З Днем працівників освіти!

П едагогічні
ВІСТІ
Газета Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини

ВІСТІ

Жовтень, 2015 року

Дорогі колеги!
Шановні студенти!
Щиросердечно вітаю велику
дружню родину освітян
нашого університету
з професійним святом!
День працівників освіти відзначається в чудову осінню
пору. І це не випадково, адже
посмішка осені така ж замислена, як Ваша мудрість і розважливість, її дари — як безмежний
світ знань, який Ви вміло відкриваєте перед молодим поколінням, а різнобарвність осені
— це той значний набір форм і
методів роботи, за допомогою

яких виховуєте майбутнє української нації.
У всі часи вчитель був авторитетом у суспільстві, прикладом для наслідування, наставником, другом і порадником для
своїх вихованців. Упевнений, що
й у нинішній нелегкий час педагог є взірцем високої моральності та людяності, що власним
прикладом навчає бути вірним
рідній землі, зберігати національні традиції, долати труднощі та бути гідними своєї держави.
Шановні колеги! У день професійного свята прийміть слова щирої вдячності за високе

служіння обраній справі, невтомний творчий пошук, самовідданість та щирість душі.
Нехай Ваша натхненна праця
й надалі слугує розвитку освітянської галузі, творча енергія
ніколи не згасає для здійснення
добрих справ, доля щедро обдаровує здоров'ям, щастям, серце
зігріває людська довіра і шана,
а родинна злагода та благополуччя забезпечать затишок
і гарний настрій!

			

З повагою,
ректор
Олександр
БЕЗЛЮДНИЙ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У всьому світі освіта розглядається як ключовий фактор
стабільного розвитку держави.
Якість вищої освіти грає провідну роль у створенні єдиного Європейського освітнього простору,
тому вона стає центральною в
освітній політиці України. Якість
освіти визначається не тільки обсягом знань, але й параметрами
особистісного, світоглядного, громадянського розвитку, при цьому проблема якості освітнього
процесу розглядається з позицій
загальнолюдської і соціальної
цінності освіти. Саме ці чинники
актуалізують проблему забезпечення якості вищої освіти в
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла
Тичини.
За 85-річну історію своєї діяльності в університеті напрацьовано внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти
та освітньої діяльності. Так, навчальний процес забезпечують
573 викладачі, серед них – 31
доктор наук, 28 професорів та
248 кандидатів наук, 169 доцентів.
Університет
має
повний
спектр педагогічних спеціальностей, здійснює підготовку фахівців за 4 спеціальностями для
освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст», 32 напрямами підготовки для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», 26 спеціальностями для
освітньо-кваліфікаційного рівня
«спеціаліст» та 23 — для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на денній та заочній формах навчання.
Відповідно до Закону України
«Про вищу освіту», нормативних
документів з організації освітньої діяльності, функціональних
обов’язків посадових осіб, що виконують адміністративно-управлінські функції,
внутрішня система забезпечення якості вищої
освіти та контроль за якістю освітнього процесу здійснюється
за кількома рівнями: викладача,
завідувача кафедри, науково-методичної комісії факультету, ради
факультету, науково-методичної
та ученої ради університету.
На кафедрах університету
відпрацьовано механізм контролю якості навчального процесу,
який на рівні завідувача кафедри
здійснюється через: перевірку
планів виконання навчальної,
методичної, організаційної ро-

боти, її обліку, журналах обліку
роботи викладачів, у звітах викладачів на засіданнях кафедр,
у протоколах засідань кафедр;
перевірку підготовки викладачами навчальних і робочих навчальних програм відповідно до вимог формування навчально-методичного комплексу забезпечення кожної дисципліни кафедри;
відвідування впродовж навчального року всіх типів занять: лекції,
практичні та лабораторні заняття,
семінари, консультації тощо; проведення відкритих занять та взаємовідвідування.
Упроваджена в Уманському
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини
внутрішня система контролю з
якості надання освітніх послуг
та контроль якості навчального процесу на рівні факультетів
здійснюється деканатами факультетів,
науково-методичною
комісією та радою факультету та
містить: перевірку організації навчального процесу кафедрами:
формування навчального навантаження кафедр, якість, рівномірність розподілу навантаження
між викладачами за семестрами;
регулярний контроль дотримання
розкладу занять викладачами та
студентами факультету; відвідування занять викладачів факультету; контроль дотримання вимог
документального
оформлення
результатів поточного та підсумкового контролю; регулярні звіти
завідувачів кафедр на вченій раді
факультету; перевірку готовності
навчально-методичної документації згідно номенклатури справ
кафедр.
Для адаптації освітнього процесу до вимог Закону України
«Про вищу освіту» в університеті
в 2015 році розроблено, затверджено вченою радою та прийнято до реалізації більше двадцяти
положень, що регламентують навчальну роботу в нових правових
умовах. Для впровадження нових
підходів в управління якістю освіти в університеті створено Центр
забезпечення
функціонування
системи управління якістю освітньої діяльності, який є координаційним структурним підрозділом,
що забезпечує прогнозування,
проектування, моніторинг та аудит якості освітньої діяльності.
Актуальні питання розвитку в університеті навчального процесу
були неодноразово винесені на
обговорення директорів, деканів,

керівників служб і підрозділів університету.
Водночас, перед Уманським
державним педагогічним університетом імені Павла Тичини
постають нові виклики та перспективи. Наразі розробляється
програма розвитку університету
до 2020 року, ключовими питаннями якої постають завдання удосконалення внутрішньої системи
контролю якості вищої освіти та
освітньої діяльності.
Перспективи
забезпечення
якості вищої освіти в університеті повинні бути спрямовані на
підвищення якості навчального
процесу, вдосконалення чинних програм підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційних рівнів
«Бакалавр», «Магістр», розширення переліку нових магістерських спеціальностей та спеціалізацій відповідно до попиту на
українському та міжнародному
ринках праці. Ліцензування нових
програм відбуватиметься відповідно до розвитку нових напрямів
інформаційних та педагогічних
технологій.
З метою підвищення якості
надання освітніх послуг університет планує розвивати міжнародну
мобільність студентів та викладачів шляхом підвищення їх комунікативності через збільшення
кількості бакалаврських напрямів
підготовки та магістерських спеціальностей і спеціалізацій з викладанням у т. ч. англійською та
іншими іноземними мовами.
Підвищення конкурентоспроможності університету з надання освітніх послуг, вимірюється
індикаторами, основними з яких
визначено: по-перше, якість навчального процесу; по-друге,
вартість наданих освітянських
послуг, по-третє, кількість працевлаштованих випускників та їх місце у суспільному житті держави
тощо. Синергетичним показником
конкурентоспроможності в наданні освітніх послуг є конкурс, тобто
кількість абітурієнтів, які виявили
бажання навчатися в університеті
за напрямами і спеціальностями
відповідно до ліцензованого обсягу та місць державного замовлення.
Адміністрація університету виокремила на перспективу основні
завдання в освітній сфері щодо
забезпечення якості вищої освіти,
а саме:
• повне використання ліцензованих обсягів, враховуючи іс-

тотне збільшення кількості іноземних студентів, насамперед, на
профільних напрямах підготовки
та спеціальностях;
• продовження реалізації ступеневої освіти через створення
інтегрованої неперервної системи відбору і підготовки студентів
за схемою «загальноосвітня школа, ліцей – технікум, коледж – Університет». Розробка дієвої програми поліпшення якості освітніх
послуг у відокремлених підрозділах університету;
• розробка індивідуальних університетських навчальних планів
і програм, які б відповідали запиту виробництва та кращим зарубіжним аналогам магістерського
рівня з формуванням окремих
модульних дисциплін; за впровадження міжнародних освітніх
програм, навчальних планів та
інформаційних
інтерактивних
технологій навчання, створення та відкриття нових напрямів
і спеціальностей для підготовки
фахівців відповідно до вимог Європейського освітнього простору
з метою отримання студентами
подвійних дипломів;
• залучення роботодавців
до участі в підготовці та реалізації навчальних програм, спеціальностей та спеціалізацій,
узгодження з ними освітніх і
професійних стандартів; переорієнтація навчальних планів на
збільшення частини практичного
компонента; масштабне запровадження програм стажування та
практичної підготовки;
• забезпечення процесу навчання новітнім лабораторним
обладнанням та матеріалами,
інтеграція вищої університетської
освіти і наукових досліджень;
• участь науково-педагогічних працівників у розробленні та
впровадженні державних стандартів змісту освіти, національної
системи кваліфікацій;
• інтеграція університету з
навчальними закладами різних
рівнів, науковими установами та
підприємствами;
•
створення
організаційно-правових та фінансових умов
для започаткування активної реалізації міжнародних програм академічної мобільності;
• розвиток матеріально-технічної бази в напрямі впровадження новітнього програмного
забезпечення,
удосконалення
практики розроблення та реалізації електронних навчальних кур-

сів з використанням платформи
Мoodle та обладнання аудиторій
для проведення дистанційних
лекцій і телеконференцій;
• залучення до постійної та
часткової роботи високопрофесійних науково-педагогічних працівників з міжнародним досвідом
з поза меж університету та України;
• поєднання сучасних технологій зовнішнього незалежного
оцінювання знань та здібностей
абітурієнтів і студентів за допомогою об’єктивних психолого-педагогічних методів і комп’ютерного
аналізу та шляхом прямих співбесід, інтерв’ю;
• забезпечення вільного багатоканального доступу до світових
освітніх та наукових ресурсів через мережу Інтернет в усіх приміщеннях університету;
• індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої молоді, створення можливостей для
реалізації пошуку студентами
індивідуальної освітньої траєкторії; створення умов для здобуття
якісної освіти інвалідами, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;
• впровадження у навчальний
процес та діяльність університетської бібліотеки сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій, створення з цією метою
лабораторій для підготовки та
збереження електронних курсів,
обладнання аудиторій для проведення дистанційних лекцій та
телеконференцій;
• активне залучення до навчально-виховного процесу і
науково-дослідницької
роботи
науковців Національної академії
наук України й Національної академії педагогічних наук України
та галузевих академій, провідних
фахівців організацій та підприємств.
Отже, чітка організація освітнього процесу, спрямування діяльності колективу на реалізацію
окреслених завдань, висококваліфікований кадровий склад, відповідальність студентів та належний адміністративний контроль
– запорука результативності та
успішності в забезпеченні якості
вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.
О. Л. КІРДАН
канд. пед. наук, доцент,
проректор з науковопедагогічної роботи
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УПРОВАДЖЕННЯ ІКТ
В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
УНІВЕРСИТЕТУ
В умовах інформаційного суспільства та модернізації освітньої системи дистанційне навчання має низку
переваг та стає особливо
актуальним під дією таких
соціально-економічних процесів у країні: економічне
реформування, що висуває
нові вимоги до рівня освіти
фахівця; формування нових
потреб щодо змісту та технологій освіти; політичні та
економічні зміни, які супроводжуються
розширенням
міжнародних зв'язків, в тому
числі і у сфері освіти; поява
та швидкий розвиток якісно
нових технічних засобів обміну інформацією між учасниками освітнього процесу;
посилення міжнародної інтеграції в області освіти.
Розуміючи
нагальність
вирішення цієї проблеми,
Міністерство освіти і науки
України видало наказ «Про
затвердження
Положення
про дистанційне навчання»
(від 25.04.2013 № 466), який
стимулює вищі навчальні
заклади до використання в
навчальному процесі дистанційних технологій: п.4 «забезпечити впровадження дистанційної форми навчання у
загальноосвітніх навчальних
закладах,
професійно-технічних навчальних закладах,
вищих навчальних закладах
та закладах післядипломної
освіти».
Дистанційне навчання або
його елементи впроваджуються в усіх ВНЗ України. Не залишається осторонь і Уманський
державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
Починаючи з 2013 року,
здійснюється апробація системи дистанційного навчання
MOODLE.
На сьогодні в систему дистанційного навчання завантажено близько 3000 комплексів
навчально-методичного
забезпечення дисципліни за
157 напрямами і спеціалізаціями. Станом на 1 червня
2015 р. в системі дистанційного
навчання було зареєстровано
9032 користувачі, на жорстких
дисках серверу зберігалося
близько 500 Гбайт інформації
викладачів та студентів (з них
300 Гбайт – лекції, практичні,
лабораторні та ін., і 150 Гбайт
— мультимедійний контент
(презентації, відеоматеріали),

50 Гбайт — результати тестового контролю та завантажених звітів з практичних завдань, ІНДЗ тощо.
Новий навчальний 20152016 рік розпочався з інтенсивної роботи викладачів в інформаційно-освітньому середовищі для підтримки студентів очної та заочної (дистанційної) форм навчання.
В університеті систематично
проводяться заняття з відповідальними за впровадження ІКТ
у навчальний процес та організацію дистанційного навчання
по факультетах, здійснюється
консультування щодо проблем
впровадження дистанційного
навчання або його елементів,
постійно опрацьовується завантажений викладачами матеріал, відбувається сортування,
коригування місця розміщення
навчально-методичного забезпечення, видаляються застарілі
дані, здійснюється підтримка
роботи серверу та програмного забезпечення фахівцями
інформаційно-аналітичного
центру та відповідальними за
впровадження дистанційного
навчання в університеті.
Беручи до уваги обсяг інформації та враховуючи недоліки і обмеженість функціональних можливостей безкоштовної
платформи MOODLE, назріла
необхідність створення власної
університетської
платформи
для підтримки очної та заочної
форм навчання і в перспективі ліцензування дистанційної
освіти.
Наявність якісного електронного ресурсу, який містить
навчально-методичні матеріали в системі дистанційного
навчання УДПУ, потужної інформаційної інфраструктури
з розвиненим інформаційнокомп’ютерним навчальним середовищем,інтерактивна діяльність учасників навчально-виховного процесу в створеному
інформаційно-освітньому середовищі,дозволить ефективніше здійснювати професійну
підготовку майбутніх фахівців
нової формації, підвищить конкурентоспроможність випускників університету, зробить і
навчально-пізнавальну діяльність студентів змістовнішою
та насиченішою.
Н. М. СТЕЦЕНКО
канд. пед. наук, доцент,
директор Центру
дистанційного навчання

ГОТУЄМО НАУКОВІ
КАДРИ

Станом на початок
2015-2016 н. р. в аспірантурі університету на державній і комерційній формі
навчаються 110 аспірантів,
серед яких з відривом від
виробництва 68 осіб, без
відриву від виробництва
– 42 особи, на контрактній
основі – 18 осіб.
У 2014 році закінчили навчання в аспірантурі
24 особи, 4 аспіранти достроково захистили дисертаційні дослідження. До
закінчення терміну навчання 15 аспірантів захистили
дисертаційні дослідження.
5 осіб пройшли попередній
захист і готують документи
до спецрад. Таким чином,
ефективність діяльності аспірантури склала 80%.
За 2014-2015 р. викладачами університету захищено 41 дисертаційне
дослідження (37 – кандидатських та 4 – докторські).
Докторантура в університеті функціонує з 5-ти
спеціальностей.
У докторантурі УДПУ перебуває 15 викладачів. Про
виконання індивідуального
плану докторанти звітують
на вченій раді університету,
про що свідчать протоколи
засідань. У звітному році
викладачами університету
захищено 4 дисертації на
здобуття наукового ступеня
доктора наук.
За рішенням колегії
Міністерства освіти і науки України та постановою
Комітету з державних пре-

мій України в галузі науки і
техніки 2 доцентам університету призначено стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.
У 2014 році в університеті розпочали роботу дві
спеціалізовані вчені ради:
- Д 74.053.01 з правом
прийняття до розгляду та
проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
(кандидата) педагогічних
наук зі спеціальностей
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
і 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
За період роботи спеціалізована вчена рада провела 24 засідань, на яких
захищено 4 докторські та
20 кандидатських дисертацій.
Співробітниками
нашого університету захищено 18 дисертацій.
- К 74.053.02 з правом
прийняття до розгляду
та проведення захисту
дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі
спеціальностей 13.00.05
–
соціальна
педагогіка та 13.00.07 – теорія і
методика виховання. За
період роботи спеціалізована вчена рада провела
20 засідань, на яких захищено 20 кандидатських
дисертацій.
Г. М. ЧИРВА
завідувач відділу
аспірантури та
доктурантури

НАШІ НАУКОВІ ПЕРСПЕКТИВИ
Наукова діяльність сучасних університетів – це джерело оновлення змісту освіти
та основа для професійного
зростання працівників вищої
школи. Освіта була і залишається основним напрямом діяльності ВНЗ. Наука ж у них
стає джерелом отримання
нових знань, корисних для
суспільства і способом інтегрування у міжнародне співробітництво. Показники наукової
діяльності університету сприяють посиленню його іміджу на
ринку освітніх послуг, на ринку
праці.
Кафедра є базовим структурним підрозділом університету, який забезпечує ступеневу
підготовку науковців. І тут варто
звернути увагу на якість виконання кафедрами тем наукових досліджень, відповідність
індивідуальних
досліджень
науковців кафедральній тематиці. Про високу ефективність
кафедральних наукових досліджень свідчить виконання
держбюджетних і госпдоговірних науково-дослідних робіт,
наявність наукових шкіл, ефективна діяльність аспірантури та
докторантури. Результати наукової діяльності кафедр мають
відображатися публікаціями у
вітчизняних та закордонних фахових виданнях, апробовуватися на різного рівня наукових
форумах.
Одним із провідних напрямів діяльності кафедр є
організація наукових експедицій, підготовка публікацій
на основі зібраних матеріалів,
залучення результатів отриманих наукових досліджень
в навчальний процес. Наука
не повинна бути заради науки. Вона повинна мати практичне застосування.
Науково-дослідна робота
студентів є найважливішим
аспектом формування особистості майбутнього вченого та
фахівця високої кваліфікації,
тому кафедри університету
мають створити умови для залучення талановитої молоді до
наукової діяльності, сприяти
поглибленню взаємозв'язку науки з навчальним процесом,
забезпечувати участь студентів у наукових дослідженнях.

У вирішенні завдань, що
стоять перед університетом,
важливу роль відіграє друкована продукція. Видавнича
діяльність університету залишається одним із важливих
чинників сприяння забезпеченню якості навчального процесу
підготовки наукових кадрів. Це
інформаційна основа науково-освітнього процесу, творча
лабораторія, від якої залежить
якість, зміст навчання та проведення наукових досліджень.
Сьогодні неможливо обійтися
без книги, посібника, підручника. Книга продовжує залишатися вагомим показником наукової педагогічної діяльності
закладу. Важливим покликанням університету є передати
студенту певну кількість знань,
результати власних наукових
здобутків, забезпечити навчальний процес необхідною
навчальною літературою, яка
б сприяла засвоєнню нових
знань, набуттю навичок майбутніми фахівцями.
Університет
спрямовує
зусилля на пропаганду наукового доробку своїх учених, закріплення їх авторських прав
через отримання охоронних
документів, просування на
ринок своїх досягнень через
мережу трансферу технологій,
участь у виставках наукової
продукції.
Одним з основних учасників системи соціальних комунікацій, що відіграє значну роль
у становленні і розвиткові інфраструктурних основ науки та
забезпеченні її зв’язків із соціумом, є бібліотека. Відповідно
до викликів сьогодення бібліотека університету включилася
в широке поле нових відносин
глобальногоінформаційногопростору. Сьогодні університетська бібліотека забезпечує
вільний доступ до інформаційних ресурсів. Проте, розвиток
наукових досліджень потребує від бібліотеки подальшого
вдосконалення інформаційної
інфраструктури та впровадження в бібліотечну роботу
інноваційних технологій, що
забезпечуватимуть
потреби
читачів у сучасних методах
пошуку та оперативного отримання інформації.

Сучасна наука не має бути
марнотратною, а відповідати
вимогам сьогодення і служити
на користь суспільству. Життя
ставить науку в нові рамки і
нові умови роботи. Наука – це
окремий вид діяльності, який
може заробляти. Фінансування наукових досліджень в університеті має проводитися за
багатоканальними принципами залучення коштів: конкурсне цільове отримання фінансування проектів за рахунок
фонду фундаментальних та
прикладних досліджень, отримання цільових коштів підтримки окремих учених університету, грантів, стипендій
різних фондів, виконання тематичного плану досліджень
за рахунок другої половини
робочого часу викладачів,
спонсорської підтримки для
проведення і організації наукових конференцій, стипендій
Кабінету Міністрів України для
молодих учених тощо.
У поточному році в університеті
виконуються
як
фундаментальні науково-дослідні роботи, так і прикладні
дослідження, спрямовані на
здійснення інноваційних розробок. Сума залучених коштів
складає близько мільйона гривень. На наступний рік до експертних комісій Наукової ради
МОН України університетом
подано сім проектів фундаментальних та прикладних наукових досліджень і розробок
на загальну суму близько двох
мільйонів гривень. У разі отримання позитивного результату
експертизи, науковці нашого
університету матимуть суттєву фінансову підтримку для
поглиблення наукових досліджень.
На сьогодні Міністерством
освіти і науки України, суспільством ставляться і певні
вимоги до конкретних наукових показників. Тому особлива увага звертається на
фундаментальні та прикладні
дослідження, результати яких
мають публікуватися у наукометричних виданнях – Web of
Sciense, Scopus. Результативність прикладних досліджень
вимірюється можливістю залучати додаткове фінансу-

АБІТУРІЄНТУ - 2016

На сьогодні Уманський
державний педагогічний університет імені Павла Тичини
– заклад найвищого IV рівня
акредитації. За останні 20
років він сформувався як сучасний університет європейського ґатунку, що здійснює
комплексну неперервну підготовку у системі «бакалавр
– спеціаліст – магістр – кандидат наук – доктор наук» і
досягає на цій ниві суттєвих
здобутків.
Під час навчання мають
можливість пройти стажувально-навчальні практики
за кордоном, брати участь у
програмах обміну студентів,
пройти військову підготовку
із здобуттям первинного офіцерського звання, отримати
додаткові професійні компетенції на курсових підготовках, займатися спортом,
брати активну участь в студентському самоврядуванні,
виявляти та удосконалювати
свій талант у хореографічних, вокальних колективах,
студентському драматичному театрі.
Уже декілька років поспіль університет утримує
лідерські позиції по набору
абітурієнтів у Черкаському
регіоні. Географія абітурієнтів щороку складає 23 області України. Про те, що наш
навчальний заклад знають
не лише в Україні, а й за її межами, свідчить той факт, що
тільки за цей рік контингент
студентів іноземців зріс на
300 осіб. А загалом контингент студентів університету
денної та заочної форм навчання складає близько 9000
осіб. А це ще раз доводить
велику довіру абітурієнтів та
батьків до нашого навчального закладу; підтверджує,
що наш фахівець є якісним,
конкурентоспроможним на

ринку професій, тому і працевлаштування наших випускників складає майже 90
відсотків.
За результатами консолідованого рейтингу вищих
навчальних закладів України
2015 року, оприлюдненого
інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua», Уманський державний педагогічний університет імені Павла
Тичини покращив свої позиції і нині посідає 52 сходинку
серед 286 ВНЗ III-IV рівнів
акредитації, які ввійшли до
рейтингу.
УДПУ ввійшов також у
ТОП-10 кількох підрейтингів,
представлених «Освіта.ua».
Серед кращих вузів центрального регіону України
уманський виш знаходиться
на 9 позиції.
У рейтингу «Кращі педагогічні університети України»
- на почесному 3 місці, а серед ВНЗ III-IV рівнів акредитації Черкащини Уманський
державний педагогічний університет імені Павла Тичини
є лідером.
Сучасний
університет
європейського рівня немислимий без інтенсивної і широкої міжнародної співпраці
та інтеграції в глобальний
освітній і науковий простір.
Університет є активним
суб’єктом
європейського
освітнього простору, нами
укладено 37 угод про співпрацю. Крім того, наш університет у складі консорціуму
з 22 університетів (Іспанія,
Франція, Італія, Польща та
ін.) виграв грант у розмірі
7,5 мільйонів євро на проект
студентської мобільності в
межах міжнародної програми «Еразмус-мундус». У
зв’язку з цим відкриваються
широкі можливості для безкоштовного навчання наших

студентів за кордоном в різних країнах світу за рівнями «бакалавр», «магістр»,
«доктор наук».
В університеті функціонує військова підготовка
офіцерів запасу. Це розширює перспективи студентам
отримувати два дипломи нашого університету, а також
Одеської військової академії
або Сумського державного університету який буде
здійснювати підготовку офіцерів запасу при військовій
кафедрі. Деяким студентам надається можливість
отримати і третій диплом
одного із зарубіжних університетів за програмою «Еразмус-мундус».
У нас сформована потужна
навчально-матеріальна база, яка містить: 4
навчально-лабораторних
корпуси, навчальні майстерні, два студентські гуртожитки, агробіостанцію, наукову
бібліотеку, сучасні комп’ютеризовані читальні зали,
лабораторії
інформатики
та обчислювальної техніки,
лінгафонні кабінети, дві студентські їдальні, спортивний
комплекс.
Завершено
повну
комп’ютеризацію навчальних підрозділів; створено
локальну
університетську
інформаційну мережу. Вільний доступ до мережі Інтернет мають студенти у
12 комп’ютерних класах та
у гуртожитках. У всесвітній
мережі Інтернет університет представлений власним
порталом.
У гуртожитках університету встановлено нові системи тепло- та водопостачання, капітальний ремонт
душових та кімнат загального користування, реконструкція електромереж.

вання, прикладні дослідження
мають бути орієнтованими на
ринок, на потреби суспільства.
У ланцюгу ефективного здійснення інноваційної діяльності
особливу актуальність має момент передачі технологій від
наукової сфери до виробничої,
трансферу технологій та її комерціалізації.
На часі активізація міжнародного наукового співробітництва університету. Це стосується зокрема удосконалення
інфраструктури міжнародної наукової співпраці. У 2015 р. Україна стала учасником Європейської рамкової програми досліджень та інновацій. Плануємо
створити позаштатний пункт
програми «Горизонт-2020». Для
цього заплановано цикл семінарів для всіх зацікавлених у
подачі проектів за цією програмою. До співпраці залучаємо
Раду молодих науковців та Студентське наукове товариство,
члени яких, за бажання, можуть
мати великі перспективи.
Відповідно до програми діяльності ректора університету,
професора О. І. Безлюдного,
здійснено реорганізацію у структурі управління науково-інноваційною діяльністю. Створення відділу наукових досліджень, інновацій та міжнародного
співробітництва,
ефективна діяльність відділу
аспірантури та докторантури
дадуть науково-педагогічним
працівникам нашого університету, молодим дослідникам
і студентам можливість практичної реалізації своїх задумів.
Високе покликання Педагога і Науковця є визначальним
для держави і суспільства. Адже
саме освітяни і науковці своєю
працею формують щасливе
майбутнє України, її економічне
процвітання й духовне відродження. Тож прийміть сердечні
вітання з нашим професійним
святом — Днем освітян! Зичу
вам, дорогі колеги, шановні
студенти, миру, здоров'я, невичерпних творчих сил, родинного
затишку, щастя і натхнення!
В. В. СОКИРСЬКА
канд. іст. наук, доцент,
проректор з наукової
роботи та міжнародного
співробітництва

У студентському містечку є пральня, перукарня,
безкоштовний Інтернет з
Wi-Fi.
Крім того, ми зміцнили
охоронний режим, встановили камери відеоспостереження. Тому тепер у гуртожитку проживати не лише
затишно, комфортно, але й
безпечно.
В університеті створено розгалужену систему
позанавчальної
роботи,
організації змістовного дозвілля студентів. У соціально-культурній структурі ВНЗ
функціонують студентський
клуб, спортклуб, музей історії навчального закладу,
випускається газета «Педагогічні вісті», діють літературна студія імені М. Бажана, студентський театр.
Дев’ять художніх творчих
колективів мають почесне
звання «народний». Створено належні умови для
спортивно-масової роботи:
наявність найбільшого в області спортзалу, п’яти фізкультурно-оздоровчих залів,
спортивних майданчиків та
відповідного інвентарю дозволяє забезпечувати діяльність багатьох спортивних
секцій.
Шановні майбутні абітурієнти! Висловлю сподівання, що моє звернення дасть
вам можливість по-новому
поглянути на Уманський педагогічний університет – університет сучасний, мобільний, успішний, навчатись у
якому престижно і цікаво.
Ми маємо всі підстави стверджувати, що університет
якісно готує вчителів для національної школи, фахівців
для народногосподарського
комплексу. Наш університет
це найкращий старт у Ваше
майбутнє.
С. В. ЦИМБАЛ-СЛАТВІНСЬКА,
відповідальна
за довузівську підготовку

3

"Педагогiчнi вiстi", жовтень, 2015

СТВОРЕНО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕС-ОСВІТИ

Відповідно до наказу ректора Уманського педагогічного
університету імені Павла Тичини №546 о/б від 01.07.2015 р.
на базі економічного факультету створено Навчально-науковий інститут економіки та
бізнес-освіти.
На сьогодні інститут є сучасним
освітньо-науковим
центром з розгалуженою структурою та гнучкою системою
організації навчального процесу, в якому функціонують
4 кафедри: фінансів, обліку та
економічної безпеки; економіки та соціально-поведінкових
наук; маркетингу та управління
бізнесом; технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи.
Інститут економіки та бізнес-освіти здійснює підготовку
висококваліфікованих фахівців
за напрямами: управління персоналом та економіка праці;
фінанси та кредит; маркетинг;
туризм; готельно-ресторанна
справа. Готуються магістри за

спеціальностями: бізнес-адміністрування; управління фінансово-економічною
безпекою;
економіка підприємства; адміністративний менеджмент; фінанси і кредит. Діє система професійної підготовки для осіб,
що вже мають вищу освіту, за
спеціальностями - економіка
підприємства; фінанси і кредит;
маркетинг.
В
інституті
навчається
більше 1000 студентів з України, Китаю, Узбекистану, Росії,
Сербії, Азербайджану, Гани,
Туркменістану, Ізраїлю, Вірменії та інших країн. Чисельність
студентів цього підрозділу з
кожним роком зростає
Крім цього, інститут надає
своїм студентам унікальну
можливість проходження міжнародної практики та стажування.. Так, лише цього року можливість проходити оплачувану
практику на підприємствах Туреччини, Німеччини, Греції,
Польщі використало понад 50
студентів напрямів підготовки

«Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Маркетинг».
Успішна робота інституту
гарантується високим фаховим та науковим рівнем
професорсько-викладацького складу, зокрема, серед
60 викладачів інституту тут
працює 3 доктори наук, професори та 39 кандидатів
наук, доцентів.
Студенти під керівництвом
викладачів активно беруть
участь в науково-дослідній роботі, виступають з науковими
доповідями на міжнародних,
національних науково-практичних конференціях, круглих столах з широкого кола проблем.
Наукові публікації науково-педагогічних співробітників і студентів видаються у відповідних
збірниках.
З метою оволодіння студентами основами ведення
підприємницької діяльності та
формування у них навичок майбутніх організаторів, керівників
у структурі інституту успішно

діє інноваційний бізнес-інкубатор. Як результат, наші студенти щороку виборюють призові
місця зі своїми проектами на
міських, районних та всеукраїнських конкурсах бізнес-планів.
Активно проводиться різнопланова виховна робота,
організовано змістовне дозвілля, діє рада студентського самоврядування. Студентський
актив організовує різноманітні
культурно-масові заходи: туристичні походи, екскурсійні поїздки, спортивні змагання.
Отже, спільна кропітка робота студентів та викладачів
інституту економіки та бізнес-освіти дає змогу сформувати
активну, творчу особистість та
професіонала своєї справи,
який має можливість успішно
працевлаштуватись як в Україні, так і за її межами.
О. Г. ЧИРВА
доктор економічних наук,
професор, директор
Іституту економіки
та бізнесовіти

РОЗПОЧАВСЯ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ
НА КУРСИ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

На сьогодні для випускників загальноосвітніх навчальних закладів першочерговим завданням є підготовка до зовнішнього
незалежного оцінювання. Як свідчить практика, чим раніше починається підготовка до
ЗНО, тим успішніші його результати.
Цьогорічні абітурієнти відчули потребу в інформаційному насиченні вступної
кампанії (пріоритети, формування конкурсного балу, вагові коефіцієнти, реєстрація
на ЗНО; випускники мали обирати рівні
складності предметів (базовий/поглиблений), були скасовані предмети світова література та всесвітня історія, результати
тестування дійсні 1 рік, скасовані поняття
профільних і непрофільних предметів при
вступі, введено поняття межі мінімально
підготовленого абітурієнта з певного предмету тощо. Передбачаються зміни і цього
року: планується визначення рівнів (базовий/поглиблений) і для інших предметів, а
не тільки математики та української мови;
ведення загальнообов’язкових предметів
для складення ДПА у формі ЗНО (українська мова, англійська мова – обов’язкові;

Агробіостанція — це унікальний куточок природи на
окраїні Умані, що створений колективом викладачів і студентів
природничо-географічного факультету. Вона є місцем проведення навчальної, наукової та
виховної роботи.
Агробіостанція завжди була важливим осередком проведення фундаментальних досліджень, натхненником ідей
і наукової творчості відомих вчених, якими пишається
університет:
професор
Ф. Ф. Юхимчук — автор двох
районованих сортів сої «Уманська 1» та «Уманська 2»; професор Г. О. Казидуб, який
зробив великий внесок в удосконалення агротехніки вирощування с/г культур; доцент
О. І. Єріна, яка присвятила життя вивченню та практичному використанню генетичного потенціалу гібридів томатів; доцент
О. Г. Малишев, який вивчав у
польових умовах фізіологічні
процеси у рослин.
Агробіостанція є важливою
ланкою практичної підготовки
студентів природничих спеціальностей і вже більше 80 років
залишається базою наукових
досліджень.
Агробіостанція використовується як база для прове-

історія України, математика – на вибір).
Слухачі курсу довузівської підготовки
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини під час вступної кампанії вкотре довели їх ефективність
своїми високими результатами ЗНО.
Графік занять на курсах досить зручний, підготовка проводиться щосуботи, також є можливість навчатися дистанційно,
слухач має можливість пройти підготовку
з усіх предметів та творчих конкурсів, передбачених правилами вступної кампанії.
У зв’язку із введенням предмету англійська
мова як обов’язкового для складання ДПА
у формі ЗНО – на підготовці слухачам запропонують базовий та поглиблений рівні
вивчення.
Вартість навчання складає 375 грн. (6
місяців навчання) за 1 предмет, максимум
можна обрати 4 предмети.
Високі показники успішності забезпечує висококваліфікований викладацький
склад курсів довузівської підготовки, які не
один рік поспіль займаються підготовкою
учнів до ЗНО та мають свої авторські ме-

тодики.
Додатковою перевагою довузівської
підготовки є можливість отримувати інформацію про зміни в ЗНО та у вступній кампанії; комплексна підготовка до складання
ЗНО та вступних випробувань, підготовка
до творчих конкурсів, індивідуальні профорієнтаційні консультації, комплексне
профорієнтаційне тестування, діагностика
здібностей. Слухачам довузівської підготовки надається допомога при реєстрації
на пробну та основну сесіях ЗНО, адже на
базі університету діє центр реєстрації ЗНО
Київського регіонального центру оцінювання якості освіти.
Прийом документів уже розпочато
і триватиме він до 30 жовтня 2015 року
(слухачами підготовки можуть стати учні
9-11 класів ЗОШ, учні профільних та
професійних ліцеїв, студенти коледжів
та училищ).
С. В. ЦИМБАЛ-СЛАТВІНСЬКА,
відповідальна
за довузівську підготовку

Знайомтеся
АГРОБІОСТАНЦІЯ ЯК СТРУКТУРНИЙ
ПІДРОЗДІЛ УНІВЕРСИТЕТУ
дення польових досліджень
із залученням наукових установ НАН та НАН України. Це
Інститут фізіології рослин і
генетики,
Інститут
зоології
ім. І.І. Шмальгаузена, Інститут
агроекології, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка,
Інститут садівництва ім. Симиренка, Інститут коренеплідних
культур, Національний дендропарк «Софіївка», а також Уманський національний університет
садівництва.
Завдяки
укладеним
з
ними угодам про співпрацю,
на агробіостанції виконано
дослідження,
передбачені
планами кандидатських і докторських дисертацій викладачів факультету, зокрема С. І.
Сорокіною, С. Л. Грабовською,
Н. О. Гнатюк, Р. А. Якимчуком,
В. П. Миколайком. За останні
два роки отримано три патенти
на корисні моделі.
Агробіостанція також є науковою базою для виконання
госпдоговірних тем «Сортовивчення, апробація та насінництво озимих зернових культур»
та «Організаційно-економічні

основи розробки технологій вирощування високоякісної продукції садівництва». Об’єктами
досліджень є посіви озимих
культур, плодовий сад інтенсивного типу на різних сорто-підщепних комбінаціях.
Одночасно тут здійснюється виконання кваліфікаційних робіт й за напрямами,
а саме «Зоологія», «Морфологія та систематика рослин», «Фізіологія рослин», «Ґрунтознавство», «Методика навчання
біології», «Генетика з основами
селекції», «Радіобіологія», «Мікробіологія та вірусологія».
Графік польових практик
передбачає ряд занять в межах агробіостанції, серед яких
є і виробнича діяльність студентів. До їх послуг представлено оновлений дендрарій,
ботанічний відділ, створено
зелений клас із прилеглою зоною релаксації, пасіка, музей
«Рослини-символи
України»,
навчально-наукові відділи фізіології рослин, генетики та селекції, метеомайданчик, теплиця, сад академіків та молодий
яблуневий напівкарликовий сад

інтенсивного типу, алея бузку,
квітково-декоративний відділ,
відділ овочевих і зернових культу та ін.
Кожен з них передбачає
науково-дослідну роботу, яка є
складником курсових, дипломних та магістерських робіт. Їх
виконання включено до плану
держбюджетних і госпдоговірних тем, студентських проблемних груп та наукових досліджень викладача. Так, близько
40% робіт виконуються з використанням
агробіостанції як
бази для досліджень.
Ми розуміємо, що наша
робота ще потребує значного
удосконалення й урізноманітнення, і лише обговорення
у широкому колі її надбань
та недоліків, надання порад
й пропозицій можуть додати до
життя зеленої перлини УДПУ
нових, можливо, більш сучасних та перспективних векторів
розвитку.
Л. Ю. СОБОЛЕНКО
канд. біол. наук, доцент
кафедри біології та
методики її навчання

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ЦЕНТР «ПЛАНЕТАРІЙ»
Навчально-виховний центр
«Планетарій» було облаштовано у 2004 році в Уманському
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини,
причому вперше серед педагогічних університетів України.
Своїм призначенням НВЦ
«Планетарій»
зорієнтований
безпосередньо на поглиблене
викладання дисциплін природничо-математичного напряму;
популяризацію
фундаментальних природничих наук;
проведення наукових конференцій, семінарів, диспутів;
упровадженню сучасних освітніх технологій тощо. За роки
свого існування НВЦ «Планетарій» відвідало понад 15 тисяч
гостей, що засвідчує про неабияку популярність цього центру
серед учнівської та студентської
молоді та відкриває широкі
можливості для його багатофункціонального використання.
Наведемо декілька аспектів діяльності НВЦ «Планетарій».
Одним з основних видів роботи центру є проведення на-

вчальних екскурсій серед учнівської молоді шкіл міста, районів
центральних областей України.
Під час таких заходів учнів знайомлять не лише з основами
астрономії, фізики, географії і
філософії. Адже інструментарій планетарію здатен відтворити реальну картину зоряного
неба для будь-якої точки земної
кулі, у будь-який момент часу.
Крім того, він дозволяє демонструвати у прискореному темпі динаміку зміни цієї картини
внаслідок добового обертання
Землі, її руху навколо Сонця,
а також видимий рух планет,
Сонця та Місяця серед зірок.
Додаткові пристрої служать для
відтворення картин сонячного
та місячного затемнень, руху
комети на небосхилі, зоряного
(метеорного) дощу, польоту боліда тощо. Навчальний ефект
від перегляду програм планетарію підсилюється використанням слайдів та відеопроекції,
супроводом спеціально підібраних фонограм – усе це створює
суттєвий емоційний фон, який

сприяє концентрації уваги учнів,
запам’ятовуванню та розумінню фундаментальних фізичних
явищ (далеко не повний перелік
дидактично-технічних можливостей планетарію).
НВЦ «Планетарій» є своєрідним
експериментальним
майданчиком для проведення
занять безпосередньо учителями загальноосвітніх навчальних
закладів різного профілю, педагогічного і медичного коледжів
спільно з викладачами факультету. Підтвердженням цього
стало планування і проведення
навчальних екскурсій, які розраховані на циклічне здійснення занять протягом семестру.
При цьому відбувається творча
співпраця з учителями-предметниками, які виступають в своєрідній ролі «ретрансляторів»
сучасної наукової інформації,
що дає сподівання на додаткове
залучення учнів до опанування
точними науками, а як наслідок
до продовження навчання на
базі факультету фізики математики та інформатики.

НВЦ «Планетарій» є базою
проведення науково-методичних конференцій, семінарів,
диспутів, виїзних засідань наукових редколегій фахових
видань. Вищезгаданий центр
також використовується для
проведення
навчально-виховних заходів: тижнів фізики, математики, інформатики,
брейн-рингів, КВК, тематичних
вечорів, інтелектуальних шоу,
евристичних вікторин, демонстраційних олімпіад та такого
іншого.
Нещодавно викладачі кафедри фізики і астрономії та
методики їх викладання приєдналися до спілки «Міжнародний
планетарій», яка нараховує
понад 700 учасників з 35 країн
світу, що відкриває надзвичайно
широкі можливості для створення та реалізації найсміливіших
проектів.
І. А. ТКАЧЕНКО,
канд. пед. наук, доцент
кафедри фізики і
асторономії та
методики їх викладання

ІНФОРМУЄ ПРОФСПІЛКА
Профспілкова організація
УДПУ — одна із найчисленніших
у місті й об’єднує у своїх лавах
понад 800 членів колективу,
2585 студентів державної форми навчання, 2670 контрактної.
Нині до членства у профспілці
активно залучаються студенти-першокурсники.
Профспілка вишу намагається бути динамічною, наближеною до найважливіших
потреб членів профспілки, тому
тут визрівають і вирішуються
різноманітні їх проблеми. Реалізуючи основне кредо — діяльність для людей, профком
університету вживає необхідних
заходів щодо захисту соціально-економічних і духовних прав
та інтересів членів профспілки.
Так, для регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин укладений і діє
колективний договір профкому
з адміністрацією. Профком має
право контролю за виконанням
адміністрацією умов колективної угоди та недопущення порушень трудового законодавства.
За умовами колективного
договору адміністрацією університету в 2014-2015 н. р. профспілковому комітету УДПУ було
виділено 35 тис. грн зі щомісячного фонду оплати праці на
оздоровлення, культурно-масову роботу та розвиток фізичної
культури. Крім цього, профспілковий комітет виділив на оздоровлення 75 тис. грн. За рахунок цих коштів були організовані
поїздки освітян історичними місцями рідного краю, екскурсії по
Черкащині та Україні.
З початку 2015 року відбулися зміни в системі соціального страхування, фактично було
ліквідовано сталу систему санаторно-курортного лікування.
Однак профком спільно з керівництвом університету доклав
максимум зусиль для проведення оздоровлення і відпочинку
освітян та їхніх дітей протягом
звітного періоду. З профспілкового бюджету виділялися
кошти на санаторно-курортне
лікування працівників. На базі
пансіонату «Пролісок», що розташований в місті Трускавець,
минулого року було оздоровлено 20 членів профспілки, а до
кінця вересня нинішнього — ще
20 осіб. Показово, що в 2015
році у профілакторії «Пролісок» вперше були оздоровлені
і студенти-переможці всеукраїнських олімпіад.
Пріоритетним
напрямом
діяльності профкому у реалізації соціальної політики було
забезпечення дітей працівників
закладу якісним літнім відпочинком Усі подані від батьків
заяви на літній відпочинок дітей
у пришкільних та інших таборах
задоволено повністю. Упродовж
канікулярного періоду профспілковим комітетом університету
було стовідсотково оплачено
перебування дітей працівників
у пришкільних таборах, частково відшкодовувалася вартість
путівок у дитячих оздоровчих таборах «Мрія» (Черкаси), «Beredcamp-Slavsk»
Білгород-дністровського р-ну Одеської обл.
та «Джемм» Обухівського р-ну
Київської обл. У дитячих оздоровчих таборах, які є частиною
соціального середовища були
створені умови для здійснення
виховного процесу та розвитку
творчих здібностей вихованців,
поліпшення та зміцнення фізичного і психологічного стану їх
здоров’я, відновлення життєвих
сил, запобігання бездоглядності. Хлопчики та дівчатка, які
відпочивали у цих оздоровчих
таборах, залишилися задоволеними: для них літо минуло,
залишивши по собі приємні враження.
У рамках літньої оздоровчої
кампанії 2015 р. профспілка
реалізувала низку заходів і для
оздоровлення студентів, яке
здійснювалось під час літніх оздоровчих практик. Відвідавши
різні куточки держави, студенти
мали можливість вдосконалювали свою предметно-практичну діяльність. Усього оздоровлено близько 500 студентів, на
що профком виділив допомоги
на суму понад 120 тис. грн. Базами оздоровчих практик були
Закарпаття, Карпати, Прикарпаття, зокрема, база Шацького національного природного
парку, Яремче, гірськолижний
курорт Буковель, Карпатський
національним природний парк
Національного природного парку «Синевир», фізкультурно-оздоровчий табір «Ювілейний»
с. Степашки Вінницької обл.
Цьогоріч, як і декілька років поспіль, за підтримки профспілки університету та ПрАТ
«Технолог» на базі відпочинку
останнього, що на річці Південний Буг (Ставки Вінницької обл.)
знову проходив навчально-тренувальний табірний збір з туристичної роботи та плавання,
який входить до навчального
плану із спеціальності «Фізична
культура». У зборі брали участь
студенти факультетів фізичного

виховання, початкової та соціальної та педагогічної освіти.
За фінансової підтримки
профкому влітку відбулися польові етапи комплексної фахової практики студентів з географічних дисциплін. Юнаки
та дівчата збагатилися в історико-культурному напрямку —
відвідали низку видатних місць
і музей «Старе Село» та музейний комплекс «Лінія Арпада»,
церкви, монастирі та ін.
Активною є підтримка культурно-мистецьких акцій, завдяки
чому народний студентський театр драми та комедії університету нинішнього літа вписав до
своїх здобутків ще одну сторінку
– здійснено зйомки фільму-вистави «Безталанна» за мотивами п’єси Івана Карпенка-Карого. (Зйомки відбулися також за
фінансової підтримки ректора
університету, професора Олександра Безлюдного, декана факультету початкової освіти Бориса Якимчука).
Профком був також одним
із спонсорів фінальної гри КВН
на Кубок ректора університету,
яка за доброю університетською
традицією проводиться навесні
кілька років поспіль у міському Будинку культури. Студенти
факультету мистецтв, напряму
підготовки «Хореографія» отримали фінансову підтримку
навчального творчого проекту
«Заради миру».
Під постійною опікою профкому знаходяться соціально-побутові умови навчання та
проживання студентів. Серед
досягнень цього напряму роботи - диплом І ступеня Міністерства освіти і науки України
за результатами підсумків Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу умов і охорони
праці в навчальних закладах,
який проводився 2013 року у
категорії III (вищі навчальні заклади III та IV рівня акредитації).
Це досить суттєвий здобуток зобов’язує утримувати позиції, і ми
з гідністю це робимо.
Мірилом соціальної цінності профспілки є її захисна і
представницька діяльність. Для
створення належних передумов
для реалізації захисної функції голова профкому виконує
представницьку функцію — делегований в таких органах як
Черкаський обласний комітет
Профспілки працівників освіти і
науки України та вчена рада університету. Основні зусилля профкому УДПУ були спрямовані
на здійснення представництва і
захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів
викладачів, працівників та студентства.
Профком університету робить значний внесок у розвиток
благодійності. Із коштів профспілок надається різностороння
допомога. Її отримувачі —ветерани Великої Вітчизняної війни,
воїни-інтернаціоналісти, учасники ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС, міськрайонна організація
Товариства Червоного Хреста,
управління праці та соціального
захисту населення. Профспілковим комітетом перераховано
кошти Черкаському обласному
комітету профспілки працівників освіти і науки на підтримку
Збройних сил України.
Разом з адміністрацією університету профком всебічно
підтримує і стимулює ініціативи
студентів та викладачів, котрі за
покликом серця підключаються
до різного виду соціально значущої діяльності. Університет
має вагомий перелік добрих
справ: багато зроблено волонтерами для підтримки соціально
незахищених громадян — ветеранів, дітей, позбавлених батьківського піклування. Упродовж
2014-2015 н. р. в УДПУ було
втілено в життя чимало цікавих проектів, проведено безліч
корисних заходів та реалізовано плани взаємодії органів
студентського
самоврядування й молодіжних громадських
організацій регіону. Більшість
заходів мали національно-патріотичне спрямування. До
таких можна віднести свічкову
ходу до Дня перемоги, покладання квітів до Обеліску слави
в день 70-річчя закінчення другої світової війни, до річниці визволення Умані від фашистських
загарбників, догляд за могилами наших визволителів тощо.
Профспілковий комітет університету й надалі буде стояти
на захисті соціально-економічних прав та духовних інтересів
працівників університету, молодих педагогічних кадрів та студентів.
Користуючись нагодою дозвольте привітати всіх колег
з професійним святом — Днем
працівників освіти України. Хочу
побажати усім, міцного здоров'я,
щастя, невичерпної енергії,
творчих здобутків і Божого благословення.
О. С. ОСАДЧИЙ,
канд. с.-г. наук, доцент
голова профкому УДПУ

Практика в університеті є невід’ємним
складником навчально-виховного процесу.
Вона забезпечує поєднання теоретичної підготовки студентів з практичною діяльністю,
сприяє формуванню творчого ставлення майбутнього фахівця до професії. Студенти мають
можливість відчути себе на майбутньому робочому місці, закріпили отримані знання, набути
досвіду роботи в колективі.
Базами практик університету є підприємства, освітні та наукові заклади, органи місцевого самоврядування.
Протягом навчального року університетом
та його кафедрами постійно оновлювалися
бази для проходження практик. Так, було підписано договори про проходження практик
студентів з МДЦ «Молода Гвардія» (Одеса),
дитячим лікувально-оздоровчим комплексом
«Сузір’я Таврії» (Скадовськ, Херсонська обл.),
культурно-оздоровчим центром «Пролісок»
(Козин, Обухівський р-н, Київська обл.), ПП
«Ренесанс-7» (Сергіївка, Білгород-Дністровський р-н, Одеська обл.), ПП «Мандри-гори»
(дитячі табори ТК «Буковель», Івано-Франківська обл).
У зимовий період студенти факультету фізичного виховання та соціальної та психологічної освіти проходили практику на посадах лижних інструкторів у лижній школі ТК «Буковель».
Для студентів, що працюють на ТК «Буковель», викладачами університету було організовано і проведено роботу «школи вожатих».
Студенти, які успішно її завершили, продовжили навчання у «школі вожатих» в МДЦ «Артек-Буковель» і в подальшому продовжили
свою роботу в літніх таборах на Буковелі, всього
40 студентів.
Запитую студентів, що було найважче, що
найбільше запам’яталося. Усі відповідають,

ЛІТО — З КОРИСТЮ
що було важко, але цікаво, захоплююче. «Емоції зашкалюють, — ділиться враженнями Анна
Павленко. — Я тут працюю вже друге літо, бажаю потрапити в команду вожатих і наступного
року».
20 студентів університету брали участь
у
роботі
школи
педагогів-організаторів
в УДЦ «Молода Гвардія» та продовжили роботу в таборі в ролі вожатих у літній період. Про
враження роботи педагогом-організатором
діляться студенти із захопленням та легким
сумом. Адже тут вони не тільки змогли набути практичних умінь і навичок, але й отримати море позитивних емоцій, вражень, знайти
нових друзів. «Ми там були як одна велика

сім’я. Керівництво табору ставилося до нас з
великою повагою, як до своїх колег. Надавали
методичну та моральну підтримку. Їхала на
навчання зі сльозами на очах. Надіюсь, що наступного літа «Молода Гвардія» радо прийме
нас у свою сім’ю». Так, Анастасія Куріч ділиться своїми враженнями від перебування в «Молодій Гвардії».
Чотири студенти економічного факультету,
які навчаються за напрямом підготовки «Туризм» проходили протягом 4-х тижнів виробничу практику на базі Шевченківського Національного заповідника в Каневі. Крім виконання
основних завдань, студентки працювали екскурсоводами, брали участь в організації різних
заходів.
Студенти історичного‚ української філології та фізико-математичного факультетів мали
змогу пройти педагогічну практику в загальноосвітній школі на базі МДЦ «Молода Гвардія».
Для планування та здійснення контролю
роботи студентів, що проходили практику за
місцем проживання чи працевлаштування, викладачі використовували електронні ресурси:
персональний освітні сайти та програмно-інструментальну платформу дистанційного навчання Moodle.
У наповненні навчального курсу«Педагогічна практика», що розміщений у Moodle є вся
сукупність навчальних матеріалів, достатніх
для успішного проходження практик на всіх її
рівнях, завдяки засобам зберігання, доставки навчальних матеріалів і засоби організації, контролю та обліку навчальної діяльності
слухачів. Крім загальних відомостей, студенти
мали змогу опрацьовувати матеріал з педагогіки та додаткових спеціальностей.
Результати та події, що відбувалися під час
проходження студентами практик постійно висвітлюються на сайті університету, факультетів.
По завершенню кожного виду практики

Творчiсть учасникiв унiверситетського
лiтературного об’ºднання iменi Миколи Бажана
Сергій РУБНІКОВИЧ

Олександр ШАБОЛДОВ

  
Дядько Сашко вижив
і за це йому варто дякувати
За зиму посивів залишившись
невідомим
Зараз везе нас напівкозаків
додому
Наполовину здорових
наполовину наляканих
Одеською трасою
повз блок-пости до Умані
Далі по селах вибитими
дорогами
З наближенням дому
вивітрюється хоробрість
А боязнь незрозуміла
знову замулює
Дядько Сашко без гасел
з боями вуличними
Пройшов всю революцію
висловив її гнів
А зараз кермуючи
не може дібрати слів
Червоніє мов гіпертонік
наче німий мучиться
Він ще не знає їх
а багатьох і не знатиме
В обличчя чи на ім’я
чи навіть з чужих розмов
Але вони вже йому сняться
і снитимуться знов
Стоятимуть всі безликі
безмовні заплакані
Саме тому він їде везе нас
бійців поранених
Потруєних покалічених
тихих малих дітей
Усю дорого курить
мовчить сопе
Думає що сказати кожній
матері.
Нас у машині
четверо.
А мало би бути
п’ятеро.

  
Малює дощ Ваш силует на склі.
Він, як і я, не може Вас забути.
За обрієм зникають кораблі,
А серце точить самоти отрута.
Лиш пам’ять збереже тепло долонь,
Та по алеях, вчора ще зелених,
Блукає Осінь, вбрана у вогонь,
Шарлат плющів і золотавість кленів.
І вже либонь у иншому житті
Торкала я побожно Вашу руку.
Ви усміхались. Та розлуки тінь
Ширяла все над нами чорним круком.
І ось тепер побачу лиш у снах
Задивлені у море сині очі:
Снігами північ замете Ваш шлях,
А мій дощем південні змиють ночі.
Не пролунає безтурботний сміх
У сірій млі покинутого парку,
Лиш ходить по маєтностях своїх
Ясновельможна Осінь як владарка.
Анна МАТІЄНКО

ПОДРУЗІ
І знову холодна постіль,
І знову на серці рана.
Кого ти тепер попросиш,
Кохати тебе обманно?
Кому ти тепер довіриш
Сердечко своє розбите?
Його уже не повернеш,
І плакати тут не вихід.
Маленька моя, найкраща,
Ти знаєш, як важко жити.
Слова так багато значать,
Та краще не говорити.
Твої почуття розбиті,
А в серці – суцільна рана.
Маленька моя, тримайся,
Тримайся, коли погано!..

Педагогічні
П
Газета Уманського державного
педагогічного університету
імені Павла Тичини

ВІСТІ

Реєстраційний номер ЧС №610
Тираж 1000 прим.
Замовлення № 2

Тетяна ЖВАВА

ПАРАЛЕЛЬНІ СВІТИ

Для когось щастя — пачка сигарет
І роздуми про те, як справи вдома.
Для іншого — просторий кабінет
І від ваги грошей солодка втома.
У когось на обід, як буде час,
Консерви, чай і карамельки.
А в когось — трюфель,
лобстер, ананас…
(І не порветься ж від усього
пелька?)
Хтось спить в наметі в дощ
і у мороз
І гріється від спогадів про рідних.
В той час як інший —
мов ужив наркоз
Від совісті. Не думає про бідних.
Хтось в небезпеці
в будь-який момент
І невідомо, чи діждеться завтра…
Хвилює іншого еквівалент,
Чого його персона варта…
Хтось на війні за правду, за сім’ю
Стоїть, допоки кров у тілі.
А хтось плекає в серденьку змію
І тягне жили з батьківщини тіла…

ЗА КРОК ДО…

Що після себе згодом я залишу?
Лиш купку недописаних рядків,
На підвіконні — недопиту тишу
І заморочок декілька снопів…
Зім’ятих спогадів зо три листочки,
Недопалки невиказаних слів,
Розірвану ненависть на шматочки
І попіл полинових почуттів…
У запалі розбиту чашку гніву,
Обірвану симфонію плачу…
Перетворюся на бурхливу зливу
І вітром з цього світу полечу.
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відбувся її захист, перед комісією. На захист
студенти подавали матеріали практики, які визначалися програмою практики.
Від керівників баз практики були отримані на ім’я ректора університету професора
О. І. Безлюдного подяки деканам факультетів
та індивідуально окремим студентам.
Дирекцією та учителями загальноосвітніх
шкіл №№ 3 та 11 на ім’я декана фізико-математичного факультету О. Б. Авраменка надіслано
листи подяки за високоефективну діяльність,
добру підготовку, працелюбність, наполегливість у роботі з дітьми в рамках завдань проходження педагогічної практики студентів 2-го
та 3-го курсів, та особлива подяка за проведення виховних заходів студентами-іноземцями.
Студентами факультету соціальної і психологічної освіти постійно проводяться заходи на
базі центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Пролісок», Уманському дитячому будинку
для дітей сиріт та ін.
Уперше було розпочато співпрацю із Громадською організацією «Союз захисту інвалідів» з можливістю організаторських і комунікативних навичок роботи з соціальною категорією
дітей-інвалідів, які були евакуйовані із зони
проведення АТО, та отримання досвіду роботи з такою категорією дітей на базі дитячого
оздоровчого закладу «Сперанца» студентами
факультету соціальної та психологічної освіти
2-го курсу, що навчаються за напрямом підготовки: 6.010106 Соціальна педагогіка, спеціалізація: Практична психологія: В. О. Гнідак, А. Ю.
Мельничук, І. В. Мельничук та напрям підготовки: 6.030103 Практична психологія, спеціалізація: Соціальна педагогіка: Б. А. Загородний,
О. С. Столяр, А. С. Сусло Анна Сергіївна.
Усі міські бази практик з огляду на роботу
їх адміністрацій та колективів, наявної бази методичного забезпечення, придатні як бази для
проходження практики студентами університету.
О. В. ГНАТЮК
канд. пед. наук, доцент,
відповідальна за стажування студентів,
керівник практик по університету

ТАБІР «ДІЯ» ПРИЙНЯВ
НОВУ ЗМІНУ

На факультеті соціальної та психологічної освіти
в рамках діяльності Студентської соціально-психологічної
служби та Науково-дослідного
центру педагогічного краєзнавства створено Національно-патріотичний табір для
студентської молоді «Дія»,
мета якого — формування
в студентів високої патріотичної свідомості, почуття вірності
до Батьківщини, турботи про
благо свого народу, готовності
до виконання громадянського
і конституційного обов’язку із
захисту національних інтересів, цілісності, незалежності
України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави.
Учасниками табору є студентська молодь та учнівська
молодь міста Умані.
За звітний навчальний рік
відпрацювало дві зміни, у рамках яких проводилися соціальні, благодійні, інтелектуальні,
волонтерські акції та заходи.
Відрадно, що інноваційний соціальний проект «Національно-патріотичний табір
для студентської молоді «Дія»
здобув перемогу — І місце — у
ІІІ Всеукраїнському дистанційному конкурсі наукових робіт
із соціальної педагогіки та ІІІ
місце в обласному етапі конкурсу бізнес-планів у номінації
«Соціальний проект».
Саме 21 вересня, в Міжнародний день миру, стартувала третя зміна табору «Дія»,
який, сподіваємося, для студента стане осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати на
себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну
як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціаль-





ну державу, забезпечувати її
національну безпеку, сприяти
єдності української політичної
нації та встановленню громадянського миру й злагоди
в суспільстві.
21 вересня о 16:00 на подвір'ї Нового корпусу УДПУ ім.
П. Г. Тичини відбулася урочиста лінійка з нагоди відкриття
ІІІ зміни Національно-патріотичного табору «Дія». Студенти співали українських
пісень, декларували вірші
українських поетів та влаштували патріотичний флешмоб. Також були запрошені військові, які перебували
в зоні АТО, які висловили своє
відношення та вдячність табору за його діяльність.
ІІІ зміна роботи національно-патріотчного
табору «Дія» буде тривати до
1 грудня 2015 р. За цей час
планується проведення акцій різноманітного характеру:
гуманітарний збір для переселенців та військових, благодійні ярмарки, фотосесії,
концерти, патріотичні квести,
відеозвернення до військових, акції до Дня Ветерана,
Дня захисника України, Дня
козацтва, Дня української писемності і мови, Дня європейських мов, Дня пам'яті жертв
голодоморів та інші. До участі
у заходах запрошуються всі,
хто бажає!
О. О. ГОМЕНЮК
канд. пед. наук, доцент,
декан факультету
соціальної та психологічної
освіти;
М. В. ГОРЕНКО
координатор
Національнопатріотичного табору для
студентської молоді «ДІЯ»
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