
▶ Володимире Миколайовичу, серед освітян-
ської спільноти Ви здобули імідж провайдера фахо-
вої передвищої освіти – «Нас 16 000+ або #Все буде 
ФПО». Скільки років Ви працюєте у коледжі та ким 
Ви працювали перш, ніж стати директором?

Я працюю у коледжі уже 16 років тому, власне кажу-
чи, трохи нашу систему сподіваюсь, що знаю. До того як 
почав працювати директором, пройшов шлях викла-
дача, був головою циклової комісії, завідувачем відді-
лення. Із адміністративних посад не встиг попрацювати 
тільки заступником директора за відповідним напря-
мом. А з 2015 року став директором Верхньодніпров-
ського коледжу ДДАЕУ.

▶ Професію юриста Ви здобули у виші, а де на-
вчають директорів? Чи є такі заклади освіти?

Ми прекрасно розуміємо, що директор – це та поса-
да, яка набувається шляхом проб і помилок, гуль і син-
ців. Хоча було б дуже добре, якби в освітянських закла-
дах була стала інституційна пам’ять – коли попередник 
передає наступному директору набутий досвід. Тим 
більше, що є законодавча норма про те, що директор 
закладу освіти, який обіймав посаду не менше двох тер-
мінів, може бути радником керівника, навіть на оплачу-
ваній основі. Інше питання, що фінансування такої по-
сади має здійснюватися за рахунок коштів спеціального 
фонду. Але, згадуючи свій шлях становлення, особливо 
перший рік роботи, можу сказати, що це є той випадок, 
коли можливо потрібно піти на такі речі та скористатися 
можливістю, навіть за оплату, мати досвідченого радни-
ка та не набивати таку кількість власних гуль і синців. 
Особисто у мене був доволі тернистий шлях станов-
лення. Хоча, якщо наразі проаналізувати, то я про це не 
жалкую – це дало гарний досвід.

▶ Які сьогодні виникають труднощі у керівника 
ЗФПО при організації освітнього процесу?

Знаєте, труднощі (ви правильно виділили сферу) – 
саме в організації освітнього процесу. Традиційна помил-
ка директора-початківця, ухил у чисте господарювання 
(труби, газ, електрика і т.д.). Всі ці речі зрозумілі і піраміду 
Маслоу з її нижнім рівнем ніхто не скасовував – це по-
трібно забезпечувати. Але питання у тому, що основний 
напрям діяльності керівника закладу освіти – це забез-
печення якості освітнього процесу. І тут є дуже велика 
проблема у консерватизмі викладача. Є три найконсер-
вативніші сфери у суспільстві – армія, церква, освіта. Змі-
ни у цих сферах йдуть дуже важко. В освіті вони обтяжені 
низьким рівнем заробітної плати та падінням престиж-
ності посади, професії викладача. І тут потрібні відповідні 
зміни, а їх здійснювати важко, якщо ти вже вріс у цю сфе-
ру. Але без змін, як заклад освіти, так і рівень приречені 
на загибель. Тому потрібно винаходити способи за допо-
могою яких можна переконувати, мотивувати людей до 
змін. Свого часу, пам’ятаю, читав як Маргарет Тетчер про-
водила реформу освіти у Британії, і її радник на питання: 
«Що нам робити з англійським вчительством?» відповів, 
що третину потрібно звільнити (це – непридатні),  трети-
ну – мотивувати, винагородити (це – профі і вони на своє-
му місці, їм просто потрібно дати матеріальний стимул), 
а третину – перевчити, довчити, підвищити кваліфікацію 
(це – люди, які придатні до цієї роботи, але їм потрібна 
відповідна підтримка). Ніхто не каже, що це потрібно слі-
по копіювати, переносити, але, у якійсь  мірі, кожен керів-
ник зіштовхувався зі схожими проблемами. А ще, сучас-
ний керівник закладу освіти повинен бути модератором 
ситуації, а для цього він повинен бути глибоко зорієнто-
ваним у всіх сучасних новаціях. Зрозуміло, що безпосе-
редньо керівнику весь цей бурхливий потік інформації 

відстежити дуже важко, сьогодні море інформації – зміни 
за змінами. І якщо у цьому всьому оперативно не орієн-
туватися, то легко захлинутися і тоді шлях на дно.  Тому 
потрібно, щоб у закладі працювала злагоджена команда, 
перш за все заступники, методист і так далі. Вони повинні 
бути надійним плечем підтримки для керівника. 

▶ Пропонуємо поспілкуватися щодо майбутньо-
го системи освіти. Як ви думаєте, що повинен навчи-
ти заклад освіти студента у 21-у столітті?

Я нічого нового не відкрию – навчити вчитися. І не 
просто навчити вчитися, а навчити шукати оптимальні 
способи здобування інформації, дати ці способи. Тобто 
повинна працювати древня китайська приказка, яка 
вже мохом поросла: «Дай людині рибу, і ти нагодуєш її 
лише раз. Навчи її ловити рибу, і вона буде годуватися 
нею все життя». Це доводить, що паразитарний тип або 
просто використання отриманих знань – давно вже себе 
вичерпало. Репродукція не працює. Якщо випускник за-
кладу освіти буде тільки просто відтворювати інформа-
цію, яку він отримує, то ми будемо мати ситуацію з ав-
тозаводу – автомобіль, який тільки переїхав його поріг, 
вже, приблизно, на 30 відсотків морально застарів. Так і 
випускник закладу освіти, якщо він виходить з якимось 
багажем інформації, то тільки він переступив поріг ЗО з 
свіжоспеченим дипломом – він вже морально застарів. 
Тому потрібно на сучасному етапі навчати способам, 
вмінням шукати інформацію, працювати з базами да-
них, критичному мисленню, вмінню знаходити головне, 
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Якщо ж ще 
навчити вираховувати закономірності, то це вже вищий 
пілотаж, це вже ближче до системного аналізу і це вже 
більш складні навички. А проста передача інформації 
від викладача до студента вже не працює.
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23 лютого п.р. відбулося засідання сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністер-
ства освіти і науки України, на якому розглянуто проєкти стандартів фахової передвищої освіти спеціальнос-
тей: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 121 «Ін-
женерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 131 «Прикладна механіка», 136 «Металургія», 
142 «Енергетичне машинобудування», 143 «Атомна енергетика», 144 «Теплоенергетика», 145 «Гідроенергетика», 
151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 182 «Технології легкої промисловості», 193 «Геоде-
зія та землеустрій», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 206 «Садово-паркове 
господарство», 208 «Агроінженерія», 211 «Ветеринарна медицина», 274 «Автомобільний транспорт». Також було 
обговорено питання щодо внесення змін до Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів фахової 
передвищої освіти.

У засіданні брав участь координатор сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради МОН, а за 
основною своєю діяльністю – в.о. директора Верхньодніпровського коледжу Дніпровського ДАЕУ Володимир 
Зелений. «Освітня траєкторія» мала змогу почути від пана Володимира на відповіді деякі питання.
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ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ

Як виявилося, пандемія – не час для 
розпачу. Експерти, туристичні оператори 
і навіть компанії мобільного зв’язку фіксу-
ють аномально велику кількість абонентів 
на українських курортах.

Чому український туризм має виграти 
через коронакризу?

Минулий 2020 рік в Україні було про-
голошено Роком розвитку туризму в ре-
гіонах і на сільських територіях. Пандемія 
коронавірусу вплинула на всі без винятку 
країни і столиці. Однією із галузей, яка най-
більше постраждала, є туристична сфера. 

Карантин через COVID-19 змусив біль-
шість країн світу закрити кордони для ту-
ристів. А ті, хто зважився відкрити турис-
тичний сезон, постійно змінює правила 
в’їзду. У таких непередбачуваних обста-
винах багато українців не ризикнули їхати 
за кордон, обравши відпочинок вдома. Чи 
справді внутрішній туризм вибухнув цього 
літа?

Наслідки спалаху COVID-19 відчув весь 
туристичний бізнес у світі, втрати якого 
обчислюють десятками мільярдів дола-
рів. Всесвітня рада з подорожей і туризму 
(World Travel & Tourism Council, WTTC) на 
своєму сайті заявляє, що через глобальну 
пандемію в секторі подорожей і туризму 
під загрозою скорочення – до 50 мільйо-
нів робочих місць! Днями експерти ООН 
оприлюднили невтішну статистику щодо 
перспектив відновлення туристичної га-
лузі в умовах коронавірусної кризи. ООН 
опублікувала аналітичний звіт «Туризм і 
COVID-19», в якому розтлумачила можливі 
сценарії розвитку ситуації на цьому ринку. 
Згідно з прогнозами експертів, кількість 
міжнародних туристів цього року може 
зменшитися на 78%, що призведе до ско-
рочення витрат відвідувачів з 1,5 трлн 
доларів (в 2019 році) до 310-570 млрд.  
Подальша боротьба з пандемією може 
призвести до того, що без роботи в цьо-
му секторі залишаться близько 120 млн 
осіб. З емоційним виступом про ризики 
до націй особисто звернувся Генсек ООН 
Антоніу Гутерреш. За його словами, кожна 
10 людина на Землі працює у туристичній 
індустрії й забезпечує засобами для іс-
нування ще сотні мільйонів людей, тобто 

галузь є невід’ємною (і однією з найваж-
ливіших) частиною світової економіки, а 
також одним із ключових елементів збере-
ження природної й культурної спадщини. 
«Насправді, можна сказати, що туризм сам 
по собі є одним із чудес світу. Ось чому так 
боляче бачити, як пандемія COVID-19 ро-
зоряє сектор туризму», – наголосив кер-
манич ООН.

Під час Міжнародного туристичного 
форуму Tourism Women Forum заступниця 
голови КМДА Марина Хонда розповіла: 
«…коли почався карантин, одразу най-
більше стали думати про медицину, соці-
альну сферу. Але питання щодо суб’єктів 
підприємництва, які живлять нашу еконо-
міку, тоді не стояло. Зараз ми бачимо, що 
сфера, яка давала прибутки, сплачувала 
податки, забезпечувала людей роботою, 
перебуває в кризовому стані. Минулого 
року Київ отримав 65 мільйонів гривень 
туристичного збору. Цьогоріч зібрано 20 
мільйонів, але левова частка є наслідком 
попереднього року роботи. Туристичний 
потік зменшився на 70%, і в нас фактично 
залишився тільки внутрішній туризм». 

Найбільше сподівань від початку пан-
демії було саме на внутрішній туризм. 
Тому в умовах світової пандемії, пов’язаної 
з поширенням вірусу COVID-19, посилю-
ються позиції саме внутрішнього туризму. 
Зокрема сільський зелений туризм та його 
різновиди набирають більшої актуально-
сті. У будь-якій частині України кожне село 
багате на природні ландшафти, істори-
ко-архітектурні пам’ятки, лікувально-ре-
креаційні ресурси, звичаї і традиції, а та-
кож працьовитих та гостинних людей.

У ситуації, яка склалася із закордонни-
ми поїздками, чимало українців віддали 
перевагу місцевим курортам, значно біль-
ше, ніж торік – визнають туроператори та 
експерти цієї галузі. Компанія «Vodafone 
Україна» заявила, що на українських пів-
денних курортах того літа значно побіль-
шало абонентів, порівняно з літом 2019 р:

• в Одеській, Миколаївській та Хер-
сонській областях, судячи зі зростання 
мобільного трафіка, 2020 р. на 30% більше 
туристів, ніж в аналогічні дні 2019 року;

• на курорті Кирилівка (Запорізька 

область, Азовське море) мобільний трафік 
свідчить, що приїхало на 55% більше від-
почивальників;

• в місті Бердянськ (Запорізька об-
ласть, Азовське море) курортників, імо-
вірно, на 37% більше, ніж в аналогічні дати 
2019 року;

• на азовських курортах підконтроль-
ної Києву частини Донеччини людей по-
більшало на 100-170%.

До сільського туризму належить орга-
нізація відпочинку у сільській місцевості. 
Він тісно пов’язаний з екологічним (зеле-
ним), екскурсійним, активним та іншими 
видами туризму. Ті, хто відпочивають на 
селі, доволі часто цікавляться традиція-
ми, культурою, особливостями місцевого 
побуту, пам’ятками історії та природни-
ми об’єктами у цій місцевості. Розвиток 
сільського (зеленого) туризму в Україні 
охоплює широке коло туристично-рекре-
аційної діяльності, а саме: відпочинок у 
туристичних та курортних центрах, роз-
ташованих у селищах та містечках (зеле-
ний туризм), стаціонарний відпочинок у 
сільській місцевості (сільський туризм), 
відпочинок у сільських приватних госпо-
дарствах (агротуризм), а також поєднан-
ня відпочинку із заняттям екологічним 
сільським господарством (екологічний 
туризм), що всебічно сприяє розвиткові 
цього виду туристичної та рекреаційної 
діяльності. 

За цей час поняття «сільський зелений 
туризм» органічно вписалося у різні сфе-
ри суспільного життя: серед міських жи-
телів та гостей України, які дедалі більше 
користуються гостинністю селян з метою 
відпочинку у сільській місцевості; у серед-
овищі особистих селянських та фермер-
ських господарств, які практикують надан-
ня відповідних послуг; у наукових колах, 
де досліджується і пропагується цей вид 
діяльності.

Сільський відпочинок в Україні внас-
лідок збереження етнографічної само-
бутності має набути національного зна-
чення. Він дає поштовх для відродження 
й розвитку традиційної культури: народ-
ної архітектури, мистецтва, промислів – 
всього, що становить місцевий колорит, 

і що, поряд із природно-рекреаційними 
чинниками, є не менш привабливим для 
відпочивальників. Через сільський відпо-
чинок мешканці урбанізованих територій 
з масовою культурою мають можливість 
пізнати справжні українські традиції. Етно-
культура села представляє Україну світові 
й приваблює іноземних туристів.

Одним із найпопулярніших і найрозви-
неніших напрямів для зеленого туризму 
в Україні завжди був Карпатський регіон. 
Але минулий рік виявився найбільш не-
сприятливим саме для західних облас-
тей через високу захворюваність там на 
COVID-19, а ще дощову погоду та повені. 
Тож 2020 року лідерами за обсягами ту-
ристичних відвідувань у літній період 
стали Одеська, Херсонська, Запорізька, 
Львівська, Івано-Франківська та Миколаїв-
ська області.

Розвиток туризму в Україні є однією з 
найперспективніших галузей для націо-
нальної економіки, яка дозволить забез-
печити значний внесок у вигляді нових 
робочих місць, збільшення надходжень 
від зовнішньоекономічної діяльності та 
поповнення державного бюджету через 
сплату податків.

За останні три роки відбулися величез-
ні зрушення у соціально-економічному 
устрої країни, які призвели до значного 
розвитку сфери туризму: з’явився  інсти-
тут підприємництва,  спрощено процеду-
ру підготовки та оформлення документів, 
необхідних для подорожі, введено валют-
ну політику регулювання. 

Лідером внутрішнього туризму наразі 
є Київська область. Минулого року столич-
ний регіон відвідали 5 млн 684 тис. турис-
тів. У трійку лідерів також входять Львів-
ська та Одеська області: 2 млн 505 тис. та    
2 млн 335 тис. осіб відповідно.

Коронавірусна криза не оминула жод-
ну зі сфер, але деякі галузі виходитимуть 
з карантину довше, ніж інші. Однією із них 
наразі є саме сфера туризму, оскільки пер-
ше, на чому починають економити грома-
дяни у разі настання кризи, – відпочинок. 
В одному із своїх інтерв’ю голова правлін-
ня Спілки сприяння розвитку сільського 
зеленого туризму в Україні Володимир 
Васильєв зазначив: «Сільський зелений 
туризм здатен, якщо не повністю, то хоча б 
частково, зайняти сільське населення. Він 
дає змогу жителям села збільшувати свої 
доходи, створювати економічні передумо-
ви для розвитку територіальних громад». 

Для українського уряду розвиток вну-
трішнього туризму сьогодні – стратегічно 
важливе питання. На мою думку,  наша 
країна має стати туристичною, адже по-
єднання гір і морів, заворожливих ланд-
шафтних краєвидів та цілющих джерел є 
унікальним явищем. 

Людмила САЄНКО,
Науково-методичний центр ВФПО

В  С  Е 
П О Г А Н О ? . . . 
З усіх закутків медіапростору та у туристичних кулуарах 

не стихає дискусія про кризу галузі. І  на цьому моменті пе-
реважну більшість коментарів спрямовано на загальний 
висновок: «Все погано». Проте чи так це? 
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І ще одна проблема, що більшість на-
шого освітянського братства, ще перебу-
ває у парадигмі індустріального суспіль-
ства. Тобто у нас досі мріють про якусь 
величезну кількість підприємств, бо це 
автоматично асоціюється з робочими міс-
цями, потребами у робочій силі. Наразі ж, 
ми спостерігаємо зовсім інше і бачимо, 
що сьогодні потрібно навчити вчитися 
протягом життя. А це означає, що поряд 
з твердими навичками, повинні бути м’які 
навички. Тобто повинно бути отримання 
кваліфікацій, які швидко набуваються, 
проходження сертифікованих курсів – су-
часна людина повинна бути адаптивною. 
Мені особисто хотілось би побачити че-
рез кілька років, щоб система фахової пе-
редвищої освіти могла продукувати саме 
такий тип здобувачів освіти. Будемо пра-
цювати.

 ▶ Які тенденції розвитку на сучас-
ному етапі фахової передвищої освіти?

Власне, я вже другий рік поспіль нама-
гаюсь проводити аналітичні дослідження 
у цій сфері. Аналізую хід імплементації 
Закону України «Про фахову передвищу 
освіту» і виділяю ті лінії, які зроблені або 
не зроблені. За цей час накопичений вже 
непоганий матеріал і вже два роки поспіль 
ці напрацювання, проблематику імпле-
ментації Закону, я викладаю у методич-
них розробках та подаю ці розробки для 
участі у конкурсі «Педагогічний Оскар». 
Беручи до уваги напрацьовані матеріали, 
хочу зазначити, що наразі перспективни-
ми лініями для системи фахової перед-
вищої освіти є: розробка і затвердження 
Стратегії розвитку ФПО. Це питання здо-
рового глузду, бо фахова передвища осві-
та – це окремий самостійний рівень сис-
теми освіти, і це – питання елементарної 
справедливості, так як на суміжних рівнях 
освіти ми бачимо, що такі стратегії є. У ви-
щій освіті – Стратегія розвитку розробля-
ється фактично до 2031 року. У професій-
но-технічній освіті – до 2023 року. Щодо 
фахової передвищої освіти, то вважаю, що 
теж повинна бути розроблена стратегія 
її розвитку – оптимально хоча б до 2030 
року. Тим більше, що питаннями і сфери 
вищої освіти і ФПО наразі займається у 
Міністерстві освіти і науки України Дирек-
торат фахової передвищої, вищої освіти. 
Тому логіка інтеграції фахової передвищої 
освіти з вищою має працювати. 

Для мене особисто у свою коротку 
каденцію на посаді голови сектору фа-
хової передвищої освіти Науково-мето-
дичної ради МОН (довідково – координа-
тор «живе» на посаді три роки), хотілось 
би докласти всіх зусиль для організації 
розробки всіх стандартів ФПО, їх затвер-
дження. Це, для мене особисто, завдання 
стратегічне – повинен бути фундамент, а 
далі вже підуть напрацювання щодо ос-
вітньо-професійних програм і всього ін-
шого.

Ще однією важливою темою спряму-
вання, активізація зусиль колег у справі 
налагодження співпраці з роботодавця-
ми. Це непроста справа. 

Наразі Верхньодніпровський коледж 
Дніпровського ДАЕУ є учасником пілот-
ного проєкту у сфері дуальної освіти 
відповідно до наказу МОН. Пілот проект 
охоплює 44 заклади вищої, фахової пе-
редвищої освіти.

Хочу зазначити, що роботодавці, під-
приємці дуже важко йдуть з освітянами 

на контакт. З одного боку, є декларації 
і вони дуже красиві. І є реальність, яка 
надто відрізняється від задекларованої, з 
надмірним бажанням мінімізації витрат з 
боку роботодавців. Логіка деяких робото-
давців наступна (наразі дуже хибна): захо-
димо у заклади освіти, які тривалий час не 
фінансувались у плані видатків розвитку, 
і одразу отримуємо висококласну робочу 
силу, не вклавши у її підготовку ні копійки. 
Бізнес далеко не завжди готовий інвес-
тувати значні суми у підготовку фахівців, 
зокрема і за дуальною формою здобуття 
освіти. Але це абсурд. І нашим рідним ві-
тчизняним роботодавцям, хотілося б по-
яснити просту і зрозумілу річ – модель 
дешевої робочої сили вже віджила своє. 
Тому що поряд є Польща, інші зарубіжні 
держави, куди у нинішніх умовах потра-
пити вже не так важко, як 10 років тому, 
і там існує реальна потреба у трудових 
ресурсах. Також ще існує природня тру-
дова міграція. Коли мій випускник, який 
закінчив коледж два роки тому, у мину-
лому року році прийшов до мене в гості 
і розповів, що працює у Польщі та отри-
мує без якихось там надмірних зусиль, до-
даткових кваліфікацій 25 тисяч гривень у 
місяць, то переконувати студентів тільки 
розповідями про те, що потрібно бути па-
тріотом свого регіону, за таких обставин 
не вийде. Тим більше, що коли на підпри-
ємстві-партнері, з яким наш коледж співп-
рацює щодо реалізації моделі дуальної 
освіти, місячна заробітна плата складає 
здебільшого кілька тисяч гривень, закли-
ки вже не працюють. Хотілося б наразі 
якогось здорового глузду у вирішенні цих 
питань, щоб усі стейкхолдери зрозуміли, 
що є точка перетину координат, далі якої 
вже не підеш, бо вже нічого не існує. І далі 
вже не має сенсу шукати якоїсь вигоди, бо 
далі тільки програють всі.

 ▶ Як Ви можете оцінити хід імпле-
ментації Закону «Про фахову передви-
щу освіту України»? 

Імплементація ЗУ «Про фахову перед-
вищу освіту» – у самому розпалі. Аналіз 
процесу імплементації є принциповим 
для мене. Наразі триває реалізація на-
казу МОН від 24.09.2019 №1228 «Про за-
твердження плану заходів з організації 
підготовки проектів актів, необхідних для 
забезпечення реалізації Закону України 
від 6 червня 2019 року № 2745-VIII «Про 
фахову передвищу освіту»». Вважаю, що 
значної шкоди імплементації завдають 
постійні намагання з кожного питання 
отримати якісь роз’яснення, інструкції 
тощо. Можливо, слова класика «Читайте 
партитуру – там все написано» не можна 
вважати відповіддю на всі питання, але 
тенденція до з’ясування досить очевид-
них речей тільки за допомогою інших має 
місце.  Суттєвий вплив на динаміку проце-
су справили коронавірусна пандемія і від-
сутність підрозділу ФПО в структурі МОН. 
Наразі бачимо відповідні зміни у структу-
рі Міністерства, що дає підстави очікувати 
«перезавантаження» імплементації у 2021 
р. Поряд з тим, 2021-2022 роки об’єктивно 
не можуть стати часом завершення імле-
ментації, адже перелік із необхідних 66 
нормативно-правових актів не може бути 
вичерпним. 

 ▶ Цьогоріч заклади фахової пе-
редвищої освіти вперше здійснювали 
набір фахових молодших бакалаврів. 
Ви є координатором сектору фахової 

передвищої освіти НМР МОН та безпо-
середньо займаєтеся організацією ро-
боти щодо розробки стандартів ФПО. 
Розкажіть докладно про стан розробки 
стандартів ФПО. Які проблеми виника-
ють у процесі їх розробки?

Вступна кампанія 2020 року була 
свого роду «пілотною», адже співпали 2 
об’єктивні моменти: перший набір фахо-
вих молодших бакалаврів і коронавірус-
на пандемія. Дехто не звернув уваги, але 
все це було вперше. Тому навіть продов-
ження прийому на основі БЗСО за кошти 
юридичних і фізичних осіб у серпні 2020 
викликало інколи дивну реакцію («навіщо 
це потрібно»). Є опція – використовує-
мо, немає бажання працювати – не треба 
скаржитись на когось і «лиху долю». Я – не 
голова, а координатор сектору фахової 
передвищої освіти НМР МОН (за історич-
ною аналогією «я не керую, а несу смо-
лоскип, яким освітлюю дорогу»). Сектор 
було сформовано у травні 2020 р. після 
досить жорсткого відбору. Динаміка ви-
тримана: у червні схвалено Методичні 
рекомендації з розробки стандартів ФПО, 
Порядок розгляду і затвердження стан-
дартів ФПО, у 2020 р. було кілька конкур-
сних відборів, які дозволили сформувати 
персональний склад НМК (підкомісій) 
сектору. Наразі на офіційному вебсайті 
МОН оприлюднено 51 проєкт стандартів 
ФПО і їх статус є досить різним: частина 
спрямована на методичну експертизу, 
частина – на фахову, частина – очікує роз-
гляду на засіданні сектору. Хедлайнерами 
організації роботи Сектору стали праців-
ники директорату фахової передвищої, 
вищої освіти МОН (директорату вищої 
освіти і освіти дорослих МОН) та Науко-
во-методичного центру вищої та фахової 
передвищої освіти. З такою підтримкою 
можна працювати на результат.

Проблеми досить різнопланові: на 
нашому рівні певною мірою втрачена 
інституційна пам’ять (останні стандар-
ти молодшого спеціаліста затверджені у 
2015 р.); інколи помітне бажання вкласти 
у проєкти опції притаманні бакалаврам; 
бувають «труднощі перекладу» у вигляді 
суто робочих непорозумінь. Варто зва-
жити на те, що на відміну від багатьох 
стандартів вищої освіти, стандарти ФПО 
розробляються з використанням дистан-
ційних технологій (групи у Viber, засідан-
ня в Zoom). Так що у нас не просто нове 
покоління стандартів на кометентнісній 
основі, ми намагаємося ізмушені  йти в 
ногу з діджиталізацією.

Користуючись нагодою, хочу подя-
кувати всім причетним до розробки 
стандартів ФПО, всім, хто відгукнувся на 
«#Створимо стандарти ФПО разом!».

Стратегічне завдання щодо затвер-
дження перших стандартів навесні 2021 р. 
маємо виконати, щоб створити підґрунтя 
для входження у 2021-2022 н.р. з новими 
ОПП, навчальними планами і, звичайно, 
індивідуальними навчальними планами 
здобувачів освіти.

 ▶ Нормативне забезпечення імпле-
ментації Закону України «Про фахову 
передвищу освіти. Прокоментуйте 
його стан. Зокрема ліцензійні умови 
провадження освітньої діяльності, 
проєкти Положення про акредитацію 
освітньо-професійних програм, за 
якими здійснюється підготовка здобу-
вачів ФПО, Положення про практичну 

підготовку здобувачів ФПО.
Як вже зазначав вище, є перелік із 66 

нормативно-правових актів-складових 
імплементації. Стан цих НПА досить різ-
ний. Потрібно враховувати багато чин-
ників, які визначають ситуацію: правову 
природу, суб’єктів, календарні строки 
тощо. Зрозуміло, що НПА, визначений 
наказом 1228 на 2022 р., не можна очі-
кувати у 2020 р., що просування змін до 
Закону набагато складніше, ніж наказу 
ЦОВВ. Можна сприймати проблеми пра-
вового регулювання 2014-2019 років, 
коли тогочасні коледжі і технікуми знач-
ною мірою «випали» з правового поля, як 
підставу для інколи завищених очікувань 
від імплементації. Але потрібен насампе-
ред реалістичний підхід до імплементації 
і постійний зворотний зв’язок (участь у 
громадському обговоренні, робочих гру-
пах, надсилання пропозицій і зауважень 
тощо).

Щодо вказаних Вами нормативно-пра-
вових актів: наразі 05.02.2021 р. ДРС пого-
дила доопрацьований проєкт Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності, 
Державна служба якості освіти України 
активно займається проєктом Положення 
про акредитацію ОПП (громадське обго-
ворення закінчилося на початку лютого), 
громадське обговорення пройшов і до-
опрацьований проєкт Положення про 
практичну підготовку здобувачів ФПО. 
Є підстави очікувати затвердження всіх 
трьох проєктів навесні 2021 р.

Думаю, серед очікуваних варто відзна-
чити Типове положення про організацію 
освітнього процесу у ЗФПО, Положення 
про відрахування, переривання навчан-
ня, поновлення і переведення осіб, які на-
вчаються у закладах фахової передвищої 
освіти, а також порядок надання їм акаде-
мічної відпустки.

2021 р. – особливий саме в плані здійс-
нення підготовчих заходів, адже у 2022 р. 
мають бути реалізовані важливі позиції у 
сфері фінансування ФПО (освітня субвен-
ція, нормативи стипендійного забезпе-
чення та ін.).

У підсумку, як затятий ФПО-оптиміст, 
хочу побажати всім колегам здоров’я, 
оптимізму, віри в себе, постійного профе-
сійного зростання.

#Все буде ФПО!
 ▶ І ще чекаємо побажання від вас 

і для чарівної половини людства, бо 
номер інформаційного вісника якраз 
вийде напередодні такого гарного вес-
няного свята.

Ви знаєте, у світлі деяких сучасних 
тенденцій, я належу саме до поцінову-
вачів чарівної половини людства, але 
специфічно сприймаю «канонізацію» 8 
березня. Свято у її Величності Жінки має 
бути кожен день! Бажаю, щоб нарешті 
прийшов час, коли наше жіноцтво жило 
в атмосфері свята, а метою діяльності чо-
ловіцтва була організація і забезпечення 
цього свята. Можливо, це варто закріпити 
законодавчо. Якщо без жартів, то у наш 
непростий час бажаю насамперед миру, 
здоров’я, кохання, захисту з боку сильної 
половини! Жінка покликана передавати 
родову пам’ять, тому бажаю спокою і ви-
значеності у цьому мінливому світі! Весна 
переможе! 

 Інтерв’ю провела Людмила САЄНКО,
записала Оксана ТКАЧУК

Науково-методичний центр ВФПО

 В  С  Е   Б  У  Д  Е   Ф  П  О !
          продовження, початок  на стор. 1



4 ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ

лютий 2021 р. №2 (18)
ДО 150-РІЧЧЯ  ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Все прекрасне у великої дочки укра-
їнського народу: і її ласкаве патріотичне 
ім’я, і героїчне життя, і сповнена вогню, 
ніжна та гнівна творчість.

Леся Українка ввійшла в літературу як 
велика поетеса-лірик, геніальний драма-
тург, талановитий прозаїк, перекладач, 
блискучий літературний критик, невтом-
ний збирач і дбайливий цінитель фоль-
клорних скарбів.

Кожним словом, кожним променем 
думки, кожним болем своїм живе в душі 
нашого народу людина, що ім’я їй – Леся 
Українка. З недалекої минувшини, проте 
вже мовби крізь серпанок легендарності, 
поступає до нас образ поетеси, образ ніж-
ний і чистий.

 150 років тому народилася вона в сім’ї 
Косачів, щоб стати для світу Лесею Укра-
їнкою. Своєю винятковістю і своєю зви-
чайністю – усім вона дорога для нас. Хо-
четься підкреслити, що була вона просто 
людиною і, ведучи цю “тридцятилітню вій-
ну” з нападами хвороби, не мала якогось 
додаткового захисту проти болю. Коли 
їй боліло, то боліло, як і кожному, і мож-
на зрозуміти, як жадалося їй звичайного 
людського щастя, якщо, прикуту хворо-
бою до ліжка, так радувала її навіть яблу-
нева пелюстка, занесена весняним вітром 
у вікно.

А звідки ж все-таки цей дух непобор-
ний, що в найтяжчих випробуваннях долі 
не дав розчавити себе? Звідки ота сила, що 
піднесла цю слабосилу дівчину над своїм 
часом, над своєю похмурою епохою?

Тридцятирічна війна з хворобою була 
затяжною і жорстокою. Це була війна жит-
тя і смерті. Вона забрала в Лесі дитинство, 
юність, не дала змоги вчитися в школі, нор-
мально жити. Муки нестерпні, болі розди-
раючі робили Лесю стійкою, розвивали в 
неї незвичайну силу волі. Лікарі згадували, 
які болісні уколи приймало це ніжне ство-
ріння з великими, як світ, очима, і жодного 
стогону, жодного нарікання…

Та ця страшна війна не відібрала у Лесі 
поезії – єдиної втіхи і надії. Часом прихо-
див відчай, роздирав душу, затьмарював 
усі думки. Але Леся розуміла: якщо опу-
стиш руки – то кінець, а так хотілося жити 
у цьому прекрасному і чаруючому світі. Та 
поетеса знала, що з цього небезпечного 
двобою, який нагадував облогу міста хи-
трим і підступним ворогом, вона повинна 
вийти переможцем. І вийшла, і стала Веле-
том нескореного духу, незламної волі і жа-
доби до життя. А забуття, свою втіху Леся 
знаходила у праці, в слові, в боротьбі.

Але дедалі тяжчим ставав хрест, якого 
поетеса несла до своєї Голгофи. Та навіть 
на смертному ложі Леся Українка до ос-
танньої хвилини життя не покидала своєї 
єдиної зброї – поетичного слова. «Нехай 
моїм останнім акордом буде молитва до 
сонця», - говорила вона.

Леся вірила, що тільки сонячне тепло 
витіснить із нас дух рабської покори, зла, 
байдужості, бо ми ті люди, що можуть і 

вміють цінувати талант, шанувати розум, 
поважати людську гідність, вірити в тор-
жество справедливості.

Звертаючись до образу Лесі Українки, 
до цього феномена людської стійкості, 
можемо бачити, якою силою ставала в 
людині високість її промислів, значимість 
життєвого ідеалу, розмір любові до свого 
народу.

Віра й надія ніколи не полишали Лесю 
Українку. Недаремно вона зізнавалася: 
“Людська недоля будила не розпач у мені, 
а бажання кращої долі.” Але чим же вона 
зарадить тим людям, що знесилилися в 
боротьбі? Яке слово – слово жалю, роз-
пачу чи втіхи – скаже вона їм? І народжу-
ються, спалахують у її поетичних рядках 
образи: “двосічний меч”, “вогнисті пісні”, 
“грім весняної бурі”, “слово – криця”, “ 
слово – безжалісний меч”. Леся вірить, 
що її слово, єдина зброя, не може заги-
нути, воно має служити тим, хто стане на 
боротьбу за волю, за людське щастя. По-
над усе вона цінувала людську гідність і 
дружбу і це йшло від батька. Вона ніколи 
не ставилася зверхньо до людей, була щи-
рою з друзями, цінувала їх, бо, як сказано 
в її «Грішниці», «Ніхто не має більшої лю-
бові, як той, хто душу покладе за друзів».

Поетеса сама кермує корабель серед 
бурхливого життєвого океану, шукаючи 
“дороги тим людям, що ходять в ярмі”. Її не 
лякають безмежні “простори і дикі дороги 
тернисті” – вона наперекір усьому йде за 
своєю мрією, світить власним словом. Хоч 
її батьківщина нещасна, пригноблена, але 
для неї вона найдорожча.

Як особисту трагедію, переживала по-
етеса уярмлення свого народу, безправ-
ність його культури. Душа поетеси, лагід-
на з природи, закипала гнівом на кожен 
вияв утисків, колоніальної сваволі, поете-
са майже фізично задихалася в атмосфе-
рі царського деспотизму, в середовищі, 
отруєнім бацилами рабства. Прометей – 
улюблений герой Лесі Українки. Протягом 
усього творчого життя оспівує вона люди-
ну-борця, звитяжця, людину нездоланну, 

яка в ім’я високої мети здатна жертвувати 
собою. Для Лесі й сам поет уявляється на-
самперед в образі безстрашного, кровно 
зв’язаного з народом подвижника, люди-
ни обов’язку, лицаря свободи й справед-
ливості.

Найкращими хвилинами життя поете-
си був час її творчої праці. Тоді приходило 
натхнення, наступало особливе душевне 
піднесення, забувались страждання, що 
сковували тіло – рятувалась працею. Для 
себе чітко засвоїла: «не можна, гріх бути 
інвалідом, коли так багато роботи і так 
мало людей, треба перестати ним бути…». 
І працювала, нехтуючи здоров’ям.

Леся дуже любила музику, старанно 
вчилась грати на фортепіано. Вважала 
навіть, що з неї був би кращий музика, 
ніж поет. Але хвороба (туберкульоз кі-
сток) змусила перервати це захоплення. 
З болем прощалася з інструментом, яко-
му виливала свої радощі і жалі («До мого 
фортепіано»). Проте музику зовсім не по-

лишила, а глибоке її розуміння, відчуття 
гармонії, мелодії відлунюється у багатьох 
творах, про що свідчать уже заголовки : « 
Сім струн», «Мелодії», «Ритми», «Пісня про 
волю», «Лісова пісня». 

Хвороба спричинилася до того, що 
Леся не змогла ходити до школи, не вчи-
лася у жодному учбовому закладі. Але 
наполеглива і працьовита, вона здобула 
глибокі і різносторонні знання. Особли-
во добре знала літературу – вітчизняну і 
світову, володіла класичними і основними 
європейськими мовами, що дало змогу 
читати в оригіналі твори багатьох пись-
менників світу, перекладати з грецької, 
французької, німецької, англійської, іта-
лійської, польської мов. Історію так до-
сконало вивчала, що у 18 років написала 
підручник «Стародавня історія східних 
народів».

Свій цвіт душі вилила Леся Українка у 
«Лісовій пісні». Драма написана 1911р. на 
Кавказі вже тяжко хворою письменницею 
в стані особливого душевного піднесення, 
коли «юрба образів не дає спати по ночах, 
мучить, як нова недуга». Породила цей твір 
туга за рідним краєм, за казкою дитинства. 
« Мені здається, що я просто згадала наші 
ліси та затужила за ними». І Мавку винесла 
з дитинства – «зачарував мене сей образ 
на весь вік». З народної міфології прийшли 
Русалки, Перелесник, Водяник, Лісовик та 
інші фантастичні істоти. Події драми відбу-
ваються в Поліських хащах біля таємничо-
го озера Нечімне, де неодноразово бува-
ла, жила Леся Українка.

З творчістю Лесі Українки в нашу літе-
ратури входили цілі світи, незнані чи ма-
лознані раніше, відкривались нові тема-

тичні обрії, однак цінні для нас не лише її 
сміливі мандрівки в різні часи, до різних 
народів, важливіше те, що, беручи навіть 
відомі мандрівні сюжети та відстояні у 
віках міфологічної місткості характери, 
вона трактувала їх щоразу по-своєму, 
надавала їм нової глибини, оригінальної 
філософської наповненості, поетичної 
свіжості.

Рано обірвалася її пісня, її щиросердий 
спів. Відстань безжально коротка лягла 
від першого ранку, що цвітом зорі заро-
жевів крайнебо маленькій Лесі посеред 
мальовничої природи українського По-
лісся, і до того останнього сонця, що від-
пало їй сухим вогнем  в далекому гірсько-
му Сурамі. У сорок два роки  пішла вона з 
життя, пішла незломлена духом, і образ її 
таким живе і житиме для нас – сповнений 
гідності, прекрасний у своїй людяності 
і великім творчім горінні. Відійшла у віч-
ність Леся Українка – великий поет Украї-
ни і жінка з трагічною долею. Звістка про 
смерть славної дочки України глибокою 
скорботою озвалася в серцях мільйонів 
людей. Не лише в Україні, але й у петер-
бурзькій, московській пресі, в Грузії і Біло-
русії, навіть на Далекому Сході були вмі-
щені некрологи про її смерть.

Тіло Лесі Українки перевезли до Киє-
ва і поховали на Байковому кладовищі. 
Похорон поетеси перетворився у вели-
ку народну демонстрацію. Море людей, 
море квітів, жандарми зрізали червоні 
стрічки з вінків, забороняли промови, спі-
ви, супроводжували процесію. Але людей 
прибувало, були й промови, співи. Вітчиз-
на прощалася із своєю дочкою, творчість 
якої входила у безсмертя. Вона мала пра-
во сказати : «Обернуся в легенду».

Письменниця прожила коротке життя, 
та встигла зробити багато. Її талант роз-
крився в усіх різновидах літературної пра-
ці – поезії, драматургії, прозі, літературній 
критиці, перекладах, фольклористиці. 
Одночасно Леся Українка була громад-
ським діячем, свою працю пов’язувала з 
визвольним рухом, «віддавала йому всі 
сили, сіяла розумне, добре, вічне». 

Поетеса не терпіла бездіяльності, па-
сивності, уважно стежила за розвитком 
суспільно-політичного руху, незважаючи 
на хворобу, протестувала проти антиде-
мократичної політики російського цариз-
му своєю єдиною зброєю – словом. Цій 
творчій активності митця ми завдячуємо її 
безсмертними творами. Адже лірика, дра-
матичні поеми великої української поете-
си сьогодні належать до кращих здобутків 
світової культури.

За життя Лесі Українці не рясно діста-
лося тих лаврів, того визнання, яким увін-
чує її наша епоха. Майбутня ширококрила 
слава поетеси тоді ще тільки зв’язано би-
лася їй біля ніг, і голос її поезій, часом зда-
валося, падає поблизу, гасне, ніби в тумані.

Потрібен був час, щоб в усій справж-
ності відкрилась нащадкам величава 
постать Лесі Українки, її подвижницька 
праця.

Творчість поетеси давно уже вийшла з 
українських берегів. ЇЇ лірика, поеми, п’є-
си, перекладені на десятки мов народів 
світу, мовби здобувають собі друге цві-
тіння. Слово Лесі Українки йде до наших 
друзів у різні країни й на всі континенти. 
Нема сумніву, що майбутні віки ще повні-
шим, всесвітнім визнанням увінчають ге-
ніальну дочку українського народу.

Оксана БЕЛЕЙ, Катерина ГЛУШКО,  
викладачі Вишнянського 

коледжу ЛНАУ

Якби мої думи німії
та піснею стали без слова,
вони б тоді більше сказали,

ніж вся моя довга розмова.
Леся Українка

Б О Р Е Ц Ь  Н Е С К О Р Е Н О Г О  Д У Х У
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З огляду на минулий досвід надзви-
чайних ситуацій, очікується, що потреба в 
психіатричній і психосоціальній підтримці 
істотно зросте в найближчі місяці і роки.

А чи можна самостійно захистити себе 
від депресії і тривожних станів?

 Ми обговорили це з Тетяною Білін-
ською, психологом, психодіагностом, 
психофізіологом, тренером, кандидатом 
психологічних наук, яка  впевнена, що на-
явність базових навичок психологічної са-
модопомоги збереже психічне здоров’я в 
умовах пандемії коронавірусу.

Центр психології Тетяни Білінської 
створено як майданчик для роботи психо-
логів, науковців, волонтерів.  Волонтерять 
в центрі студенти, які навчаються за фахом 
«Психологія», а також учні старших класів 
з метою «примірки на себе» професії пси-
холога. 

Основними напрямами роботи Центру 
психології є: індивідуальна психологічна 
діагностика та консультування, діагности-
ка психологічної готовності дітей до шко-
ли та їх підготовка, профорієнтація дітей 
та дорослих, профвідбір та добір кадрів на 
замовлення роботодавців, психокорекцій-
на робота психосоматичних проявів, май-
стер-класи, семінари, тренінги, навчання. 

Ірина: Як виникла ідея таких              
зустрічей? 

Тетяна: До мене, як до психолога, звер-
тається багато людей зі своїми переживан-
нями, тривогами, страхами, упередження-
ми щодо ситуації із ковід-захворюванням. 

І якщо на початку пандемії це були 
страхи, що через хворобу людина зможе 
зазнати фізичної розправи чи морально-
го суспільного тиску (поб’ють, аб’юзують, 
спалять хату, перестануть поважати), то  
сьогодні спостерігається інша тенденція – 
вплив пандемічних наслідків коронавіру-
су на психіку людини. 

І оскільки кількість людей, які перехво-
ріли COVID-19 зростає, з кожним днем під-
вищується градус психологічної напруги, 
а державної програми надання психоло-
гічної допомоги таким людям немає, наш 
Центр вирішив надавати не тільки індиві-
дуальні послуги але й запровадити нову 
форму роботи – зустрічі з людьми, які пе-
рехворіли на COVID-19, однак, відчувають 
психологічний дискомфорт. Наші заходи 
ми назвали  «Психоедукаційна зустріч з 
людьми, які мають набутий імунітет».

Ірина: Чи впливає коронавірусна хво-
роба (COVID-19) на психічний  стан та 
психологічну рівновагу людей?

Тетяна: Багато людей бояться розголо-
шувати свій стан, бо пройшла інформація, 
що коронавірус тотально «б’є по мозку», 
а діагнозу «посткоронавірусного хворого 
на голову» ніхто не хоче, бо коронавірус 

пройде, а психдіагноз – залишиться.
Тож давайте розглянемо цю проблему 

з різних боків. Сьогодні вчені розділилися 
на два великі табори. Одні вважають, що 
вірус нейротропний. І те, що ми втрачаємо 
запах, нюх – це дія на нервову систему, на 
мозок. Інші, оптимісти, не поспішають такі 
висновки робити і говорять, що це про-
блеми з рецепторами в носовій порожни-
ні і ротоглотці, тому, напевно, не все так 
страшно.

Однак сучасні дослідження не доз-
воляють стверджувати, що той чи інший 
психічний чи неврологічний розлад є на-
слідком COVID-19. Ми ще не знаємо всіх 
механізмів цієї хвороби.

Будь-яка вірусна хвороба (грип, гер-
пес, ангіна….вірусні гепатити…) завдає 
інтоксикаційного впливу на організм, на 
мозкову тканину. Також мають місце пору-
шення згортання крові, які зокрема при-
зводять до порушення мозкового крово-
обігу. 

З психологічної та психіатричної пози-
ції найважливішими чинниками психічної 
травматизації, що впливають на емоцій-
ний та психічний стан людини, є:

 ◆ ситуація загрози невизначеної три-
валості; 

 ◆ загроза захворіти, померти, втрати-
ти родичів;

 ◆ карантинні обмеження та самоізо-
ляція; 

 ◆ загрозлива і суперечлива інформа-
ція, зокрема із медіа;

 ◆ соціально-економічні чинники (зни-
ження фінансових можливостей і держа-
ви, і родини суттєво впливають на психіч-
не здоров’я).

Загалом за своє життя людина має 300-
350 різних психологічних травм.

Деякі клієнти скаржаться на певну за-
гальмованість роботи мозку вже після 
одужання. Це порушення пам’яті, уваги, 
концентрації, розумової працездатності. 
Однак, перш за все, це тривожні і депре-
сивні розлади, за яких людина відчуває 
погіршення фізичного стану за відсутності 
об’єктивного підтвердження (болі в серці, 
але порушення серцевої діяльності не-
має…). 

Інша патологія – це різні фобії, тобто 
страхи. Це постійне згадування пацієнтом 
травматичного досвіду і повернення до 
важких моментів хвороби. І хочу зазначи-
ти, що депресивні і тривожні розлади най-
більш поширені. 

Загалом початковими проявами пси-
хічних розладів може бути цілий спектр 
таких симптомів, як роздратованість, роз-
губленість, знижений настрій, у тому числі 
й агресивність. Я вважаю, що це наслідок 
виснаження нервової системи.

Важкість проявів психічних розладів 
залежить, в першу чергу, від фонових 
психічних розладів, зокрема іпохондрії, 
особливостей характеру людини, особли-
востей нервової системи, слабкою стре-
состійкістю, схильністю до депресій, са-
мозвинувачень та критики.

Для однієї людини важливим є стан 
свого здоров’я, а для іншої – економічний 
стан родини. 

Ми всі різні, і реакції нашої нервової 
системи різні. Проте слід пам’ятати, що 
об’єктивне сприйняття дійсності  не зава-
дить нікому. Треба дивитися правді у вічі 
і чітко усвідомити, що коронавірус таки є. 
Однак хіба ніхто ніколи не хворів на різні 
простудні, вірусні захворювання, що су-
проводжувалися різними наслідковими 
хворобами: і пневмоніями, і бронхітами, і 
серцево-судинними, втратою сил, певною 

загальмованістю думок і низькою здатні-
стю швидко думати? 

Зараз важко про це говорити, тому що 
є мало наукових наробок в галузі псиході-
агностики щодо впливу коронавірусу на 
когнітивні психічні процеси людини. А для 
того щоб констатувати факт на науковій 
основі, треба мати об’єктивні вихідні дані 
про людину, тобто мати психодіагностич-
ні результати тестувань особи до та після 
хвороби.

Ірина: Якщо людина прийняла рішен-
ня звернутися за допомогою, як їй знай-
ти психолога?

Тетяна: Шукають психолога по-різно-
му. І все залежить від того, яким джерелам 
інформації людина довіряє. Можуть шука-
ти в соцмережах (у ФБ чи інстаграм), в га-
зетах та журналах, серед своїх знайомих, 
вивчати оголошення та пропозиції щодо 
надання психологічних послуг…. Пере-
важно психолога знаходять за рекоменда-
ціями друзів та знайомих (тих, хто вже ско-
ристався їх послугами) та в соцмережах.

Класний психолог, як  і будь який інший 
товар на ринку, має мати дві речі – серти-
фікат якості з багатьма медальками (ди-
плом психолога з багатьма додатковими 
сертифікатами)  та  позитивні відгуки. 

Важливе налагодження психологічно-
го контакту у парі психолог – клієнт. Коли 
клієнт не відчуває, що це його психолог, то 
краще змінити фахівця і таки знайти сво-
го. Якщо запитаєте: «як відчути?», відповім: 
«сама не знаю». Просто його треба відчу-
ти, орієнтуватися на власні відчуття. 

Ви можете потрапити на прийом до су-
пер-супер розрекламованого і досвідче-
ного психолога та відчути, що це не ваш, 
а можете потрапити до початківця і отри-
мати бажаний результат. Психологи є різні 
за напрямами. Це - арт-терапевти, тілесні 
терапевти, психоаналітики, клієнт-центро-
вані терапевти, гештальт-терапевти, пси-
хотерапевти з символдрамами тощо. 

Якщо клієнт здатний чітко сформулю-
вати свій запит до психолога ще під час те-
лефонного дзвінка, то є ймовірність швид-
ше знайти свого фахівця, який працює із 
його проблемою. Оскільки психологи в 
своєму професійному середовищі добре 
орієнтуються, хто з колег є висококласним 
фахівцем в тому чи іншому напрямі психо-
логії, нічого поганого не буде в тому, що 
він перенаправить клієнта до свого коле-
ги.

Ірина: А чи можна самостійно захи-
стити себе від депресії і тривожних 
станів? Що потрібно робити людям, 
які перехворіли на COVID-19 для поліп-
шення свого психічного здоров’я?

Тетяна: Потрібно розуміти, що люди 
є різні, кожен із своїми індивідуальними 
психологічними та фізіологічними осо-
бливостями сприйняття та перенесення 
хвороби. Хтось хворобу поборов, набув 
імунітету, вважає себе переможцем і тим 
пишається.  Хтось хворобу «перемучив», 
довго її лікував та мав ускладнення, а 
хтось був свідком летальних випадків від 
коронавірусу своїх близьких. І, звичайно, 
будь-якій людині це буде бити по психіці. 
Ми не можемо говорити про якусь психіч-
ну ненормальність людини, коли ситуація 
сама по собі є ненормальною. 

Інколи «час лікує», а інколи людина 
впоратися самотужки неспроможна, тому 
не треба зволікати та залишатися з про-
блемою наодинці – звертайтеся до психо-
логів, психотерапевтів чи  психіатрів. 

Тому для підвищення свого психічного 
здоров’я:

 • уникайте скупчень негативно нала-
штованих людей (але не ізолюйтеся від 
спілкування з позитивними та приємними 
для вас);

 • внормуйте свій режим дня, вчасно 
прокидайтеся та лягайте спати;

 • споживайте здорову їжу;
 • обмежте вживання алкоголю та 

кави;
 • робіть фізичні вправи (наскільки 

спроможні) – вони не тільки знімають 
стрес, а й поліпшують імунну систему;

 • живіть звичним життям в очікуванні 
приємних новин, звісток, подій.

Життя триває. Живіть, не перебувайте 
його!

Ловіть позитивні моменти, ловіть кож-
ну його хвилинку. 

І навчіться, навіть у хворобі, знаходити 
сенс та позитив. 

Тобто, слово «я хворію» замініть на 
твердження «Я НАБУВАЮ ІМУНІТЕТУ».

Ірина: Які методи та методики  ви-
користовуєте в роботі з клієнтами?

Тетяна: В арсеналі кожного психолога 
є безліч різних методів. Якісь універсальні, 
якісь улюблені, а якісь ексклюзивні. Кожен 
підбирає під себе, під клієнта та під ситуа-
цію. Однак я є прибічницею наукових під-
ходів та перевіреного, надійного, валідно-
го сертифікованого інструментарію. 

Понад двадцять років ми займаємося 
питаннями вивчення психофізіологічних 
особливостей різних категорій населен-
ня в сучасних умовах та професійного 
відбору за різними видами професійної 
діяльності. Результатом цієї роботи є по-
над 30 авторських комп’ютерних тестів 
та методик  українською, російською та 
англійською мовами, які є валідними, 
адаптованими та апробованими, пройшли 
державну експертизу та сертифіковані 
Державним департаментом інтелектуаль-
ної власності України. На кожну методику 
є Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір, що внесено до Державного 
реєстру відповідних свідоцтв.  

До речі,  сьогодні багато державних 
установ та  закладів вищої освіти є корис-
тувачами наших тестів та методик для ви-
значення професійної придатності канди-
датів на заміщення вакантних посад, для 
практичної підготовки студентів біологіч-
ного та психологічного напряму тощо. 

Жодна професійна психологічна кон-
сультація не обходиться без первинного 
поглибленого психодіагностичного об-
стеження. І його потрібно робити якісним 
інструментарієм.

Ірина: Які ситуації є найскладні-
шими?

Тетяна: Кожен випадок і кожна ситуа-
ція є по своєму складними. За кожною си-
туацією стоїть жива людина, яка прийшла 
до психолога, щоб втамувати свій біль, от-
римати допомогу, знайти рішення чи вихід 
із складної життєвої ситуації.

А найскладніше – коли клієнт не є від-
вертим або ж сам собі не хоче допомогти.

Ірина:  Яким був найщасливіший день 
у Вашому професійному житті?

Тетяна: Я вважаю себе людиною реа-
лізованою у своїй улюбленій професії. Я 
люблю психологію. І найвища міра мого 
професійного щастя, коли я бачу резуль-
тат своєї роботи. Приємно, коли до тебе на 
вулиці чи в магазині підходять люди і гово-
рять про те, як змінилося їхнє життя після 
того, як я з ними попрацювала.

Будьте здорові фізично та психічно. 
З любов’ю, ваш психолог 

Тетяна Білінська.

Інтерв’ю провела та підготувала 
Ірина СТЕПАНОВА, 

Науково-методичний центр ВФПО

Наше повсякденне життя значно змінилося як результат пандемії COVID-19. 
Останні місяці принесли багато проблем людям: лікарям, які надають допомогу 
у складних обставинах, студентам, які адаптуються до занять із дому, людям, 
які втратили роботу або чий дохід значно зменшився, величезній кількості лю-
дей, які опинилися в бідності або умовах нестабільної гуманітарної ситуації.
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Марія 
Ніколюк, 

голова сту-
дентської ради 

Мирогощан-
ського аграрного 

коледжу

Викладачі та студенти Мирогощан-
ського аграрного коледжу протягом 
двох років брали участь у міжнародно-
му проєкті «Молодіжний розвиток» Кор-
пусу Миру США в Україні.

Залучення волонтера мало на меті:
• вдосконалити та активізувати ро-

боту студентського активу;
• вмотивувати студентів до вивчен-

ня англійської мови, розвивати комуні-
кативні вміння, готувати молодь до про-
фесійного життя;

• розвиток життєвих навичок, 
пов’язаних з фізичним та емоційним 
здоров’ям;

• ознайомитися з традиціями та 
культурою іншої країни.

Волонтер Корпусу Миру США в Укра-
їні Кессіді Мері Ренсом  спільно з сту-
дентською радою коледжу  підготували 
та подали на конкурс проєкт «Створен-
ня студентського лідерського центру», 
метою якого було організувати і реа-
лізувати програми виховання у питан-

нях лідерства та громадянських прав 
і обов’язків; організувати літні табори 
відпочинку для молоді, організувати ви-
вчення англійської мови, сприяти підви-
щенню свідомості українських студентів 
у питаннях ВІЛ / СНІДу, торгівлі людьми 
та гендерної нерівності.

За період впровадження проєкту 
студенти пройшли навчання з тренера-
ми Корпусу Миру, що дало змогу згурту-
вати активну молодь та об’єднати спіль-
ними ідеями.

Студентський лідерський центр ор-
ганізовував фотоквести, дні здоров’я, 
акції «День без цигарок», «Студенти ко-
леджу за здоровий спосіб життя», кон-
курси стінних газет, фотовиставки та літ-
ній табір для студентів першого курсу.

У межах діяльності англомовних клу-
бів коледжу волонтер Корпусу Миру 
США в Україні Кессіді Ренсом співпра-
цювала з викладачами іноземних мов, 
залучала студентів до позанавчальної 
діяльності, спрямованої на вдоскона-
лення володіння англійською мовою. 
Цікаво проходив круглий стіл, присвя-
чений Дню Європи в Україні. Лідери сту-
дентського самоврядування та волон-
тер Корпусу Миру Мері Кессіді обрали 
цікавий формат проведення свята. Сту-
денти коледжу підготували презентацію 
про Україну, яку вони представляли анг-
лійською мовою. Натомість Кессіді роз-

повіла про Сполучені Штати Америки 
українською. Маса позитивних емоцій, 
безліч цікавої інформації та мовна прак-
тика  – результати плідної роботи!

Кессід, разом із практичним психо-
логом проводили тренінги, спрямовані 
на розвиток життєвих навичок, пов’яза-
них з плануванням кар’єри, пошуку ін-
формації про роботу, написання та по-
дачі резюме, проходження співбесіди.

Члени студентського лідерського 
центру разом із волонтером працювали 
в гуртожитках. Проводили тренінги на  
тему особистого здоров’я, запобігання 
вживанню наркотичних речовин, тютю-
нопалінню та зловживанню алкоголем, 
а також тренінги з розвитку життєвих 
навичок, пов’язаних з емоційним здо-
ров’ям (самооцінка, повага і толерант-
ність, вміння спілкуватися, розв’язувати 
конфлікти).

Цікаво проходили тематичні диско-
теки, вечори відпочинку, майстер-класи 
з писанкарства та вирізання гарбузів.

Студенти з великим задоволенням 
знайомили Кессіді з нашими пам’ятками 
архітектури, організовували екскурсії, 
розповідали про українські звичаї.

Ми вдячні Кессіді за її роботу, вона 
стала членом нашої великої коледжів-
ської родини!

ШКОЛА ЛІДЕРА

Школа молодого лідера на тему: 
«Кращі практики реалізації міжнарод-
ної співпраці студентського самовря-
дування» за участі аграрних закладів 
освіти України відбулася    17 лютого 
2021 року. Онлайн-засідання прове-
ли Державна установа «Науково-ме-
тодичний центр вищої та фахової 
передвищої освіти» разом з ВСП «Залі-
щицький фаховий коледж імені Є. Хра-
пливого НУБіП України». 

Близько 100 представників сту-
дентського активу мали можливість 
ознайомитися з досвідом міжнародної 
співпраці у напрямі студентського са-
моврядування. 

Представлення досвіду роботи Те-
тяною Перит, головою студентського 
парламенту  ВСП «Заліщицький фаховий 
коледж імені Є. Храпливого НУБіП Украї-
ни» у реалізації програми польсько-укра-
їнської ради обміну молоддю «Пізнаємо. 
Розуміємо. Польські та українські  шляхи 
ідентичності» стало показовим для інших 
закладів освіти. За словами директора 
коледжу Володимира Глови, починаючи 
з 2012 року, було підписано угоду про 
співпрацю  зі спілкою шкіл рільничих  м. 
Намислів в особі директора, пана Яцека 
Петрошека і старости м. Намислів пана 
Юліана Кухчинського. За ці роки укра-
їнські  студенти спільно з  польськими 
однолітками  подорожували містом На-
мисловом, відвідували історичні місця 
Кракова, Ополя, Вроцлава, створювали  
презентації  та відеофільми, обговорю-
вали переваги  та загрози соціальних ме-
реж, значення минулого у  житті  сучасної  
молоді, долучалися до участі у розви-
вальних квестах, співали українські та 

польські  пісні, проводили знайомство 
з родинами польських  ровесників. На-
томість польські студенти відвідали 
Україну, ознайомилися з Заліщицьким 
фаховим коледжем та Національним 
університетом ім. Ю. Федьковича у м. 
Чернівцях, історичними місцями міста 
Заліщики, відвідали  урочище Червоного-
род, пізнали українську  пісню, танець та 
культуру, взяли участь у майстер-класах 
з писанкарства та приготування націо-
нальних страв.

Тішить, що до онлайн-засідання Шко-
ли молодого лідера цього дня долучи-
лися колеги з  Польщі:  заступник  ди-
ректора  з практичного  навчання  пан 
Адам Губіцький і студентка  цього закла-
ду  Емілія  Цибульська.  У  своїх  виступах 
вони відзначили, що учасникам проєкту 
випала унікальна нагода  пізнати  держа-
ву-сусіда, її систему освіти, мову, історію, 
культуру та звичаї.  Але  найголовніше – 
студенти отримали досвід  міжнародного 
середовища, що має  велике значення у  
сучасному глобальному  світі.

Крім того, Марія Білик, голова сту-
дентського самоврядування Бучацького 
коледжу Подільського ДАТУ, презентува-
ла досвід співпраці коледжу зі закладами 
освіти Польщі, Франції, Іспанії тощо. 

Марія Ніколюк, голова студентської 
ради, та Ірина Духнич, заступник дирек-
тора з виховної роботи Мирогощансько-
го аграрного коледжу, поділилися досві-
дом співпраці з Корпусом миру США. Як 
результат співпраці створено студент-
ський лідерський молодіжний центр. Во-
лонтер, що працювала у коледжі, навчала 
студентів позитивних стратегій молодіж-
ного розвитку, організовувала заняття, 

заходи та реалізувала громадські про-
єкти, спрямовані на активізацію участі 
молоді, навчання громадських ініціатив, 
запобігання наркоманії та поширенню 
ВІЛ. Також навчання було спрямовано на 
розвиток навичок інформаційних техно-
логій, фінансової грамотності та підпри-
ємницької діяльності, медіаграмотності, 
лідерства, громадянської свідомості, на-
писання резюме та створення мереж.

Наскрізним питанням у засіданні Шко-
ли молодого лідера  стало питання знан-
ня іноземної мови студентами. У своїх 
виступах Катерина Марченко, голова 
студентської ради ВСП «Технолого-еко-
номічний коледж Білоцерківського НАУ», 
Олександр Гальчак, Соломія Ломницька, 
студенти ВСП «Бережанський фаховий 
коледж НУБІП України» презентували 
можливості для студентів, які вдало опа-
новують не тільки професійні навички, а й 

вивчають іноземні мови. Серед них про-
звучали прізвища учасників та пере-
можців мовних конкурсів, зокрема, того, 
який ініційовано Німецько-українським  
агрополітичним діалогом. Особлива ува-
га у їхніх виступах була приділена випус-
кникам коледжів, які працевлаштовані 
на іноземних фірмах і підприємствах за 
набутою спеціальністю, та студентам, які 
продовжують навчання у закладах вищої 
освіти за кордоном.

Безперечно, що подібні заходи об’єд-
нують та надихають, особливо, коли ми 
ділимося досвідом та переймаємо кращі 
напрацювання колег. На душі стає спо-
кійніше, що особливо важливо в умовах 
пандемії. Ми сподіваємося продовжува-
ти продуктивне спілкування та шукати 
нові цікаві форми комунікації зі студент-
ської молоддю. А далі пряма мова...

ЗГ УР Т УВАТИ ТА ОБ’Є ДНАТИ

Олександр 
Гальчак,

студент ВСП 
«Бережанський 

фаховий
 коледж 

НУБіП України»

В умовах глобалізації міжнародних 
контактів зростає важливість володіння 
іноземною мовою, якій належить роль 
основного засобу комунікації.

Нові освітні реалії передбачають фор-
мування філософії сучасного європейця – 
«навчання упродовж життя».

Існує декілька сучасних підходів до 
вивчення англійської мови, серед яких 
мнемоніка та гейміфікація, проте, голов-
не, щоб під час навчання учні розвивали 
не лише словниковий запас/граматику, а 
й ставали обізнаними людьми.

Оскільки вивчення англійської мови 
сприяє всебічному розвитку, потрібно 
підбирати ті посібники, які, крім самої 
«англійської», допоможуть вам розвива-
ти й інші навички.

У кожного з нас є свої особистісні 
характеристики та життєві переконан-
ня, які мотивують і скеровують на певні 
рішення, якщо під власні інтереси під-
лаштувати й вивчення англійської,  то 
здобувачі освіти формуватимуть полі-
культурне сприйняття світу.

Із власного досвіду можу сказати, що 
головне завдання під час вивчення мо-   
ви – навчитися доносити власні ідеї до 
інших.продовження на стор. 7
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Соломія
 Ломницька, 

студентка 
ВСП 

«Бережан-
ський фаховий ко-

ледж НУБіП України»

Внаслідок прискорення науково-тех-
нічного прогресу для учнів та студентів 
все важливішими стають навички, що 
дозволяють швидко реагувати за змі-
ни навколишнього світу, та нові методи 
здобуття знань. Особливо актуальною 
модернізація навчання є зараз, у час 
всесвітньої пандемії, коли освітяни поча-
ли використовувати зовсім нові способи 
подання матеріалу, а саме за допомогою 
медіа. Саме тому важливо вміти пра-
вильно користуватися цими джерелами 

знань, адже їх потенціал є надзвичайно 
глибоким.

Соціальні мережі, блоги, мобільні 
додатки – усе це може стати частиною 
новітньої освітньої системи. Сьогодні 
медіапростір наповнений сервісами для 
навчання, особливо практики викори-
стання іноземної мови. Наприклад, ме-
режі Busuu, Interpals, Hellotalk та багато 
інших дають змогу соціалізуватися з од-
нолітками й знайомитисяь з культурою та 
реаліями життя в англомовних країнах, а 
у додатках Duolingo, Cake, Simpler, ELSA 
speak, учень за допомогою ігрових еле-
ментів мотивується до вивчення нових 
лексичних одиниць та граматичних пра-
вил. У різноманітних блогах людина сти-
мулюється не лише підвищенням свого 
рівня знань, а й отриманням цікавої для 
неї інформації.

Надзвичайно важливою частиною 
медіаосвіти є волонтерські програми 
як онлайн, так і офлайн. Волонтерська 
діяльність дозволяє налаштувати зв’яз-
ки не лише з організаціями та людьми 
з власної місцевості, а й з міжнародною 
громадськістю. 

Результатом якісного вивчення іно-
земної мови за допомогою комбінації 
традиційних та новітніх методів навчан-
ня стала участь студентів Бережанського 
фахового коледжу у конкурсі «Стратегіч-
ний розвиток аграрного сектору — ба-
чення молодих українських спеціалістів» 
на базі німецько-українського агрополі-
тичного діалогу.

Отже, освітній потенціал медіа є не-
збагненно багатим і актуальним для су-
часної людини, адже медіапростір сьо-
годні – це основний засіб комунікації та 
міжнародної співпраці.

Тетяна Перит, 
голова 

студентського 
парламенту 

ВСП «Заліщиць-
кий фаховий ко-

ледж
імені Є. Храпливого 

НУБіП 
України»

За сприяння Спілки шкіл рільничих 
міста Намислова (Польща) 12 кращих 
студентів нашого коледжу взяли участь 
у реалізації проекту «Пізнаємо-розумі-
ємо. Польські та українські маршрути 
ідентичності». Його метою було вихо-
вання поваги до історії та культури на-
родів-сусідів, взаєморозуміння моло-
дих людей, збільшення толерантності 
та відкритості через пізнання націо-
нальної ідентичності партнерів. Фінан-
сування реалізації програми проєкту 
здійснювалося Польсько-Українською 
Радою обміну молоддю.

Протягом тижня українські студенти 
спільно з польськими однолітками подо-
рожували Намисловом та його околиця-
ми, відвідували визначні історичні місця 
Кракова, Ополя, Вроцлава, обговорюва-
ли переваги та загрози соціальних ме-
реж, значення минулого в житті сучасної 

молоді, орієнтувалися в незнайомій міс-
цевості за допомогою Google карт, брали 
участь в розвиваючих квестах, малювали 
карту емоцій, співали українсько-поль-
ських пісень, створювали презентації та 
відеофільми. Один із вечорів українці 
провели у родинах польських ровесни-
ків, що дозволило їм краще пізнати зви-
чаї і традиції країни партнерів. У веселій 
дружній атмосфері глибше пізнавались 
національні мови, співались пісні та ви-
конувались танці. Завершальним етапом 
проекту українсько-польського обміну 
молоді в Польщі стало проведення уро-

чистої академії. На захід були запрошені 
представники повітового староства, ке-
рівники освіти, вчителі, представники уч-
нівського самоврядування з інших шкіл. 
Учасники проекту звітували про резуль-
тати проєкту, презентували створені ві-
деофільми та виставку фотографій.

При прощанні у всіх на очах були сльо-
зи, бо провели спільно 7 чудових днів, 
знайшли нових друзів, глибше пізнавали 
польську історію, культуру, звичаї та тра-
диції. 

Через два тижні учні Спілки шкіл ріль-
ничих міста Намислова відвідали Украї-

ну та продовжили реалізацію програми 
проєкту. Наші польські друзі мали екс-
курсію навчальним закладом, історич-
ними місцями міста Заліщики, відвідали 
Червоногород, пізнавали українську 
пісню та танець, мали майстер-клас з пи-
санкарства, побували в Чернівцях, де від-
відали музей архітектури та побуту, Наці-
ональний університет ім. Ю. Федьковича, 
малювали картини побаченого, брали 
участь в екологічній дискусії «Людство і 
природа: співпраця або боротьба», також 
мали кулінарні заняття, де готували стра-
ви національних кухонь, брали участь 
у створенні театральних вистав. Завер-
шився проєкт проведенням заключної 
конференції та презентацією спільних 
фото та відео робіт.

Нам, студентам, випала унікальна 
можливість пізнати державу-сусідку, її 
систему освіти, мову, історію, культуру, 
звичаї та традиції, побут, кухню, познайо-
митись з чудовими людьми та знайти но-
вих друзів. Здобуті знання, досвід, емоції 
будуть збережені на все життя.

Підготувала Тетяна ОЛЬХОВИК,
Науково-методичний центр ВФПО

Марія Білик, 
голова сту-

дентського са-
моврядування 

Бучацького 
коледжу Поділь-

ського ДАТУ

Співпраця Бучацького коледжу По-
дільського ДАТУ зі закладами освіти 

країн Європейського Союзу

Вже понад 15 років триває співпраця 
Бучацького коледжу Подільського ДАТУ 
зі закладами освіти Європейського Со-
юзу. Завдяки колишньому громадянину 
України, а тепер Польщі – Ільківу Роману 
відбулося знайомство адміністрації ко-
леджу із працівниками ZDZ. Внаслідок 

цього була налагоджена тісна співпра-
ця зі закладами освіти Польщі. Кожного 
року організовувалися 2-3 поїздки сту-
дентського та викладацького складу ко-
леджу до Польщі, а польські студенти та 
викладачі приїжджали до нашого регіону 
для знайомства з традиціями, культурою 
нашого закладу освіти. Для гостей орга-
нізовано екскурсії до історичних місць 
нашого краю: Збаража, Львова, Хотина, 
Кам’янця-Подільського.

Цікавою була програма «Молодь в дії», 
яка об’єднала студентів Польщі, Іспанії і 
України. Впродовж 10 днів наші студен-
ти разом з студентами Польщі та Іспанії 
презентували танці свого народу. У фі-
налі танцювали спільний танець, котрий 
плавно переходив з українського аркану 
в іспанський пасодобль та польський по-
лонез. За сприяння наших колег із Польщі 

в нас була змога відвідати заклади освіти 
інших країн Євросоюзу. Наші студенти ра-
зом з польськими студентами відвідали в 
Італії місто романтики Венецію. І, звичай-
но, побували у Ватикані, Базиліці Святого 
Петра. В Іспанії наші делегації побували у 
Мадриді, в одній з найбільших картинних 
галерей Європи, у закладах освіти обмі-
нювалися досвідом роботи, зокрема, ог-
лянули практичну матеріальну базу для 
проведення занять. 

Делегація студентів та викладачів Бу-
чацького коледжу неодноразово побува-
ла у Франції. Викладачі здобували цінний 
досвід та запозичували цікаві ідеї для ро-
боти, студенти – знайомилися з традиці-
ями та культурою. Під час поїздки зро-
блено важливі напрацювання в напрямі 
практичного навчання та складено плани 
для подальшої співпраці.

Марченко 
Катерина

Студентка 
ІІ курсу відді-
лення інфор-

маційних 
технологій,

 голова 
студентської ради 

відділення, 
іменний стипендіат Президента 

України

Ви ніколи не зрозумієте одну 
мову,  доки не будете знати 

хоча б дві. 
Джеффрі Вілланс – англійський 

письменник і журналіст

Англійську мову, завдяки своїй мамі, 
я почала вивчати з 7 років. Цілком зро-
зуміло, що я спочатку не усвідомлюва-
ла, для чого мені це потрібно, але зго-
дом зрозуміла важливість цієї справи.

І сьогодні я цілком переконана, що 
вивчення іноземної мови відкриє нові 
горизонти для кожної людини. Крім 
того, що я можу розуміти свої улюбле-
ні пісні, читати книги і дивитися філь-
ми мовою оригіналу, знання англій-
ської мови гарантує мені нові кар’єрні 
можливості. Я можу подорожувати і 
вільно спілкуватися з різними новими 
людьми, відвідувати культурні заходи 
і розширювати свій світогляд. А також 
проходити стажування за кордоном, 
отримувати нові знання і практичні на-
вички. Також знання англійської мови 
дає мені можливість після закінчення 
навчання отримати посаду в престиж-
ній фірмі або установі  як на території 
України, так і за кордоном.

Хотілося б побажати всім студентам: 
«Не потрібно боятися вивчати іноземні 
мови, тому що мова – це дорожня кар-
та культури. Вона розповідає, звідки 
походять люди і куди прямують.» (Рита 
Мей Браун).

ЗГ УР Т УВАТИ ТА ОБ’Є ДНАТИ
продовження, початок  на стор. 6
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Але задовго до цього у 1967 році ВСП 
«Одеський технічний фаховий коледж 
ОНАХТ» (а тоді ще Одеський технікум 
харчової промисловості) здійснював 
підготовку спеціалістів за економічним 
напрямом – техніків-плановиків для під-
приємств харчової промисловості на за-
очному та вечірньому відділеннях.

Новітня історія циклової комісії еко-
номічних дисциплін разом з новою істо-
рією Одеського технічного коледжу по-
чинається з 1991 року і відкриває нову 
сторінку, яка символізує не тільки вхо-
дження в нове століття, а й змінює ста-
тус закладу освіти. Першим документом 
про організацію роботи закладу нового 
типу – Одеський технічний коледж – був 
наказ від 28.08.1991 року №01/24-ОД. 
Статус коледжу дозволив педагогічному 
колективу проводити підготовку фахівців 
за двома ступенями: І – молодший спеці-
аліст, ІІ – бакалавр.

У витоків комісії економічних дис-
циплін стояла Юкельсон Майя Володи-
мирівна. Протягом 40 років Майя Во-
лодимирівна очолювала комісію. Під 
її керівництвом відкрито у 1992 році  
спеціальність «Комерційна діяльність» 
(у  1994 році спеціальність «Комерційна 
діяльність» перейменовано на «Това-
рознавство та комерційна діяльність»). З 
вересня 1998 року у коледжі розпочато 
підготовку молодших спеціалістів на ден-
ному відділенні за спеціальністю «Еконо-
міка підприємства». 

Сьогодні на економічному відділенні 
створено дві циклові комісії –товароз-
навства та економічних дисциплін. Висо-

кий рівень професіоналізму викладачів 
та компетентний підхід до освітньо-ви-
ховного процесу створили особливі від-
носини між студентами та викладачами 
циклової комісії: порозуміння, дружби та 
націленості на високі результативні по-
казники навчання. Очолює економічне 
відділення  Воронкова Ю.В.

Завдяки  сумісній роботі  з випуску ба-
калаврів у 2016 році було створено об’єд-
нану кафедру економіки ВСП «Одеський 
технічний фаховий коледж ОНАХТ», до 
складу якої увійшли  Кулаковська Т.А.,  
к.е.н., доцент кафедри  економіки про-
мисловості  ОНАХТ, завідувач кафедри 
економіки ОТК ОНАХТ; Копайгородська 
Т.Г., викладач вищої категорії, методист 
ОТК ОНАХТ: Коробкіна О.В.,  викладач ви-
щої категорії, методист ОТК ОНАХТ.

Економічна освіта динамічна, як увесь 
економічний простір. Сьогодні ринок 
вимагає не просто економістів-функці-
онерів, а й різнобічно освіченого, ком-
петентного економіста, орієнтованого 
на управлінську діяльність. І хоча успіш-
ність здобувачів освіти економічного 
відділення одна з найвищих в коледжі, а 
моніторинг думки випускників вказує на  
високий ступінь їх залучення в економіч-
ні процеси,  виникла очевидна потреба 
у фахівцях нового типу – організаторів 
бізнесу у ринкових умовах. І тому у 2018 
році було відкрито нову освітню програ-
му  «Економіка та організація бізнесу»,  
а у 2020 році відкрито ще одну освітню  
програму – «Фінанси, банківська справа 
та інтернет-банкінг».

Економічне відділення завжди йшло 
«у ногу з часом». І сьогодні, коли відбу-
вається реформація освітянського про-
стору, яка пов’язана із загальними со-
ціально-економічними перебудовами, 
викладачі відділення шукають нові шля-
хи включення у новітню систему освіти.

 Очевидна необхідність підвищення 
якості освіти, яка, на наш погляд, почи-
нається з особистості викладача, а потім 
проєктується на студента. Викладачі від-
ділення кожен рік підвищують кваліфі-
кацію, навчаючись очно та дистанційно 
на різних освітніх курсах та семінарах, 
прагнуть відповідати високому званню 
«Викладач». Результатом зростання осо-
бистісних якостей викладача є залучення 
студентів до співпраці. Серед навчальних 
методів стали популярними конкурси 
науково-дослідницьких та практичних 
проєктів, інформаційні тренінги, квести 
зі спеціальності, круглі столи, диспути, 
інше. Сьогодні викладачі економічно-
го відділення зосереджують свою увагу 
на  інтерактивних формах навчання: ді-
лова гра, розробка проєктів, колектив-
не рішення творчих завдань, тренінг 
(коучинг), круглий стіл, вебінари тощо. 
Викладачі економічного відділення об-
ґрунтовано вважають, що залучення 
студентів до колективних форм науко-
во-творчої роботи різними методами ін-
терактивних технологій здатні забезпе-
чити формування актуальних  загальних 
і професійних  компетенцій, які очікують 
роботодавці.

Студенти економічного відділення 
беруть активну участь у предметних об-
ласних олімпіадах, конкурсах та науко-
во-практичних конференціях, де посіда-
ють призові місця. 

Виховна робота спрямована на від-
родження національної свідомості, ви-
вчення народної культури та традицій. У 
відділенні проводять конкурси, спрямо-
вані на знайомство з професію та набуття 
практичних навичок і вмінь. 

Економічне відділення активно роз-
виває співробітництво із провідними фа-
хівцями статистико-економічної, фінан-
сової, а також управлінської діяльності. 

Викладачі щороку оновлюють і вдо-
сконалюють навчально-методичні ма-
теріали, а також  розробляють нові на-
вчально-методичні посібники, видають 
навчальні посібники під грифом ОНАХТ 
та МОН.

Велику допомогу у формуванні особи-
стісних якостей та стилю педагога нада-
ють викладачі та методисти Одеської на-
ціональної академії харчових технологій, 
з якими  ми, викладачі коледжу, протягом 
багатьох років підтримуємо дружні зв’яз-
ки, закладені ще у далеких 70-х; відвіду-
ємо семінари, проходимо підвищення 
кваліфікації на базі ОНАХТ, створюємо 
спільні проєкти. Наші студенти продов-
жують своє навчання на різних кафедрах 
ОНАХТ за рівнями освіти бакалавр та ма-
гістр і дуже задоволені відкритістю ви-
кладачів. Студенти коледжу охоче беруть 
участь у студентських конференціях, кон-
курсах та інших заходах, які проходять у 
стінах ОНАХТ. Ми активно співпрацюємо 
із кафедрами ОНАХТ: економіки промис-
ловості, обліку та аудиту, управління біз-
несом, менеджменту і логістики, марке-
тингу, підприємництва і торгівлі.

Викладачі економічного відділення 
впевнені у своїх позитивних перспек-
тивах, готові до нових змін, не бояться 
випробувань нового часу, бо позаду фун-
даментальна історія людей, які створили 
комісію економічних дисциплін, її тради-
ції і перемоги, які не забуваються. Історія 
викладачів-професіоналів, їх приклад 
відданості своїй справі дають нам насна-
гу для подальших досягнень.

За період новітньої історії з 1991 року 
по 2020 рік – за майже 30 років –-  еконо-

мічне відділення випустило більш ніж 100 
навчальних груп та підготувало більш як 
2400 фахівців, якими ми по праву пиша-
ємося. 

Комісія економічних дисциплін у 
складі економічного відділення за під-
сумками роботи була неодноразово від-
значена як краща: у 2008, 2012, 2013, 2017 
роках. У  2019-2020 навчальному році ко-
місія економічних дисциплін за резуль-
татами роботи також визнана кращою  і 
занесена у Книгу трудової та педагогічної 
слави коледжу.

Олена КОРОБКІНА,
 викладач 

ВСП «Одеський технічний 
фаховий коледж ОНАХТ»

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА

продовження на стор. 12

У НОГУ З ЧАСОМ
Історія економічного відділення ВСП «Одеський технічний 

фаховий коледж ОНАХТ» розпочалася у 1998 році: заклад 
освіти почав підготовку молодших спеціалістів на денному 
відділенні за спеціальністю «Економіка підприємства». 

Барський фаховий коледж тран-
спорту та будівництва НТУ – справ-
ді унікальний заклад освіти! У його 
стінах, де готують до професійного 
життя техніків-механіків, техніків-бу-
дівельників, менеджерів автомобіль-
них перевезень, інженерів з безпеки 
руху, землевпорядників, створили 
студентське телебачення! Звісно, що 
для коледжу технічного спрямування 
це є досить рідкісним явищем в Укра-
їні, якщо не єдиним. Але у БФКТБ НТУ 
можливо все! Бо тут настільки творча 
атмосфера, що нові ідеї народжуються 
на кожному кроці. Кого ж осяяла дум-
ка заснувати STUDENTS бкТб? Про це 
запитуємо у викладачки філологічних 
дисциплін коледжу Наталі Сурми, яка 
своєю креативністю, ерудованістю, 
енергійністю та життєрадісністю запа-
лює студентську молодь на творення 
цікавих телевипусків.

▶ Наталю Василівно, як народився 
цей успішний проєкт?

Ідея створення інформаційного сту-
дентського ТБ стала цілком закономір-
ною. Адже творчий пошук, новаторство, 
постійний рух уперед, до нових вершин 
розвитку – ось на що весь час спрямовує 
колектив і студентство очільник нашого 
закладу освіти Йосип Кібітлевський. Він 
власним прикладом показує, що, досяг-
нувши поставленої мети, потрібно роби-
ти наступний, більш прогресивний крок.

Про надзвичайно цікаве, змістовне і ко-
лоритне життя Барського фахового колед-
жу транспорту та будівництва НТУ можна 
знімати цілі серіали. І вже досить давно 
існує наш коледжанський канал «Ютуб» 
(https://www.youtube.com/channel/UCJ60-
jP7ZAxsV4sKqgIbKHw/feed). На ньому є 
чимало різних фільмів про студентське 
буття, про заклад освіти. Також розміще-
но ролики з різноманітних заходів, кон-
ференцій, конкурсів тощо. Нам є про що 
розповідати і є чим ділитися в плані ідей, 
навчання, виховання, практичних нави-
чок та професійної майстерності.

Отже, у 2017 році студрада започат-
кувала «STUDENTS бкТб», яке, по суті, є 
блогом студентства Барського фахового 
коледжу транспорту та будівництва НТУ. 
Це новий, унікальний за своєю масштаб-
ністю та розлогістю проєкт. У ньому сту-
дійна команда виходить за рамки можли-
вого, дає глядачеві не лише побачити та 
почути, але й відчути емоції, які вирують 
під час тієї чи іншої події. Телеефір розби-
то на декілька рубрик: новини, пробле-
ми, культура, спорт, відпочинок, соціаль-
ні опитування тощо.

У БАРСЬКОМУ 
КОЛЕДЖІ 

МОЖЛИВО ВСЕ! 
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ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Теоретичний курс навчальних дис-
циплін забезпечує студентів знаннями, 
передбаченими вимогами конкретного 
освітньо-кваліфікаційного рівня, а під час 
практики вони набувають уміння засто-
сувати ці знання до виконання фахових 
компетенцій.

Особливого значення набуває прак-
тична підготовка фахівців з агрономії в 
умовах сьогодення. Разом з тим вини-
кає гостра потреба в комунікативних і 
висококваліфікованих фахівцях, які ро-
зуміються на сучасних технологічних 
процесах.

Підвищення якості професійної підго-
товки таких фахівців вимагає поліпшення 
якості та рівня організації проведення 
практики.

Завданням практичного навчан-
ня є закріплення і поглиблення знань, 
отриманих студентами в процесі тео-
ретичного навчання, набуття необхід-
них умінь, навичок і досвіду практичної 
роботи із майбутньої професії для при-
йняття самостійних рішень під час кон-
кретної роботи в реальних ринкових і 
виробничих умовах. 

Реалізація новітніх технологічних 
проєктів у сучасному агровиробництві 
вимагає посиленої уваги до організації 
практики студентів. З метою підготовки 
кваліфікованих фахівців у сільському гос-
подарстві студенти відділення «Агроно-
мія» Коледжу ПДАТУ проходять навчаль-
ну практику на колекційно-дослідних 
ділянках, полях навчально-практичного 
центру, у передових господарствах об-
ласті, де набувають практичних навичок 
і вмінь роботи з об’єктами професійної 
діяльності. Це завдання реалізовується 

шляхом використання потужного мате-
ріально-технічного потенціалу навчаль-
но-практичного центру.

Колекційно-дослідні ділянки вхо-
дять у структуру регіонального на-
вчально-практичного центру, головним 
завданням якого є забезпечення осві-
ньої, дослідної та практичної діяльності 
з метою підготовки кваліфікованих фахів-
ців аграрного профілю.

Колекційно-дослідні ділянки органі-
зовано з метою створення колекції сіль-
ськогосподарських рослин, вивчення їх 
ботанічних, біологічних особливостей, 
операцій технології вирощування, забез-
печення умов проведення лаборатор-
них, практичних занять, дослідних робіт 
згідно з навчальними планами, програ-
мами окремих дисциплін та типовою 
програмою практик із спеціальності 201 
Агрономія.

Для підвищення фахових компетен-
ції студентів укладено угоду про співп-
рацю коледжу з компанією-партнером 
ТОВ «Український аграрний ресурс, 
український виробник мікродобрив». 
На колекційно-дослідних ділянках про-
водили дослідження на тему «Продук-
тивність ячменю ярого  залежно від по-
закореневого підживлення макро- та 
мікроелементами».

Український аграрний ресурс – укра-
їнська компанія, основною сферою діяль-
ності якої є розробка мікродобрив та їх 
виробництво. Продукцію компанії випус-
кають під торговою маркою «РОСТОК». 
Компанія виробляє комплексні мікродо-
брива, розроблені з урахуванням потреб 
конкретних  сільськогосподарських куль-
тур до мікроелементів. Слід зазначити, 

що продукція цілком відповідає норма-
тивам європейських стандартів якості та 
екологічності.

Співпраця закладу освіти з провід-
ними компаніями, які представлені на 
аграрному ринку,  дають студентам мож-
ливості під час проходження навчальних 
практик (закладання та проведення до-
сліджень), проведення круглих столів, 
семінарів практично оволодіти сучасни-
ми методиками в галузі агрономії.

Практика студентів за кордоном – 
одна з дієвих форм практичної підготов-
ки, що є компонентною освітньо-профе-
сійної програми підготовки фахівців для 
здобуття кваліфікаційного рівня. 

З метою сприяння професійному 
розвитку студентів, обміну досвідом та 
зростання  якості освітніх послуг на під-
ставі укладених договорів про співпра-
цю в організації та проведенні практики 
студентів за кордоном студенти коледжу 
мають можливість проходити практику у 
Польщі, Німеччині та Болгарії.

Основними напрямами є інтеграція 
національної аграрної освіти до світо-
вого освітнього простору на основі за-
кріплення теоретичних знань студентів і 
вивчення практичного досвіду ведення 
сільського господарства в країнах з роз-
виненим аграрним сектором економі-
ки; оволодіння студентами передовими 
технологіями вирощування, переробки 
та реалізації сільськогосподарської про-
дукції; вивчення досвіду застосування 
сучасної техніки та набуття практичних 
навичок роботи з нею.

Практика за кордоном для студентів 
є унікальною можливістю застосовувати 
отримані вміння та знання на практиці. 
Проживаючи в іншій країні, студенти вдо-
сконалюють знання іноземних мов під 
час перебування в мовному середовищі  
та мають можливість реалізовуватися в 
нових умовах, поліпшити матеріальний 
стан та ознайомитися з культурою і мен-
талітетом іншого народу. Беручи участь 
у міжнародних програмах, студенти на-
бувають практичного досвіду та стають 
конкурентоспроможними на ринку пра-
ці, вивчаючи ведення сільського госпо-
дарства в країнах з розвинутим аграр-
ним сектором, та набувають практичного 
досвіду ведення сільськогосподарського 
виробництва.

Нові вимоги, які висуває нинішня еко-
номічна ситуація в країні до фахівців, що 

зайняті у сфері агропромислового ви-
робництва, не зводиться лише до рівня 
освіченості. Тому від майбутнього фахів-
ця аграрного профілю вимагається поєд-
нання, з одного боку, глибоких виробни-
чо-технічних знань, з іншого – ґрунтовне 
володіння соціально-психологічними 
знаннями, які дозволяли б достатньо 
ефективно керувати виробничими під-
розділами, успішно працювати у різних 
галузях аграрного сектору України.

Ефективна організація практичної 
підготовки та засвоєння студентами до-
статнього обсягу знань, визначених про-
грамами навчальних дисциплін, сформо-
ваність у них до моменту їхнього виходу 
на практику первинних фахових умінь та 
компетенцій, отриманих на практичних 
заняттях у процесі навчання, будуть про-
відними чинниками, що сприятимуть лег-
кому залученню фахівців до виробничої 
діяльності.

Інна ФЕДОРУК, 
завідувач відділення 

Олеся ГОРОДИСЬКА, 
викладач 

Коледж Подільського державного 
аграрно-технічного університету

Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я 
Т А  П Р О Ф Е С І Й Н А 
М А Й С Т Е Р Н І С Т Ь

Пр ак тична підготовк а ф ахівців зі  спеціа льнос ті  201 Агро -
номія є  основною ск ладовою освітнього процес у в  агр арних 
з ак лад ах ф ахової  передвищої  освіти.  Професійна підготовк а 
с т удентів проводитьс я д ля отримання пр ак тичних навичок, 
що формує в  майбу тньому ф ахівц я,  зд атного розв’язув ати 
пр ак тичні  проблеми в га лу зі  агрономії  з а  цією спеціа льніс тю. 

дослідження та робота студентів 
на колекційно-дослідних ділянках 

Коледжу ПДАТУ
https://www.youtube.com/

watch?v=wySe8cMfxy0

дослідження та робота студентів 
на колекційно-дослідних ділянках 

Коледжу ПДАТУ
https://www.youtube.com/

watch?v=wySe8cMfxy0
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МУЗЕЙНА СПРАВА

Новокаховський політехнічний ко-
ледж має свою більш ніж шістдесятилітню 
історію освітньої діяльності. За декілька 
років до ювілею виникла ідея створення 
музею з метою збереження історичної 
спадщини закладу освіти, робота вияви-
лася цікавою і багатогранною. 

Проєкт «Музей коледжу» має реалізу-
вати декілька завдань пошукового та ви-
ховного характеру: акумуляція архівних 
інформаційних матеріалів для створення 
повної і неупередженої історії коледжу, 
розвиток дослідницьких здібностей сту-
дентів, сприяння збереженню культурної 
спадщини міста, створення духовно-мо-
рального виховного середовища, фор-
мування активної громадянської позиції, 
єднання колективу, виховання толерант-
ності. 

Важливе місце при цьому займає без-
посередній контакт студентів із досто-
вірними матеріалами, елементами історії 
та культури. Музей має стати не просто 
особливим навчальним кабінетом, але й 
одним із виховних центрів відкритого ос-
вітнього простору. Бо, як відомо, він збе-
рігає зв’язок у часі,  об’єднує випускни-
ків різних поколінь. Музейна діяльність 
передбачає формування центру творчої 
співпраці викладачів і студентів для збе-
реження і наступності кращих традицій 
життя коледжу.

Перший етап реалізації проєкту був 
пов’язаний з організаційними питання-
ми: створення ради музею у складі викла-
дачів та студентів, планування музейних 
секцій, визначення форм роботи та тер-
мінів виконання, окреслення можливих 
форм представлення зібраного експози-
ційного матеріалу.

Було сплановано роботу музейно-
го активу, а саме створено секції для 
пошуку матеріалів, кожна з яких отри-
мала свій «відрізок» історичного часу 
в пошуковій діяльності. Студенти за-
пропонували назви секцій та обсяги їх 
робіт: «Архіваріус» – її учасники мали 
займатися архівними дослідженнями, 
«Інтерв’юер» – мав записувати бесі-
ди-спогади викладачів-ветеранів, чле-
ни секції «Випускник» – мали встанов-
лювати зв’язок з випускниками, «Наші 
перемоги» – учасники секції збирали 
матеріали про видатні досягнення сту-
дентів. Секція «Сучасне життя коледжу» 
представлена кількома напрямами, які 
розповідають про освітню, наукову, 
багатогранну творчу, виховну роботу. 
Активна пошукова діяльність зі збору 
та оформлення документальних та фо-
томатеріалів захопила викладачів та 
студентів.   

Цікавими знахідками стали деякі фак-
ти зі створення Новокаховського елек-
тромеханічного технікуму – історичного 
попередника політехнічного коледжу. 
Першим  виявленим спірним фактом 
стала дата 18 серпня 1958 р., коли офі-
ційно було створено Новокаховський 
вечірній електромеханічний технікум як 
самостійний заклад освіти. Однак ця по-
дія відбулася як результат реорганізації 

Новокаховського філіалу Запорізького 
гідроенерготехнікуму, який було засно-
вано у 1954 році за клопотанням управ-
ління «Дніпрострою» під час будівництва 
Каховської ГЕС. Як свідчать архівні мате-
ріали,  у 1954 р. відбувся перший прийом 
учнів Новокаховського філіалу за спеці-
альністю «Монтаж та експлуатація енер-
госилового обладнання ГЕС» з 71 учнями, 
за другою спеціальністю «Гідротехнічне 
будівництво» до технікуму вступило 62 
особи, сформовано дві групи. Контин-
гент філіалу становив 133 учні з-поміж 
будівників ГЕС. Вдень вони працювали на 
будівництві, а ввечері сідали за учнівські 
столи, опановуючи теоретичні ази спеці-
альності. Свого приміщення технікум не 
мав і заняття проводили у будівлі управ-
ління «Дніпрострою»(будівля Новокахов-
ської міської ради), пізніше – у приміщен-
ні середньої школи №3 по вулиці Леніна, 
5, згодом – в середніх школах №2,4, у бу-
дівлі Новокаховського сільськогосподар-
ського технікуму.

Архівні пошуки допомогли встанови-
ти послідовну хронологію реорганізацій-
них процесів від філіалу до самостійного 
технікуму, які відбувалися у 1956-1958 рр. 
Рада Міністрів УРСР 8 травня 1958 р. роз-
порядженням № 489-Р прийняла рішен-
ня передати Новокаховський філіал під 
управління Херсонського Раднаргоспу, 
який і вирішив його майбутню долю, за-
твердивши розпорядженням від 18 серп-
ня 1958 р. № 622 створення Новокахов-
ського вечірнього електромеханічного 
технікуму. 

Фотоматеріалів цього періоду ви-
явилося дуже мало, і вони становлять 
особливу історичну цінність. Старі фо-
тографії потребували реставрації, для їх 
відновлення були залучені студенти спе-
ціальності програмування. У пригоді ста-
ли знання з web-дизайну. Було реставро-
вано і оцифровано фотографії 1954-1958 
років.  Так, до архіву коледжу увійшли фо-
тографії планшетів перших випусків учнів 
Новокаховського філіалу Запорізького 
гідроенерготехнікуму від 1958 р.  

Віддаючи належне законам історичної 
спадковості, слід зазначати, що створен-
ня самостійного закладу освіти – Ново-
каховського електромеханічного техні-
куму стало подією, початок якої бере у 
1954 р., і пов’язаною із заснуванням фі-
ліалу Запорізького гідроенерготехнікуму 
в молодому місті Нова Каховка, якому на 
той час було тільки два роки. В історії ко-
леджу відбулося декілька процесів реор-
ганізації: у 1958 р. створено самостійний 
заклад освіти – Новокаховський вечірній 
електромеханічний технікум, у 1971 р. 
– Новокаховський електромеханічний 
технікум з денною формою навчання, 
у 2008 р. – Новокаховський політехніч-
ний коледж у структурі Одеського наці-
онального політехнічного університету. 
За весь цей час філіал-технікум-коледж 
не припиняв своєї освітньої роботи, про-
довжуючи навчати та виховувати потріб-
них країні фахівців. 

Дослідження допомогли виявити ма-
ловідомі факти з історії коледжу, а саме: 
відкриття Бериславського філіалу Ново-
каховського вечірнього електромеханіч-
ного технікуму. Розпорядженням від 8 
липня 1960 р № 448 у місті Берислав Хер-
сонської області на базі Бериславського 
машзаводу запрацював ще один заклад 
освіти, який мав підготувати кваліфікова-
ні кадри за спеціальністю «Обробка мета-
лу різанням». 

Отримані матеріали було класифіко-
вано за історичними періодами розвитку 
закладу освіти, створено скановані копії 
фото та архівних матеріалів, електронний 
журнал обліку експонатів. Рада музею 
вирішила підготувати презентаційний 
стендовий макет основних етапів історії 
коледжу. 

Перша сторінка присвячена подіям 
50-х років минулого століття, а саме: бу-
дівництву Каховської ГЕС, заснуванню 
міста Нова Каховка та першого технічно-
го закладу освіти – філіалу Запорізького  
гідроенерготехнікуму у 1954 р., який було 
відкрито за ініціативою керівництва «Дні-
прострою». Наступна сторінка пов’язана 
з першою реорганізацією закладу освіти 
у 1958 р. – Новокаховського вечірнього 
електромеханічного технікуму, який очо-
лив Іван Федорович Дергачов. За відсут-
ністю навчального корпусу та сформова-
ного педагогічного колективу директору 
довелося вирішувати питання організації 
освітнього процесу. Заняття проводили у 
приміщеннях перших у місті шкіл – №3, 2, 
цехах електромеханічного заводу, викла-
дачами були інженерні кадри заводу. 

У 60-х роках відбувався процес ста-
новлення технікуму: формувався педа-
гогічний колектив, відкривалися нові 
спеціальності підготовки кадрів для 
Новокаховського електромашзаводу, 
а саме: «Електромашинобудування» 
у 1959 р., «Ливарне виробництво» у 
1961р., зростав контингент учнів техні-
куму, а саме з 250 осіб у 1959 р. до 407 
у 1961 р. У 1971 р. технікум отримав 
новий статус і назву: Новокаховський 
електромеханічний з денною формою 
навчання. 

У 1982-1983 роках кількість учнів 
зросла до 1077 осіб під керівництвом 
нового директора Мережука Анатолія 
Васильовича. У технікумі було відкрито 
нові економічні спеціальності: «Еконо-
міка і планування на машинобудівних 
підприємствах», «Бухгалтерський об-
лік». Наступна сторінка історії пов’яза-
на з ім’ям  Лози Людмили Тимофіївни, 
яка очолила заклад у 1999 р. і сприяла 
відкриттю низки спеціальностей: «Ко-
мерційна діяльність», «Обслуговування 
і ремонт електроустаткування автомо-
білів і тракторів», «Програмування для 
електронно-обчислювальної техніки і 
автоматизованих систем», «Організація 
перевезень і управління на автомобіль-
ному транспорті».  У 2008 р. відбулася ще 
одна знаменна подія в історії технікуму: 
НКЕМТ увійшов до структури Одеського 
національного політехнічного універ-
ситету і отримав нове ім’я – Новокахов-
ський політехнічний коледж.

 Підготовку електронної версії стенду 
здійснювали студенти відділення програ-
мування під час проходження навчальної 
практики. Разом із викладачами спеці-
альності провели технічну роботу з підго-
товки фотоматеріалів, студенти отримали 

навички роботи з різними дизайнерськи-
ми програмами, працювали з системою 
створення електронного фонду архівних 
матеріалів коледжу. Студенти, які працю-
вали над проєктом, значно розширили 
свої знання, з такої дисципліни, як веб-
дизайн. Окрім навчальної складової, слід 
додати розвиток дослідницьких навичок, 
зацікавленості в історичному минулому 
закладу освіти та міста. Архівні матері-
али стали основою для подальшого до-
слідницького пошуку та публікації нових 
матеріалів з історії закладу освіти.  Отри-
мані відомості сформували підставу для 
дискусії щодо дати заснування закладу 
освіти, адже вона може бути перенесена з 
дати  18 серпня 1958 р. на 1 вересня 1954 
р. – дати створення Новокаховського фі-
ліалу Запорізького гідроенерготехнікуму. 

Проєкт має довгостроковий харак-
тер, здійснюється пошук сучасних форм 
музейної експозиції. Так, за пропозицією 
студентів розпочато роботу над електро-
нним альбомом фотоісторії коледжу, яка 
має продовжуватися із залученням сту-
дентів інших відділень коледжу. Проєк-
тна форма роботи показала свою резуль-
тативність у розвитку інтелектуальних і 
творчих здібностей, організаційних нави-
чок студентів, формування у них активної 
громадянської позиції та відповідаль-
ності за збереженні культурно-історич-
ної пам’яті свого міста.  Проєкт «Музей 
коледжу» дає можливість долучити сту-
дентську молодь до істинних цінностей, 
прищепити любов та повагу до закладу 
освіти, краще пізнати його історію.

Проєкт «Музей коледжу» є практич-
но необмеженим потенціалом виховно-
го впливу на уми і душі наших студентів. 
Участь в пошуково-дослідницькій роботі, 
зустрічі з цікавими людьми, знайомство 
з  достовірними фактами допомагають 
дізнатися історію і проблеми рідного 
краю зсередини, зрозуміти, як багато 
сил і душі вкладено у розвиток нашого 
коледжу, краю, частиною якого є і ми. Це 
виховує повагу до пам’яті минулих поко-
лінь, дбайливе ставлення до культурної 
та історичної спадщини, без чого не мож-
на виховати патріотизм і любов до сво-
єї Вітчизни, до малої Батьківщини. Цей 
проєкт дає можливість студентам спро-
бувати свої сили в різних видах науко-
вої, технічної та громадської діяльності. 
Багато практичних навичок набувають 
вони, беручи участь у проєкті. Це нави-
чки пошукової роботи, вміння аналізува-
ти історичні джерела, реставрувати  істо-
ричні документи, зіставляти факти тощо. 
«Музей коледжу» – це складний організм. 
Його життєздатність цілком залежить від 
злагодженої творчої роботи колективу 
педагогів і студентів, у процесі якої сту-
денти пізнають важливість колективної 
діяльності, вчаться збирати матеріал, 
обирати найважливіше і аргументовано 
дискутувати, керувати своєю ділянкою 
роботи, відповідати за свої вчинки і рі-
шення. Внаслідок такої співпраці й відбу-
вається документування цікавих та більш 
значущих подій в історії нашого коледжу, 
при якому функціонує музей, беручи на 
себе «літописну функцію». 

 Ірина КУЗЬМЕНКО,
Тетяна ХИЩЕНКО,

ВСП «Новокаховський політехнічний 
фаховий коледж 

ДУ «Одеська політехніка»

М У З Е Й  М А Є  Б У Т И  П Р О С Т О Р И М . . .
Музей має бути простором 

для роздумів , 
пам’яті , виховання. . . 
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ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

ВСП «Немішаївський фаховий ко-
ледж НУБіП України» зробив важли-
вий крок на шляху до поліпшення 
якості освіти, підвищення мотивації 
студентів до своєї майбутньої профе-
сійної діяльності, підвищення якості 
підготовки фахівців в реальних умо-
вах виробництва зі спеціальностей 
181 «Харчові технології» і 204 «Техно-
логія виробництва і переробки про-
дукції тваринництва».

Урочисте відкриття навчально-вироб-
ничої лабораторії «Технології молока і 
молочних продуктів» відбулося 8 лютого 
2021 року у відділенні «Технологія вироб-
ництва і переробки продукції тваринни-
цтва» (ТВППТ).

На відкриття лабораторії завітали 
гості: Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, 
декан факультету харчових технологій та 
управління якістю продукції АПК НУБіП 
України, Кондратюк Вадим Миколайович, 
декан факультету тваринництва та водних 
біоресурсів, Вознюк Микола Федорович, 
директор ТОВ «Брусилівський маслоза-
вод», Лавренюк Олександр Антонович, 
директор ДП «Клавдіївське лісове госпо-
дарство», член наглядової ради коледжу.

«Завдяки підтримці НУБІП України, 
спонсорській допомозі наших друзів 
підприємств-партнерів, сьогодні ми від-
криваємо нову лабораторію, – наголо-
сив директор коледжу Володимир Ілліч 
Альохін. – Ми провели докорінну модер-
нізацію навчальної лабораторії, розмеж-

ували санітарні, навчальні і виробничі 
зони, збільшили виробничі потужності, 
створивши повноцінну модель виробни-
чого цеху з переробки молока і виробни-
цтва молочних продуктів, де наші студен-
ти-технологи удосконалюватимуть свої 
практичні навички».

Лариса Вацлавівна подарувала відді-
ленню навчальну літературу і зазначила, 
що мало яке підприємство може похизу-
ватися наявністю повного циклу вироб-
ництва «від лану до столу», як це стало 
можливим у коледжі. Тепер студенти 
не лише знатимуть теорію, але зможуть 
практично застосовувати свої вміння, і до 
того ж споживати високоякісну продук-
цію власного виробництва.

Варто зазначити, що модернізова-
на лабораторія «Технології молока і 
молочних продуктів» обладнана необ-
хідним обладнанням та приладами, зо-
крема, сироварнями-пастеризаторами 
на 50 і 300 л, сепаратором, маслобійкою, 
камерами зберігання готової продукції, 
виробничими меблями, лабораторним 
обладнанням для визначення якості мо-
лока і молочної продукції тощо.

Головне, що молочна продукція лабо-
раторії виготовляється із високоякісного 
молока від корів навчально-виробничої 
лабораторії коледжу «Тваринництво», де 
доїння корів і первинна переробка моло-
ка завжди під чітким контролем ветери-
нарного лікаря та фахівців тваринництва. 
Кожна партія молока проходить аналіз за 

шістьма якісними показниками на сучас-
ному ультразвуковому аналізаторі.

Нині лабораторія націлена на вироб-
ництво масла, кисломолочного сиру, 
м’яких і напівм’яких сирів, але асорти-
мент надалі розширюватиметься і най-
ближчим часом реалізовуватиметься го-
това продукція.

На порівняно невеликому виробни-
цтві чітке дотримання санітарно-гігіє-
нічних правил, що відповідають норма-
тивним вимогам. Значна частина роботи 
виконується вручну, щоб зберегти уні-
кальний смак крафтових молочних про-
дуктів.

Переконатися, що продукція, яку ви-
готовляє лабораторія, дійсно високоякіс-
на, могли всі гості та відвідувачі. Продегу-
стувати крафтові сири нової лабораторії 
прийшли викладачі та співробітники ко-
леджу. Всі відмітили неперевершені ви-
сокі смакові якості сирів.

«Всі зусилля колектив коледжу по-
стійно спрямовує на поліпшення якості 
освіти, удосконалення наявної матері-
ально-технічної бази, на те, щоб підготу-
вати високопрофесійних фахівців, здат-
них успішно працювати на підприємствах 
України, – зазначив директор коледжу 
Володимир Ілліч,  –  і це головне завдання 
закладу освіти»!

Ніна ВІЛЬЧЕНКО,
завідувачка бібліотеки 

ВСП «Немішаївський фаховий коледж 
НУБіП України»

ВІДКРИТ ТЯ С УЧАСНОЇ НАВЧА ЛЬНО-
В И Р О Б Н И Ч О Ї  Л А Б О Р А Т О Р І Ї 

В умовах модернізації освіти голов-
ним напрямом розвитку студентів є 
підвищення якості освіти, а це, в свою 
чергу, потребує нових освітніх техно-
логій, форм та інновацій, здатних за-
безпечити високу якість підготовки 
фахівців.

Через складність вивчення дисциплін, 
середній рівень підготовки студентів 
важливого значення набуває мотивація 
до навчання. Аналізуючи свій педагогіч-
ний досвід, ми дійшли висновку, що інно-
ваційні методи викладання спеціальних 
дисциплін, використання інтеграційних 
зв’язків є ефективною мотивацією до нав-
чання.

Одним із шляхів реалізації інтеграль-
них технологій в освітньому процесі є 
проведення міждисциплінарних позаау-
диторних заходів.

Згідно з робочими програмами дис-
циплін «Гроші та кредит» і «Банківські 
операції» викладачі фінансових дисци-
плін Шепетівського коледжу ПДАТУ Крав-
чук Н.І., Вікоренко А.Л. практикують про-
ведення інтегрованих занять. Зокрема, 
досить цікавою і захопливою є екскурсія 
студентів спеціальності «Фінанси, банків-
ська справа та страхування» до Музею 
нумізматики, що в місті Остріг Рівнен-
ської області. 

На нумізматичній виставці експону-
ється понад три тисячі предметів Дер-
жавного музейного фонду: колекції мо-
нет, монетні скарби, паперові гроші тощо.

Експозицію побудовано за хроноло-
гічним принципом, починаючи від доби 
Київської Русі й до сучасних пам’ятних і 
ювілейних монет та банкнот Української 
держави.

Важливе місце на виставці займає 
продукція Банкнотно-монетного дво-
ру НБУ. Банкнотно-монетний двір НБУ 
використовує найновіші технології для 
карбування монет, а саме: голографічні 
елементи, використання емалей, коштов-
ного каміння тощо. Всі ці техніки відобра-
жено в пам’ятних монетах.

Усе це мали можливість побачити і по-
чути студенти від екскурсовода. Студен-
там було цікаво дізнатися історію грошо-
вого обігу на території України, побачити 
колекцію пам’ятних монет незалежної 
України. Раніше почуте і прочитане з дис-
циплін «Гроші та кредит» нарешті змогли 
побачити майбутні фінансисти та банкі-
ри.

Таким чином, сучасний музей грошей 
не тільки надає відвідувачам можливість 
ознайомитися із цінними експонатами, а 

й підвищити рівень своєї фінансової гра-
мотності.

Поглибити знання мали можливість 
студенти коледжу також і під  час інте-
грованого заняття-екскурсії з дисциплін 
«Банківські операції» і «Гроші та кредит» 
до банківських установ м. Шепетівка. До-
брозичливо зустріли студентів керуючі 
банками АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощад-
банк», АТ «А-БАНК», АТ «Райффайзен Банк 
Аваль», АБ «Укргазбанк» тощо. Студен-
ти ознайомилися із видами банківських 
послуг, які надає  банківська установа; 
зрозуміли, що пріоритетними напрямами 
в розвитку банку є робота з корпоратив-
ним, малим та середнім бізнесом, а також 
з фізичними особами.  А ще дізналися, що 
керуючі та працівники банків в минулому 
є випускниками нашого коледжу.

Інтеграція знань відіграє велику роль 
у підвищенні рівня теоретичних знань 
студентів з питань, які є спільними для 
певного циклу дисциплін, а також у під-
вищенні рівня сформованості професій-
них компетентностей.

Інтегровані заняття розширюють 
функції викладача, дають можливість 
удосконалити та поліпшити методику 
роботи; дають спробу вийти за межі ша-
блонів традиційних форм їх проведення, 
проявити педагогічну творчість, а це, в 
свою чергу, дає можливість підвищити 
якість підготовки фахового молодшого 
бакалавра.

Досвід роботи переконує, що вико-
ристання інтеграційних видів занять по-
ліпшує  процес  засвоєння  знань. Вони є 
результативнішими за традиційні, дають 
можливість викладачу визначити рівень 
знань та індивідуальні здібності кожного 
студента. А найкориснішим у такому нав-
чанні є те, що зростає мотивація до нав-
чання.

Отже, проведення інтегрованих за-
нять – досить складний етап в організації 
освітнього процесу. Інтегровані заняття 
відповідають провідним тенденціям роз-
витку освіти, вносять новизну, оригіналь-
ність в освітній процес. Використання ін-
тегрованих методів має переваги в тому, 
що дозволяє урізноманітнювати освітню 
діяльність, позбавлятися шаблонів, спри-
яє підвищенню активності студентів, а 
отже, і ефективності навчання.

Наталія КРАВЧУК, 
Альона ВІКОРЕНКО, 

викладачі Шепетівського 
коледжу ПДАТУ

І Н Т Е Г Р А Л Ь Н І  Т Е Х Н О Л О Г І Ї
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Інтернет – невід’ємна частина життя як 
студентів, так і викладачів. Не тільки під 
час перерв, а й на заняттях студенти пе-
ребувають онлайн, виправдовуючись, що 
в інтернеті вони шукають щось необхідне 
з вивчення певного предмета.

Добре якщо так. А якщо ні? Якщо наші 
вихованці потрапили на гачок сумнозвіс-
них кураторів з суїцидальних  груп, що за-
брали на той світ життя не однієї дитини? 

Гра «Синій кит», або «Тихий дім», «Збу-
ди мене в 4:20», «Море китів», «Чумацький 
шлях», «NaN», «F57» з’явилася в лютому 
2007 року. Куратори гри примушують  під-
літків заподіювати собі шкоду: обов’язко-
во прокидатися о 4.20 ранку, різати собі 
вени, робити на тілі опіки тощо. Закінчу-
ється гра самогубством. 

Крім «Синього кита» в мережах є й 
інші «Групи смерті»: правонаступниця 
«Синього кита» – «Червона сова», «Біжи 
або помри», «Момо» – відносно нова 
гра у WhatsApp. Точна мета цієї гри не-
відома, але є припущення, що це дове-
дення дитини до самогубства або пси-
хічних розладів.

Сумнозвісні куратори груп смерті ви-
гадують все нові ігри.  Вони надсилають 
учаснику відео жахіть, від яких мороз іде 
по шкірі, і депресивну музику, яка при-
зводить до стану байдужості до всього, 
що відбувається навколо. Переважно це 
мінорна електронна музика, де низькі 
частоти перемішуються зі звуками моря 
та китів. 

Підліток починає боятися заподіяти 
шкоду рідним людям і тому безвідмовно 

виконує всі інструкції куратора. Завдання 
різні: вишкрябати на руці (нозі, грудях) 
лезом кита, метелика або сову, вбити 
тварину, стати на краєчок мосту чи на 
перила, піднятися на дах… Учасники ма-
ють постійно робити фотозвіт виконаних 
завдань.

Підлітка націлюють на те, щоб нікому 
не розповідати про перебіг гри, свої від-
чуття, думки. Дитина замикається в собі, 
стає відлюдькуватою та ізольованою від 
друзів.

Остання інструкція – самогубство. 
Куратор пропонує випробувати себе ще 
раз, обговорює з жертвою обстановку са-
могубства: фонову музику, спосіб смерті. 
Зрозуміло, все це має зніматися на відео 
або вестися онлайн трансляція.

І дитина робить крок у прірву, стриба-
ючи з багатоповерхівки тощо…

У січні-лютому 2021 року в мережі  
TikTok  з’явився новий челендж на кшталт 
«Випий 40 таблеток і подивись, що буде».   
«Куратори» пропонують підписникам ви-
пити 40 таблеток дротаверину – це ана-
лог препарату НО-ШПА,  лікарський пре-
парат від спазмів, що його відпускають 
без рецепта.

У місті Боярка на Київщині 16 лютого 
2021 року дві семикласниці прямо в ліцеї 
отруїлися пігулками, які купили в сусідній 
аптеці. Одна з дівчат померла, друга – в 
лікарні. 

Слід зазначити, що цей челендж по-
ширений не тільки в Україні, а й в інших 
країнах. Chas News повідомляв, що в Італії 
10-річна користувачка TikTok загинула від 

небезпечної «гри у відключку».
Психотерапевт Катерина Алексан-

дровська говорить, що інколи у людей, а 
особливо в молоді, вже немає сил боро-
тися з життєвими труднощами. Внаслідок 
цього вони починають відчувати неймо-
вірні страждання. Через це затьмарюєть-
ся мислення людини. Саме тоді й виникає 
відчуття, що смерть – єдиний вихід.

«Як зрозуміти, що людина хоче вчини-
ти самогубство? Подивіться на неї. Якщо 
вона перестає за собою доглядати, по-
чинає приховувати своє життя від інших, 
то це вже тривожний дзвіночок. У такому 
випадку не варто намагатися самому ви-
рішити проблему. Краще звернутись до 
фахівців», – радить психотерапевт.

Отже, нам, педагогам,  як людям, що 
перебувають з дітьми більше часу, аніж 
рідні батьки, треба братися до роз’ясню-
вальної роботи. 

Цю бесіду можна провести  під час го-
дини спілкування в групі або ж винести 
цю тему для загальної виховної години у 
коледжі.

Що робити?
Перше, що потрібно робити педагогу, 

аби уникнути участі своїх вихованців у 
«Групах смерті», – спілкуватися. Особливу 
увагу звертати на дітей у депресивному 
стані або на дітей з неблагополучних ро-
дин. Вони – найбільш ласий шматок для 
«кураторів». 

Друге, що варто робити вчителям, пси-
хологу, – спілкуватися з батьками, повідо-
мити їх про проблему. Націлити батьків 
на правильні дії відносно дитини (не всі 

ж мають педагогічну освіту!) Тим більше, 
що деякі батьки нічого не розуміють ні 
в комп’ютері, ні в соцмережах, тому без 
настанов педагога можуть зробити ще 
гірше. 

Батькам можна дати пораду більше 
часу приділяти дитині, онлайн-іграм  вар-
то знайти альтернативу  – гуртки, хобі, до-
гляд за домашніми улюбленцями тощо  й  
переключати увагу підлітка на досягнен-
ня успіхів у реальному, а не віртуальному  
житті.

Було б ідеально створити групу у вай-
бері чи тому ж WhatsApp, де педагог міг 
би стати куратором і давати «правильні» 
завдання для учасників:  ранній підйом, 
виконання фізичних вправ, правильне 
споживання води 1,5-2 літри на день, здо-
рове харчування тощо.

Одним словом, вихід є! У кожного пе-
дагога своє бачення. Одного лише не 
можна допустити – бути байдужим!

Світлана ЖУКОВА, 
заступник директора 

з виховної роботи Прилуцького агро-
технічного коледжу

ВИПИЙ 40 ТАБЛЕТОК  
І ПОДИВИСЯ, ЩО БУДЕ…

У січні – лютому 2021 року в мережі TikTok з’явився новий челендж на кшталт «Випий 40 таблеток і подивись, що 
буде». «Куратори» пропонують підписникам випити 40 таблеток дротаверину – це аналог препарату НО-ШПА, лікар-
ський препарат від спазмів, що його відпускають без рецепта. Як результат на Київщині 16 лютого після участі в че-
ленджі одна школярка померла. Ця стаття про те, як уберегти наших дітей від сумнозвісних груп смерті в інтернеті.

▶ Ви першою серед викладачів підтримали ідею 
створення STUDENTS бкТб й активно працювали над 
втіленням її у життя. Та й зараз вкладаєте свою 
душу і серце в улюблену справу. Й потрібно визнати, 
що саме завдяки Вашому непересічному багатогран-
ному таланту, творчому хисту, організаторським 
здібностям, самовідданості й наполегливості сту-
дентське телебачення упевнено йде шляхом роз-
витку. Що спонукало Вас узятися за реалізацію цьо-
го творчого задуму?

Прагнення створити ще один цікавий простір, де 
юнаки та дівчата могли б розкрити свої таланти, здібно-
сті та нахили, переконатися, що кожен з них – унікаль-
ний. Молода людина, поки отримує знання та здобуває 
професію, має навчитися бути мобільною у сучасному 
світі, активною, креативною, ідейною. А для цього по-
трібен всебічний розвиток. Саме тому коледж дає змогу 
студенту спробувати себе в різних сферах: спорті, му-
зиці, акторській грі, ораторському мистецтві, журналіс-
тиці. Адже все це формує навички публічних виступів, 
вміння вести дискусію, висловлювати свою позицію. 
Також сприяє підвищенню рівня естетичних та етичних 
вподобань молоді, її культури спілкування як в соціумі, 
так і в соцмережах.

Загалом же хочеться, щоб наші вихованці чули і ба-
чили в інформаційному просторі більше позитиву, біль-
ше радісних, цікавих, веселих повідомлень. Кожне з них 
має формувати життєствердні цінності, давати віру в 
завтрашній день, сприяти розумінню таких понять, як 
товариськість, дружба, родина, сім’я, колектив, команда.

▶ Хто зі студентської громади коледжу стояв 
біля витоків створення STUDENTS бкТб?

Це, передусім, випускник Максим Михайлов, Анас-
тасія Солодка – голова студентської ради 2017 року, Ві-
талій Жуков – ведучий програм, Євген Костюхін – опе-
ратор та монтажер студії. Щодо тодішньої матеріальної 
бази, то у нас були фотоапарат Кенон, ноутбук і бажання, 
бажання, бажання…

Згодом до створення випусків STUDENTS бкТб до-
лучилися інші студенти з надзвичайно оригінальними 
ідеями: «Мойша тревел» – Георгій Натмеладзе, ведучі 

Андрій Мохнач, Карина Безсмертна, Тетяна Кубанцева… 
Склад творчих груп змінюється, тому що юнаки та дівча-
та закінчують навчання і потрібно шукати нових, креа-
тивних особистостей. Головна ж вимога до усіх – бажан-
ня створювати цікавий, оригінальний телеконтент.

▶ Крім бажання творити, потрібне ще й натх-
нення. Звідки його черпаєте?

- З життя студентів! Адже це такий креатив! Це такі 
історії, що спеціально і не придумаєш. Студентська мо-
лодь завжди вирізнялася винахідливістю у будь-яких си-
туаціях. Та й сама юність – це пора натхнення й розквіту, 
безтурботності й невичерпного оптимізму.

Мені надзвичайно приємно бачити, наскільки тала-
новитими є наші студенти. Скажімо, випускник Віталій 
Жуков має природжений хист ведучого. А скільки ці-
кавих ідей з’являлося у нього під час підготовки про-
грам! Анастасія Солодка – також неабиякий талант. Коли 
вперше почула, як вона прочитала вірш, то моєму захо-
пленню не було меж. А як уміло, немов справжній профі, 
монтував випуски телепрограм Максим Михайлов! І свої 
«родзинки», повірте, має кожен студент. Варто лишень 
добре придивитися і за потреби допомогти реалізувати 
молоді свій творчий потенціал.

Скажімо, сюжети телепрограм пишуть студенти. Я ж 
можу щось підказати, порадити. У пригоді стає мій дос-
від роботи в міській телестудії.

▶ Який склад творчої групи зараз?
Сьогодні творять студентське ТБ коледжу не менш 

активні, творчі і харизматичні Ангеліна Яцкова – голова 
студентської ради, Вадим Вишнівський – відеомонтаж, 
Ольга Музика – ведуча ефірів та багато інших студентів 
БФКТБ НТУ.

Наш інформаційний канал передбачає залучення 
творчої, активної молоді до реалізації проєкту. Робота 
STUDENTS бкТб на всіх етапах відбувається, здебільшого, 
за участі студради коледжу та студентів, завдяки чому 
істотно зростає рівень соціальної свідомості студійців. 
Адже на їх плечі лягає відповідальність за форму і на-
повнення медіаконтенту. Також участь у підготовці пе-
редач вчить належно сприймати критику та натхненно 
працювати далі. Так би мовити, «через терни – до зірок».

▶ А критикують телепрограми?
Радше дають слушні, доброзичливі поради. До всіх 

зауважень ми прислухаємося і стараємося врахувати в 
подальшій роботі. Тож підготовка програм затягується 
іноді до пізнього вечора. Проводимо, буває, по кілька 
разів знімання одного і того самого сюжету, аби отри-
мати якісний результат. Вирізаємо найвдаліші моменти 
знятих відео, монтуємо, вставляємо спецефекти… Од-
ним словом – творимо!

▶ Хто допомагає в реалізації проєкту?
Приємно зазначити, що наше STUDENTS бкТб всебіч-

но підтримує директор коледжу, продюсер студентсько-
го телебачення Йосип Кібітлевський, допомагає техніч-
ним оснащенням компанія «Віннер Автомотів», цінні 
настанови та ідеї дають професіонали – телевізійники з 
прес-служби ТОВ «Автомагістраль-Південь».

Віримо в успіх нашого STUDENTS бкТб! Двері студії 
завше відчинені для молоді, яка хоче творити історію 
свого закладу.

Шкода, що карантин ламає плани, ідеї, але ми не зда-
ємося. І, попри різні перешкоди, в цьому місяці святку-
ємо маленький ювілей – нам, тобто STUDENTS бкТб, ви-
повнилося 3 рочки!

Вітаємо і бажаємо команді STUDENTS бкТб не-
впинного творчого зростання, цікавих сюжетів, 
яскравих програм та безмежного натхнення!

У  Б А Р С Ь К О М У  К О Л Е Д Ж І  М О Ж Л И В О  В С Е ! 

НАРАЗІ : НЕБЕЗПЕЧНІ ІГРИ
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АКТУАЛЬНІ 
ПИТАННЯ 

ТА ВІДПОВІДІ 
Як розрахувати орієнтовну середню 

вартість підготовки одного кваліфікова-
ного робітника, фахівця, аспіранта, док-

торанта на два бюджетні періоди, що настають за 
плановим роком?

Державний замовник на підставі поданих заклада-
ми, установами, що належать до сфери його управління, 
даних про показники вартості підготовки одного квалі-
фікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, 
слухача за освітньо-кваліфікаційним рівнем, науковим 
ступенем, спеціальністю, напрямом підготовки, галуз-
зю знань, видом економічної діяльності (для професій-
но-технічного навчального закладу), професією та фор-
мою навчання визначає орієнтовну середню вартість за 
такою формулою:

2) на два бюджетні періоди, що настають за плановим 
роком:

Восв1 = Восв х Іс1,
Восв2 = Восв1 х Іс2,
де Восв1 – орієнтовна середня вартість у першому бю-

джетному періоді, що настає за плановим роком;
Іс1 – прогнозний індекс споживчих цін у першому бю-

джетному періоді, що настає за плановим роком, визна-
чений в установленому порядку;

Восв2 – орієнтовна середня вартість у другому бюджет-
ному періоді, що настає за плановим роком;

Іс2 – прогнозний індекс споживчих цін у другому бю-
джетному періоді, що настає за плановим роком, визна-
чений в установленому порядку. 

Державний замовник подає щороку до 1 грудня Мі-
некономіки інформацію про показники орієнтовної се-
редньої вартості за встановленою зазначеним Міністер-
ством формою 

(пункт 4 Постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Методики розрахунку орієн-
товної середньої вартості підготовки одного ква-
ліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докто-
ранта» від 20.05.2013 № 346 (із змінами))

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/346-2013-
%D0%BF#n8

За якими критеріями формується  дер-
жавне замовлення?

Критеріями формування державного за-
мовлення є:

задоволення потреб усіх сфер суспільного життя у 
фахівцях, наукових, науково-педагогічних та робітничих 
кадрах з урахуванням середньострокового прогнозу 
(питома вага осіб з відповідною освітою в структурі пра-
цездатного населення);

підвищення освітнього потенціалу населення (сукуп-
ний обсяг студентів, асистентів-стажистів, аспірантів, 
докторантів, кваліфікованих робітників, інших категорій 
осіб, що зараховані на навчання та завершили навчання 
у навчальних закладах, у тому числі за державним за-
мовленням);

вартість послуг з підготовки одного кваліфіковано-
го робітника, фахівця, асистента-стажиста, аспіранта, 
докторанта, підвищення кваліфікації та перепідготовки 
однієї особи за бюджетні кошти (орієнтовна середня 
вартість підготовки одного кваліфікованого робітника, 
фахівця, асистента-стажиста, аспіранта, докторанта за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем, науковим ступенем та 

формою навчання).
(пункт 4 Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку формування держав-
ного замовлення на підготовку фахівців, наукових, 
науково-педагогічних та робітничих кадрів, підви-
щення кваліфікації та перепідготовку кадрів» від 15 
квітня 2013 р. № 306 (із змінами))

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2013-
%D0%BF#Text

Які установи та які дані подають для 
складення середньострокового прогнозу 
та уточнення його показників? 

Для складення середньострокового прогнозу та 
уточнення його показників щороку до 15 вересня Міне-
кономіки подаються:

1) Державним центром зайнятості – прогнозні показ-
ники розвитку ринку праці на плановий рік, рік, що на-
стає за плановим роком, та наступні два бюджетні періо-
ди, звітні дані за попередній рік та на останню звітну дату 
поточного року, в тому числі у розрізі регіонів, щодо:

попиту та пропонування робочої сили на ринку пра-
ці, у тому числі за видами економічної діяльності та про-
фесіями відповідно до Класифікатора професій;

чисельності зареєстрованих безробітних за видами 
економічної діяльності та професіями відповідно до 
Класифікатора професій;

кількості випускників вищих та професійно-техніч-
них навчальних закладів, що звернулися до Державної 
служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, 
зокрема ті, що навчалися за державним замовленням;

кількості осіб, які працюють на підставі дозволу на 
застосування праці іноземців та осіб без громадянства, 
виданого роботодавцеві, та осіб, які працевлаштовані 
за кордоном за сприяння суб’єктів господарювання, що 
надають послуги з посередництва у працевлаштуванні 
за кордоном;

2) Держстатом – звітні дані за попередні чотири роки 
та за поточний рік щодо обсягів та індексів валового вну-
трішнього продукту (валового регіонального продукту), 
структури валової доданої вартості, дефлятора вало-
вої доданої вартості за видами економічної діяльності, 
обсягу капітальних інвестицій та вартості основних за-
собів за видами економічної діяльності, ступеня зносу 
основних засобів, рентабельності операційної діяльно-
сті, показників впровадження інновацій, витрат на інно-
ваційну діяльність, чистого експорту, чисельності осіб, 
зайнятих в економіці за видами економічної діяльності 
та професіями відповідно до Класифікатора професій, 
рівня економічної активності за віковими групами, по-
казників руху робочої сили, показників народжуваності, 
смертності;

3) Пенсійним фондом України – звітні дані за попе-
редній рік, прогнозні показники на плановий рік, рік, що 
настає за плановим роком, та наступні два бюджетні пе-
ріоди, у тому числі у розрізі регіонів, щодо:

кількості працюючих пенсіонерів;
кількості працюючих осіб передпенсійного віку (за 

два роки);
4) згідно з додатком 1:
центральними органами виконавчої влади, Націо-

нальною академією наук, галузевими національними 
академіями наук та іншими бюджетними установами 

– прогнозні показники на плановий рік, рік, що настає 
за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди 
щодо потреби відповідної галузі у фахівцях, наукових, 
науково-педагогічних та робітничих кадрах за видами 
економічної діяльності та професіями відповідно до 
Класифікатора професій;

(пункт 6 Постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку формування держав-
ного замовлення на підготовку фахівців, наукових, 
науково-педагогічних та робітничих кадрів, підви-
щення кваліфікації та перепідготовку кадрів» від 15 
квітня 2013 р. № 306 (із змінами))

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2013-
%D0%BF#Text

Яка установа та в які терміни подає 
проєкт рішення про затвердження дер-
жавного замовлення?

Мінекономіки подає у тримісячний строк з дня на-
брання чинності законом про Державний бюджет Укра-
їни на відповідний рік Кабінетові Міністрів проект рішен-
ня про затвердження державного замовлення.

У проєкті зазначеного рішення визначаються перелік 
державних замовників, обсяги фінансування держав-
ного замовлення, прийому та випуску фахівців за освіт-
ньо-кваліфікаційними рівнями та науковими ступенями, 
прийому та випуску робітничих кадрів, підвищення ква-
ліфікації та перепідготовки кадрів на плановий рік, про-
гнозні загальні обсяги натуральних показників держав-
ного замовлення на два бюджетні періоди, що настають 
за плановим роком, за освітньо-кваліфікаційними рівня-
ми, науковими ступенями.

(пункт 14 Постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку формування державно-
го замовлення на підготовку фахівців, наукових, нау-
ково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 
кваліфікації та перепідготовку кадрів» від 15 квітня 
2013 р. № 306 (із змінами))

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2013-
%D0%BF#Text

Хто та згідно з чим вносить зміни до 
натуральних показників державного за-
мовлення без збільшення їх загального 

обсягу?
Внесення змін до натуральних показників держав-

ного замовлення без збільшення їх загального обсягу 
за освітньо-кваліфікаційними рівнями, науковими сту-
пенями та напрямами підготовки робітничих кадрів, 
підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів здійс-
нюється Мінекономіки згідно з обґрунтуваннями дер-
жавних замовників.

Внесення інших змін до обсягів державного замов-
лення здійснюється Кабінетом Міністрів України за по-
данням Мінекономіки.

(пункт 16 Постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку формування державно-
го замовлення на підготовку фахівців, наукових, нау-
ково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 
кваліфікації та перепідготовку кадрів» від 15 квітня 
2013 р. № 306 (із змінами))

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2013-
%D0%BF#Text


