологічно налаштуватися на навчання, під звуки сирен і вибухів проводити заняття. Але жага до роботи, до нових знань перемогла. І ось навчальний рік на етапі завершення, студенти складають заліки та екзамени. І в цей
нелегкий час уся наша дружня родина коледжу продемонструвала згуртованість,
стійкість, милосердя, відданість.
Зараз кожен з нас намагається по-новому вчитись жити і мріяти про своє майбутнє. Але одне я знаю точно: наше життя в майбутньому буде у вільній країні, де
Україна обов’язково переможе!

Чи думала, що через вісім років це все повториться? І у 2022 році так само
я буду триматися за руку матусі, щоб врятуватися від винищувачів, мінометних
обстрілів, ракетних ударів, які зруйнували прекрасний, квітучий, лагідний і такий
улюблений Харків. Харків, який подарував мені неймовірні роки дорослішання,
навчання та визначення своєї подальшої сфери діяльності.
І як в якомусь нереальному світі – евакуаційний потяг, тисячі жінок з маленькими дітьми, відчуття спраги та крики дітей: «Води!», «Води!»… стомлена та майже зламана мама.
Два місяці в евакуації. Таллінн. Спроби відновити своє подальше життя, зібрати всі сили, щоб долучитися до освітнього процесу, з’ясувати, де однокурсники,
знайти сили, щоб не втратити мотивацію.
Не так я уявляла собі наш випускний в коледжі. Цей навчальний рік закінчується зі змішаними почуттями гіркоти, суму, болю, втрати. Але попри всі випробування, пишаюся тим, що усі ми – і викладачі, і студенти 32-ї групи змогли гідно
організувати проведення останньої нашої сесії, захисту курсових і виробничої
практики. У весь цей час викладачі і студенти допомагали та підтримували один
одного.
Складно будувати плани на майбутнє, щось загадувати та мріяти. Єдине бажання, яке є і завжди буде – Перемога України і повернення (хоча б на декілька
годин) до Харкова, який обов’язково відновиться та буде найкрасивішим містом
Європи!

ВСЕ БУДЕ СПОРТ!
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
Наталія МОШЕНСЬКА,
заступник директора з виховної роботи
Харківського фахового коледжу спорту

Ще у грудні у найбільшій театральній залі міста-мільйонника відзначали знакову для Харківського фахового коледжу спорту подію – 50-річчя з дня заснування
закладу. Багато теплих, добрих слів вітань, почесних
гостей, нагород, подарунків, мрій і сподівань, планів на
майбутнє …

Але 24 лютого все змінилося.
Сьогодні на теренах нашої країни йде війна, гинуть невинні люди, мільйони змушені покинути
Батьківщину, щоб захистити своє життя та життя своїх близьких. Невиправданим тягарем це
лихо лягло на плечі нас, дорослих. Жахливою
реальністю це стало для наших дітей.
Сьогодні, у часи повномасштабної збройної
російської агресії в Україні, здобувачі освіти
коледжу позбавлені можливості стаціонарно
у закладі
продовжувати тренувальний процес і вдосконалювати свої спортивні навички
в обраних видах спорту. Наразі місто Харків
продовжує тримати оборону і залишається гарячою точкою ведення активних бойових дій.

Педагогічна спільнота закладу визначилася, що для наших юних майбутніх олімпійців,
як і для українського спорту загалом, сьогодні
важлива єдність. Так само як і для всього українського народу! Ми всі, потужним спортивним фронтом, маємо працювати заради єдиної
мети – для нашої спільної перемоги! Адже ми
всі розуміємо, що спорт – це про мир! Педагоги зі спорту ХФКС категорично наголошують,
що продовження тренувального процесу, виїзд наших спортсменів на змагання, – це все
дуже важливо і вкрай необхідно саме тепер!
Ми воліємо, щоб по усьому світу піднімався
український прапор, лунав гімн нашої держави, засвідчуючи міць українського народу, незламність нашого духу!

Оксана БУЗОВЕРЯ,
методист спортивного відділення
Харківського фахового коледжу спорту

У весь світ дивиться на те, як героїчно
боронять свої землі український народ і українська армія. І не просто дивиться, а всебічно
допомагає українським громадянам обладнанням, фінансами, невичерпною турботою про
тих, хто змушений був полишити свої домівки.
Уся світова спільнота вболіває за нас, рішуче
засуджуючи напад на Україну, руйнування європейського порядку та порушення фундаментальних цінностей. Багато країн світу гостинно
прийняли наших вихованців-спортсменів, а також усіх тих, хто потребував допомоги, захисту
і притулку.
продовження на стор. 13
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ВСЕ БУДЕ СПОРТ! ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
Завдяки титанічним зусиллям учителів
зі спорту, адміністрації коледжу, Федерацій міста й України за видами спорту, щирості наших закордонних колег і однодумців, вихованці Харківського
фахового
коледжу спорту сьогодні перебувають у
безпеці і, що дуже важливо, мають змогу
продовжувати тренувальний процес, брати участь у змаганнях.
Географія
розташування досить широка: Польща,
Чехія, Німеччина, Швейцарія, Італія, Іспанія, Туреччина, Румунія, Хорватія, Болгарія тощо.
Щиро пишаємося сьогоднішніми здобутками наших вихованців.
Три поспіль перемоги та впевнений вихід до чвертьфіналу учня 11 класу Назара
Віскова, бронзового призера кадетського
Кубку Європи в Тепліце (Чехія), а також
здобуття бронзової медалі в іспанській
Малазі під час Кубку Європи з дзюдо серед юніорів до 21 року і срібної медалі з
кадетського Кубку Європи серед спортсменів до 18 років, що відбувся у португальській Коїмбрі.
Перше командне місце в медальному заліку на
ХХХV міжнародному турнірі з дзюдо «Кубок Будапешту» з-поміж кадетів (U15, U18) спортсменів відділення дзюдо коледжу у складі команди «National
team Ukrainе».
Здобуття двох перемог студенткою відділення
велоспорту коледжу Аллою Білецькою в елітній жіночій категорії у німецькому Франкфурт-на-Одері на
міжнародних рейтингових змаганнях з велоспорту
на треку другої категорії «Lauf Brandenburger Sprint
Cup 2022», а також друге місце у кейрині серед жінок у німецькому Котбусі на традиційних міжнародних рейтингових перегонах з велоспорту на треку
першої категорії «Großer Preis von Deutschland im
Sprint. Lauf Brandenburg Sprint Cup». Чудове паралельне виконання нормативу майстра спорту України міжнародного класу з велоспорту сімнадцятирічним юніором Данилою Кириченком.
Зробили свій вагомий вклад у загальнокомандний результат учні відділення дзюдо ХФКС на міжнародному турнірі з дзюдо на призи Олімпійської
чемпіонки 2008 року в Пекіні Аліни Думітру у Бухаресті, здобувши 7 золотих, 8 срібних, 5 бронзових
нагород. Сьогодні за співпраці Федерації дзюдо
України, її регіональних осередків, зокрема Федерації дзюдо м. Харкова, Міністерства молоді та
спорту України дзюдоїсти коледжу перебувають у
румунського місті Констанца, де продовжують вдосконалювати свою майстерність до завершення активних бойових дій.
Здобуття бронзової нагороди на дистанції 100 м
батерфляєм ученицею 8 класу відділення плавання Марією Гончаренко на міжнародних змаганнях
з плавання «XVIII Trofeo Antonio Picon» у м. Лорка
(Іспанія). Наразі наша спортсменка перебуває в Іспанії, де продовжує тренувальний і освітній процес
у UCAM м. Мурсії.
Здобуття срібних нагород веслярами коледжу
Микитою Олійником і Павлом Субітом, вихованцями відділення веслування академічного коледжу, в
італійському Варезе на чемпіонаті Європи з веслування академічного з-поміж юніорів до 19 років. У
«вісімці» серед юніорок, бронзову медаль здобула
учениця 10 класу коледжу Аліса Легенченко. Щиро
дякуємо веслувальним клубам та муніципалітету м.
Ганновер за наданий нашим спортсменам необхідний інвентар та створені умови для підготовки.
В австрійському Хаймінгу сімнадцятирічна вихованка ХФКС Марія Сухопалова відзначилася на
двох етапах юніорського Кубка світу з маунтинбайку і стала бронзовою призеркою в олімпійській
дисципліні крос-кантрі. Ще більш представницьким
вийшов етап юніорського Кубка світу з крос-кантрі в німецькому Альбштадті, в якому Марія посіла
високу шосту позицію та заробила тридцять п’ять
залікових балів, і переконлива перемога в олімпійському крос-кантрі серед юніорок на міжнародних
перегонах з маунтинбайку в словенському Кочев’ї
на міжнародних рейтингових змаганнях першої категорії.
Сім призових місць на п’єдесталі у Константі
(Румунія) на міжнародному турнірі з дзюдо U-16
«BLACK SEA JUDO CUP» вибороли юні дзюдоїсти коледжу. Ці спортсмени завдяки зусиллям Федерації

дзюдо України перебувають в румунській Констанці на евакуаційному зборі на час бойових дій.
Призовими місцями на змаганнях з плавання
«Letnie Mistrzostwa Okręgu Świętokrzyskiego» в місті Островець-Светокшиський (Польща) порадували вихованки відділення плавання ХФКС Аліна
Бобровська, Емілія Нікітська, Марія Роман. На час
бойових дій спортсменки перебувають у гостинній
Польщі, де продовжують тренувальний й освітній
процес.
Здобуття срібних нагород на дистанціях 50 м та
100 м вільним стилем і 200 м комплексним плаванням, а також бронзової нагороди на дистанції 200
м вільним стилем учнем відділення плавання коледжу Владиславом Риковим на змаганнях з плавання «Internationaler Basler Cup» в Базелі (Швейцарія).
Сьогодні спортсмен перебуває у Швейцарії, де має
змогу продовжувати тренування й підготовку до
змагань.
Здобуття бронзової нагороди (вагова категорія до 57 кг) ученицею відділення тхеквондо ВТФ
Анною Валковою на міжнародних змаганнях з
тхеквондо ВТФ «Berlin Open 2022» у столиці Німеччини. Ця країна тепер дала прихисток нашій вихованці і можливість продовжувати відточувати свою
спортивну майстерність.
Перемога у юнацькій віковій категорії на дистанції 50 м вільним стилем учня відділення плавання Артема Нєєлова в місті Свіноуйсьце (Польща) на
юнацьких змаганнях з плавання, присвячених Дню
захисту дітей – Дню плавців. Гостинна й привітна
Польща дає змогу не зупинятися нашим спортсменам у своєму розвитку та продовжувати тренувальний й освітній процес.
Вихованець відділення легкої атлетики коледжу
Станіслав Дряпко у Меморіалі Леона Буоле (Notre
FC Putbos Memorial Buyle) у Бельгії здобув перемогу у своєму забігові на дистанції 800 м з результатом, що перевищує його особистий рекорд на 1,5
секунди та є виконанням нормативу на чемпіонат
Європи серед юнаків, що відбудеться у Єрусалимі (Ізраїль). А Артем Онищенко показав перший
результат у забігові на дистанції 3000 м. Його результат також є новим особистим рекордом, що перевищує попередній на 22 секунди! За підсумками
цих змагань хлопці посіли призові 3 місця у своїй
віковій категорії.
Юніорська збірна команда з водного поло, до
складу якої входить коледжанин Єгор Карасьов,
виборола право представляти Україну на чемпіонаті Світу з водного поло, що відбудеться у місті
Волос (Греція). Наразі наш спортсмен готується до
зазначених змагань у спортивній академії Biwpa
Барселони (Іспанія).
Суддівську бригаду від України представлятиме голова суддівської колегії, суддя міжнародної
категорії, учитель зі спорту відділення водного
поло коледжу В’ячеслав БЄЛЄВЦОВ.
Додамо, що у складі національної збірної України ватерполістки ХФКС Анастасія Шевченко, Дар’я
Румянцева і Маргарита Кравченко вирушають на
чемпіонат Європи U-19, який відбудеться в Ізраїлі.
Судитиме змагання суддя міжнародної категорії,
старший учитель відділення водного поло коледжу Світлана ВИШНЕВСЬКА.
І це тільки незначна частина здобутків вихо-

ванців коледжу у воєнний час!
Більшість особистих учителів зі спорту вихованців ХФКС перебувають поруч зі своїми підопічними,
завжди на зв’язку, надають поради та рекомендації
щодо тренувального процесу.
Щиро вітаємо наших спортсменів і їх наставників, які своїми досягненнями прославляють місто
Харків, коледж і Україну у цей непростий для країни час!
Ми дуже вдячні нашим закордонним партнерам, які нас підтримують, спортивним федераціям,
Олімпійському комітету, що простягнули руку допомоги!
Харківський фаховий коледж спорту – це не
тільки стіни, насамперед, це дух! Дух людяності,
незламності, міцності волі. Жити у місті, де постійно лунають вибухи, виють сирени, де немає роботи,
а отже, немає коштів купити найнеобхідніше, дуже
непросто. Саме тому гідним прикладом для наслідування сьогодні є й керівник закладу Ігор ПРИХОДЬКО, директор Харківського фахового коледжу
спорту, керівник КП «Олімпійський учбово-спортивний центр «Акварена». З перших днів війни Ігор
Вікторович займається волонтерською діяльністю,
опікується гуманітарною допомогою мешканцям
міста і регіону. Разом з однодумцями консолідує
зусилля всіх організацій та людей, які допомагають
зараз харків’янам пережити війну. Просто у спортивних залах формуються пакунки з гуманітарною
допомогою, розкладаються речі, харчі, ліки, засоби
гігієни тощо, складаються плани транспортної логістики.
Гуманітарний центр «Акварена» м. Харків функціонує у співдружності з Управлінням у справах
молоді та спорту Харківської ОДА та Гуманітарним
центром «Федерація дзюдо» м. Харків. Тонни гуманітарного вантажу, який надходить в Харків з різних
куточків нашої країни, переносять своїми руками
невтомні волонтери Гуманітарного центру «Акварена». Це щоденна непомітна важка праця, велика
робота багатьох людей у різних містах України.
За ініціативи Ігоря Вікторовича та його однодумців відкрито безкоштовну крамницю «АКВА-сток»,
де нужденні можуть отримати необхідні для життя
речі, які є у наявності, одяг, взуття, предмети побуту, постільну білизну, дитячі іграшки тощо.
Спортивна родина Харківського фахового коледжу спорту закликає: не втрачаймо духу, яким зараз захоплюється весь світ!
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З Р У Й Н О В А Н Е , А Л Е Н Е З Н И Щ Е Н Е М А Й БУ Т Н Е
Справжньою родзинкою Луганщини є
наш заклад освіти, який має надзвичайно цікаву та багату історію, а саме: від
Лисичанської штейгерської школи (1872
рік) до сучасного Лисичанського гірничо-індустріального фахового коледжу.
Історія коледжу тісно пов’язана з історією нашої
країни і її неможливо вмістити в кілька рядків.
Свій початок заклад освіти бере від казенної
штейгерської школи, яку було засновано у Лисичанську у травні 1872 року. 1 вересня 1873 р.
почався перший навчальний рік і школа почала
готувати штейгерів-майстрів гірничої справи, які
цінувалися не тільки в Донбасі, але і в інших вугільних районах держави.
Історія Лисичанського гірничо-індустріального
фахового коледжу, який, безумовно, є і візитною
карткою міста Лисичанськ, унікальна. Її особливість полягає в тому, що саме тут зароджувалися і
випробовувалися нові методики підготовки фахівців гірничої справи – штейгерів, техніків, інженерів. Ефективність цих методик була дуже високою.
На початку XX ст., коли штейгерська школа була
перетворена в гірниче училище, а пізніше – у гірничий технікум (1921 р.). У 1946-1953 рр. було побудовано новий навчальний комплекс, з’явилося
нове, дуже зручне і компактне студентське містечко з великим і просторим навчальним корпусом,
майстернями, спортивним і актовим залами, бібліотекою.
Споруда Лисичанського гірничого технікуму
(назва закладу на той час) – велична прикраса міста, пам’ятка архітектури місцевого значення, якій

у 2023 році було б 70 років. Було б…Але 6
червня 2022 року під час бойових дій з визволення Луганщини від російської навали
будівлю нашого коледжу було зруйновано,
згоріли прилади і обладнання, меблі, бібліотека з більш ніж 75 тисяч екземплярів літератури, історичний музей зі 100-літніми раритетами, єдиний на сході України геологічний музей
корисних копалин і гірських порід, який налічував
близько 4 тисяч експонатів, та єдиний в Україні за
своїм наповненням музей технічних засобів навчання. Згоріли методичні напрацювання викладачів, майбутні плани і проєкти. Згоріло все! Згоріла
альма-матер багатьох поколінь – студентів, викладачів, працівників, батьків, які так пишалися нею,
стільки праці і натхнення вкладали в те, щоб вона
була сучасною, зручною, привітною для кожного.
Нескінченний біль і плач за знищеним дорогим
душі багатьох лисичан....
Лисичанський гірничо-індустріальний фаховий
коледж 100 років був Лисичанським гірничим технікумом і у 2023 році відмічатиме (так, так буде!)

150 років існування! Знищено головну споруду
навчального корпусу, але коледж живий. Лисичанський гірничо-індустріальний фаховий коледж як
найстаріший і найвідоміший заклад освіти Луганщини житиме!
Сподіваємося і дуже віримо, що ми вистоїмо і
повернемося до рідного Лисичанська, щоб відбудувати наш коледж і наше зруйноване життя.
Від редакції: Таким був музей історії коледжу
до початку повномасштабного вторгнення росії:
https://youtu.be/piTNxUHBEc8
Сергій ЛОТОВ, директор,
Лариса КАДАЦЬКА, заступник директора з
навчальної роботи,
Лисичанський гірничо-індустріальний фаховий
коледж

ЯК РОЗБИВАЮТЬСЯ МРІЇ У МІСТІ МАРІЇ
Ще 23 лютого бурхливе життя наповнювало стіни ВСП «МФК ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського» – потужного закладу фахової передвищої освіти Донецького регіону з більш ніж 50-річною
історією, традиціями й амбітними планами на майбутнє. Завершувалася модернізація навчального
корпусу коледжу в межах проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області» за фінансової підтримки Європейського
Союзу, відбувалася підготовка до щорічної Регіональної студентської науково-практичної конференції
«Досвід минулого – погляд у майбутнє», студентські команди готувалися до регіональних дебатів, а
красуні-дівчата до конкурсу «Міс коледжу 2022»...
Все змінилося 24 лютого... Всі плани, мрії, надії розбилися о жорстку реальність, якою для маріупольців стали страх,
сльози, біль, втрати та відчуття безвиході.
У перші ж дні бойових дій, коли місто залишилося без світла, опалення, води та зв’язку, будівля коледжу стала прихистком для сотень мешканців міста, які ховалися там від обстрілів
і бомбардувань. Адміністрація закладу освіти разом із членами коОлена БИСТРОВА,
лективу, які жили поблизу, до останнього намагалися допомогти
заступник директора
знедоленим містянам. Внутрішнє подвір’я коледжу перетворилося
з виховної роботи
на велику їдальню просто неба, де на багатті у великих промислоВСП «Маріупольський фаховий вих чанах готували їжу маріупольці. У середині березня на подвір’я
коледж ДонНУЕТ імені Михайла
прилетів величезний снаряд, від вибуху якого не залишилося жодТуган-Барановського»
ного вікна і жодних дверей, але стіни коледжу врятували сотні мирних жителів міста, які встигли сховатися у підвалі. То був час, коли
ми не знали, що відбувається у сусідньому дворі, не кажучи вже про вулицю. Новини дізнавалися від тих,
хто мав хоробрість піти поспілкуватися із людьми по сусідству. Ми не знали, що відбувається з колегами
та студентами, де вони, а головне – чи живі взагалі.... Далі потроху всі почали розуміти, що в полум’ї все
місто, не було жодного спокійного дня або ночі, жодної непошкодженої будівлі. Існування (бо інакше
це назвати неможливо) кожного з родини МФК ДонНУЕТ у той час перетворилося на пекло, а єдиною
метою стало вирватися з нього та зберегти найдорожче – життя.
Історія порятунку кожного маріупольця – це окремий сюжет для трагічного роману, який наразі ще
продовжується, бо стихли обстріли, прийшло тепло, але міста немає. У більшості з нас не залишилося
нічого, окрім тривожної валізи та старого спортивного костюма, в якому провели всі дні блокади у місті
колишніх мрій, сподівань і віри.
Сьогодні ми навчилися цінувати прості речі: теплу домашню їжу, чисту воду в крані, сон у власному
ліжку і можливість спілкування з близькими та друзями. Єдине, що ми дійсно маємо сьогодні, – це віра.
Саме віра і любов допомогли нашому колективу відновити роботу закладу освіти на базі ДонНУЕТ імені
Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) 11 квітня 2022 року. Зараз ми велика дружня родина МФК
ДонНУЕТ, яка розкидана по всіх країнах і континентах світу, родина без даху над головою, родина з
душею, що навіки залишилася у місті прекрасної Марії, родина, яка мріє одного дня зустрітися і знову
обійняти один одного...
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К О М П О Н Е Н Т И У С П І Ш Н О ГО Р О З В И Т К У
І Н К Л Ю З И В Н О Ї О С В І Т И В У К РА Ї Н І

23 червня 2022 року за підтримки Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» та за ініціативи Всеукраїнської спілки
голів обласних методичних об’єднань викладачів української
філології закладів фахової передвищої освіти і провідних фахівців галузі, департаментів освіти і науки Рівненської обласної
державної адміністрації, Чернівецької обласної державної адміністрації, Ради директорів закладів фахової передвищої освіти
Рівненської області, Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, ВСП «Рівненський технічний
фаховий коледж НУВГП», Чернівецького індустріального фахового коледжу, Вінницького соціально-економічного інституту
ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини
«Україна», Освітньої платформи «Соціальна перспектива» відбулася Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція
«Новий науково-освітній простір з огляду підвищення якості
підготовки фахівців у закладах вищої та фахової передвищої
освіти» (тематика другого дня: «З досвіду реалізації інклюзивного
навчання: від теорії – до практики. Інклюзивне освітнє середовище та доступність в освітньому процесі»).
Мета конференції − формування базових знань про особливості організації інклюзивного освітнього простору та навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах вищої та фахової передвищої освіти.
У конференції взяли участь 150 освітян з багатьох регіонів України – науковці, викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, учителі, дослідники галузі освітніх
наук.
З вітальним словом до учасників конференції звернувся Юрій САФОНОВ – заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», доктор економічних наук,
професор, який так образно-влучно назвав педагогів героями освіти, бо на освітянській передовій сьогодні саме вони відстоюють право молоді на навчання та професійне
майбутнє.
Побажання плідної результативної роботи, конструктивної фахової дискусії висловив Микола ХОМЕНКО, заступник директора Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», акцентуючи увагу на необхідності
розробки та впровадження нових освітніх стандартів, професійних програм. Віталій
ПРОЦЮК, методист Ради директорів закладів фахової передвищої освіти Рівненської
області, наголосив на актуальності проблеми інклюзивного навчання в реаліях сьогодення. Про важливість проведення освітянського форуму у своєму виступі говорив
Василь ЧЕРНІВЧАН, директор ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж». Також перед учасниками конференції виступила Тетяна АНТОНЮК, голова Всеукраїнської спілки голів обласних (міських) методичних об’єднань викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти та провідних фахівців галузі, заслужений працівник
освіти, викладач-методист ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж», яка ґрунтовно
проаналізувала діяльність Спілки за 15 років, визначила пріоритетні напрями роботи
на майбутнє; зокрема зазначила, що кожен заклад освіти за умов воєнного стану змінив
стиль роботи, визначаючи освітню діяльність освітянським фронтом; виявила переконання, що наукова дискусія та практичний тренінг сприятимуть глибшому ознайомленню з кращим досвідом організації сучасного освітнього процесу в закладах вищої та
фахової передвищої освіти.
Ганна ДАВИДЕНКО, доктор педагогічних наук, професор, директор Вінницького
соціально-економічного інституту та проректор з наукової діяльності ЗВО «Відкритий
міжнародний університет розвитку людини «Україна», ознайомила присутніх з дослідженнями в галузі інклюзії, особливостями відображення проблеми в сучасних освітніх

програмах, що реалізуються у Вінницькому соціально-економічному інституті, який має
багаторічний досвід упровадження інклюзивного навчання на основі гуманізації освітнього процесу, захисту прав на здобуття освіти кожного громадянина.
Під час пленарного засідання із змістовними, актуальними доповідями виступили:
Вікторія НАЙЧУК, кандидат психологічних наук, декан соціально-економічного факультету Вінницького соціально-економічного інституту ЗВО «Відкритий міжнародний
університет розвитку людини «Україна» («Сучасні інформаційні технології та доступність
освітнього онлайн-середовища в закладі фахової передвищої освіти»); Ірина САРАНЧА,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, голова ВГО
«Паросток» («Психолого-педагогічний супровід учасників освітнього процесу в умовах
воєнного стану»); Світлана ІЛІНІЧ, кандидат філологічних наук, заступник голови ради
ГО «Соціальна перспектива» («Інклюзивні освітні технології під час вивчення філологічних дисциплін у закладах вищої та фахової передвищої освіти»).
У рамках засідання відбувся практичний тренінг «Інклюзивне освітнє середовище та
доступність в освітньому процесі», який провела Олена ОМЕЛЬЧЕНКО, начальник відділу науки, міжнародної діяльності та інклюзивної освіти Вінницького соціально-економічного інституту «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».
Науково-практична конференція проходила в атмосфері науково-творчої співпраці та засвідчила, що впровадження інклюзивної освіти є найефективнішим способом
боротьби з дискримінаційними поглядами, передумовою створення сприятливої атмосфери в суспільстві, а застосування необхідних компонентів для успішної її реалізації
зробить освітній процес максимально сучасним та ефективним.
Узагальнені матеріали конференції рекомендовано до вивчення й поширення в закладах вищої та фахової передвищої освіти з метою реалізації кращого досвіду організації освітнього процесу.
Олена ЗЕЛІНСЬКА, член Всеукраїнської спілки голів методичних об’єднань, голова Рівненського обласного методичного об’єднання викладачів української філології,
викладач-методист, Надія КУРИШКО, викладач-методист ВСП «Рівненський технічний
фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування»
Олена ЗЕЛІНСЬКА,
член Всеукраїнської спілки голів методичних об’єднань,
голова Рівненського обласного методичного об’єднання
викладачів української філології, викладач-методист,
Надія КУРИШКО,
викладач-методист ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж
Національного університету водного господарства та природокористування»

С Л АВ ЕТНИЙ У НІ ВЕР СИ Т ЕТ П І В ДН Я УК Р А Ї Н И
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
− один з найкращих університетів Запорізького краю з 90-річною історією, освітніми
традиціями та успішними випускниками! Наразі університет переживає нелегкі часи.
Навіть в умовах повномасштабної війни університет продовжує бути майданчиком для
підготовки конкурентоспроможних фахівців. Після вторгнення агресора на територію
міста Мелітополь університет був вимушений змінити свою юридичну адресу й перенести її до підконтрольної Україні території – міста Запоріжжя, а саме на базу Запорізького національного університету. Це, в свою чергу, надало можливість отримувати заробітну плату та стипендію. Наразі університет першочергово займається підтримкою
своїх студентів, які внаслідок озброєної агресії росії потрапили у скрутне становище...
Цьогорічні випускні екзамени проходили у надзвичайних умовах воєнного стану і саме тому відбувалися в дистанційному форматі. Понад 520 випускників різних
спеціальностей отримають дипломи бакалаврів. Життя триває і молодь думає про майбутнє, тому майже 80% з них планують продовжити навчання в магістратурі Таврійського ДАТУ імені Дмитра Моторного.
Незабаром розпочнеться вступна кампанія. Попри жахливе становище у нашому
місті університет може прийняти нових здобувачів освіти та дати їм гідну і якісну освіту
за українськими освітніми стандартами. Останні роки в закладі освіти вдало налагоджено систему дистанційного навчання на інформаційному порталі з тестуванням та
онлайн-платформах відео-спілкування. Завдяки міжнародному освітньому партнерському проєкту USAID профорієнтація вийшла на новий сучасний рівень комунікації з
абітурієнтами з активним використанням соціальних мереж та інших комунікаційних

ресурсів. Активну участь у профорієнтаційній роботі беруть студенти.
Багато наших студентів були вимушені покинути свої помешкання та виїхати в інші міста чи, навіть
країни, але, все одно продовжили
навчання.
Студентське самоврядування нашого вишу розробляє нову програму заходів для наступного 2022/23
навчального року, адаптовану для
поточної ситуації в Україні. «Я вірю,
що все погане незабаром скінчиться, і ми повернемося до стін свого улюбленого
університету, працюючи над кращими заходами для наших студентів», − говорить студентка механіко-технологічного факультету Світлана Ускова.
Все буде Україна!
Микита СЕМЕНОВ, голова студентської ради
Таврійського державного агротехнологічного університету
імені Дмитра Моторного голова Об’єднаної ради
студентського самоврядування аграрних закладів вищої освіти України
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Я ЛЮБЛЮ ЖИТТЯ...
Так завершила свою розповідь пані Людмила, надзвичайна людина, красива
жінка, мати, справжня українка, відома тележурналістка, повна володарка …

Ваша маленька Батьківщина – мальовниче містечко Нова Ушиця, що
на Хмельниччині. Яку роль у Вашому
житті вона відіграла, як вплинула на
вашу долю?
Моя маленька батьківщина загалом
– це велика Батьківщина. Вона називається Нова Ушиця Хмельницької області.
У 1948 році я народилася тут, в чудовій
сім’ї, в гарних батьків серед красивої
природи, гарного оточення. І все що,
давало мені сили для життя, все що надихало мене десь з 1948 до 1966 року,
якраз і було моєю маленькою великою
Батьківщиною. Маленька тільки тому
що вона територіально – маленька, з
духовним наповненням це велика земля прабатьків, велика земля історична,
велика земля нашої національної героїки. Земля, яка ставила перед собою,
особливо після війни, дуже благородні
великі завдання: відродити життя, посадити, побудувати, виховати дітей. Врешті
решт, цьому поколінню наших батьків,
можна сказати, це вдалося. Наше покоління жило в радянський час, наше
покоління підготувало прихід незалежності. До речі, наше покоління, зрештою,
відвоювало і прийняло цю незалежність
і досі гідно працює на свободу України,
на суверенітет – український, духовний,
політичний, культурний, у всіх відношеннях – Свободу та Незалежність.
Як молода, амбітна дівчина
змогла реалізувати себе в професії
журналіста?
О, це водночас і просте, і складне запитання. У мене батько мав таку вдачу,
харизму людини, яка може багато чого
розповідати… Він приписав собі перед
війною три роки, пішов в армію, потрапив на фронт, тоді відразу – перші бої під
Москвою, де його було поранено. А після тих великих поранень його забрали
служити в групу східних військ в Ірані, і
його життя військове закінчилося саме
там в Ірані, і в Тегерані. Як простий звичайний сержант, який працював з генерал-лейтенантом Глінським Михайлом
Йосиповичем, готував Тегеранську конференцію. Знаєте, коли людина із села
потрапляє в оточення зовсім інших, великих, високих, видатних, визначальників, в іншу країну, в іншомовне середовище, то ця особистість розвивається дуже
швидко і дуже інтенсивно. По війні тато
повернувся додому і всі ці оповідання
про війну, про життя (він вмів це робити!)
слухала я. І, швидше за все, мені це передалося. Я бачила перед собою майже
професорський зв’язок свого батька. Він
був дуже цікавою людиною, багато чого
знав, багато чого вмів. У нашому селищі
він був дуже популярним господарем. А
ще надзвичайно артистичною людиною.
Я ніколи не збиралася ні в які артисти. Тому що артисти, як мені здавалося,
приречені повторювати ролі протягом
життя, а я мала писати ці ролі. І тому я
із 6 класу захопилася ідеєю стати журналістом, писала в нашу районну газету
«Радянське слово». Ну, уявіть собі, коли
ти пишеш, що в Новоушицькій школі
відбувся хімічний вечір і там виступили
твої друзі, а потім ходиш і у це віконечко,
де виставляли газети, читати, що це написала учениця 6 класу Людмила Пох,

сільський кореспондент, юний кореспондент. Я через день ходила дивитися
на цю інформацію, написану в 6 класі.
Може, це зараз виглядає якось смішно і
недоречно, але … Батько мене вчив долати просто життєві труднощі, мама хотіла, щоб я була гарною господинею, вчила
мене шити, вишивати, бабуся готувати, а
тато мені давав автомобіль, і я вже десь
з 5 класу їздила на мотоциклі, а у 6 класі
на великих вантажних післявоєнних. А
потім він дав мені навіть гвинтівку. І ми
йдемо в Трихівський ліс стріляти, беремо
«двостволку» і «білку». Я запитаю: «Тату, а
яке значення це має для журналістики»?
А він відповідає: «Якщо ти хочеш бути
журналістом, то твоє слово має бути
таким точним, як постріл»! Ось такий в
мене був батько.
Тобто…Звичайно амбіції. Я відчувала в собі, що я можу це зробити. В школі
мені ніхто не заперечував. Навпаки, мене
підтримували всі мої педагоги, навіть
оцю першу мою замітку віднесли в районну газету. Доброзичливість моїх педагогів, людей в редакції, журналістів до
ще дитини…І мені це дуже подобалося,
тому що я могла розуміти не тільки тих
людей, які є в мене класі, школі чи дома.
Я могла дізнаватися про різних людей,
про їх професії, здобутки, їх життя, психологію. І мені все легко давалося. Я легко писала. І, звичайно, був перед цим й
потім великий досвід читання, навчання.
Але ж, в першу чергу, амбіції – я можу,
я хочу, і я буду – вони мені дуже багато
допомогли! І, звичайно, мені дуже допомогли мої педагоги, які розкрили в мені
цю жагу, щось вони там в мені побачили
у цьому нашому літературно-мистецькому гуртку. І я дуже їм вдячна досі. Ось Надія Микитівна Грубеляс, їй нині 92 роки,
але я її і тепер відвідую, вона моя сусідка.
Надія Микитівна викладала українську
мову та літературу. Педагоги дуже багато
для мене зробили, вони дали мені віру,
що я можу, а батьки не заперечували.
І мої амбіції були такі великі, що я після
11 класу вступила до Університету імені
Т.Г Шевченка, склала всі п’ять екзаменів
на «5» і творчу роботу на «5», потім закінчила університет з червоним дипломом і
з премією Лесі Українки (в нас така була
студентська премія); потім аспірантура,
потім навчання в Америці…і все життя я
вчуся.
Окрім журналістського фаху, ви ще
й мистецтвознавець, фольклорист, етнограф. Як Вам вдається поєднувати
цей універсалізм?
Факультет журналістики, а я вчилася
у радянську епоху (1966-1971рр.), давав
універсальний погляд на життя. У мене
були такі дисципліни, що й важко повірити: від марксизму-ленінізму до бджолярства, металургії, юриспруденції тощо.
Тобто у нас були десятки спецкурсів, щоб
ми, студенти, уявляли сучасне життя. Однак цей універсальний погляд був інформативний. Так, ми мали уяву і про балет,
і про сівозміну, і про мартенівську піч, і
про чорний зяб, … запитайте мене про
що Вам хочеться, і я дам відповідь, неповну, але достатньо вичерпну відповідь.
Але приходить такий час, коли тебе
всі хвалять. І таке ось сталося зі мною.
Я з ІІ курсу уже мала свою власну передачу, з 1968 року – молодіжну телепередачу «ПОГЛЯД». Моє прізвище тоді
ще було ПОХ і цю передачу називали не
«Погляд», а «Похляд». Це була універсальна молодіжна передача на кілька
тем, де було і партійне життя, і колгосп,
і той самий мартенівський цех, і культура, і спорт. Тоді я була єдина ведуча, коли
все говорила зі своєї «голови», тобто
була і автором, і ведучою (до речі, мати

свою передачу, працювати в кадрі – це
була недосяжна мрія для багатьох моїх
одногрупників до закінчення навчання і
навіть пізніше). Продовжую думку. Коли
ти розумієш, що тебе з різних боків хвалять, але тобі цього замало і ти не можеш
для себе визначити базову цінність в
своїй власній оцінці: «Я цього не знаю…
чому вони мене хвалять…я ж не лялька...» Усі називали мене новою українською Лєонт’євою, але цій відомій визначній всього лише 23 роки! І я зрозуміла,
що я матиму прагнути свого, вищого та
глибинного рівня, мати власну спеціалізацію (тоді про це ніхто не говорив). Я
йду на стаціонар в аспірантуру Інституту
культури та етнографії, усвідомлюючи
що, якщо я щось одне не вивчу базово,
не знатиму, то фактично я не відбудуся
як журналіст. Чому мистецтвознавство?
Тому що культура і мистецтво – це ключ
до пізнання свідомості. Адже всі справи
на землі доцентрові до людини. Потрібно
знати Людину, її психологію. А зробити
це найцікавіше, найкраще, найліпше через народне мистецтво, зокрема, народне мистецтво – базове, фундаментальне,
де важлива спадщина, чистота, традиція.
Саме народне мистецтво показує націю
у її найбільших вимірах: мова, звичай,
обряд, костюм, архітектура, усний фольклор, образотворче мистецтво тощо. Це
був ключ до мого народу, а я хотіла розуміти свій народ, щоб уміти працювати
в професії.
Навчання на гуманітарній секції Національної академії наук України, спілкування з вченими високого рівня стимулювало мій розвиток. Ми обмінювалися
своїми знаннями. Мені справді завжди
було дуже цікаво, я продовжувала працювати на телебаченні. Мої колеги любили мої телепередачі, які, навчаючись, я
продовжувала вести. Це були мистецькі
телепередачі «В майстерні художника»,
«Палітра», «Спадщина», «Різдвяним пензлем», в яких я показувала художнє життя України, окинувши професійним оком
весь ареал мистецтва, різні його види і
жанри. Це давало мені велике поле для
інтелектуального розвитку, постійного
спілкування із професіоналами високого рівня. Я не критикую. Саме тому можу
пояснити чому я пішла вчитися, тому що
зрозуміла, що хапати по верхах немає
сенсу. Ходити в красивому одязі й красуватися перед камерою для мене якось не
морально! Своє покликання побачила в
тому, що я мала дати людям нове знання: серйозне, системне, цікаве і перспективне. Саме так я можу пояснити чому я
пішла навчатися в Інститут мистецтва,
фольклору й етнографії.
Які труднощі були у Вашій професійній діяльності?
Труднощі? Моя залежність від того,
що я працюю в колективі. Зі мною працювало приблизно 120 осіб. І найважче
було звести їх до єдиної команди, щоб
працювали як симфонічний оркестр.
Люди були різного ступеня підготовленості, і тому з дистанції сходили, сходили…і я вже закінчила в Північній Кароліні стажування з курсу «Демократичний
процес. Вибори. Відкрита політика», де
до мого оточення додалися найкращі
журналісти світу. І це вже було моє коло.
Мій шеф зараз Джон Картер – лауреат
Нобелівської премії, президент… Я багато їздила світом, крім Австралії, Японії була практично скрізь. Я бачила як
живуть, як працюють люди, бачила, порівнюючи, наші негативні сторони. І при
цьому я шукала позитивні приклади для
передачі. Але знайти їх було не так вже і
легко.
Труднощі були і в тому, що мене мог-

ла підвести моя команда, і ще один – не
знала англійської мови. Телебачення –
велика школа життя. Труднощі і в тому,
що швидко змінювалися технології, і
ми не встигали за ними. Але нової техніки в нас не було. Правда, мені камери
дарували українці в Америці, Канаді, і
тому наша програма так і вискочила. Мій
чоловік був телевізійним оператором.
Він – інженер, все опанував. Він ставив
техніку і японську, й італійську, французьку у нас, на Хрещатику, 26.
Яка людина залишила суттєвий відбиток на Вашій професійній кар’єрі?
...Я пишаюся своїм консерватизмом
і тому стверджую, що У ЖИТТІ ДРУГИМ,
ОПІСЛЯ БОГА, Є БАТЬКО, як би дорога
мама не ремствувала і не ображалася
би..
Я такого, ДРУГОГО ПІСЛЯ БОГА, ТАТА,
Олександра Івановича Поха, хочу Вам
показати, щоби Ви мали, бодай, найменшу уяву про цю прегарну Людину.
Наперед мислячий, мужній, світлий,
неймовірний, невтомний у праці, красивенний і творчий в усьому! А ще всеможний, всевстигаючий, люблячий життя і
достойних людей...
Він – той, що приписав собі три роки
і пішов до армії, колишній десантник із
перших боїв під Москвою, який дивом
залишився живим після поранень своїми і ворогами, контррозвідник по Тегерану і Пешевару, новатор з Всеукраїнської модернізації повоєнних авторот в
автопарки, садівник і будівельник. Це він
підготував мене до справжнього життя, в
журналістиці зокрема, запропонувавши
кілька правил. Ось головні з них.
Треба гартувати себе, розвивати і зміцнювати імунітет, зокрема і соціальний.
Навчися добре стріляти – для майбутнього влучного слова в професії.
Слід бути завжди мобільною, для
цього варто опанувати ГАЗ-51, ЗИС- 150,
ДОДЖ (три чверті циліндра), К-750, фотоапарати ФЕД і «Любитель». (тоді така
була техніка)!
Ніколи ТУДИ (до комуністів) не вступай – навіки замастишся. (Мене ТУДИ
записали перед боєм, з якого не повернулася вся рота)…
Мусиш оволодіти найсучаснішими і
найкращими знаннями! Знай, що тільки
це – шлях до пожиттєвої перемоги!
Думай наперед. Продумавши усе, не
зупиняйся. «Сім раз впади, вісім устань».
Не оглядайся. Аналізуй помилки. Ні про
що не шкодуй – втрати вчать найкраще...
НАВІТЬ НЕ РОЗРАХОВУЮЧИ НА ВЗАЄМНІСТЬ, ЛЮБИ ЖИТТЯ І ЛЮДЕЙ!
Навчися у житті чекати – тобі все прийде ВЧАСНО І СПОВНА…
ЗА ВСЕ
У ЖИТТІ ДЯКУЙ, – ЦЕ
ВОЗЗДАСТЬСЯ!
От я і дякую тобі, мій дорогий і незрівняний таточку! Спасибі за велику та світлу НАУКУ Й МИСТЕЦТВО ЩАСТЯ: живу,
пишу, люблю, доглядаю квітники, хвилююся за дипломатичне майбутнє онучки,
волонтерю, чекаю на Перемогу і вклоняюся тобі з мамою за долю і шлях...
Пані Людмило, більш детальніше
зупиніться на Ваших етнографічних і
фольклорних дослідженнях. Безперечно, що це основні чинники української ідентичності.
Мистецтво як наука про розвиток цивілізації людської мене привело до сучасного вивчення глобалізаційних процесів. Мені зараз 74 роки і я останніх років
13 з великим інтересом вивчаю процеси
глобалізації, і де можу я її пропагую, беру
участь в конференціях. От зараз теж маю
запрошення на онлайн-конференцію в
продовження на стор. 17
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Я ЛЮБЛЮ ЖИТТЯ...

Америку на серпень. Там обговорюватимуть питання війни та миру в глобалізаційний час, новий тип воєн. Це дослідження, і багато ще в процесі вивчення,
багато є позитивного, але є й негативне.
Все об’єдналося, окрім культури і віри…,
а як ти об’єднаєш індуса й японця? У
цьому теж певні колізії, які потрібно вивчити. Багато читаю і намагаюся зрозуміти, що ж відбувається в світі. Світ став
іншим, він змінився. Люди не помітили
того: то мало грошей, то не така влада….
все не подобалося. А я шукала позитивний погляд. І після передачі «ПЛЕЯДА»,
яка була видатною… передача, яку я
вела з Дзюбою Іваном Михайловичем,
ми підготували націю до незалежності,
ми підготували демократичні інститути
до прийняття свободи, в 1991 році до референдуму. Передача «Не все так погано
у нашому домі» теж стала хрестоматійною. І цей позитивний погляд на життя,
теорія позитивізму О. Конта, яка, на жаль,
не спрацювала у світовому масштабі, в
межах програми передачі я показала, що
позитивний погляд на життя породжує
прогрес, рух, енергію, думку про поліпшення людської природи життя. Я давала
позитивний приклад, я його тлумачила…
Я одержала практично за цю передачу
три державних нагороди. Я стала повним
кавалером Святої княгині Ольги, стала
заслуженим журналістом. Потім всі вирішили, що я Жінка ХХ сторіччя, присудили
Премію Лесі Українки, телеобраз України.
Маю багато нагород від нашої церкви, від
громадських організацій. Ця передача
несла новий погляд, погляд освіченої людини. Людини, яка живе не тільки зараз, а
знає яким буде життя завтра. У цьому був
великий успіх, це по-перше. А по-друге, в
цьому був великий приклад, це спонукало до наслідування. Одним днем записували 3-4 передачі, 20 років я спала по 4
години на добу. Виявляється, так можна
спати, можна навчитися жити в такому
екстремальному світі, темпі. Це був марафон. Я себе навчила жити і працювати та зрозуміла, що можна народитися в
маленькому селищі і стати телезіркою.
Це відчувати силу свого слова, глибину,
світло, перспективу цього слова. Моє
дослідження етнографії – це написання
роману про Марію Приймаченко, її життя, творчості, шлях українського генія. А
з етнології – це вивчення глобалістичних
процесів у світі.
Ви опанували нову професію – письменник. Розкажіть про роман-трилогію про видатну художницю Марію
Приймаченко «Гріхи в раю». Як виникла ідея його написання?
Коли я пішла на пенсію, то зосередила
свою увагу на давній своїй мрії – написати книгу. Два романи завершено, це великі книги – 1500 сторінок. А третю книгу
трилогії тільки почала писати. Оце позавчора я взяла благословіння в отця Івана
на написання моїх третьої книжки. Це
буде фундаментальна річ, яка завершить
моє життя, трилогія, що називається «Гріхи в раю». Це документально-художній
великий твір. Біографічний. Про генія світового значення Марію Приймаченко. 30
років я була другом її сім’ї. Я жила біля генія? Я працювала разом із нею, знаю все
її життя до найменших нюансів. Немає в
Україні людини, яка знає її життя глибше (і
я можу це сказати без усякої скромності).
Я допомагала їй і з виставками, і з пайками, і з дорогами, і з телефонами, і з фарбами, і з пензлями… Я мала зв’язки і мала
можливості допомагати, адже вона була
інвалідом на милицях. Марія Приймаченко – душа генія-художника.
На другий день після виходу на пенсію
я сказала собі: «Господи, я дякую тобі й
тим негідникам, які проголосували за моє
звільнення, за звільнення повного кавалера ІІІ орденів Святої Княгині Ольги»…

На другий день я сіла писати цей роман.
І я напишу роман, це буде велика подія
для всієї України. Прошу Бога, щоб дав
мені сили завершити…
Патріотичне виховання студентської молоді – що не так з освітою, на
Вашу думку, та які нововведення потрібні в Україні?
Це для мене найважче питання. Останні 8 років я сиділа в своєму кабінеті
і писала роман. Я не знаю, що змінилося
аж так, але бачу результат – інтелектуальний рівень молоді на загал відчутно знизився. Оскільки вони одержують
свої знання пасивно – коли свідомість
повністю не включається для пошуку та
пізнання. Бо коли читаєш художній текст,
наукову літературу ти вдумуєшся, переосмислюєш, узагальнюєш, систематизуєш, думаєш, аналізуєш. Велика кількість
інформації не забезпечує якість знань. А
потрібно давати молодим людям можливість самостійно вчитися, самим думати,
приймати рішення, нести відповідальність. Я редагую себе, потрібно вказувати на певний відсоток молоді і брати до
уваги, що регіональне та територіальне
місце проживання й навчання, є певний
відсоток молодих людей, які сьогодні
вундеркінди, генії в певних галузях. Але
думаю, що у нашої молоді є прогалини у
гуманітарних знаннях, зокрема, потрібно
надолужувати знання про рідну культуру,
мову, традиції, звичаї, нашу духовність.
Потрібно, щоб сучасна молодь більше займалася питаннями гуманітарної
освіти: поглиблене вивчення мови, розширення словникового запасу, читати і
вчити на пам’ять поезію, прозу, спілкуватися грамотною хорошою мовою, англійською, китайською… Світ зараз зовсім
інший.
Патріотичне
виховання
дається
сім’єю, дитя вбирає його з молоком матері, продовжується в державі, закладах
освіти. Але не можна прищепити любов
до України! Треба давати приклади, щоб
молоді люди любили цю країну. Життя
зараз так влаштоване, що вже майже
немає кордонів: глобалісти знімають питання суверенітету, а суверенітет – це
національна незалежність! Тут тупікова
ситуація, я не розділяю позицію глобалістів, що майбутнє світового простору
не матиме своєї власної національної
суверенності. Але, з іншого боку, коли
світ втратить межі, коли за один день ти
можеш полетіти в Африку і повернутися,
і знаючи мови, вирішувати всі питання,
що тебе хвилюють, то життя зовсім інакше розпоряджається тобою.
Я не хочу того світу, де будуть напівроботи, але цей світ прийде і до цього
треба бути готовим. Людину зробить
людиною тільки віра, мова, і етнічна
заглибленість у свій корінь, свою історію, кореневу систему нації: мова,
звичаї, обряди, образотворче мистецтво, народний костюм, архітектура,
все…. включаючи їжу і весь побут. Я
кажу зараз як мистецтвознавець, як етнолог, не всі мають це знати, але це повітря, яким зараз дихають люди, тому
потрібно хоча б орієнтуватися, бо мо-

Від редакції:
У час надскладних випробувань для України за пропозиціями Ради з виховної, спортивно-масової роботи та студентських справ Науково-методичний центр ВФПО розпочинає підготовку культурно-мистецького
проєкту «Рушник Єдності», метою якого є об’єднати всю Україну відеорушником з урахуванням елементів вишивки ХХ століття кожного регіону
держави.
Оргкомітет проєкту за згодою очолить Людмила Лисенко, мистецтвознавець, заслужений журналіст України, відома телеведуча, лауреат
Премії Лесі Українки «ОДЕРЖИМІСТЬ», володар титулу «ЖІНКА ХХ сторіччя». Гуртуймося, бо ми разом! Ми – одна країна!
Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/iLrF5Di
лоді люди мають ставити для себе дуже
високу планку освіти, з одного боку, а
іншого – мати вузьку спеціалізацію – це
майбутнє нашої науки.
Америка вже давно стала на цей шлях.
Це збільшить кількість робочих місць,
зменшить кількість голодних людей…
Молодь недостатньо освічена. Це
треба приводити в певну систему і тоді
ми будемо один одного «обслуговувати»
знаннями, і такий обмін знаннями становитиме сенс нашого життя.
Яке маєте побажання для молодого покоління щодо досягнення мети,
цілей у майбутньому житті?
Мотивація. Мета викликає мотивацію.
Якщо молода людина зріла, свідома своєї вартості, вартості своєї країни, освіти,
то вона хоче своїй країні і собі, в першу
чергу, щасливого майбутнього. То вона
має сформувати мету свого життя та дати
мотивацію для того, щоб вчитися: бути
фізично здоровою, наполегливою, посидючою, терплячою – все це людські якості та національні цінності. Паралельно
ідуть національні цінності, вони базові.
Потрібно мати амбіції. Якщо людина хоче
перемогти, хоче бути першою, треба не
боятися труднощів, долати їх із відчуттям щастя. Для цього треба мати фізичне здоров’я. Зараз фізичного здоров’я у
молодого покоління дуже мало. Мене це
і обурює і жахає, і насторожує.
Світ глобальний, немає кордонів, немає меж. Це створює і великі можливості,
і великі складнощі.
Особисте питання. Що для Вас
Ваша сім’я?
Сім’я – це місце, де я могла бути на
300 відсотків відвертою. Це місце, де я
могла бути без гриму, без ролі. Я могла
бути на 100 відсотків природною. Сім’я
мене сприймає такою, як я є, бо екран
дає відчуття певної соціальної ролі, соціальної функції людині. Сім’я мене завжди
розвантажувала і напружувала. Сім’я вимагає, щоб була чистою сорочка, зварений борщ, мати відпустку, хату прибрану,
ну і багато чого, що вимагає хата і сім’я.
А я була на 300 відсотків віддана роботі.
Сім’я мене вважала егоїсткою і вона мала
рацію. Люди моєї професії, на жаль, не
тільки егоїсти, вони егоцентристи. Якщо
сім’ю вдається скласти з першого разу,
першого шлюбу, щоб у вас були діти і внуки, щоб були традиції – це велике й святе
Боже діло. Не у всіх людей моєї професії
складаються щасливо сімейні життя.

Моє життя було і щасливим, і складним. Я прожила своє життя щасливою
жінкою. Ми любили. Кохали, закохувалися, мною пишалися, я пишалася. Велике щастя, коли існують такі емоції. У
сім’ї люди найщиріші і найвідвертіші. Я
молодим людям хотіла б побажати всіма
силами зберегти сім’ю. Сім’ю треба мати,
створити і берегти. Сім’я – це великий
університет і знань, і культури. Сім’я – це
велика робота, турбота, але вона незмірно більше дає, аніж забирає. У мене
була Україна, в мене була Нова Ушиця, в
мене була журналістика. Але у мене були
і найрідніші люди, яким я вдячна, були
вчителі, була природа і щире оточення,
можливо, не таке освічене, але щире…
Щирість – це велика цінність сьогодні. І
все це склалося в слово доля, фортуна,
що розпорядилася моїм життям. Воно
було повним, красивим, нелегким, але
щасливим, наповненим постійними відчуттями, відкриттями, новими людьми
та прагненнями. Це дуже важливо. Це
треба берегти, і культивувати. Про це
ніхто не говорить, на жаль, якби я зараз
мала екран, я б говорила про це зранку
до ночі.
Поганого не пам’ятаю, а хороше
могло б поміститися в одному простому реченні. Я жила…
Яке життєве кредо сповідуєте Ви?
У мене окремого кредо типу фраз
немає. У мене є настанова щодо життя:
життя дуже коротке для того, щоб бути
нещасливою. Будь щасливою! Треба бути
щирою і правдивою. Я не хочу виглядати
краще, хочу бути такою як є. Я говорю
природною мовою. Я думаю вільно, в
мене немає стереотипів. Господи, будь
щасливою! Тільки ти розумій і цінуй кожну мить, кожну хвилину, кожну усмішку,
кожне слово. Цінуй, люби людей. І люди
мене люблять. Мені уже багато років,
але я почуваю себе молодшою, тому що
я постійно працюю, а праця дає відчуття
молодості, енергії, захоплення.
Це дуже важливо. Мені подобається
і весна, і літо, і пісня… дуже люблю поезію, тих людей, які оперують до наших
почуттів через слово.
Це продовжує життя. Я люблю життя. Я люблю перемагати і бути першою
(може це виглядає негарно). Я маю знати
сьогодні те, чого я не знала вчора, і це
допомагає. Я ЖИВУ.
Ваші майбутні проєкти? Бо ми
впевнені, що Ви не все ще реалізували…
Вік мій. Вік … він навіть збуджує. Я
зараз в хорошому емоційному стані. У
мене багато нових друзів. Вони мною
захоплюються, я ними. Я зараз пишу музику, співаю, волонтерю… Так що життя
продовжується!
Інтерв’ю підготувала
Валентина ШИНКАРЕНКО,
завідувач навчально-методичного
кабінету, голова ради
соціально-гуманітарної роботи
ВСП «Новоушицький фаховий коледж
Закладу вищої освіти «Подільський
державний університет»
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ЖИТТЯ У ВІЙНІ: ЯК НАЛАШТУВАТИСЬ
ЖИТИ ТУТ І ЗАРАЗ…
Страшне слово «ВІЙНА» розділило наше життя на до і після…..
Сьогодні більшість українців страждають від високого рівня
психологічного стресу і відчувають обмеженість у якості життя.
За словами Михайла Радуцького, народного депутата України,
голови Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та
медичного страхування: «За попередніми дослідженнями ВООЗ
ми чекаємо десь приблизно на 15 мільйонів людей, які матимуть психологічні наслідки цієї війни. З яких три-чотири – це буде середньої та тяжкої стадії
хвороби. Також ми розуміємо, що у нас кожного дня збільшується кількість людей, які матимуть так званий посттравматичний синдром психологічного розладу. Це, здебільшого, будуть наші військові, або люди з тимчасово окупованих територій, особливо після визволення
цих територій. Ми бачимо вже статистику по Київській та Сумській областях. Тільки останні 8
років ми перебуваємо у стані війни. Зараз її найважча і найгостріша стадія і ми стикаємося із
такою кількістю людей, яким треба буде надавати цю допомогу».
За період військових дій ми навчилися багатьох речей – бути близькими на відстані, підтримувати словом,
дбати про інших, усвідомивши, як ми
всі пов’язані. Підтримка – це не лише
стояти поруч. Підтримка – це оптимістично налаштовувати, бути готовим
почути, сказати теплі слова. Бути поруч з тими, хто цього потребує. Тому
Науково-методичний центр
ВФПО
з березня розпочав організовувати
психологічні зустрічі для педагогічних
працівників, практичних психологів і
студентських колективів закладів освіти, запрошуючи до діалогу досвідчених психологів закладів вищої та фахової передвищої освіти, які діляться свої
досвідом роботи з тими, хто її потребує
через повномасштабне вторгнення РФ
до України. З матеріалами цієї роботи
можна ознайомитися на сайті Науково-методичного центру ВФПО у розділі
«Просвітницька, культурно-освітня та
спортивно-масова діяльність» https://
cutt.ly/lLtm5tY
Українці змушені повністю змінити своє життя: вимушена зміна місця
проживання, розлука та втрата зв‘язку
з рідними та близькими, постійне переживання і страх – далеко неповний
список проблем, з якими зараз зіткнулися сотні тисяч українців. Про все це
ми говорили на наших зустрічах та на
семінарі, який відбувся 26 травня п.р.
«Психологічна підтримка особистості
у кризових ситуаціях», а ще звернули
увагу на таке…
Панічні атаки, стресові ситуації
Панічна атака може статися раптово та трапитися з людиною на робочому місті, в громадському транспорті
тощо. Механізми виникнення панічної
атаки досі ґрунтовно не вивчено. Вчені
стверджують, що вона має нейробіологічне підґрунтя: пацієнти з панічними
атаками мають гіперактивне мигдалеподібне тіло (амігдала) в мозку.
У часи війни важливо швидше подолати симптоми панічної атаки, щоб
повернути собі продуктивність та
здатність тверезо оцінювати події. Від
цього може навіть залежати збереження життя. Тому варто дослухатися до
практичних рекомендацій, які надала
практичний психолог Одеського державного аграрного університету Ганна
Дубовик.
Практичний психолог ВСП «Технолого-економічного фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету» Сніжанна Гриценюк
зупинилася на питаннях синдрому
провини вцілілого, як втримати холодний розум в умовах війни, реакції людей в екстремальних ситуаціях.

Сексуальне насилля під час війни
На тлі російсько-української війни
зростає кількість постраждалих від
статевих злочинів з боку росіян. Такі
дії чиняться з метою руйнування опору та соціальних зв’язків у суспільстві
через конкретних постраждалих. Тож
варто знати, що робити, якщо ви стали жертвою або свідком зґвалтування.
Для кваліфікації зґвалтування на війні
необов’язкове безпосереднє застосування фізичної сили. Адже людина зі
зброєю має завжди більше влади. Для
злочинця достатньо створити умови,
за яких відмовитися від статевого акту
небезпечно для свого життя або близьких. Як надати психологічну допомогу
«Алгоритм роботи із постраждалим від
сексуального насилля під час війни»
розказала Тетяна Шапран, практичний
психолог І категорії, член Української
Спілки Психотерапевтів, співорганізатор Волонтерського центру Арт-терапії, фахівець методів Кататимно-імагинативної психотерапії, арт-терапії,
пісочної терапії. https://cutt.ly/xLtQcgW
Волонтерська робота
Сьогодні кожен із нас на своєму
фронті наближає перемогу над російським загарбником. Щоб підтримати
наші Збройні Сили, багато українців
почали займатися волонтерською діяльністю: організовують збір коштів,
закупляють необхідні товари, допомагають з перевезеннями тощо. Значна
частина волонтерів працює самостійно або ж приєдналася до вже існуючих
благодійних чи громадських організацій. Проте деякі волонтери планують
створення власної організації, яка б
дозволяла працювати ефективніше. У
цій розповіді «Волонтерство як інструмент розвитку молоді» Ірина Манько, рекрутерка волонтерів програми
«Будуємо Україну Разом» Української
освітньої платформи поділиться своїм
досвідом. https://cutt.ly/8LaAApo
https://cutt.ly/yLaAMc9
Кризова інтервенція – екстрена
психологічна допомога людині, що перебуває в стані кризи. Базується на
принципах короткостроковості, реалістичності, особистісної залученості професіонала або добровольця кризової
допомоги та симптоми-центрованого
контролю. Ефективними методами кризової інтервенції є кризове консультування та кризова психотерапія. Учасники зустрічі обговорили особливості
кризової інтервенції (етапи, правила,
техніки та помилки) із маґістром клінічної психології, викладачем та практичним психологом КЗ ЛОР «Бродівський
фаховий педагогічний коледж імені
Маркіяна Шашкевича» Оленою Кривенко-Камінською https://cutt.ly/LLqLMUj

Завдання психолога – нічого особливого не робити, просто бути поряд
із людиною та створювати умови захищеності, коли вона може розраховує
на допомогу доброзичливо налаштованої людини. Про резильєнтність
практичного психолога говорили під
час психологічного діалогу «Чого ми
вчимося щодня та чим ми допомагаємо
щохвилини?» з Інною Карпюк, практичним психологом, методистом Володимир-Волинського фахового коледжу та
колегами-однодумцями, під час якого
обмінялися думками щодо психологічної допомоги клієнтам у кризових ситуаціях, поговорили про емпатію, власні переживання та турботу про себе...
https://cutt.ly/QLuZGhQ
Почуття провини, тривога, агресія
Багато українців зараз почуваються
винними – дорікають собі, що перебувають у більшій безпеці, ніж інші. Не
можуть вибачити собі, що не тримають
зброю в руках, не патрулюють вулиці.
Всі ці переживання паралізують, приковують до стрічок новин, занурюють
у потік самодокорів і заважають діяти,
бути ефективними. Що робити? Бути
живим, бути в безпеці, бути далеко від
місця подій, дбати про безпеку своїх
дітей – нормально. Боятися, рятуватися, панікувати та тікати – наші природні реакції на небезпеку, пов’язані з
інстинктом виживання. Вони спрацьовують першими. Це нормально. Якщо
зараз ви в безпеці та відчуваєте гостре
почуття провини – скористайтеся порадами, які озвучила практичний психолог, клінічний психотерапевт Лілія
Морська https://cutt.ly/bLuZ4UM%20
Наслідки війни впливають не тільки на психофізичне здоров’я військовослужбовців, але і на їх психологічну
врівноваженість, світогляд, стабільність ціннісних орієнтацій та ін. З отриманими психотравмами слід працювати комплексно, і що раніше надана
спеціальна медико-психологічна допомога, то краще прогноз розвитку
особистості на майбутнє. Відсутність
спеціальних
медико-психологічних
заходів з відновлення травмованої,
деформованої психіки (психологічна реабілітація) призводить до хронічного перебігу психічних розладів.
Наслідки ПТСР (посттравматичний стресовий розлад) призводять до зміни
особистості, соціальної та професійної
дезінтеграції, алкоголізації і наркотизації, суїцидів. Наталія Харитонова,
практичний психолог вищої категорії
Державного університету «Житомирська політехніка», завідувачка Центру
соціально-психологічної підтримки та
супроводу PsyLab, голова Житомирського осередку Всеукраїнської арт-те-

Ірина СТЕПАНОВА,
Науково-методичний центр ВФПО

рапевтичної асоціації, яка має досвід
супроводу учасників бойових дій (зокрема полонених), членів родин УБД,
ВПО з 2014 року., психотерапевт за методом пісочна терапія, психолог-консультант, арттерапевт, фахівець методу
EMDR та тілесно-орієнтованої терапії,
психотерапевт за методом пролонгована експозиція розповіла про алгоритм допомоги таким клієнтам. https://
cutt.ly/nLuXiBK
Про «Психолого-соціальні особливості спілкування в умовах війни»
розповіла Тетяна Білінська, психолог,
психодіагност, кандидат психологічних
наук, звернувши увагу на те, що війна є
надзвичайним психологічним подразником для людини та суспільства. Ми
не маємо природного імунітету, здатного захистити від стресу, що спричиняють бойові дії. Втім, існують правила
і практики, які дозволяють навчитися
спокійніше сприймати ситуацію і цим
зберегти фізичне здоров’я та душевну
рівновагу свою, і тих, хто перебуває
поруч. https://cutt.ly/wLuXhXt
І на останок, але це ще не все…
«Війна торкнулася кожного. Хтось
збирає гуманітарну допомогу, хтось
будує укріплення, хтось взяв до рук
зброю. А хтось змушений рятувати і вивозити своїх близьких з-під авіаційних і
ракетних ударів. Коли перший страх за
життя відступає, приходить розуміння
безповоротності матеріальних втрат –
оселі, одягу, побутових речей, всього
того, що ще нещодавно робило життя
комфортним. Як за таких умов зберігати спокій і не впадати у відчай? За що
подумки триматися, щоб жити далі? У
мене немає дому, але я і мої рідні живі.
Живі – отже, все решта теж буде. Цю
думку варто повторювати собі як мантру, бо життя – найголовніша цінність.
У мене немає дому, але поряд є люди,
важливі для мене. Це означає, що є
спілкування, є стосунки – головні речі,
які становлять емоційний зміст життя. І
саме у взаємодії, спілкуванні, контакті з
іншими можна черпати енергію і сили.
У мене немає дому, але я можу мріяти,
будувати плани, визначати ближню і
далеку перспективу. Це означає, мати
точку відліку «тут і тепер», дивитися
вперед і не озиратися назад. Тому що
є речі й події, які неможливо змінити
і неможливо повернути назад. Однак
можна фокусувати увагу на тому, що
вдалося зберегти і що можна зробити
сьогодні та у майбутньому».
Психологиня, кандидатка психологічних наук
Ірина Тичина
Далі буде…
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◆ Як

оплачувати роботу у
вихідний день під час
воєнного стану?
24 березня 2022 року
набув чинності Закон
України «Про організацію трудових відносин в
умовах воєнного стану» від 15.03.2022
№ 2136-IX (далі – Закон). Цей Закон
визначає особливості трудових відносини працівників усіх підприємств,
установ, організацій в Україні незалежно від форми власності. Норми
Закону, які регулюють деякі аспекти
трудових відносин інакше, ніж Кодекс
законів про працю України та інше законодавство про працю, мають пріоритетне застосування на період дії
воєнного стану.
У період дії воєнного стану не застосовуються норми статті 53 (тривалість
роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів), частини першої
статті 65, частин третьої – п’ятої статті 67 та статей 71-73 (святкові і неробочі дні) Кодексу законів про працю
України.
Отже, у разі роботи працівника у
вихідний день оплата здійснюється за
фактично виконану роботу як у робочий день.
◆ Що робити з працівниками у випадку, якщо заклад освіти
не може функціонувати або якщо
неможлива робота частини
структурних
підрозділів
закладу
освіти та як це оплачувати?
Війна унеможливила роботу багатьох закладів освіти, а в деяких закладах освіти зробила її неможливою
взагалі. Один з варіантів оформлення
такої вимушеної та сумної зупинки –
простій.
Якщо заклад освіти не може функціонувати в повному обсязі, або ж
структурні підрозділи цього закладу
освіти не можуть працювати за браком організаційних або технічних
умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами, це оформлюється як
простій.
Перелік обставин, які призводять
до простою, чинним законодавством
не регламентовано. І це зрозуміло,
адже у кожному конкретному випадку причина запровадження простою
буде своя.
Запровадження простою оформлюють наказом керівника закладу
освіти, з яким працівників ознайом-

люють у можливий спосіб, зокрема
за допомогою засобів електронного
зв’язку.
Простій можна оформити як
для всього закладу освіти, так і для
окремої частини чи структурного
підрозділу або ж для певних працівників, навіть якщо вони працюють в
закладі освіти за сумісництвом.
У разі запровадження простою слід
врахувати працівників, без яких робота закладу освіти взагалі буде неможлива, оскільки виникатиме нагальна
потреба у прийнятті важливих рішень.
У загальному випадку час простою
не з вини працівника оплачується з
розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого
працівникові розряду (окладу). Такий
обов’язковий мінімум прописано у
статті 113 Кодексу законів про працю
України.
Водночас у колективному договорі
(іншому нормативному акті роботодавця) може бути передбачена оплата
простою й у вищому розмірі. Хоча це,
скоріше за все, виняток, ніж правило.
Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій, що
фінансуються або дотуються з бюджету, до припинення чи скасування
воєнного стану в Україні в межах фонду заробітної плати, передбаченого у
кошторисі, можуть самостійно визначати розмір оплати часу простою
працівників, але не нижче від двох
третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду
(посадового окладу), що передбачає
Постанова Кабінету Міністрів України
від 07.03.2022 № 221.
Відповідно до листа МОН від
07.03.2022 №1/3378-22 оплата праці
всім працівникам закладів і установ
освіти, навчання в яких призупинено,
здійснюється в розмірі середньої заробітної плати. А тих педпрацівників,
оплата праці яких здійснюється за тарифікацією, із розрахунку заробітної
плати, встановленої під час тарифікації, з дотриманням при цьому умов
чинного законодавства.
При цьому доплата до рівня мінімальної зарплати під час простою не
здійснюється (роз’яснення Мінсоцполітики деяких питань оплати праці
на виконання Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016
№1774-VIII).
Звісно, простій – це не всі альтернативні способи вирішення цього питання, зокрема це може бути призупинення дії трудового договору в
межах розуміння Закону України «Про
організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 №
2136-IX, або ж інші варіанти роботи з
урахуванням реалії сьогодення в умовах воєнного стану.
◆ Чи зобов’язаний працівник
у період простою виконувати свої
трудові обов’язки та
чи потрібно покладати
обов’язки на іншого працівника на період простою?
За матеріалами Головного управління Держпраці у Київській області
роз’яснено питання щодо організації
праці на підприємстві під час простою та зазначено на своїй офіційній

сторінці, що на час оголошення простою працівник не зобов’язаний виходити на роботу та виконувати свої трудові обов’язки, передбачені трудовим
договором.
Щодо іншої частини питання то покладати обов’язки на іншого працівника за посадою, на якій виник простій,
недоцільно, адже простій передбачає
зупинення роботи з об’єктивних причин та тимчасове припинення виконання посадових обов’язків.
◆ Яка тривалість щорічної основної відпустки в умовах воєнного
стану для педагогічних
працівників?
Закон України «Про
організацію трудових відносин в умовах воєнного
стану» від 15.03.2022 № 2136-IX дає відповідь на це питання: у період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам
тривалістю 24 календарні дні.
Але станом на 01.07.2022 Верховною Радою України ухвалено в другому читанні проєкт Закону України
«Про внесення змін до деяких законів
України щодо оптимізації трудових відносин (реєстр. № 7251), який станом на
цю дату направлений на підпис Президенту і після підписання президентом
України закону, відпустка може становити як і раніше в довоєнний час. Проте це рішення залишається за роботодавцем, адже зміст статті викладено в
такій редакції:
«У період дії воєнного стану надання
працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути
обмежено тривалістю 24 календарні
дні за поточний робочий рік. Якщо тривалість щорічної основної відпустки
працівника становить більше 24 календарних днів, надання не використаних
у період дії воєнного стану днів такої
відпустки переноситься на період після
припинення або скасування воєнного
стану. У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у
наданні невикористаних днів щорічної
відпустки».
Щодо інших видів відпусток то
Міністерство економіки України у Коментарі до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах
воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136IX роз’яснює наступне: працівникові
можуть бути надані щорічні додаткові
відпустки, соціальні та інші відпустки
відповідно до Закону України «Про відпустки» від 15. 11. 1996 № 504/96-ВР (зі
змінами).
◆ Який максимальний термін
відпустки без збереження заробітної плати?
Законом України «Про
організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX
протягом періоду дії воєнного стану
роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без
збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною
першою статті 26 Закону України «Про
відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР
(зі змінами). Тобто в період воєнного
стану працівники отримають право
просити роботодавця про надання
відпустки без збереження зарплати
будь-якої тривалості.

◆ Чи має право педагогічний
працівник у період воєнного стану написати
заяву на матеріальну
допомогу у зв’язку з оздоровленням?
Педагогічні працівники
мають право на матеріальну допомогу на оздоровлення під час надання
щорічної відпустки. Таке право педагогічні працівники не втрачають під
час дії воєнного стану. Це передбачено статтею 57 Закону України «Про
освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі
змінами). Держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам, зокрема, виплату допомоги
на оздоровлення у розмірі місячного
посадового окладу (ставки заробітної
плати) у разі надання щорічної відпустки. Отже, педагогічний працівник
має право писати заяву на отримання
матеріальної допомогу у зв’язку з оздоровленням у разі надання щорічної
відпустки.
◆ Призупинення трудового договору в умовах воєнного стану – це звільнення
працівника?
Закон України «Про
організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від
15.03.2022 № 2136-IX визначає призупинення дії трудового договору як
тимчасове припинення роботодавцем
забезпечення працівника роботою і
тимчасове припинення працівником
виконання роботи за укладеним трудовим договором.
Дія трудового договору може бути
призупинена у зв’язку з військовою
агресією проти України, що виключає
можливість надання та виконання роботи.
Водночас з метою усунення правової невизначеності, Мінекономіки
в своїх Коментарях до Закону України
Про організацію трудових відносин в
умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2136-IX рекомендує
сторонам повідомляти один одного
про призупинення трудового договору письмово або в електронній формі з використанням технічних засобів
електронних комунікацій.
Закон України «Про організацію
трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року №
2136-IX діє винятково на період воєнного стану.
Після припинення воєнного стану
залишається чинною тільки норма частини третьої статті 13 цього вищезгаданого Закону, якою встановлено, що
відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат
працівникам на час призупинення дії
трудового у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України.
Таким чином призупинення дії
трудового договору не тягне за собою
припинення трудових відносин, а також виконання інших обов’язків, передбачених трудовим договором.
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УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС. ЩО НОВОГО?
Коли корінь починається на голосний, то перенос здійснюємо довільно: ро-зорати, роз-орати, розо-рати; бе-зупинно, без-упинно, безу-пинно, але коли на приголосний, то від кореня його не відриваємо: до-зрівати (а не доз-рівати), ви-правдання
(а не вип-равдання).
За збігу однакових приголосних одну літеру залишаємо, а другу переносимо в
наступний рядок: закон-ний, розріс-ся.
В іменниках з подовженим приголосним можливий подвійний перенос: зна-ння
і знан-ня; жи-ття і жит-тя.
Не розриваємо під час переносу односкладові префікси перед приголосними:
над-мірний, най-більший (а не
на-дмірний, на-йбільший). Кількаскладові префікси під час переносу можна розривати: пе-ре-працювати, пе-ред-гроззя.
ЗАУВАЖТЕ!
Розрізняйте подовжені приголосні (взуття, півріччя, маззю, люттю, спросоння,
ллю) і подвоєні літери внаслідок збігу на межі значущих частин слова:
від + дати = віддати, юн(ий)+ на¬тураліст) = юннат,
осінь + н = осінній, тряс + ся = трясся.
Технічні правила переносу
◁ Не можна переносити прізвища, залишаючи в кінці попереднього рядка ініціали або інші умовні скорочення, що належать до них: Т. Г. Шевченко (а не Т. Г. // Шевченко), гр. Іваненко (а не гр. // Іваненко), акад. (доц., проф.) Гончаренко (а не акад. (доц.,
проф.) // Гончаренко), п. Гнатюк (а не п. // Гнатюк).

Примітка. Якщо імена, звання тощо подаємо повністю, то прізвища (а також по
батькові) можна переносити: Тарас Григорович Шевченко й Тарас // Григорович
Шевченко, академік // Агатангел Кримський і т. ін.
◁ Не можна відривати скорочені назви мір від цифр, до яких вони належать:
2008 р. (а не 2008 // р.), 150 га (а не 150 // га), 20 см³ або 20 куб. см (а не 20 // см³ або
20 // куб. см), 5 г (а не 5 // г).
◁ Граматичні закінчення, з’єднані з цифрами дефісом, не можна відривати й
переносити: 2-й (а не 2- // й), 4-го (а не 4- // го), 10-му (а не 10- // му) й т. ін.
◁ Не можна розривати умовні (графічні) скорочення на зразок вид-во, і т. д.,
і т. ін., та ін., т-во тощо.
◁ Не можна переносити в наступний рядок розділові знаки (крім тире), дужку
або лапки, що закривають попередній рядок, а також залишати в попередньому
рядку відкриту дужку або відкриті лапки.
Ірина СЄРОВА,
Науково-методичний центр ВФПО
Підготовлено за матеріалами: Авраменко О. Було – стало:
зміни в правописі. Київ : Видавництво Даринка. 2019. 40 с.

НЕОЛОГІЗМИ – МОВНЕ
ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ВІЙНИ

трішки гумору

Мова – живий і пластичний організм, у ній постійно з’являється щось нове. Ось і
українська мова з початком війни поповнилася новими словами та зворотами
Повномасштабна війна росії проти
України демонструє усьому світу гідність
і доблесть нашого народу. Водночас нам
випало не тільки вплинути на хід новітньої історії сучасного світу, але й збагатити українську мову – духовну скарбничку нації – військовою субстандартною
лексикою.
Неологізми характеризуються абсолютною новизною як щодо форми, так і
змісту. Вони найменують нові реалії й поняття, людей та їх чесноти. Кожне слово відображає те, що знайоме всім українцям.
Крім того, вони підкреслюють особливу
характеристику їх авторів: образність мислення, здатність переосмислення дійсності та велике почуття гумору, з якими безперервно виникають нові метафори чи
метонімії, звужуються чи розширюються
попередні значення слів тощо.
До уваги читачів «Освітньої траєкторії»
наведемо приклади нових слів, які породила війна.
ЗАУКРАЇНИТИ. У словнику слів та фраз
англомовного сленгу Urban Dictionary
слово «заукраїнити» позначають як
ukrained («russia has been ukrained» — «росію зукраїнили»). «Заукраїнити» виникло
у відповідь на повномасштабну агресію
рашистів проти українського народу. Значення слова пояснюється як «спробувати
забрати щось силою у невинного й отримати жорстку і сильну відповідь».
ЗАТРИДНІ. Слово виникло у відповідь
невіглаським планам рашистів «взяти Київ
за три дні». Україна зламала ці плани. І відтепер «затридні» означає нереалістичні,
малообґрунтовані ідеї й плани, в які людина щиро вірить, хоча все її притомне оточення намагається підказати, що результату не буде.
РАШИЗМ. «Рашизм» — ще одне нове
поняття в лексичному запасі українців.
Воно вказує на окупанта й характеризує
його поведінку — «російський фашизм».

Термін «рашизм» походить від поєднання
англійського слова russia («раша») зі словом «фашизм» та віддзеркалює ідеологію
путінської росії й небачені звірства, що
принесла на нашу землю армія загарбників. Слово вже пустило коріння в ЗМІ,
побутовому мовленні, а ще його активно
використовують у Європі, США.
ОРКИ. Прізвисько російських окупантів, запозичене з книги Джона Толкієна
«Володар перснів». У книзі сказано, що
орки — брудні, неотесані істоти, інтелектуальні здібності котрих ледь можуть конкурувати з рівнем розвитку каменюки при
дорозі. Згадаймо епізод, у якому орки за
наказом Сарумана нищили Священний ліс
лише тому, що їм були потрібні дерева як
пальне. І не зупинило їх нічого: ані доброзичливість місцевих жителів, ані жорстокість вчинку, ані краса первозданної природи. Орки сліпо йдуть за повелителем,
не думаючи ані секунди власною головою.
ЗАБАЙРАКТАРИТИ. На позначення
ліквідації окупантів вживають оригінальні
неологізми. «Забайрактарити» – спалити
ворожу техніку з використанням відомих літальних апаратів. Принагідно варті
уваги слова «заенлоїти», «застінгерити»,
«заджавелінити», котрі, аналогічно відповідаючи наслідкам знищення окупантів з
відомих керованих ракет, зенітно-ракетних комплексів чи протитанкових ракетних комплексів, могли б бути використаними також.
НАВОЛОНТЕРИТИ. Волонтери можуть
знайти практично все. Ні, не так: ВСЕ і крапка. Саме тому «наволонтерити» означає
знайти щось потрібне навіть з-під землі.
Бо ж воно потрібне нашим хлопцям-воїнам!
ЗАДОНАТИТИ. Слово «задонатити»
означає пожертвування. Походить від
англійського donate (жертвувати, дарувати). В інтернет-сленгу термін набув більш
широкого застосування і закріпився не
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тільки в значенні купити що-небудь в
комп’ютерних іграх (зброя, навичка, додатковий бонус тощо), але і придбати щось
на будь-який іншій онлайн-платформі, поповнити свій мобільний рахунок, сплатити передплату на якийсь сервіс, здійснити
оплату за товар в інтернет-магазині. Тобто
іноді цей сленг використовується для позначення будь-якої покупки.
МАКРОНИТИ. Робити дуже стурбований вигляд щодо певної ситуації, усім це
показувати, але нічого не робити по суті.
ЧОРНОБАЇТИ. Постійно робити одне і
те саме, не отримуючи іншого результату,
та дуже страждати через це.
Написання назви Російської Федерації
з маленької і дуже маленької літери – цей
мовний жест неповаги до країни-агресора можна було простежити в деяких медіа
ще до початку повномасштабної війни з
Росією. Після 24 лютого це стало більш
поширеним медійним явищем. Варіантами «росія» і «рф» тепер послуговуються і
користувачі соцмереж на своїх сторінках,
і деякі ЗМІ та інформагентства. Написання
цих слів з малої літери, звісно, не кодифіковане чинним українським правописом.
Суб’єктивно таке рішення цілком зрозуміле українцям, однак, у довгостроковій
перспективі може призвести до плутанини у слововживанні.
Кажучи про неологізми, варто зазначити, що загалом термін їхнього життя
недовгий. У кожного неологізму є свій період існування та вживання. Кожна людина є носієм окремого особливого словникового складу і відповідно світобачення.
Залежно від ситуації людина може створювати неологізми. Оказіоналізми можуть
вживатися одноразово. Неологізм, натомість, може існувати від декількох місяців
до кількох років чи десятиліть.
За матеріалами інтернет-видань

Поради
фронтового героя,
інтернет-зірки
пса Патрона
Якби ми були народом, який просто сидітиме і казатиме: «Та ми маленькі люди (чи пси або хом’яки), від
нас нічого не залежить», – нас би вже
давно не було.
Тому даю всім завдання: в кого є
робота – біжіть працювати. Ви даєте
грошики державі, а держава дає грошики ЗСУ, платить зарплатню моїй
сім’ї і дає пенсію діду Толі. Хто не працює – шукайте будь-яку роботу, допомагайте волонтерам. Усім зараз знайдеться діло. Хто виховує діток вдома
– ви теж робите надзвичайну справу!
Немає зараз «маленьких справ».
Я знаю, що голови зараз у нас, як
каструлі, в які напхали борщ, смажену картоплю і вишневий пиріг разом.
Але нам під силу все це розділити і
вибрати те, що допоможе йти далі.
Кожна мілісекунда зневіри відкидає нас від перемоги на кілька днів.
За матеріалами
https://cutt.ly/dLqGSF6
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