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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ
СУЧАСНІ  ВИКЛИКИСУЧАСНІ  ВИКЛИКИ

ФІЛІЯ ПКК ТА Е-LEARNING
 

Філіями ПКК жартома поча-
ли називати робочі місця вдома 
викладачів і співробітників. 
Саме вони перебрали на себе 
важливі функції проєктування 
та реалізації дистанційного на-
вчання, адаптації освітнього 
контенту, віддаленого спілку-
вання із студентами та батька-
ми.   

Адміністрацією коледжу в 
батьківських чатах був опри-
люднений лист із алгоритмом 
надання освітніх послуг на час 
карантину. Враховуючи, що 
основний контингент студентів 
коледжу – це сільська молодь, у 
пріоритеті виявилися технічні 
м о ж л и в о с т і  д о с т у п у  д о 
е-learning. Тому у перший тиж-
день карантину саме вайбер 
став майданчиком для запуску і 
тестування дистанційного на-
вчання. А присутність адміні-
страції коледжу у чатах на-
вчальних груп дозволила опера-
тивно коригувати організацію 
освітньої діяльності, проводити 
аналіз роботи, розробляти спіль-
ні рекомендації. Проте виклада-
чі отримали вільний вибір освіт-
ніх інструментів роботи онлайн 
залежно від цифрової обізнанос-
ті кожного.  

У подальшому, відповідно до 
запитів студентів і потреби ви-
вчення окремих дисциплін, дис-
танційне навчання було переве-
дено на платформу Zoom, у відео-
чати застосунку Google Duo, 
прямі ефіри інстаграму тощо.  

Основна проблема дистанцій-
ного навчання – це організація 
якісного моніторингу результа-
тів. Тож в останній тиждень квіт-
ня для усіх студентів денної фор-
ми навчання була проведена ди-
ректорська контрольна робота 
на платформі «Майстер-тест». 
Технічні можливості дозволили 
сформувати базу тестів різних 
рівнів, у форматах єдиного та 

множинного вибору, співстав-
лення, візуалізації, аудіосупро-
водження тестового завдання 
тощо. І маємо результати для вті-
хи і подальшого вдосконалення.

Е-ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
Складання ЗНО – питання, 

що хвилює рівною мірою і сту-
дентів, і батьків, і адміністра-
цію. Перехід в онлайн актуалі-
зував проблему про формат по-
дальшої організації вже існую-
чих підготовчих курсів, адже на 
теренах Інтернету пропозицій 
доволі багато. Проте усвідомлю-
ємо, що основний  мотиватор 
підготовки до ЗНО – це провід-
ний викладач. Саме він зорієн-
тує студента (коли – по-
діловому, коли – жартома), на 
що звернути увагу, як легше 
запам’ятати, як не розгубитися 
під час складання ЗНО. З квітня 
відновлено роботу курсів з під-
готовки до ЗНО на онлайн-плат-
формі на безкоштовній основі 
для усіх бажаючих. 

Е-ПРАКТИКА
На період карантину припала 

виробнича практика учнів ро-

бітничих професій «Кухар-Кон-
дитер», «Майстер ресторанного 
обслуговування». Умови #зали-
шайсявдома стали визначаль-
ними для адаптації програм 
практики майстрами виробни-
чого навчання. У спільному чаті 
учні за графіком одержують за-
вдання та консультації. А зво-
ротний зв’язок – фото готового 
кулінарного виробу чи сервіру-
вання тематичного столу та до-
кладний опис технологічного 
процесу. У групах відбувається 
активне обговорення результа-
тів. Така організація виробничо-
го навчання мотивує до вдоско-
налення.

Е-ПРОФОРІЄНТАЦІЯ
«Плануй майбутнє сьогодні 

та #залишайсявдома!» – це гас-
ло всіх профорієнтаційних за-
ходів коледжу. Проведено дні 
відкритих дверей на платформі 
Zoom, налагоджено віртуальне 
спілкування зі школами на сто-
рінках коледжу у соціальних 
медіа. З травня стартували 
онлайн-презентації окремих 
спеціальностей, підготовлені 
студентами.  

#Е-ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА
Студентська рада коледжу 

ініціювала участь студентів у 
циклі онлайн-курсу про бізнес 
«Business 360» від Unilever 
Ukraine for Students & Graduates. 
Протягом квітня спікери ділили-
ся зі студентами напрацьованим 
досвідом про ефективну роботу 
в команді, інсайдерською інфор-
мацією про різні аспекти бізнесу 
і про те, як «прокачати» себе сьо-
годні, щоб бути успішним у про-
фесії в майбутньому.

Е-ДОЗВІЛЛЯ
Найважливіше для коопера-

тивного коледжу – зберегти тради-
ції та бути цікавим здобувачу 
освіти! З березня на вебсторінках 
коледжу запущено проєкт 
#COOPдинастія – спогади від ро-
дин, у яких вже стало традицією 
навчатися у Полтавському коопе-
ративному училищі/технікумі/
коледжі. Наразі підбито підсумки 
#ІсторіяНавколоНас – це історич-
ний фотоекскурс від студентів.  

У карантин ми святкували 
Великдень, а смачна паска та 
писанки – його символи. Для 
учнів і студентів технологічно-
го відділення святкова випічка 
стала однією із ознак професій-
ної майстерності в оголошеному 
конкурсі на кращу Великодню 
паску; для викладачів коледжу 
передсвяткове змагання у пи-
санкарстві – можливість відво-
ліктись від повсякдення та по-
ринути у творчість. Вийшло 
дуже захоплююче!  

Е-ОФІС
Кожна дія адміністрації коле-

джу на період карантину має 
бути виважена, враховувати ін-
тереси усіх учасників освітньо-
го процесу, супроводжуватися 
відповідним пакетом внутріш-
ньої документації. В умовах ка-
рантину проводяться засідання 
адміністративної ради, атеста-
ційної комісії тощо. Для ділових 
онлайн-комунікацій в нагоді 
став застосунок Google Duo.  

Головне, що пандемія успіш-
но протестувала кооперативні 
цінності, і ми вкотре мали змогу 
пересвідчитись в їх актуальнос-
ті для нашого життя.  

Ганна СОБОЛЬ 

ХРОНIКИ КАРАНТИНУ У ПОЛТАВСЬКОМУ 
КООПЕРАТИВНОМУ КОЛЕДЖI ПОЛТАВСЬКОЇ 
ОБЛСПОЖИВСПIЛКИ
Перехід до дистанційного навчання під час пандемії COVID-19 став умовою «швидкого реагування» та 
прискорив апробацію професійного доробку педагогічного колективу Полтавського кооперативного коледжу. 
Яким саме був кейс закладу освіти щодо організації освітнього процесу в умовах карантину – розповімо 
докладніше, так би мовити, по пунктах. 


