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19 березня виповнилося 80 років з
дня народження видатної письменниці сучасності - Ліни Костенко - голосу
української нації.
Не знаю я, що буде після нас,
в які природа убереться шати.
Єдиний, хто не втомлюється, – час.
А ми живі, нам треба поспішати.
			
Ліна Костенко
Наші студенти - учасники науково-практичної
конференції в Київському університеті “Східний
світ” “Україна та Схід у ХХІ столітті: людина, мова,
суспільство”, що відбулася 23 березня 2010 року.
Савін Тимур, Циргаія Юлія - студенти 3-го курсу,
Матюріна-Веретенникова Влада, Тараненко Юлія,
Козакова Віолетта - студенти 2-го курсу достойно
представили Харків, виступивши на секціях конференції.
Особливо проявила себе Влада: як завжди, ставила безліч запитань усім учасникам. Керівники
секцій відзначили її як найактивнішу учасницю. А
Тимуру вдалося поспілкуватися арабською мовою
з професором Стамбульсакого університету Халед
Ахмедом.

ВІТАЄМО ДИПЛОМОВАНИХ ФАХІВЦІВ-СХОДОЗНАВЦІВ
23 березня відбулося урочисте вручення дипломів шестикурсникам. Ряди дипломованих
спеціалістів поповнили Буличова Людмила, Михайлов Антон, Проскуров Ярослав, Клізуб Артем,
Косенко Світлана, Раджабов Андрій, Озеров
Дмитро, Дібаже Олександра.
Вручав дипломи наш випускник 1997
року, нині директор Кординаційного бюро
Європейської і Євроатлантичної інтеграції
Секретаріату Кабінету Міністрів України,
Вадим Трюхан.
Перед церемонією вручення дипломів він
виступив з доповіддю про різноаспектне
співробітництво України з НАТО та іншими
міжнародними організаціями.
Висловив найкращі побажання випуск
никам у досягненні мети.
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ЗРІЗИ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ – ЯК ЕЛЕМЕНТ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Підготовка на європейському
просторі
висококваліфікованих
фахівців з вищою освітою однакових
спеціальностей за однаковими
технологіями є основною ідеєю
Болонського процесу, що завершує
своє формування в 2010 році - з
початком видачі європейських
дипломів та додатків до них.
Об’єктивна оцінка якості такої
підготовки є одним з шести завдань
Болонського процесу. На його
просторі, який на сьогодні разом
з Україною нараховує 47 країн,
загально прийнята стандартна
європейська технологія оцінки
надання освітніх послуг студентам
та
їх
бажання
отримувати
такі послуги. Це - моніторинг
компетенцій
та
залишкових
знань з нормативних навчальних
дисциплін,
що
засвоювалися
студентами протягом навчання.
Щоб навчальному закладові
одержати
право
видавати
випускникам європейські дипломи
чи додатки до них, відповідні
європейські або державні комісії
перевіряють результати надання
Інститутом
освітніх
послуг
студентам, де першим пунктом є
проведення зрізів їх залишкових
знань і компетенцій. А це залишки в довготерміновій пам’яті
людини засвоюваного матеріалу
десь річної давнини. На щастя, ця
пам’ять налаштована таким чином,
що якщо людина щось засвоїть, то
це не забувається, а залишається
у неї на все життя і зберігається в
глибині свідомості.
Головне при зрізах - не
лякатися
«високих»
комісій
і навчитися залучати, у разі
необхідності,
інформацію
з
глибин довготермінової пам’яті,
підтримуючи її «на поверхні»
- спочатку міцним засвоєнням
у процесі навчальних занять, а

потім періодичним повторенням
базового навчального матеріалу.
Тому такі зрізи справедливо
вважаються ефективним елементом
навчального процесу.
Проводяться зрізи знань згідно
з вимогами Міністерства освіти
і науки України (наказ № 948 від
29.10.2007 р.) та за рішенням Вченої
ради Інституту наступним чином:
на всіх курсах з нормативних
дисциплін
під
час
занять
відводиться 15 хвилин на тестові
чи з відповідей на запитання
зрізи залишкових знань річної –
піврічної давнини їх вивчення:
три тренувальних і четвертий –
заліковий. Вони мають на меті
психологічно підготувати студентів
до відповідних зрізів вищими
комісіями, навчити їх діставати
необхідну глибинну навчальну
інформацію
та
повторювати
пройдений матеріал.
Перші результати зрізів, про
ведених ректоратом, обнадійливі.
Більшість студентів, які взяли
в них участь, усвідомлюють, що
своїм ставленням до навчання і
результатами зрізів вони впливають
на свою долю, на долю викладачів
і на перспективу Інституту, адже
вимогами Болонського процесу
Інститут, викладачі і студенти
«посаджені в один човен», що
знаходиться в бурхливому і
безкомпромісному
навчальному
процесі.
Вирішальну роль на результати
зрізів
впливає
психологічна
установка на навчання: перейти
від нинішнього «склав і забув», до
«накопичення знань і компетенцій
протягом усього життя» - як це
прийнято в освітньому просторі.
На жаль, інколи недостатньо
активне
відвідування
занять
студентами не дає відповіді про
загальний стан вирішення цього

питання. Без тренування у зрізах
психологічний стан людини не
сприяє досягненню задовільних
результатів. Як показує досвід, при
несподіваній появі на заняттях
зовнішньої комісії, без попередніх
тренувань,
стресовий
стан
студентів веде до того, що листок
для відповідей по закінченню зрізу
залишається у них чистим.
Отже, тренування в написанні
зрізів залишкових знань і надалі
слід проводити як викладачам зі
своїх дисциплін, так і ректорату
з нормативних дисциплін у
відповідності
з
технологіями
проведення
зовнішніх
зрізів
вищими комісіями. А такі зрізи
Міністерством освіти і науки
планується провести в усіх без
винятку ВНЗ уже до червня цього
навчального року. Отже, боріться і
поборите!
Проректор з навчальної
і методичної роботи, доцент
Литвинчук М.І.

Вітаємо викладача кафедри
міжнародних
економічних
відносин, аспірантку Селютіну Ганну Василівну (віднині Грінченко) зі вступом до шлюбу. Бажаємо сімейного щастя,
злагоди, взаємоповаги і вічного
кохання!

Номер підготували: Винник О.П., Савченко О.А..
ПВНЗ «Інститут сходознавства і міжнародних відносин «Харківський Колегіум»
61039, м. Харків, просп. Постишева, 4, телефони: (057) 719-60-88, 719-60-77, 370-51-63

