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КО Л О Н К А  Р Е Д А К ТО РА                                                        ГО Л О В Н А  П ОД І Я
Скільки потрібно Україні робітників і фахів-

ців? Впевнений, що сьогодні на це запитання  
неможливо  знайти правильну відповідь, так як 
неможливо відповісти, скільки сьогодні працює 
за фахом лікарів, агрономів, юристів, педагогів, 
інженерів.  А чи можемо взагалі сказати, скільки 
в країні проживає людей?  Вже не 52 млн і навіть 
не 42…

Щодо працездатного людського ресурсу, то 
за останніми даними зайнятого населення в нас 
близько 16 млн, безробітних – 1,7 млн, хоча за-
реєстровано  лише 0,3 млн. А  вакантних посад, 
за інформацією центрів зайнятості, лише близь-
ко 85 тис. Якщо відверто, то мало хто знаходить 
роботу в такий спосіб. Здебільшого там реєстру-
ються для того, щоб певний час отримувати со-
ціальну допомогу.

Як працевлаштовуються випускники коледжів 
та університетів і скільки їх знаходить роботу за 
фахом?

Раніше, коли заклади освіти звітувались щодо 
рівня працевлаштування, цей показник становив  
близько 70 %. Звичайно, що це не завжди  від-
повідало реальності – з більшості спеціальнос-
тей показник працевлаштування за фахом був 
значно гірший і це при тому, що це стосувалось 
лише випускників, які навчалися за кошти дер-
жавного бюджету. 

Останні результати моніторингу стану юридич-
ної освіти засвідчують, що юристами готуються 
стати близько 110 тис. осіб. Це ті, хто навчаєть-
ся в закладах освіти всіх рівнів акредитації за 
спеціальностями «Право» та «Правознавство». 
В той же час, за спеціальностями «Комп’ютерні 
науки» – лише 25 тис. осіб, «Агроінженерія» –  
16 тис. осіб.

Головне те, що майбутніх юристів не лякає 
перспектива здобуття освіти здебільшого за 
власний кошт, при чому немалий, і що працев-
лаштуватися зможе лише невеликий відсоток. 
Ще цікаво – науковці прогнозують, що в недале-
кому майбутньому, в зв’язку з запровадженням 
інформаційно-комунікаційних технологій, зникне 
потреба в юрисконсультах, адвокатах, нотаріу-
сах. Пам’ятаєте, якими популярними і романтич-
ними  спеціальностями були в свій час геолог, 
археолог, пілот, стюардеса. Мало хто не мріяв 
отримати таку професію. А сьогодні, через втра-
ту актуальності,  про них вже починають забува-
ти – залишилися лише пісні з не зовсім далекого 
минулого. 

Хотілось би поділитися деякими думками з 
цього приводу.

Напевно, в освіті, так як і в медицині, необхід-
но  відійти від деяких чинників і, в першу чергу, 
економічних, і розглядати набуття професії біль-
ше як соціальну функцію, яку держава повинна 
забезпечити. Неможливо готувати фахівців лише 
в розрахунку на потреби регіонів і навіть країни.  
Щорічно кількість робочих місць в Україні змен-
шується. При рості валового національного при-
бутку 2-3%  на  появу нових робочих місць можна 
не розраховувати. Діючий ринок праці засвідчує, 
що майже 65% працездатного населення задіяно 
в сфері послуг, де більшість працює не за фахом. 

9 квітня відбулися урочистос-
ті з нагоди вручення головної на-
городи конкурсу «Педагогічний 
ОСКАР-2019». Переможців та гостей 
свята щиро привітали Кремень Ва-
силь Григорович, президент Націо-
нальної академії педагогічних наук 
України, голова комісії, Ничкало Не-
лля Григорівна, академік-секретар 
відділення професійної освіти і осві-
ти дорослих, Радкевич Валентина 
Олександрівна, директор Інституту 
професійно-технічної освіти Націо-
нальної академії педагогічних наук 
України.

Зокрема Василь Кремень, вручаючи 
нагороди, наголосив, що здобуття пере-
моги учасниками конкурсу є найвищим 
визнанням їхньої педагогічної майстер-
ності, креативності і побажав завжди 
залишатись творчими особистостями, 

здатними переконувати високим про-
фесіоналізмом та реалізовувати найсмі-
ливіші новаторські ідеї. За високий про-
фесіоналізм,  активний, творчий підхід 
до реалізації освітньої політики щодо 
впровадження дуальної форми навчан-
ня та інноваційних технологій в освіт-
ній процес окремі  керівники коледжів 
отримали Почесні грамоти та подяки 
НАПН України. 

Важливим викликом сучасності  для 
освіти є формування конкурентоспро-
можного фахівця, який відповідає запи-
там роботодавців, виробничників, бізне-
су. Ці проблеми можливо вирішити лише 
за  умови тісної співпраці закладів освіти 
і виробничників з впровадженням інно-
ваційних підходів до підготовки висо-
кокваліфікованих фахівців, конкуренто-
спроможних на ринку праці. 

«ÏÅÄÀÃÎÃ²×ÍÈÉ ÎÑÊÀÐ – 2019» –
ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ 

²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÎÑÒ² ÒÀ ÊÐÅÀÒÈÂÍÎÑÒ² 
У рамк а х Меморандуму про співпрац ю мі ж Нац іона льною 

ак а деміє ю пед агогічни х нау к Ук раїни та ДУ «НМЦ « Агроос-
віта» проведе но конк у рс проф е сійної  майс тернос ті  пед а -
гогічни х прац івник ів те х нік умів і  ко лед ж ів «Пед агогічний 
ОСК АР-2019 »,  основним з ав д анням якого є  д исемінац ія ін -
нов ац ійного пед агогічного досвіду,  вияв ле ння та підтримк а 
творчої  д ія льнос ті  пед агогів ,  пед агогічни х ко ле к тивів з  ме -
тою під вище ння е ф е к тивнос ті  та  якос ті  освітнь ого проце с у.  

продовження на стор. 2
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До номінації «Інноваційний проект в 
організації освітнього процесу» пред-
ставлено 17 творчих робіт. Серед них 
особливо вирізняються  творчі роботи 
з досвіду проведення навчальних екс-
курсій, занять, впровадження елементів 
дуальної форми навчання. Досвід фор-
мування медіаосвітніх компетентностей 
викладачів коледжу методами і засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій 
також має місце в окремих ЗВО. Визначе-
но шість ЗВО – номінантів на перемогу та 
призові місця.

Ефективність організації  освітнього 
процесу в коледжі залежить від команд-
ної роботи педагогічних працівників. На-
вчальної та виховної мети досягають там, 
де є бажання творчо  працювати – навча-
ти і виховувати студентів, організовувати 
систему виховної роботи,  спрямовану  на 
забезпечення якості освіти. 

У номінації «Інноваційний проект в 
організації виховної, соціально-пси-
хологічної роботи ЗВО» представлено 
144 творчі доробки. Серед них методичні 
посібники з організації системи вихован-
ня у ЗВО, досвід інноваційних підходів ку-
ратора до адаптації студентської молоді, 
педагогічні проектні технології,  моло-
діжні  інформаційно-просвітницькі про-
екти та досвід проведення психологічної 
діяльності з метою формування системи 
цінностей студентської молоді, форму-
вання гармонійної особистості. Визначе-
но сім  конкурсних робіт  – номінантів на 
перемогу та призові місця.

Весь освітній процес виглядає як 
складний механізм, в якому кожен еле-
мент є головним. Важко перебільшити 
значення ефективної злагодженої діяль-
ності методичного кабінету, відділення, 
циклової комісії. Сучасною і актуальною 
формою роботи таких структурних під-
розділів у коледжі є створення віртуаль-
них електронних кабінетів, сайтів.

У номінації «Інноваційна діяльність 
методичного (педагогічного) кабі-
нету, предметної (циклової комісії)»  
представлено 257 творчих робіт. Поряд 
з класичними навчально-методичними 
комплексами з дисциплін суттєву перева-
гу мали віртуальні електронні методич-
ні комплекси. Інноваційними формами 
роботи циклових комісій є накопичення 
та систематизація досвіду проведення 
тижнів циклових комісій, здійснення про-
ектних досліджувань, проведення тема-
тичних конференцій, семінарів, олімпіад 
з дисциплін, професійних конкурсів, діло-
вих ігор в електронних посібниках. Уріз-
номанітнення форм і методів контролю 
знань з використанням освітніх Google-
сервісів сприяють кращому засвоєнню 
навчального матеріалу, розвитку критич-
ного мислення. Формування професійних 
компетентностей підсилюється засобами 
інтерактивного навчання, інтегрованих 
занять, занять на виробництві, на пред-
метних гуртках. Визначено 15 конкурсних 
робіт – номінантів на перемогу та призові 
місця.

Номінація «Творчий проект зі збере-
ження та примноження національних 
традицій» включає творчі роботи худож-
ньо-естетичного напряму за розділами 
експозицій Музею українського костюма 
та писанки НМЦ “Агроосвіта”: національ-
ний костюм, писанки, весільне вбрання 
та весільні рушники, обереги, самобутні 
витвори мистецтва молоді сьогодення, 
що виготовлені та створені студентами 
на заняттях гуртків художньої творчості 
(краєзнавство, народознавство, укра-
їнські звичаї та обряди, писанкарство, 
живопис, скульптура, мозаїка, аплікація, 
вишивка, плетіння, інкрустація, карбуван-
ня, музичні та художні твори тощо) під ке-
рівництвом педагогічних працівників. На 
конкурс представлено 150 творчих робіт 
із 36 ЗВО. Визначено три ЗВО – номінанти 
на призові місця.

Інноваційною і в той же час необхід-
ною  в освітньому процесі є цифрова пе-

дагогіка.  ХХІ століття – епоха четвертої 
промислової революції, шаленого ін-
формаційного потоку, різних джерел 
отримання інформації. В таких умовах 
роль викладача в аудиторії змінюєть-
ся. Від простого інформатора він 
стає наставником, координато-
ром, коучем. На перший план 
виходять педагогіка вза-
ємодії, співпраці. Діджи-
талізація освіти – вимога 
часу. Електронний освітній  
ресурс є необхідністю в мето-
дичному забезпеченні.

У номінації «Електронний ме-
тодичний навчальний посіб-
ник (підручник), ресурс» зма-
гались 112 творчих робіт, з них 
електронних ресурсів дисциплін 
загальноосвітньої підготовки – 25, 
спеціальних дисциплін професій-
ної підготовки – 87. Всі електронні 
методичні ресурси  мають модульну 
структуру і максимально враховують 
можливість застосування сучасних ін-
формаційно-комунікаційних техноло-
гій. Під час створення таких ресурсів 
у гіпертекстовому середовищі вико-
ристовувалось різне програмне за-
безпечення. Більшість їх подано 
у вигляді електронних на-
вчально - методичних 
комплексів з дисци-
плін. Окрім традицій-
них складових, вони 
доповнені мультиме-
дійними презентаці-
ями, аудіосупроводом, 
відеофайлами, контролюю-
чими тестовими програмами, по-
силанням на інтернет-сторінки, елек-
тронні бібліотеки, корисні сайти тощо. 
Визначено 14 конкурсних робіт – но-
мінантів на перемогу та призові місця: 
серед електронних ресурсів дисциплін 
загальноосвітньої підготовки – шість, 
спеціальних дисциплін професійної під-
готовки – вісім.

Звичайно, створення електронного 
освітнього простору має певні ефектив-
ні методичні рамки і присутність дру-
кованого підручника, посібника ніхто 
не відміняє. Навпаки, вони мають бути 
більш удосконаленими і сучасними. За зміс-        
том – інноваційні, за виглядом – не пере-
вантажені текстом, містити багато рисун-
ків, таблиць, виділень по тексту, можливо 
– інтерактивні вправи з QR-кодами, з по-
силаннями на електронні ресурси. Такі 
підходи до підручників, посібників ви-
окремились у форматі конкурсу «Педаго-
гічний ОСКАР» в окрему номінацію. 

У номінації «Сучасний методичний 
навчальний посібник (підручник)» 
представлено методичні посібники pdf-
формату, де навчальний матеріал не 
перевантажений текстом, доповнений  
рисунками, ментальними картами, по-
даний у схемах і таблицях. На конкурс 
подано методичних навчальних посіб-
ників з дисциплін загальноосвітньої 
підготовки – 21, спеціальних дисциплін 
професійної підготовки – 59. Рекомендо-
вано під час їх створення  застосовувати 
більше прийомів візуалізації навчального 
матеріалу в поєднанні з теоретичним ви-
кладом, а також  завдань, що спонукають 
до самостійної діяльності студентів, твор-
чого застосування отриманих знань: опо-
рні конспекти, схеми, завдання контролю 
знань, тлумачні словники, глосарій тощо. 
Визначено 14 номінантів на перемогу та 
призові місця: серед  сучасних методич-
них навчальних посібників з дисциплін 
загальноосвітньої підготовки – шість, 
спеціальних дисциплін професійної під-
готовки – вісім. 

Персональний сайт викладача є інно-
ваційним інструментом педагогічної ді-
яльності та інтегрує педагога в єдиний 
освітній простір. На конкурс в цій но-
мінації представлений 91 освітній сайт. 
Це сайти, створені за допомогою  безко-

штовних облонок: Jimbo, Webnode, 
UCOZ, Wordpress, сервісів Google. 
Сайти мають певну структуру, навіга-
цію, контент. Розділи сайтів викорис-

товуються під час опановування 
нового навчального матеріалу, 

виконання практичних, лабо-
раторних завдань, повторен-

ня, закріплення, підготовки 
до заліків, іспитів, тема-
тичного контролю та само-
стійної роботи студентів в 

аудиторії та позааудитор-
ний час. Використання сайтів у освіт-
ній діяльності підсилює мотивацію 
до вивчення дисциплін, стимулює 
пізнавальну активність студентів, ре-
алізовує принцип індивідуалізації на-
вчання, підвищує його ефективність і 
результативність. Однак не всі сайти 
захищені від реклами, навігація  не 
завжди є зручною, що ускладнює ро-
боту на сайті, динамічність багатьох 
сайтів бажає бути кращою. В номінації 
визначено п’ять конкурсних робіт – но-
мінантів на призові місця. 

Інтернет-ресурси, соціальні ме-
режі в освітньому процесі для твор-
чого викладача стають ефективним 

інструментарієм на шляху підви-
щення якості навчання. В кон-

курсі «Педагогічний ОСКАР» 
є номінація «Сучасні засо-
би унаочнення». Серед ба-
гатьох видів унаочнення, 

візуалізації та демонстра-
ційних методів кращим до-

свідом визначено  створення 
відеоканалу.

Найбільш широко в конкурсі 
представлена номінація «Сучасні засо-

би унаочнення» (674 конкурсні роботи). 
Серед них переважна більшість – мульти-

медійні презентації,  створені у Microsoft 
Office Power Point, атласи, плакати, та-
блиці.  YouTube-канали, курси відеолек-
цій, авторські навчальні відеофільми, що 
сприяють ефективності навчального про-
цесу з дисципліни. Такі методичні роз-
робки відповідають вимогам стандартів 
методичного забезпечення, змісту  на-
вчальної програми, до їх створення за-
лучаються кращі студенти. Також на кон-
курс представлені інтерактивні робочі 
зошити для практичних, лабораторних 
занять з розробленими QR-кодами. Елек-
тронні практикуми та атласи  є важливим 
методичним компонентом до унаочнення  
навчального матеріалу.

В номінації визначено 37 конкурсних 
робіт – номінантів на призові місця. 

Щороку конкурс об’єднує понад 2 тис 
осіб учасників, авторів творчих робіт. 
Прізвища найактивніших учасників вже 
10 років поспіль заносяться до Книги по-
шани. З кожним  роком  їх стає на 100–120 
осіб більше. 

Близько 300 осіб щорічно є учасника-
ми педагогічних семінарів, майстер-кла-
сів, тренінгів. Ми маємо досвід співпраці 
з обласними методичними об’єднаннями 
методистів та викладачів технікумів і ко-
леджів Харківської, Одеської, Житомир-
ської областей та готові до розширення 
форм і методів співробітництва з метою 
поширення та впровадження педагогіч-
них інновацій.

І це додає нам впевненості, що ми на 
правильному шляху.

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ! 

Номінація : ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Козлова Марина Миколаївна – завідувач на-
вчально-виробничої практики

Глухівського агротехнічного інституту імені С. 
А. Ковпака Сумського НАУ

СПІВПРАЦЯ ГЛУХІВСЬКОГО АГРОТЕХ-
НІЧНОГО ІНСТИТУТУ ІМ. С.А. КОВПАКА 
СУМСЬКОГО НАУ З ВИРОБНИЦТВОМ

Методична розробка

 Номінація: ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ, СОЦІАЛЬНО-ПСИХО-
ЛОГІЧНОЇ  РОБОТИ 

Єрохіна Надія Миколаївна, заступник дирек-
тора з виховної роботи, Матвієнко Валентина 
Михайлівна,  методист 

Технолого-економічного коледжу Білоцер-
ківського НАУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИС-
ТЕМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У КОЛЕДЖІ, 
СПРЯМОВАНОЇ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Навчально-методичний посібник

Номінація: ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО (ПЕДАГОГІЧНОГО) КАБІНЕТУ 
ТА ПРЕДМЕТНОЇ 

(ЦИКЛОВОЇ) КОМІСІЇ

Крошка Світлана Андріївна – голова цикло-
вої комісії, викладач ВП “Лисичанський педаго-
гічний коледж Луганського НАУ ім. Тараса Шев-
ченка”

САЙТ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ВИКЛАДА-
ЧІВ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ 
Освітній веб-сайт

Номінація: СУЧАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Професійна підготовка

Мартишин Любомир Іванович, 
Мартишин Іван Володимирович – викладачі 

Рогатинського державного аграрного коледжу

РОЗВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАР-
СЬКИХ ТВАРИН 

Навчально-методичний посібник  

Загальноосвітня підготовка

Лейбик Людмила Іванівна – викладач Луць-
кого педагогічного коледжу

ФІЗИКА
Навчально-методичний посібник  

Номінація: ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК (ПІДРУЧНИК), 
РЕСУРС

Професійна підготовка

Качановський Олег Ігорович – викладач ВСП 
“Рівненський коледж Національного університе-
ту біоресурсів і природокористування України”

АВТОМАТИЗОВАНА ЗЕМЕЛЬНО-КА-
ДАСТРОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА. 

Електронний освітній ресурс

Загальноосвітня підготовка

Гурняк Ірина Анатоліївна – викладач Лебе-
динського педагогічного коледжу

ХІМІЯ 
Електронний освітній ресурс

Номінація: СУЧАСНІ ЗАСОБИ УНАОЧНЕННЯ

Литвиненко Михайло Олександрович, Лит-
виненко Ірина Олексіївна – викладачі Хому-
тецького ветеринарно-технологічного коледжу 
Полтавської ДАА

YOUTUBE – КАНАЛ ДЛЯ ВЕТЕРИНА-
РІВ ТА ПРО ВЕТЕРИНАРІВ.

YOUTUBE-КАНАЛ ПРО ТВАРИН  
ANIMAL PLACE. 

Освітній відеоканал

«ÏÅÄÀÃÎÃ²×ÍÈÉ ÎÑÊÀÐ – 2019» – ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÎÑÒ² ÒÀ ÊÐÅÀÒÈÂÍÎÑÒ² 
початок на стор. 1

дагогіка.  ХХІ століття – епоха четвертої 
промислової революції, шаленого ін-
формаційного потоку, різних джерел 
отримання інформації. В таких умовах 
роль викладача в аудиторії змінюєть-
ся. Від простого інформатора він 
стає наставником, координато-
ром, коучем. На перший план 
виходять педагогіка вза-
ємодії, співпраці. Діджи-
талізація освіти – вимога 
часу. Електронний освітній  
ресурс є необхідністю в мето-

 «Електронний ме-
тодичний навчальний посіб-
ник (підручник), ресурс» зма-
гались 112 творчих робіт, з них 
електронних ресурсів дисциплін 
загальноосвітньої підготовки – 25, 
спеціальних дисциплін професій-
ної підготовки – 87. Всі електронні 
методичні ресурси  мають модульну 
структуру і максимально враховують 
можливість застосування сучасних ін-
формаційно-комунікаційних техноло-
гій. Під час створення таких ресурсів 
у гіпертекстовому середовищі вико-
ристовувалось різне програмне за-
безпечення. Більшість їх подано 
у вигляді електронних на-

ями, аудіосупроводом, 
відеофайлами, контролюю-
чими тестовими програмами, по-

штовних облонок: Jimbo, Webnode, 
UCOZ, Wordpress, сервісів Google. 
Сайти мають певну структуру, навіга-
цію, контент. Розділи сайтів викорис-

товуються під час опановування 
нового навчального матеріалу, 

виконання практичних, лабо-
раторних завдань, повторен-

ня, закріплення, підготовки 
до заліків, іспитів, тема-
тичного контролю та само-
стійної роботи студентів в 

аудиторії та позааудитор-
ний час. Використання сайтів у освіт-
ній діяльності підсилює мотивацію 
до вивчення дисциплін, стимулює 
пізнавальну активність студентів, ре-
алізовує принцип індивідуалізації на-
вчання, підвищує його ефективність і 
результативність. Однак не всі сайти 
захищені від реклами, навігація  не 
завжди є зручною, що ускладнює ро-
боту на сайті, динамічність багатьох 
сайтів бажає бути кращою. В номінації 
визначено п’ять конкурсних робіт – но-
мінантів на призові місця. 

Інтернет-ресурси, соціальні ме-
режі в освітньому процесі
чого викладача стають ефективним 

інструментарієм на шляху підви-
щення якості навчання. В кон-

курсі «Педагогічний ОСКАР» 
є номінація «Сучасні засо-
би унаочнення». Серед ба-
гатьох видів унаочнення, 

візуалізації та демонстра-
ційних методів кращим до-

свідом визначено  створення 
відеоканалу.

Найбільш широко в конкурсі 

Ніна Лихогод, 
завідувач лабораторії НМЦ «Агроосвіта» 

  переглянути фотоальбом  

https://photos.app.goo.gl/Mry8JxDpauMwzryr5


Зі змістовними доповідями виступили 
Олег Шаров, генеральний директор, та 
Олена Шикова, державний експерт Ди-
ректорату вищої освіти і освіти дорослих 
МОН, Валентина Радкевич, директор ін-
ституту професійно-технічної освіти НАПН 
України, Марія Ярошко, експерт проекту 
«Німецько-український агрополітичний ді-
алог», Руслана Богданова, HR бізнес-парт-
нер компанії КЕРНЕЛ, Микола Хоменко, за-
ступник директора Науково-методичного 
центру «Агроосвіта». 

Учасники заходу мали змогу поспілку-
ватися між собою, а також висловити свої 
ідеї, думки, практичні напрацювання, обмі-
нятись досвідом.

      
 Своїми враженнями від заходу ді-

ляться його учасники.
      

Володимир Вержаківський, 
директор Новочорторийського 

державного аграрного технікуму
Це були дні плідної та високопродуктив-

ної співпраці. Кожен день був насиченим 
подіями та цікавим за змістом і формою 
проведення. 

Перед директорами зі змістовними до-
повідями виступили представники Мініс-
терства освіти і науки України, Національ-
ної академії педагогічних наук України, 
НМЦ “Агроосвіта”, досвідчені керівники 
закладів вищої освіти. На заході детально 
були розглянуті різні питання, але нагальні 
для кожного представника. Це   інновацій-
ні підходи в організації освітнього про-
цесу в коледжі й сучасні вимоги до змісту 
та форм підготовки фахівців у технікумах і 
коледжах, стан та перспективи підготовки 
молодшого спеціаліста в Україні й педаго-
гічні інновації в освітньому процесі під час 
підготовки молодших спеціалістів. Моде-
ратори та експерти з даних питань коротко 
і чітко окреслили ситуацію щодо модерні-
зації змісту  та сучасних тенденцій розви-
тку фахової передвищої освіти. Подальша 
робота перейшла у панельні дискусії на 
актуальні теми для кожного навчального 
закладу України.  Це питання інспектуван-
ня стану організації підготовки фахівців у 
технікумах і коледжах; облік та ефективне 
використання земельно-майнових ресур-
сів закладів освіти у реаліях сучасного 
законодавства; фінансування державних 
коледжів і технікумів у сучасних умовах; 
міжнародне суспільство, можливості для 
аграрних коледжів України; міжнародні 
зв’язки та зв’язки з виробництвом закладів 
освіти; впровадження в освітній процес 
сучасних інформаційних технологій; пра-
вові аспекти діяльності керівника закладу 
освіти та робота з органами місцевого са-
моврядування.

У рамках підвищення кваліфікації відбу-
лось два значущі заходи, які із задоволен-
ням відвідали всі його учасники, це Всеу-
країнська науково-практична конференція 
«Фахова передвища освіта: сучасні викли-
ки та перспективи розвитку» та заключ-
ний етап конкурсу «Педагогічний ОСКАР 

– 2019» (педагогічні інновації в освітньо-
му процесі під час підготовки молодших 
спеціалістів). Переможців та гостей свята 
щиро привітали Кремень В. Г., президент 
Національної академії педагогічних наук 
України, голова комісії, Ничкало Н. Г., ака-
демік-секретар відділення професійної 
освіти і освіти дорослих, Радкевич В. О., 
директор Інституту професійно-технічної 
освіти Національної академії педагогіч-
них наук України. Особливо приємно було 
бути присутнім на урочистостях з нагоди 
вручення головної нагороди конкурсу 
«Педагогічний ОСКАР» та дізнатися про пе-
ремогу  групи викладачів  Новочорторий-
ського ДАТ Павлючик Л.М., Пастушенко Г.Д. 
та Мотліч І.П., які створили сайт відділення 
ветеринарної медицини, в  номінації «Інно-
ваційна діяльність методичного (педаго-
гічного) кабінету та предметної (циклової) 
комісії».

Важливим аспектом заходу стала участь 
керівників закладів вищої освіти у парла-
ментських слуханнях на тему «Збалансова-
ний розвиток людського капіталу в Україні: 
завдання освіти і науки».

Усі слухачі мали змогу поспілкуватися 
з працівниками підрозділів НМЦ “Агроос-
віта”, поділитися своїми ідеями, думками, 
практичними напрацюваннями, обміня-
тись досвідом під час дискусій  та відкри-
тих мікрофонів.

Хочеться відзначили, що такий формат 
підвищення кваліфікації був змістовним, 
цікавим, професійним, проведеним на ви-
сокому науково-методичному рівні. На-
сичена програма дала можливість глибше 
ознайомитися з актуальними питаннями 
управлінської діяльності керівника закла-
ду освіти та сучасними підходами до орга-
нізації освітнього процесу в технікумах та 
коледжах, що в подальшому допоможуть у 
роботі нам, директорам. 

Володимир Зелений, 
директор Верхньодніпровського 

коледжу Дніпровського ДАЕУ
Робота директора коледжу у сучасних 

постійно змінюваних умовах потребує 

невпинного оновлення знань і фахового 
росту. Оптимальним варіантом вирішення 
цього питання є створення системи інфор-
маційних ресурсів, спільнот директорів 
у новому (діджиталізованому) форматі, 
опрацювання, передача, поширення у се-
редовищі менеджерів  освіти передових 
управлінських практик. Адже сучасний ди-
ректор коледжу – фахівець у багатьох сфе-
рах життєдіяльності закладу освіти, гарант 
відповідальності і сталого розвитку колек-
тиву учасників освітнього процесу.

Захід був організований на високому 
рівні: дистанційне навчання органічно 
поєдналося з насиченою 3-денною про-
грамою в Києві. Керівники закладів освіти 
взяли участь у Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Фахова перед-
вища освіта: сучасні виклики та перспек-
тиви розвитку», виїзному семінарі на базі 
Немішаївського агротехнічного коледжу 
(з проведенням церемонії нагороджен-
ня переможців Всеукраїнського конкурсу 
педагогічної майстерності «Педагогічний 
Оскар–2019»), парламентських слуханнях 
«Збалансований розвиток людського ка-
піталу в Україні: завдання освіти і науки». 
Під час навчання директори коледжів 
стали учасниками низки панельних дис-
кусій з підвищення управлінської майстер-
ності: діджиталізація освітнього процесу 
(Е-підручники і Е-сервіси); співпраця із 
стейкхолдерами (бізнес, державні устано-
ви і організації); управління майновими 
питаннями; юридичні засади діяльності 
директора.

Рівень тьюторів курсів сприяв отри-
манню актуальної інформації з найрізно-
манітніших сфер діяльності директора, 
адже до навчання були залучені фахівці 
МОН України, Міністерства соціальної по-
літики, НАПН, ДСЯО, представники систем-
ного аграрного бізнесу на теренах України 
(УКАБ, «КЕРНЕЛ») та ін.

В умовах правової невизначеності стану 
коледжів і технікумів, триваючої освітньої 
реформи, з урахуванням підвищення ста-
тусу НМЦ «Агроосвіта», високого фахового 
рівня колективу центру,  як ніколи важли-

во позиціонувати інтереси нашої освітян-
ської спільноти на всіх рівнях, делегувати 
представників до проектів, груп, установ, 
які працюють у сфері освіти. У цьому кон-
тексті систематичне проведення таких 
масштабних заходів забезпечить вирішен-
ня поставленої мети сталого інноваційно-
го розвитку фахової передвищої освіти.

Володимир Стасюк, 
директор Івано-Франківського

 базового медичного коледжу
У період з 01 до 12 квітня я, представник 

медичної освіти, мав нагоду взяти участь 
у підвищенні кваліфікації директорів, яке 
проходило під егідою Науково-методично-
го центру «Агроосвіта». Маючи за плечима 
солідний директорський стаж (понад 24 
роки), можу засвідчити високий фаховий 
рівень проведення цих заходів. На жаль, 
у медичній освіті слід ще багато зробити, 
щоб досягнути подібного за якістю рівня 
післядипломної підготовки директорсько-
го корпусу. А можливо й не варто досягати, 
а чинним порядком перейти під «крило» 
Міністерства освіти та науки України, на-
слідуючи недавній позитивний приклад 
освітніх закладів аграрного профілю.

У різнобарвну канву тематичної програ-
ми підвищення кваліфікації директорсько-
го корпусу, в основному представників 
аграрної освіти, були вміло вмонтовані  і 
заняття  в режимі он-лайн, і науково-прак-
тична конференція «Фахова передвища 
освіта:  сучасні виклики і перспективи»,  і 
зустрічі з відповідальними працівниками 
профільного міністерства...

Окрім того, у програму підвищення ква-
ліфікації органічно вписались парламент-
ські слухання  на тему «Збалансований 
розвиток людського капіталу в Україні: за-
вдання освіти і науки».

Приємне враження на мене особисто 
справило відвідування Немішаївського аг-
ротехнічного коледжу, одного із флагманів 
аграрної освіти, та знайомство з іннова-
ційними підходами в організації  в ньому 
освітнього процесу, а також відзначен-
ня переможців конкурсу «Педагогічний 
ОСКАР –2019».

Дуже доречною була інформація щодо 
актуальних питань інспектування стану 
організації підготовки фахівців у техні-
кумах та коледжах Державною службою 
якості освіти України, обліку та ефектив-
ного використання земельно-майнових 
ресурсів закладів освіти у реаліях сучасно-
го законодавства, правових аспектів діяль-
ності керівника закладу освіти.

І, звичайно, завершальним логічним 
акордом стала звістка про наказ Міністер-
ства освіти і науки України  від 25.01.2019 
року №65 «Про перейменування НМЦ «Аг-
роосвіта» у Державну установу «Науково-
методичний центр вищої та фахової перед-
вищої освіти». Хочеться побажати успіхів і 
звершень новоствореній установі, яка вже 
давно у своїй навчально-методичній ді-
яльності вийшла за відомчі межі аграрної 
освіти. Так тримати!
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З 1 по 12 квітня відбулось підвищення кваліфікації директорів аграрних технікумів та коледжів.

Володимир Вержаківський, 
директор Новочорторий-

ського державного аграрного 
технікуму

Володимир Зелений, 
директор Верхньодніпров-

ського коледжу Дніпровського 
ДАЕУ

Світлана Пилипишин
директор ВП НУБіП Укра-

їни «Бережанський агротех-
нічний коледж»

Володимир Стасюк, 
директор Івано-Франківського
 базового медичного коледжу

 Олена Литовченко ,
директор ВП НУБіП України
«Ніжинський агротехнічний 

коледж»                                      

Рубрику веде 
Юрій Борхаленко, 
методист 
НМЦ «Агроосвіта»

продовження на стор. 4



Стан  суспільства залежить від вихован-
ня його поколінь, забезпечення повноцін-
ного розвитку студентської молоді, охо-
рони і зміцнення її психічного і духовного 
здоров’я. Організація виховного процесу в 
коледжах і технікумах –  особливе і склад-
не завдання, вирішення якого вимагає, з 
одного боку, пошуку і приведення в дію 
нових форм впливу на студентів, відпрацю-
вання нових методик, а з іншого – активі-
зації традиційних видів діяльності, збере-
ження досягнень минулого. Виховання в 
закладах освіти має носити творчий харак-
тер, тому пріоритетним напрямком в орга-
нізації виховного процесу коледжів і техні-
кумів повинен стати індивідуальний підхід 
до особистості студентів, стимулювання їх 
внутрішніх зусиль до саморозвитку і само-
виховання, духовного пошуку, створення 
виховуючого середовища,  широке за-
лучення студентів до здобутків духовної 
і моральної культури нації. Забезпечити  
високу ефективність виховного процесу 
– першочергове завдання заступника ди-
ректора з виховної роботи. 

23–24 квітня Науково-методичний 
центр «Агроосвіта» радо відкрив двері  для 
гостей – заступників директорів з вихов-
ної роботи з досвідом роботи на посаді до 
трьох років. Розпочав семінар «Виховний 
простір як результат становлення та ре-
сурс розвитку виховної системи закладу 
освіти» вітальним словом заступник ди-
ректора НМЦ «Агроосвіта» Микола Хомен-
ко, який зупинився на проблемах коледжів 
і технікумів. Про стан та перспективи під-
готовки молодших спеціалістів говорила 
Олена Шикова, державний експерт Дирек-
торату вищої освіти і освіти дорослих МОН. 
Своїм 30 річним досвідом, проблемами, 
надбанням, напрацюваннями поділилась 
Надія Єрохіна, заступник директора з ви-
ховної роботи Технолого-економічного 
коледжу Білоцерківського НАУ. Надія Ми-
колаївна детально розповіла та продемон-
струвала нормативно-правову докумен-
тацію, поділилась родзинками  роботи під 
час індивідуальних зустрічей зі студента-
ми, батьками та коледжанських заходів. 
Активна робота з громадськими органі-
заціями, студентським самоврядуванням 
– на цих питаннях зупинилася Світлана Бі-

лик, заступник директора з виховної робо-
ти Горохівського коледжу Львівського НАУ. 
Світлана Вадимівна свою доповідь побуду-
вала у формі «запитання–відповідь» щодо 
проблем студентської молоді. Вийшло 
дуже жваво та цікаво. Проблеми гурто-
житків – болюче питання кожного коледжу 
і технікуму, але, не зважаючи на це, педа-
гогічні колективи закладів намагаються 
зробити проживання студентів комфорт-
ним. Це і проведення виховних заходів в 
гуртожитках, гуртова робота, психологічні 
бесіди.      Особливостями своєї роботи по-
ділилась Наталія Шаповал, заступник ди-
ректора з виховної роботи Бобровицького 
коледжу економіки та менеджменту ім. О. 
Майнової. Хочу зауважити, було багато за-
питань від молодих заступників. Не менш 
цікавим було відвідування Музею україн-
ського костюма та української писанки та 
участь у майстер-класі з розпису писанок 
до Великодня. Закінчився перший день 
не менш приємним заходом – виставою 
«Шельменко-денщик» в Національному 
академічному драматичному театрі ім. Іва-
на Франка. Класична комедія-водевіль до-
дала настрою нашим учасникам.

Наступний день семінару розпочався 
тренінгом «Роль і позиції практичного пси-

холога закладу освіти у взаємодії з педаго-
гічним колективом», який провела Наталія 
Базима, кандидат педагогічних наук, до-
цент кафедри логопедії факультету корек-
ційної педагогіки та психології НПУ імені 
М.П. Драгоманова. Питання спілкування 
в педагогічних і студентських колективах 
найважливіше, тому міжособистісні відно-
сини – визначальний фактор в поетапнос-
ті процесу міжособистісної комунікації. Ці 
відносини формуються в процесі ділових 
і творчих контактів – офіційних і неофіцій-
них, в результаті здатності людей емоцій-
но сприймати один одного – емпатії. Слід 
підкреслити, що поряд з психологічним та 
соціальним факторами, велику роль в між-
особистісних стосунках відіграє емоційний 
фактор. Під час тренінгу психолог провела 
низку практичних занять по виявленню 
комунікативних якостей учасників, роз-
повіла, що таке метапрограми і як ними 
користуватися. В лабораторії інформацій-
но-ресурсного забезпечення освітнього 
процесу НМЦ «Агроосвіта» учасників  захо-
ду ознайомили з процесом виготовлення 
підручників нового покоління, продемон-
стрували кабінет для запису відеолекцій, 
перед цим прослухавши інформативну 
розповідь Світлани Жуковської,  завідувача  

лабораторії інформаційно-ресурсного за-
безпечення освітнього процесу НМЦ «Аг-
роосвіта», про користування медіатекою, 
про відкриті онлайн-курси, інтерактивні 
педагогічні видання. Також  учасників за-
цікавило відвідування лабораторії педа-
гогічного досвіду, де вони  мали змогу 
ознайомитися з методичними розробка-
ми переможців конкурсу «Педагогічний 
ОСКАР» та умовами участі в цьому конкурсі.

Всі учасники семінару, а  це заступники 
директорів з виховної роботи з Хмель-
ницької, Київської, Львівської, Житомир-
ської, Полтавської, Харківської, Микола-
ївської, Черкаської, Донецької, Одеської, 
Тернопільської, Кропивницької, Чернігів-
ської областей та міста Києва, отримали не 
тільки сертифікати, а й нову інформацію, 
яку зможуть використати в своїй роботі, 
та, що  найцінніше, – нових друзів та одно-
думців.

Приємно вразили чіткий підхід  ор-
ганізаторів, високий професіоналізм 
і майстерність доповідачів, значний 
обcяг наданої методичної інформації та  
практичних рекомендацій, роздатково-
го матеріалу, підбір актуальної темати-
ки. Окрема вдячність за створення осо-
бливої робочої атмосфери, що сприяла 
відкритому, невимушеному і теплому 
діалогу між всіма учасниками семінару, 
вільному обміну думками і досвідом, 
спільному пошуку вирішення проблем-
них питань, та за увагу до кожного. Осо-
бисто я отримала від участі не лише 
практичну користь, зацікавленість у 
подальшій співпраці і нове бачення 
професійної роботи, а і величезне за-
доволення від спілкування, творчості і 
всього процесу в цілому. Ще раз дякую 
всім організаторам і учасникам заходу.

Заступник директора з навчально-ви-
ховної роботи Запорізького гуманітар-
ного коледжу ЗНТУ Надія Тахтаджиєва 

 Ірина Лепеха, завідувач кабінету,
 Ірина Степанова, методист 

                                              НМЦ «Агроосвіта»
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ІННОВАЦІЙНИЙ КЕРІВНИК –ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

ВИХОВНИЙ ПРОСТІР ЯК РЕЗУЛЬТАТ СТАНОВЛЕННЯ 
ТА РЕСУРС РОЗВИТКУ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Олена Литовченко,
директор ВП НУБіП України

«Ніжинський агротехнічний
 коледж»

В рамках підвищення кваліфікації ди-
ректори, всі, хто зацікавлений в май-
бутньому місці наших закладів освіти в 
структурі освіти України, 8 квітня змогли 
взяти участь у Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Фахова перед-
вища освіта: сучасні виклики та перспек-
тиви розвитку». 

На пленарному засіданні ми мали 
змогу почути Шарова О.І., генерально-
го директора Директорату вищої освіти 
і освіти дорослих МОН України, йшло-
ся про основні позиції проекту Закону 
України «Про фахову передвищу освіту», 
необхідність його термінового розгляду 
та прийняття на засіданні Верховної ради 
України, нової місії коледжів. Дійсно, 
наші колективи дуже стурбовані тим, що 
фактичне законодавче поле, яке припи-
сане в прикінцевих положеннях Закону 
України «Про вищу освіту», закінчується 
у 2019 році, і 2020 рік у законодавчому 
і фінансовому планах викликає велику 
тривогу. Дуже цікавими були панельні 
дискусії. «Забезпечення якості фахової 
передвищої освіти» (модератор Радкевич 
В.О., директор Інституту професійно-тех-
нічної освіти НАПН України) – були обго-
ворені підготовка фахівця нового типу, 
нові стандарти освіти, зокрема вкрай 

необхідна робота над новими стандар-
тами підготовки фахівця у сфері фахової 
передвищої освіти; діджиталізація освіти, 
як вимога часу, та проектні технології в 
освіті; про підручники нового поколін-
ня; створення та використання  електро-
нного освітнього середовища коледжу; 
SMART-освіту та інше.

Друга панельна дискусія – «Компетент-
нісно орієнтована підготовка фахівців 
для сучасного ринку праці» (модератор 
Іщенко Т.Д., директор НМЦ «Агроосвіта») 
– йшлося про оновлення класифікатора 
професій, конкурентоздатність, тенден-
ції розвитку фахової передвищої освіти, 
представлення проекту «Агрокебети», 
працевлаштування і співпрацю з робото-
давцями та бізнесом, реалізацію елемен-
тів дуальної освіти.

Дякуємо команді НМЦ «Агроосвіта» за 
організацію, надану можливість почути 
та поспілкуватися з фахівцями та профе-
сіоналами своєї справи, колегами, обмі-
нятися досвідом. Чекаємо на нові зустрічі 
та плідну співпрацю!

 Світлана Пилипишин,
директор ВП НУБіП України 

«Бережанський агротехнічний 
коледж»

Кращий керівник той, кому вистачає 
розуму, щоб підбирати підходящих лю-
дей для роботи, яку потрібно виконати, і 

досить стриманості, щоб не втручатися в 
їхню роботу, поки вони ї ї виконують

Рузвельт Франклін

Завдання, що стоять перед україн-
ською освітою, потребують принципово 
кардинальних змін у кадровій політиці в 
галузі вищої, фахової передвищої, про-
фесійно-технічної освіти, насамперед 
формування плеяди енергійних висо-
копрофесійних управлінців – керівників 
закладів освіти, які відповідали б вимо-
гам сьогодення. Тим паче, що проблема 
кадрового супроводу освітньої реформи 
має, на мою думку, загальнодержавне 
значення. Хорошими керівниками не на-
роджуються, ними стають, комусь для 
цього замало іноді і багаторічної управ-
лінської праці, а хтось уміє заволодіти ко-
лективом уже з перших місяців. Відрадно, 
коли є кому допомогти, навчити, скерува-
ти. В цьому руслі неоціненно потрібною, 
корисною, важливою є діяльність НМЦ 
«Агроосвіта».

З 01 по 12 квітня була слухачем кур-
сів підвищення кваліфікації директорів 
аграрних технікумів і коледжів, у рамках 
яких була проведена Всеукраїнська на-
уково-практична конференція «Фахо-
ва передвища освіта: сучасні виклики 
та перспективи розвитку». Цікавими та 
дискусійними були виступи доповідачів 
І і ІІ панельних дискусій Олега Шарова, 
Юрія Телячого, Неллі Ничкало, Валентини 

Радкевич, Петра Лузана, Світлани Жуков-
ської, Наталії Василенко, Лариси Серге-
євої, Олени Шикової, Олени Маковської 
та багатьох інших, які акцентували увагу 
слухачів на забезпечення якості фахової 
передвищої освіти та окреслили вимоги 
до компетентнісно орієнтованої підготов-
ки фахівців для сучасного ринку праці.

Номінація нагородження премії «Педа-
гогічний Оскар – 2019» стала справжньою 
святковою родзинкою поміж навчанням. 
Досвідом своєї роботи ділилися з присут-
німи цьогорічні номінанти.

Участь у Парламентських слуханнях 
«Збалансований розвиток людського 
капіталу в Україні: завдання освіти і на-
уки» дала змогу директорам долучитися 
до широкого громадського обговорення 
ключових проблем освіти і науки, вирі-
шення яких забезпечить збалансований 
розвиток людського капіталу в Україні та 
сприятиме створенню конкурентоспро-
можної економіки, визначенню ключових 
завдань органів державної влади Украї-
ни, місцевого самоврядування та грома-
дянського суспільства.

Щиро дякую організаторам курсів під-
вищення кваліфікації ДУ НМЦ «Агроос-
віта» та НУБіП України за цікаве навчан-
ня, цінні рекомендації та зроблений ще 
один крок в управлінській діяльності як 
керівника закладу освіти.

Колектив – такий інструмент, вихованням якого 
необхідно володіти мудро і з великою обережністю.

Василь Сухомлинський

початок на стор. 3

  переглянути інформаційний 
ролик

  переглянути інформаційний 

https://www.facebook.com/100011677336843/videos/814993245566579/?t=7
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Можна, звісно, дискутувати про роз-
виток та здобутки провідних вишів на-
шої країни та попит на їх випускників на 
ринку праці, але важко заперечувати той 
факт, що головні проблеми відчувають 
регіони. Демографічна криза, відтік на-
селення до країн Європи у пошуках кра-
щого життя та роботи, нерозвинена та 
занедбана інфраструктура – ось перелік, 
далеко неповний, тих чинників, які посту-
пово знищують більшість регіональних 
закладів вищої освіти, руйнуючи систему 
вищої освіти України загалом.

Історія існування технікумів та коле-
джів в системі освіти України примушує 
замислитись над тим, що вони отримують 
як результат? Чи продовжать готувати 
фахівців середньої управлінської ланки? 
Чи, все-таки, це професійно-технічний на-
прям?

Закон України «Про вищу освіту», при-
йнятий ще у 2014 році, був покликаний 
встановити основні правові, організацій-
ні, фінансові засади функціонування сис-
теми вищої освіти, створити умови для 
посилення співпраці державних органів 
і бізнесу із закладами вищої освіти, по-
єднати освіту з наукою та виробництвом 
з метою підготовки конкурентоспромож-
ного людського капіталу для високотех-
нологічного та інноваційного розвитку 
країни. Стаття 5 цього закону визначила 
рівні та ступені вищої освіти, тим самим 
кинувши у невизначеність технікуми і ко-
леджі разом з освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «молодший спеціаліст» (за старою 
термінологією). Проте ці заклади освіти, 
багато з яких вже давно стали структур-
ними підрозділами університетів, завжди 
були важливою ланкою у підготовці ква-
ліфікованих фахівців, тому нехтування їх 
проблемами створювало б загрозливу 
ситуацію, пов’язану з недостатнім забез-
печенням фахівцями різних галузей еко-
номіки країни.

Питанням теоретичних і методичних 
засад модернізації фахової передвищої 
освіти та забезпечення ї ї якості, органі-
заційно-педагогічні засади професійного 
розвитку педагогічних працівників за-
кладів фахової передвищої освіти, мето-
дичні аспекти застосування інновацій-
них педагогічних технологій у підготовці 
майбутніх фахових молодших бакалаврів, 
впровадження та розвиток дуальної осві-
ти в Україні, перспективні напрями стан-
дартизації фахової передвищої освіти, 
створення інформаційно-освітнього се-
редовища закладів фахової передвищої 
освіти та розробка електронного освіт-
нього контенту в умовах інформатизації 

суспільства була присвячена Всеукраїн-
ська конференція «Фахова передвища 
освіта: сучасні виклики та перспективи 
розвитку» за участю директорів техніку-
мів і коледжів України. Організаторами 
заходу були Національна академія педа-
гогічних наук України (Інститут професій-
но-технічної освіти) та ДУ «Науково-мето-
дичний центр «Агроосвіта». 

Розпочав конференцію Генеральний 
директор Директорату вищої освіти і 
освіти дорослих МОН Олег Шаров. У сво-
єму виступі зупинився на узгодженому 
проекті Закону України «Про фахову пе-
редвищу освіту». Участь у пленарному 
засіданні також взяли участь Ничкало Не-
лля Григорівна, академік-секретар Відді-
лення професійної освіти і освіти дорос-
лих НАПН України, доктор педагогічних 
наук, професор, дійсний член (академік) 
НАПН України та Телячий Юрій Васильо-
вич, директор Департаменту контролю у 
сфері вищої, фахової передвищої освіти і 
освіти дорослих Державної служби якості 
освіти України.

Потім конференція продовжила свою 
роботу у формі двох панельних диску-
сій. Модераторм панельної дискусії «За-
безпечення якості фахової передвищої 
освіти» була Радкевич Валентина Олек-
сандрівна, директор Інституту професій-
но-технічної освіти НАПН України, доктор 
педагогічних наук, професор, дійсний 
член (академік) НАПН України. Під час па-
нельної дискусії були висвітлені питання 
модернізація змісту фахової передвищої 
освіти на компетентнісній основі, стан-
дартизація професійної підготовки фахів-
ців, упровадження інноваційних педаго-
гічних технологій, діджиталізація фахової 
передвищої освіти. Спікерами дискусії 
виступили: Лузан Петро Григорович, док-
тор педагогічних наук, професор, голо-
вний науковий співробітник лабораторії 
науково-методичного супроводу підго-
товки фахівців у коледжах і технікумах 
Інституту професійно-технічної освіти 
НАПН України, Романова Ганна Миколаїв-
на, доктор педагогічних наук, професор, 
заступник директора з наукової роботи 
Інституту професійно-технічної освіти 
НАПН України, Жуковська Світлана Анато-
ліївна, кандидат педагогічних наук, завід-
увач лабораторії інформаційно-ресурс-
ного забезпечення освітнього процесу ДУ 
НМЦ «Агроосвіта», Дронь Вікторія Васи-
лівна, заступник директора з навчальної 
роботи Прилуцького агротехнічного ко-
леджу, Кононенко Андрій Геннадійович, 
кандидат педагогічних наук, завідувач 
відділу науково-організаційного забезпе-

чення Інституту професійно-технічної 
освіти НАПН України. 

Цікавими та корисними з практичної 
точки зору були виступи С.А. Жуковської 
та В.В. Дронь. Вікторія Василівна проде-
монструвала власний сайт і його мож-
ливості у підготовці та проведенні на-
вчальних занять, а також для всебічного 
розвитку студентів.

Світлана Анатоліївна презентува-
ла професійну розробку електронного 
освітнього контенту в умовах інформа-
тизації суспільства та запросила до спів-
праці по створенню електронних засобів 
навчання.

Досвід співпраці технікумів і коледжів 
з виробництвом на етапі підготовки мо-
лодших спеціалістів свідчить про низку 
протиріч, які склалися в системі наука – 
виробництво – освіта, серед яких: зне-
цінення традицій практичної підготовки 
молодшого спеціаліста у період ринко-
вої трансформації економіки; підготов-
ка молодших спеціалістів до виконання 
функцій, наведених у кваліфікаційних 
характеристиках, неможлива лише в умо-
вах закладів освіти, необхідне залучення 
студентів у діяльність на виробництві, 
що потребує зміни відносин між заклада-
ми освіти і підприємствами; протиріччя 
між необхідністю практичної підготовки 
студентів в умовах виробництва і відсут-
ністю економіко-правових відносин між 
коледжами і виробництвами на ринку 
праці.

 Ці протиріччя створюють між коле-
джами і виробництвами низку проблем, 
які заважають досягненню спільної ме-
ти – підготовки кваліфікованих фахівців, 
і полягають у тому, що значна частка ви-
пускників – молодших спеціалістів не 
працюють (або взагалі не планують пра-
цювати) за здобутими спеціальностями 
або не готові до самостійної професійної 
діяльності на перших робочих місцях, що 
призводить до додаткового навчання на 
робочому місці.

Всі ці питання розглядалися на дру-
гій панельній дискусії – «Компетентнісно 
орієнтована підготовка фахівців для су-
часного ринку праці». Модерувала на ній 
Іщенко Тетяна Дем’янівна, директор ДУ 
«Науково-методичний центр інформацій-
но-аналітичного забезпечення діяльності 
вищих навчальних закладів «Агроосвіта», 
кандидат педагогічних наук, професор. 

Після виступів Василенко Наталї ї 
Григорівни, державного експерта екс-
пертної групи з питань професійного 
розвитку впродовж життя Директора-
ту розвитку ринку праці та зайнятості 

Міністерства соціальної політики 
та Сень Анастасії Олександрів-
ни, начальника адміністратив-
ного відділу аграрної компанії 
Інновації+Менеджмент+Команда 
зав’язалась жвава дискусія. 

Сьогодні більшість підприємств 
не відмовляються від співпраці з 
коледжами, але хотіли б інвестува-
ти у проекти на підготовку молод-
ших спеціалістів так, щоб ці внески 
закладалися у собівартість товарів 
(послуг), які пропонує підприєм-
ство. Шляхом зростання добро-

буту держави є пріоритетні інвестиції в 
людину. Самі по собі наука й освіта, без 
зв’язку з виробництвом, не є чинниками 
розвитку економіки: наука продукує 
нові знання, освіта готує фахівців для 
економіки країни – разом вони ство-
рюють необхідні умови для розвитку 
економіки, а реалізують ці умови лише 
у процесі виробництва.

Не менш цікавим був виступ дирек-
тора Верхньодніпровського коледжу 
Дніпровського державного аграрно-
економічного університету, кандидата 
історичних наук Зеленого Володимира 

Миколайовича на тему «Сучасні тенден-
ції розвитку фахової передвищої освіти: 
аспекти правового регулювання», який 
входи до складу робочої групи з розроб-
ки проекту Закону України «Про фахову 
передвищу освіту».

Ковтун Олена Анатоліївна, заступ-
ник генерального директора з питань 
співпраці з аграрними ВНЗ та науковими 
установами УКАБ презентувала новітню 
магістерську програму «Агрокебети». Це 
програма для тих, хто має ступінь бака-
лавра, або вище (будь-якої спеціальності) 
та бажає отримати більше знань та прак-
тичних навичок для самовдосконалення 
та розвитку аграрного сектору України. А 
головне, для участі в програмі немає жод-
них вікових та професійних обмежень!» 
Метою програми є підготовка фахівців 
нового формату для АПК, які володіють 
універсальними знаннями одночасно в 
сфері агрономії, тваринництва, аграрної 
інженерії, бізнес-менеджменту та напра-
цювати навчальний курс відповідно до 
світових стандартів для подальшої муль-
типлікації на всі навчальні заклади аграр-
ного напрямку в Україні. 

Про роль бізнесу у підготовці фахівців 
за дуальною системою освіти – німецький 
досвід говорила Ярошко Марія Сергіївна, 
експерт проекту «Німецько-український 
агрополітичний діалог». Це актуальна 
тема на сьогодні, і якщо деякі заклади ви-
щої освіти роблять перші кроки в цьому 
напрямі, то аграрні заклади освіти вже 
можуть поділитися деякими напрацюван-
нями.

Можна сказати, що конференція в пер-
ший день свою роботу не закінчила, адже 
наступного дня в рамках підвищення ква-
ліфікації директорів технікумів і коледжів 
відбувся «круглий стіл», де учасники про-
довжили спілкування.

Умови мінливих ринків праці сьогоден-
ня вимагають постійного освоєння нової 
діяльності та розвитку професійної ком-
петентності (ПК) – здатності до ефектив-
ної професійної діяльності. Ця здатність 
формується шляхом безперервної освіти, 
яка може бути ефективною та своєчасною 
тільки за самостійної та спонтанної про-
фесійної освіти. Для такої освіти потрібні 
нові педагогічні технології – технології 
прискореного самостійного, спонтанно-
го освоєння дій, а не тільки суми знань на 
все життя, що призводить до інформацій-
ної кризи в освіті.

Ірина Лепеха, завідувач кабінету  
НМЦ «Агроосвіта»

 Ф А Х О В А  П Е Р Е Д В И Щ А  О С В І Т А : 
         С У Ч А С Н І  В И К Л И К И  Т А  П Е Р С П Е К Т И В И  Р О З В И Т К У

Система освіти в Україні сьогодні переживає ненайкращі 
часи, і  в першу черг у, це стосується вищої школи. Неусві-
домлення державою важ ливості цієї сфери д ля майбу тнього 
країни зумовило низк у невиправданих реформ, а пов’язана 
з цим відсу тність відповідних програм фінансової підтрим-
ки зак ладів вищої освіти фак тично призвела до кризи.
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У пленарному засіданні взяли участь 
Топузов Олег Михайлович, віце-прези-
дент Національної академії педагогіч-
них наук України, директор Інституту 
педагогіки України, доктор педагогіч-
них наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України, Кретович Світлана Сер-
гіївна, начальник головного управління 
вищої освіти директорату вищої освіти 
і освіти дорослих Міністерства освіти і 
науки України, Луцька Алла Володими-
рівна,    головний консультант секрета-
ріату  Комітету Верховної Ради України з 
питань освіти і науки, Василенко Наталія 
Григорівна,  державний експерт дирек-
торату розвитку ринку праці та зайня-
тості Міністерства соціальної політики 
України, Кучинський Микола Сигизмун-
дович, начальник головного управління 
професійної освіти директорату  профе-
сійної освіти Міністерства освіти і науки 
України, Ничкало Неля Григорівна, ака-
демік-секретар Відділення професійної 
освіти і освіти дорослих НАПН України, 
доктор педагогічних наук, професор, 
дійсний член НАПН України, які у   висту-
пах наголошували на проблемних питан-
нях  щодо інноваційного контексту змін 
у професійній та фаховій передвищій 
освіті, законодавчого забезпечення  мо-
дернізації професійної (професійно-тех-
нічної) освіти, випереджувальної функції 
науково-методичного забезпечення роз-
витку професійної освіти, перспектив-
них напрямів  модернізації професійної 
освіти в Україні, актуальних проблем де-
централізації та регіоналізації управлін-
ня  професійною і фаховою передвищою 
освітою України, концептуальних засад 
фахової передвищої освіти, соціального 
партнерства, упровадження елементів 
дуальної форми навчання у професій-
ну підготовку майбутніх кваліфікованих 
робітників, проблем та перспектив удо-
сконалення практичного навчання в тех-
нікумах і коледжах.

Директор Інституту професійно-тех-
нічної освіти, доктор педагогічних наук, 
професор, дійсний член (академік) НАПН 
України Радкевич Валентина Олексан-
дрівна розповіла про напрацювання ін-
ститутом якісного науково-методичного 

супроводу модернізації вітчизняної про-
фесійної та фахової передвищої освіти, 
передусім, електронного контенту, на-
уково-методичного супроводу, сучасних 
методик організації освітнього процесу, 
практичного навчання студентів (учнів), 
проведення тренінгів, упровадження 
результатів експериментальних дослі-
джень у закладах освіти та установах.

З інформацією  про стан реформуван-
ня та нормативне забезпечення профе-
сійної  та фахової передвищої освіти ви-
ступила Луцька Алла Володимирівна, яка 
поінформувала присутніх про ситуацію, 
що  відбувається  довкола ухвалення та 
прийняття законопроектів України «Про 
професійну (професійно-технічну) осві-
ту» та «Про передвищу  фахову освіту», 
зауважила про важливість співпраці  Ін-
ституту та Комітету Верховної Ради Укра-
їни з питань освіти і науки у вирішенні 
питань стосовно реформування профе-
сійної та передвищої фахової освіти.  

 Про взаємодію ринку праці та ринку 
надання освітніх послуг розповіла Васи-
ленко Наталія Григорівна, зокрема вона 
зауважила, що  сучасний фахівець  поряд 
з комплексом професійних компетенцій  
має володіти  вміннями працювати в ко-
манді, мати  навички самоорганізації та 
виконання широкого спектра соціально-
професійних дій, бути комунікабельним, 
готовим до інноваційної діяльності, що 
може  стати певним гарантом його за-
йнятості на сучасному ринку праці.  Крім 
того, Наталія Григорівна  повідомила, що  
Міністерство соціальної політики пра-
цює над удосконаленням Державного 
класифікатора професій, підготовкою 
стандартів оцінювання якості формаль-
ного і неформального навчання.  

Кучинський Микола Сигизмундович 
наголосив на  аспектах формування 
нового змісту освіти, заснованого на 
компетентностях, створення умов для 
професійної самореалізації особистос-
ті та задоволення потреб ринку праці у 
кваліфікованих фахівцях, особливостях 
формування державного та регіональ-
ного замовлення підготовки робітничих 
кадрів, розширення автономних прав за-
кладів професійної освіти, запроваджен-

ня нових форм, методів і шляхів здобут-
тя професійних кваліфікацій та гнучкої 
структури організації освітнього про-
цесу, зокрема за дуальною формою на-
вчання, створення нових типів закладів 
освіти, орієнтованих на багатофункціо-
нальність та багатопрофільність, прова-
дження освітньої діяльності за різними 
видами та формами здобуття освіти. 

 Для створення нового іміджу про-
фесійної освіти, підвищення кваліфікації 
фахівців у  кожному регіоні планують 
відкрити багатофункціональні центри 
професійної досконалості, на  базі яких 
навчатимуть високотехнологічних про-
фесій, надаватимуть фахову передвищу 
освіту. Майбутні центри мають стати ді-
євою платформою для співпраці закла-
дів професійної освіти, місцевих органів 
влади та роботодавців. На модернізацію 
професійної освіти, створення навчаль-
них центрів у бюджеті України на 2019 рік 
передбачено 50 млн гривень. 

Якість  професійної освіти неможлива 
без сучасного обладнання, інновацій-
ного викладача та кваліфікованого май-
стра виробничого навчання і це сьогод-
ні є одним із головних завдань органів 
управління освітою та закладів освіти. 
Дуже важливим, з огляду на демогра-
фічний стан розвитку країни, є питання 
проведення профорієнтаційної роботи, 
популяризації професійної освіти серед 
вступників загальноосвітніх шкіл, адже в 
Україні  зараз лише близько 20% випус-
кників  здобувають професійну освіту в 
закладах професійно-технічної освіти, 
решта орієнтується на отримання вищої. 
До прикладу, в середньому в Європі 40% 
випускників закладів середньої освіти 
отримують професійну освіту, а в Чехії, 
Хорватії,  Австрії та Фінляндії цей відсо-
ток сягає 70% та більше. Поліпшення цієї 
ситуації можливе через залучення до на-
вчання дорослого незайнятого населен-
ня, осіб з фізичними вадами, перегляд 
порядку стипендіального забезпечення 
учнів закладів професійної освіти. Сти-
пендію мають призначати диференційно 
залежно від складності та престижності 
професії.

У ході дискусій учасники зібрання ши-
роко обговорювали питання розвитку 
людського капіталу в контексті європей-
ських стандартів, упровадження в систе-
му професійної  та передвищої фахової 

освіти інноваційних педагогічних  тех-
нологій, SMART-комплексів, проектного  
професійного  навчання, що сприятиме 
розвитку в майбутніх кваліфікованих 
робітників    умінь і навичок  аналізува-
ти навчальну  інформацію  та  виробничі  
ситуації; планувати   власну   безпечну   
діяльність; критично мислити, вислов-
лювати та доводити свої думки; самотуж-
ки вирішувати проблеми; співпрацювати   
в   команді;   відповідально ставитися до 
виконання дорученої справи та ї ї завер-
шення;  презентувати  результати  влас-
ної праці.  

Ефективність  проектних  технологій,  
насамперед,  полягає  в  тому, що  вони  
забезпечують  здобуття  майбутніми ква-
ліфікованими  робітниками  професій-
них компетентностей у тісному зв’язку 
з реальною фаховою  практикою,  дають  
можливість підготувати випускників  за-
кладів освіти до  комплексної  реалізації 
професійних обов’язків.  

Крім того, обговорено низку питань, 
чого і як вчити у коледжах і технікумах. 
Було відзначено, що після прийняття 
проекту Закону України «Про передвищу 
фахову освіту» докорінно буде змінено 
нормативно-правову базу з організації 
освітнього процесу,  оновлено  зміст 
професійної підготовки на основі освіт-
ніх стандартів. Зміст навчання має бути 
заземлений на компетентності майбут-
ніх фахівців. 

Особливу увагу учасники дискусії  
приділили питанням готовності викла-
дачів до розробки професійних стан-
дартів, оскільки вони мають володіти 
необхідними компетентностями відпо-
відно до сучасних потреб ринку праці 
та актуальних вимог роботодавців, су-
часними навчальними технологіями, які 
дозволяють формувати та розвивати у 
студентів (учнів) потрібні компетентнос-
ті, що сприятиме підвищенню якості їх 
підготовки. Крім того, викладач має мати 
і  психолого-педагогічну підготовку, що 
є вагомим  елементом у навчанні, вихо-
ванні та наданні практичної фахової до-
помоги студентам (учням) щодо  їх соціа-
лізації в суспільстві.

Антоніна Рудніцька, 
методист  НМЦ «Агроосвіта»

НАУКОВО -МЕТОДИЧНИЙ С УПРОВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ФА ХОВОЇ 
П Е Р Е Д В И Щ О Ї  О С В І Т И  В  У М О В А Х  М О Д Е Р Н І З А Ц І Ї

Саме цим питанням було присвячено XIII Всеукраїнську на-
уково-практичну конференцію, що відбулася в Інституті про-
фесійно-технічної освіти НАПН України 28 березня 2019 року. 

Б У Х Г А Л Т Е Р  -  2 0 1 9

Професійний турнір проведено у ви-
гляді змагання між командами серед 
студентів випускної групи Б 58/9-16 зі 
спеціальності «Облік і оподаткування». 
Змагалися дві команди «Мисливці за 
балансом» (Явтуховська Карина, Бану 
Артем, Богдашкін Андрій, Хмельовська 
Дар’я, Яковець Марія) та «АТТАС» (Ко-
ролюк Андрій, Бану Анна, Бану Тетяна, 
Коняга Тетяна, Коніщева Олександра) 
в наступних раундах: «Візитна картка», 
«Розминка», «Дуель (конкурс капітанів)», 
«Професійна мозаїка». 

При виконанні завдань студенти вмі-
ло продемонстрували рівень володіння 
обліково-економічною термінологією, 
навички з вирішення професійних ситу-
аційних завдань, вміння застосувати та 
реалізувати  міждисциплінарні зв’язки, 
які є не тільки одним із важливих шля-
хів поглиблення й осмислення знань 
студентів, а й сприяють розвитку їхньої 

творчої думки та професійної самостій-
ності. 

Учасники заходу проявили високий 
рівень професійної майстерності, про-
демонстрували належну готовність до 
виконання посадових обов’язків за фа-
хом. За результатами конкурсу дійсно 
перемогла дружба, оскільки обидві ко-
манди набрали однакову кількість балів.

Напередодні конкурсу викладачами 
Казьмір В.А., Омелько М.А. було прове-
дено інтегровану олімпіаду з фахових 
облікових дисциплін, тому було нагоро-
джено Явтуховську Карину, яку щиро 
вітаємо з перемогою і бажаємо успіхів 
у подальшому здобутті вищої освіти та 
майбутній професійній діяльності.

Так як наші бухгалтери вміють не тіль-
ки старанно вчитися, але й гарно відпо-
чивати, то всі присутні мали можливість 
переглянути номери художньої самоді-
яльності від учасників конкурсу (пісні у 

виконанні Бану Анни, Бану Тетяни, Бану 
Артема, Королюка Андрія, Мельничук 
Аліни, інсценізація «Наш головний бух-
галтер» – студенти групи Б 58/9-16). 
Студенти ІІ курсу групи Б 59/9-17 (Бой-
ко Діана, Горбей Крістіна, Штогрін Алі-
на) ознайомили глядачів із фінансовим 
гороскопом на 2019 рік. Серед вболі-
вальників ведучі заходу (Ярмолюк Олек-
сандра, Слободян Юлія) провели гру 
«Правда-Неправда». 

Дякуємо всім учасникам, їх одногруп-
никам за участь та організацію заходу, 
бажаємо успішно завершити комплекс 
практичної підготовки та достойно про-
демонструвати здобуті професійні вмін-
ня і навички під час державної атестації!

Мар’яна Омелько,
 викладач Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу
Вінницького НАУ

Проведення позааудиторних професійних заходів у Могилів-По-
дільському технолого-економічному коледжі Вінницького НАУ є 
безперечно традиційним. 17 квітня в актовій залі навчального за-
кладу відбувся конкурс професійної майстерності «Бухгалтер-2019». 
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Сучасне життя ставить перед ви-
пускниками коледжу вимогу: „Не 
лише знай, але і вмій”. Недарма, ма-
буть, кажуть, що теорія має пройти 
іспит практикою. Практичне навчан-
ня є невід’ємною складовою навчаль-
ного процесу. Найважливіше завдан-
ня сучасної вищої школи – підготовка 
компетентного, гнучкого, конкурен-
тоспроможного фахівця.

Власне, в коледжі практичному на-
вчанню приділяється велика увага. Пи-
тання проведення практик розгляда-
ється на засіданнях педради, засіданнях 
циклових комісій .

Сучасному сільськогосподарському 
виробництву з різними формами влас-
ності та господарювання потрібні фа-
хівці, які добре володіють професією, 
творчо мислять і самостійно вирішують 
виробничі питання. Ринок праці сьогод-
ні вимагає чіткого визначення компе-
тентності спеціаліста різного рівня, роз-
криття його професійної майстерності. 
Поставлені завдання можуть успішно 
виконати лише ті спеціалісти, які до-
бре володіють теоретичними знання-
ми і практичними навиками. Спеціаліст 
сьогодні повинен не тільки все знати, а 
й бути організатором, керівником, ба-
чити перспективу створення безпечних 
та нешкідливих умов праці в сільському 
господарстві, вміти керувати колекти-
вом, працювати з людьми. Цих якостей 
він набуває ще в студентські роки. Тому 
в навчальному процесі слід викорис-
товувати такі форми, методи і способи 
практичного навчання, які б допомогли 
студенту бути висококваліфікованим 
спеціалістом. Основним завданням на-
вчальної практики є ознайомлення сту-
дентів із специфікою майбутньої спеці-
альності, закріплення та поглиблення 
знань, одержаних в процесі теоретично-
го навчання, набуття умінь та навичок, 

необхідних для застосування їх в ви-
робничій діяльності, а також оволодін-
ня студентами робітничою професією. 
Для проходження навчальних практик 
та індивідуального навчання з спеці-
альності  208 «Агроінженерія»  коледж  
має навчально-виробничу майстерню, 
автотрактодром і навчально-дослідне 
господарство. Навчально-виробнича 
майстерня оснащена усім необхідним 
устаткуванням згідно з типовим перелі-
ком, яке забезпечує підготовку техніка-
механіка з міцними знаннями і вміннями 
технології  відновлення роботоздатнос-
ті машин. Належна увага приділяється 
на відділенні «Механізація і організація 
виробництва сільськогосподарської 
продукції»  гуртковій роботі, де студен-
ти мають можливість вивчати передові 
технології виробництва сільськогоспо-
дарської продукції, виготовляти моделі, 
макети  сучасної техніки  завдяки висо-
кокваліфікованим наставникам. Велике 
значення в підготовці молодших спеці-

алістів з експлуатації та ремонту машин 
і обладнання для агропромислового ви-
робництва має вміння без розбирання 
оцінити технічний стан вузла, агрегату, 
системи і в цілому машин. З цією метою 
навчальний заклад намагається постій-
но оновлювати діагностичне обладнан-
ня, на якому студенти набувають навиків 
по безрозбірній оцінці технічного стану 
під час проходження навчальної комп-
лексної практики з ремонту  та обслу-
говування машин. У коледжі студенти 
отримують робітничі професії: тракто-
рист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва, слюсар по ремонту авто-
мобілів, водій автомобіля.

Студенти коледжу проходять практич-
ну підготовку в регіональному навчаль-
но-практичному центрі при коледжі, де 
знайомляться з сучасною вітчизняною 
сільськогосподарською технікою та ово-
лодівають навиками практичного керу-
вання зарубіжною технікою фірм «Джон-
Дір», «Клаас», «Кейс», «Фендт».

З метою найефективнішого уявлення 
про технологічні процеси ремонтного 
виробництва автомобілів, під час прове-
дення декади МЦК «Механізації вироб-
ничих процесів», постійно проводяться 
заняття-екскурсії на СТОА, де студенти 
ознайомлюються з сучасними техноло-
гіями діагностування та ремонту техні-
ки на обладнанні провідних зарубіжних 
фірм. 

Цікаво і змістовно проходять в на-
вчально-виробничих майстернях коле-
джу змагання «Кращий за професією» 
серед студентів третього курсу, спеці-
альності 208 «Агроінженерія», спеціалі-
зації «Експлуатація та ремонт  машин і 
обладнання агропромислового вироб-
ництва», де студенти, беручи участь у 
різних конкурсах, демонструють свої 
вміння і практичні навики. Змагання про-
водяться у номінаціях: «Кращий коваль», 
«Кращий слюсар», «Кращий зварюваль-
ник», «Кращий токар», а також «Кращий 
майстер з регулювання дизельної палив-
ної апаратури». Подібні змагання сти-
мулюють студентів до навчання  і опа-
нування практичними навиками своєї 
майбутньої професії – техніка-механіка, 
а також підіймають настрій і створюють 
атмосферу свята. ХАПК ПДАА – це сучас-
ний навчальний заклад, в якому дякуючи 
директору, професіоналу-організатору  
Чишко М.М. та колективу однодумців, 
постійно оновлюється матеріально-тех-
нічна база.

У Хорольському агропромисловому 
коледжі ПДАА створені всі умови для 
підготовки висококваліфікованих фахів-
ців для сільського господарства нашої 
держави. Тож запрошуємо випускників 
шкіл та ПТУ до нас на навчання.

Валерій Гаража, 
викладач  спеціальних технічних 

дисциплін Хорольського АПК ПДАА

Організаторами заходу стали ВСП 
«Рівненський коледж Національного 
університету біоресурсів і природоко-
ристування України», Державна устано-
ва «Науково-методичний центр інфор-
маційно-аналітичного забезпечення  
діяльності вищих навчальних закладів  
«Агроосвіта», Сергій Гупаленко, сертифі-
кований фотограф Google, місцевий екс-
перт карт Google, засновник маркетин-
гового агентства Den Bassi Photography.

Учасниками події стали студенти та 
викладачі з 10 навчальних закладів: ВСП 
«Рівненський коледж Національного 
університету біоресурсів і природоко-
ристування України»,  Малинський лі-
сотехнічний коледж, ВП НУБіП України 
«Боярський коледж екології і природ-
них ресурсів», Технікум землевпорядку-
вання Житомирського НАЕУ, Екологіч-
ний коледж Львівського національного 
аграрного університету, ВП НУБіП Укра-
їни «Мукачівський аграрний коледж», 
Бучацький коледж Подільського ДАТУ, 
Барський коледж транспорту та будівни-
цтва НТУ, Кременецький лісотехнічний 
коледж.

Мета конференції – популяризація до-
сягнень науки, техніки та інноваційних 
технологій, підвищення рівня професій-
ної підготовки майбутніх фахівців в галу-

зі «Геодезія та землеустрій», підвищення 
якості науково-дослідної роботи студен-
тів, залучення наукових, науково-педа-
гогічних працівників до активної роботи 
з обдарованою студентською молоддю. 
Учасники семінару працювали в секціях: 
геодезія, фотограмметрія та ДЗЗ; геоін-
формаційні системи та картографія; ка-
дастр та землеустрій. 

Перед учасниками семінару-тренінгу 
виступили викладачі циклової комісії 
землевпорядних дисциплін ВСП «РК НУ-
БіП України»: 

Качановський О.І. – «Впровадження в 
освітній процес сучасних інформаційних 
технологій»;

Люльчик В.О. – «Місце коледжів в про-
екті Закону України «Про фахову перед-
вищу освіту»;

Кийко Н.М. – «Актуальні питання фор-
мування земельно-правового статусу 
ОТГ України»;

Рудько О.М. – «Картографічне моде-
лювання антропогенного впливу на на-
вколишнє середовище у Рівненській об-
ласті».

Також були організовані та проведені 
майстер-класи: «Керування безпілотним 
літальним апаратом» – Сергій Гупаленко, 
«Створення особистого сайту виклада-
ча з використанням Google-сервісів» –  

Олександр Кушнірук, «Впровадження в 
освітній процес сучасних інформаційних 
технологій» – Олег Качановський. 

Під час заходу було заслухано 14 тез-
доповідей здобувачів освіти зі спеці-
альності 193 «Геодезія та землеустрій». 
Основна тематика наукових доповідей 
студентів торкалась актуальних про-
блем землеустрою, а саме: управління 
земельними ресурсами, застосування 
природоохоронних заходів при охороні 
земель, впровадження ГІС-технологій у 
землеустрої, проведення грошової оцін-
ки земель, моніторингу земель та лісо-
вих угідь, геодезичного моніторингу.

Виступи студентів супроводжувались 
цікавими презентаціями, які розкривали  

наукові дослідження учасників.  Допові-
дачі відповідали на запитання присутніх, 
а сам захід пройшов у формі дискусії. 

Зазначимо, що для більшості студен-
тів – це був перший досвід участі у такому 
заході. Хочемо побажати всім учасникам 
продовжити навчання у закладах вищої 
освіти  та майбутніх наукових звершень!

Як підсумок, викладачі та студенти 
отримали сертифікати учасників семіна-
ру. 

Олег Качановський,
заступник директора з виробничої 

роботи ВСП «Рівненський коледж 
НУБіП України» 
Юлія Маринич,

методист НМЦ «Агроосвіта»

На базі Навчально-практичного центру із землевпорядкування 
ВСП «Рівненський коледж НУБІП України» з 16 по 17 квітня проходив 
Всеукраїнський семінар-тренінг «Проблеми сучасного землеустрою».
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Часто ми задаємо собі питання, 
що нас чекає в майбутньому, як скла-
деться наше життя, які сюрпризи нам 
готує доля, і, без сумніву, кожен з нас 
розуміє, що всі люди, все суспільство 
взаємозалежне та взаємопов’язане, а 
наше майбутнє залежить не тільки від 
нас самих, а і від суспільства, в якому 
ми живемо. А майбутнє нашої країни в 
руках підростаючого покоління. 

Лідер той, хто веде за собою команду, 
лідерство є вибір, а не посада, це особис-
тість, за якою члени групи визначають 
право брати на себе найбільш відпові-
дальні рішення.

Студентські лідери аграрних закладів 
освіти України 18 квітня зібрались на за-
сідання в стінах Національного універси-
тету біоресурсів і природокористування 
України.

Програмою заходу передбачалося:
 ▪ пленарне засідання;
 ▪ проведення тренінгового заняття 

«Визначення схильності до лідерства».;
 ▪ презентація програми «Я маю пра-

ва» та прем’єрний показ документально-
го фільму «Дорога до в’язниці»;

 ▪ екскурсійна програма.
Відкрив захід ректор Станіслав Нікола-

єнко, який привітав учасників – кращих 
представників студентського самовряду-
вання університету та вишів з усієї Укра-
їни. «Найголовніший іспит, під час якого 
не вийде схитрувати, – це життя!», тому 
справжній лідер повинен діяти правиль-
но, а для цього, він має знати своїх людей, 
розуміти, слухати і чути їх, адже саме 
таке – здорове та живе спілкування – по-
роджує істину. «Справжній керівник...
який він? Яким має бути цей, так званий 
природжений лідер? Це та людина, яка 
дивиться у вікно, коли ї ї хвалять, а у дзер-
кало – коли критикують» – це слова Ста-
ніслава Ніколаєнка.

Олена Ковтун, заступник генерально-
го директора з питань співпраці з аграр-
ними ВНЗ та науковими установами УКАБ, 
детально розповіла про новітню магіс-
терську програму «Агрокебети – освіта 
майбутнього», що починає діяти у нашому 
університеті. «Агрокебети» – це програма 
для тих, хто має ступінь бакалавра або 
вище (будь-якої спеціальності), та бажає 
отримати більше знань та практичних 
навичок для самовдосконалення та роз-
витку аграрного сектору України. А голо-

вне, для участі в програмі немає жодних 
вікових та професійних обмежень!» Ме-
тою програми є підготовка спеціалістів 
нового формату для АПК, які володіють 
універсальними знаннями одночасно в 
сфері агрономії, тваринництва, аграрної 
інженерії, бізнес-менеджменту, та напра-
цювання навчального курсу відповідно 
до світових стандартів для подальшої 
мультиплікації на всі навчальні заклади 
аграрного напрямку в Україні.

Анастасія Голос, голова Об’єднаної ради 
студентського самоврядування аграрних 
закладів освіти України, говорила про роз-
виток лідерського потенціалу – запоруки 
лідера.

Голова студентської організації само-
врядування Національного університе-
ту біоресурсів і природокористування 
України Максим Паламарчук презентував 
роботу студентського самоврядування 
університету.

Продовженням пленарного засідан-
ня було тренінгове заняття «Визначення 
схильності до лідерства», спікером якого 
була Ірина Мартинчук, кандидат психоло-
гічних наук, доцент кафедри психології 
НУБіП України. 

Мета тренінгу – діагностувати рівeнь 
розвитку особистісних якостeй, що ви-
значають схильність до лідeрства.

Напрямки роботи: визначeння гнуч-
кості та оригінальності, критичності 
мислeння, готовності до змін, уміння 
вирішувати проблeми, прагнeння співп-
раці, рівня активності, готовності вeсти 
пeрeговори, тактовності та дипломатич-
ності, комунікативних та організатор-
ських здібностeй, потрeби у пізнанні.

Головними питаннями, які постали, 
були: 

- Якими якостями має володіти лідер.
- Чи всі мають бути лідерами?
Студенти охоче взяли участь у визна-

ченні схильності до лідерства, активно 
обговорювали та лишилися в захваті від 
організації такого тренінгу. Як зазначили 
студенти, добре працювати тоді, коли є на-
лежною організація, а найголовніше – за-
цікавленість у кінцевому результаті. Такі 
тренінги необхідні, тому що вони допома-
гають визначитись, оцінити свої реальні 
можливості. Всі учасники тренінгу отри-
мають свої оцінки лідерства на емейли.

На останок були запрошені гості, які 
провели правопросвітницький захід «Я 

маю права».
Метою їхнього руху є:
• підвищення загального рівня право-

вої культури та свідомості молоді;
• удосконалення правової освіти, на-

буття молоддю необхідного рівня право-
вих знань, формування у них поваги до 
права;

• формування нової правової свідо-
мості шляхом інформування громадян та 
молоді про їх права та надання механіз-
мів щодо захисту.

Під час зустрічі висвітлювалися теми:
• взаємодії поліції та суспільства;
• стан захищеності молоді;
• кримінальні вчинки та їх попереджен-

ня;  
• правова поведінка та культура моло-

ді.
Бесіду «Взаємодія поліції та суспіль-

ства» провів представник Департаменту 
патрульної поліції Сергій Безпальчук. Та-
кож студентам запропонували для пере-
гляду пізнавальні відеоролики, які зму-
сили кожного з присутніх задуматись не 
тільки над своїми вчинками, а і проаналі-
зувати свої думки, розіграли ситуацію з 
життя, в якій взяли участь студенти. Мо-
лодь активно дискутувала з представни-
ком поліції та намагалася якомога більше 
дізнатися нового та пізнавального для 
себе.

Олена Островська, фахівець із судово-
го процесу, разом зі студентами розгля-
нула питання правосуддя. Також під час 

свого виступу зупинилась на структурі 
судових засідань.

Експерт Асоціації УМДПЛ Олександр 
Федорук представив кінолекторій на 
тему «Права людини за гратами», «Пра-
вова поведінка та культура молоді», 
презентував фільм «Дорога до в’язниці». 
Фільми змушують переосмислити свої дії 
та вчинки, замислитись над сенсом люд-
ського життя. Учасники заходу перегля-
дали фільми, затамувавши подих, і не по-
милюсь, якщо скажу, що кожен з них виніс 
щось головне, ключове для себе.

Закінчився захід екскурсіями. Відвіда-
ли Ботанічний сад НУБіП України та Музей 
анатомії. Студенти були в захваті та діли-
лися тільки позитивними враженнями.

Дивлячись на посмішки студентів та 
вогник в очах, хочеться проводити такі 
заходи частіше та збагачувати студент-
ську молодь новими знаннями, напо-
внювати життя новими зустрічами та 
знайомствами, відкривати для них нові 
можливості, адже від життя потрібно бра-
ти все необхідне, що воно дає нам.

Як зазначив Ґаррі Джейкобс – діючий 
член Римського клубу, американський 
письменник, дослідник і консультант у 
галузі управління бізнесом: «Так, ми не 
знаємо, у якому світі житимемо в майбут-
ньому, але водночас не можемо дозволи-
ти собі розкіш учити нинішнє покоління 
знань з минулого. Адже це означає навча-
ти жити у світі, якого більше не існує. Про-
те в нас є велика цінність – досвід».
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