Стратегія «навчання протягом життя»
в рамках дослідно-експериментальної роботи
З метою реалізації нової освітньої траєкторії «освіта продовж життя» НМЦ ПТО
у Луганській області та Золотівським професійним ліцеєм в рамках проведення
дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня у 2019 року розпочато
навчання дорослого населення за неформальною формою. Освітня діяльність була
направлена на категорію населення, яка проживає на тимчасово окупованій території
та в населених пунктах на лінії зіткнення Луганської області, та постраждало
внаслідок військового конфлікту.
Чому саме ця верства населення? Це обумовлено багатьма чинниками, серед
яких – труднощі щодо адаптації дорослого населення до нових соціальноекономічних умов в регіоні проведення ООС, зниження зайнятості дорослого
населення, зростання безробіття, зниження рівня доходів на душу населення, втрата
кваліфікації дорослого населення та відсутність необхідних навичок, небезпека
зниження рівня доступності освіти для дітей, чиї батьки соціально та економічно
неадаптовані у суспільстві.
Для неформальної освіти та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій було
використано Інтернет-платформу MOODLE, яка застосовується в освітньому процесі
Золотівського професійного ліцею в рамках експериментальної апробації
впровадження елементів дистанційної форми навчання в освітній процес.
Педагогічними працівників було розроблено короткотривалі освітні програми з
окремих трудових модулів та освітніх компонентів робітничих професій «Оператор з
обробки інформації та програмного забезпечення» та «Кухар. Кондитер». Так,
бажаючим отримати додаткові професійні компетенції було надано можливість у
стислий термін опанувати знання відповідного спрямування та організовано:
- Курси користувачі ПК,
- Курс основ програмування
- Використання офісних програм
- Курс системних адміністраторів
- Курси кухарів-початківців
- Кулінарні курси
- Школу кухарів
Таким чином було розроблено та запроваджено у практику 7 навчальних
програм. Навчання дорослого населення здійснювалось дистанційно через згадану
вище платформу MOODLE. Також використовувались Інтернет-канали ЮТУБ, Скайп
та інші, що дозволяють провести відеоуроки та налагодити спілкуватися зі
здобувачами освіти в двосторонньому порядку. Навчання на відстані проводилося як
індивідуально, так і у навчальних групах чисельність від 5 осіб.

Слухачі отримали сертифікати закладу освіти про проходження відповідного
дистанційного курсу із зазначення професійної компетенції та кількості прослуханих
навчальних годин.
За 2019 рік до реалізації програми «навчання продовж життя» було долучено 46
осіб із території, непідконтрольної українській владі, та «сірої» зони Луганської
області. У січні 2020 року отримано більше 50 заяв на навчання, а за 2020 рік
навчання пройшли 65 осіб.
Особливістю таких курсів є свобода вибору часу, місця, напрямів навчання та
особистої мети. А для задіяної категорії населення – це ще й можливість знайти себе
в іншій галузі господарської діяльності (відмінній від отриманої освіти) й найти
роботу, яка задовольнить власні потреби у складний час життєвого шляху.

