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(академік) НАПН України, м. Київ; 

Коваленко Олена Едуардівна – ректор Української інженерно-педагогічної академії, 
доктор педагогічних наук, професор, м. Харків; 

Лісовий Оксен Васильович – директор Національного центру «Мала академія наук 
України», кандидат філософських наук, доцент, лауреат Державної премії України в галузі 
освіти, м. Київ; 

Неділько Сергій Миколайович – начальник Льотної академії Національного 
авіаційного університету, доктор технічних наук, професор, м. Кропивницький; 

Лазарєв Микола Іванович – проректор з наукової роботи Української інженерно-
педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор, м. Харків; 

Єльникова Галина Василівна – завідувач кафедри менеджменту Української 
інженерно-педагогічної академії, голова Громадської організації «Школа адаптивного 
управління соціально-педагогічними системами», доктор педагогічних наук, професор, 
м. Харків; 

Стрижак Олександр Євгенійович – заступник директора з наукової роботи 
Національного центру «Мала академія наук України», доктор технічних наук, лауреат 
Державної премії України в галузі освіти, м. Київ. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Тарасюк Анатолій Петрович (голова) – проректор з науково-педагогічної роботи 
Української інженерно-педагогічної академії, доктор технічних наук, професор, м. Харків; 

Нечуйвітер Олеся Петрівна – завідувач кафедри інформаційних, комп'ютерних та 
поліграфічних технологій Української інженерно-педагогічної академії, доктор фізико-
математичних наук, м. Харків; 

Савченко Ірина Миколаївна – учений секретар Національного центру «Мала академія 
наук України», кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, м. Київ; 

Бондаренко Тетяна Сергіївна (модератор) – доцент кафедри інформаційних, 
комп'ютерних та поліграфічних технологій Української інженерно-педагогічної академії, 
кандидат педагогічних наук, м. Харків; 

Ростока Марина Львівна (модератор) – старший науковий співробітник відділу 
інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру «Мала академія наук 
України», кандидат педагогічних наук, м. Київ; 
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Кузьменко Ольга Степанівна – доцент кафедри фізико-математичних дисциплін 
Льотної академії Національного авіаційного університету, кандидат педагогічних наук, 
м. Кропивницький; 

Русланова Тетяна Олександрівна (модератор) – директор Науково-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Харківській області, м. Харків; 

Тижненко Наталія Едуардівна – директор Люботинського міжшкільного навчально-
виробничого комбінату Люботинської міської ради Харківської області, м. Люботин. 

 
Центри організації проведення: 
м. Київ, вул. Дегтярівська,38/44 
Національний центр «Мала академія наук України 
м. Харків, вул. Університетська, 16 
Укрїнська інженерно-педагогічна академія 
 
Регламент часу: 

 
 
 
Аудиторія: науковці, педагогічні працівники, управлінці всіх рангів, які стоять на 
позиціях адаптивного реформування освіти, у т.ч. і професійної (професійно-технічної), 
запроваджують ефективні методики і технології у позашкільній (позаурочній) 
діяльності, сприяють формуванню і розвитку інтелектуального потенціалу країни в 
умовах розбудови єдиного відкритого інформаційного освітнього простору. 
Місія форуму: запровадження ідей розбудови єдиного відкритого інформаційного 
освітнього простору шляхом об’єднання зусиль навчальних закладів України на засадах 
соціального партнерства. 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ФОРУМУ 

1. Трансдисциплінарна парадигма інформаційно-освітнього простору у векторі 
формування трудового та інтелектуального потенціалу держави. 

2. Реалії та перспективи розбудови єдиного відкритого інформаційного простору 
української освіти у співпраці загальноосвітніх, професійних (професійно-технічних), 
вищих і позашкільних навчальних закладів. 

3. Вітчизняний і зарубіжний досвід фундаментальних і прикладних досліджень 
розвитку дуальної освіти в умовах єдиного відкритого інформаційного освітнього 
простору. 

4. Науково-технологічні засади електронної освіти: засоби, методики, технології, 
середовища. 

22.03.2018 10.00 – 15.00 
23.03.2018 13.00 – 16.00 
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ПРИВІТАННЯ ТА ПОБАЖАННЯ УЧАСНИКАМ 
WEB-ФОРУМУ 
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Оксен Лісовий 
 

 

ДИРЕКТОР 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ 

«МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» 

Радий вітати учасників, гостей та організаторів з відкриттям WEB-форуму 
«РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 

УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ – ВИМОГА ЧАСУ»! 

Цей захід, співорганізатором якого є й Національний центр «Мала академія 
наук України», 22–23 березня 2018 року зібрав велику кількість вчених і 
педагогів –фахівців освітньої галузі, представників вищих, професійних, 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, наукових і методичних 
установ з різних регіонів України, зокрема із Дніпропетровщини, Київщини, 
Львівщини, Кіровоградщини, Харківщини, Чернігівщини тощо. 

Дана зустріч – унікальна можливість для освітян з різних куточків України 
зібратись разом і обговорити актуальні питання інформатизації освітнього 
простору як цілісного єдиного системного утворення, в якому є місце всім 
суб’єктам, що навчаються і всім освітнім установам, що надають освітні послуги. 
Це проблемне наукове поле є одним із пріоритетних у системі роботи Малої 
академії наук України. Засобами сайтів та відкритих портальних структур та 
налагодженням комунікацій через соціальні мережеві сервіси забезпечується 
залучення обдарованої учнівської молоді до наукового пошуку. Тим самим 
підтримується постійний тісний взаємозв'язок з вихованцями й педагогами МАН, 
а також із зарубіжними партнерами, ураховуючи те, що Національний центр 
«Мала академія наук» у 2018 році отримав статус закладу ЮНЕСКО ІІ категорії. 
Центр намагається привнести свій вклад у становлення позашкілля нашої 
держави. Важливим аспектом його діяльності є і те, що в даній кропіткій справі 
використовуються не тільки напрацювання вітчизняної науки, але й активно 
залучаються до співпраці зарубіжні провідні вчені і фахівці. 

Радіємо, що і партнери Центру мають змогу долучитися до цього наукового 
заходу. Маємо надію, що Web-форум стане вагомим внеском у розвиток 
української освіти, тому, що у нашому сьогоденні, в той час коли актуальна 
інформація дуже швидко застаріває, велике значення має саме оперативний 
обмін знаннями, досвідом та вкрай потрібне об’єднання зусиль під час вирішення 
складних педагогічних проблем. Цілком зрозуміло, що реформа освітньої галузі 
Україні неможлива без урахування цього наукового аспекту, що визначений для 
обговорення учасниками форуму. Також переконаний, що це чудова нагода для 
вчених і педагогів-практиків не тільки представити свої творчі здобутки, а й 
обмінятися з колегами досвідом, новими напрацюваннями, досягненнями. 

Бажаю учасникам інноваційного заходу плідної роботи та нових творчих 
орієнтирів на шляху модернізації освітньої галузі нашої країни! 

З повагою, кандидат філософських наук, доцент О.В. Лісовий 
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Олена Коваленко 
 

 

РЕКТОР 
УКРАЇНСЬКОЇ ІНЖЕНЕРНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ 

 

Дорогі колеги й друзі! Вітаю учасників Всеукраїнського 
науково-практичного WEB-форуму 

«РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 
УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ – ВИМОГА ЧАСУ»! 

Бажаю всім плідної роботи й сподіваюся, що Ви отримаєте професійне 
задоволення від результатів роботи Форуму, задоволення від зустрічей та 
наукових результатів Вашої роботи. 

Участь кожного з вас у Всеукраїнському заході, присвяченому розбудові 
єдиного інформаційного простору української освіти є ключовою для вирішення 
питань пов’язаних із створенням нового освітнього середовища, яке вимагає 
нових підходів, методів та напрямів вирішення завдань підготовки сучасних 
фахівців. 

Значення й унікальність Web-форуму полягає в тому, що інтерактивна 
участь і вивчення можливостей, що він забезпечує, сприяє запровадженню нових 
ідей та перспектив сталого розвитку науковцям, педагогічним працівникам, 
управлінцям всіх рангів, які стоять на позиціях адаптивного реформування 
освіти, у т. ч. і професійної (професійно-технічної), запроваджують ефективні 
методики і технології у позашкільній (позаурочній) діяльності, сприяють 
виявленню і формуванню інтелектуального потенціалу країни. 

Місія Форуму полягає в запровадженні ідей розбудови єдиного відкритого 
інформаційного освітнього простору шляхом об’єднання зусиль навчальних 
закладів України на засадах соціального партнерства. 

Українська інженерно-педагогічна академія запрошує до співпраці 
науковців, викладачів закладів вищої, професійної (професійно-технічної), 
загальної середньої і позашкільної освіти зі всіх регіонів України та пропонує 
визначити перспективним напрямом спільної діяльності з Національним 
центром «Мала академія наук України» запровадження щорічного проведення 
Всеукраїнського науково-практичного Web-форуму «Розбудова єдиного 
відкритого інформаційного простору української освіти» за інноваційною 
тематикою в on-line режимі. 

Тож, всім гарного настрою й відкриття в цьому заході цікавих горизонтів 
нових можливостей і комунікацій! 

 
З повагою, доктор педагогічних наук, професор О.Е. Коваленко 
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Сергій Неділько 
 

 

НАЧАЛЬНИК 
ЛЬОТНОЇ АКАДЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО 

АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Щиро вітаю шановне панство на відкритті 
Всеукраїнського науково-практичного WEB-форуму 

«РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 
УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ – ВИМОГА ЧАСУ»! 

Нині Україна знаходиться на шляху інтенсивного розвитку і потребує 
значної кількості висококваліфікованих спеціалістів в інноваційній сфері, які 
стануть в найближчому майбутньому запорукою успішного економічного 
розвитку та конкурентоспроможності нашої держави. 

Реформування системи освіти передбачає здійснення державної політики у 
сфері освіти України з урахування напрямів розвитку освіти світового 
співтовариства та країн Європейського Союзу і спрямоване на посилення 
наукового спрямування у навчальній діяльності, що сприятиме формуванню 
учнівською та студентською молоддю дослідно-експериментальної, 
конструкторської, винахідницької компетентностей, необхідних на різних рівнях 
становлення особистості, громадянина інформаційного суспільства – людини 
нової генерації. 

Впевнений, що саме інноваційна діяльність та IT-технології розвиватимуть 
та стимулюватимуть до розвитку творчих та винахідницьких здібностей 
учнівську молодь, зокрема юних дослідників, які представлятимуть Україну у 
глобалізованій світовій співдружності. 

Саме вони творитимуть обличчя нашої держави у найближчому 
майбутньому. 

Бажаю якісного спілкування та налагодження ефективних професійних 
комунікацій під час обміну власним досвідом у середовищі інноваційного 
форуму! 

 
З повагою, доктор технічних наук, професор С.М. Неділько 
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Микола Лазарєв 
 

 

ПРОРЕКТОР З НАУКОВОЇ РОБОТИ 
УКРАЇНСЬКОЇ ІНЖЕНЕРНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ 

 

Шановні організатори та учасники! 
Вітаю Вас з початком роботи Всеукраїнського науково-

практичного WEB-форуму! 

Вітаємо Національний центр «Мала академія наук України»! Дякуємо за 
ініціативу та активну участь у підготовці та роботі цього стратегічного заходу, 
тематика якого досить актуальна в плані розбудови єдиного інформаційного 
простору української освіти. 

Вимога часу полягає в активній адаптації до нових форм організації 
навчального процесу, у застосуванні перспективних технологій, методик, засобів, 
щоб сучасний фахівець був готовий до впровадження та використання 
технологій електронної освіти, що зі стрімким розвитком нових комп'ютерних 
технології формування його компетентності стає все більш трудомістким і 
складним завданням. 

Сьогоднішній форум – чудова нагода для дискусії в колі колег, обміну 
досвідом та ідеями. Це можливість почути один одного і спільно опрацювати 
вектор розвитку української освіти. Кращі доповідачі-практики представлять 
новітні підходи до створення, організації та підтримки єдиного інформаційного 
простору. Все це озброїть кожного з нас цікавою інформацією і допоможе знайти 
відповіді на власні професійні запитання. 

Зважаючи на актуальність питань, що передбачені для обговорення під час 
цього форуму, переконаний, що фахові доповіді, повідомлення, діалоги та дискусії 
будуть сприяти сталому розвитку вітчизняної науки і подальшому 
вдосконаленню якості освітнього процесу навальних закладів, зокрема – якості 
підготовки сучасних фахівців в умовах глобалізованого суспільства. 

Сподіваюся, що отримана на форумі інформація буде корисна для 
методичних об’єднань і допоможе викладачам закладів освіти знайти сучасні 
шляхи щодо впровадження інноваційних технологій у педагогічну діяльність. 
Хочу побажати, щоб Ваша праця була успішною, а прагнення творити на благо 
України – невичерпним. 

Творчої Вам наснаги, взаєморозуміння та плідної дискусії! 
 

З повагою, доктор педагогічних наук, професор М.І. Лазарєв 
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Галина Єльникова 

ГОЛОВА 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«ШКОЛА АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИМИ 

СИСТЕМАМИ» 

Шановні колеги! 

Вітаю всіх з яскравою і дуже важливою подією в житті національної 
освітньої спільноти – із започаткуванням Всеукраїнського науково-практичного 
Web-форуму для всіх ланок освітньої системи України! 

В умовах глобалізаційних і трансформаційних перетворень важливе 
значення у вітчизняній освітній системі набувають управління змінами і 
розбудова єдиного інформаційного простору української освіти, що можливе 
тільки на засадах адаптивного підходу і адаптивного управління процесами її 
реформування. 

Викликами сьогодення є також пріоритет інтеграційних технологій, що 
виведе педагогічну науку на практико орієнтовані позиції. Це зміцнить зв’язки 
науки і практики, створить умови сталого і випереджального розвитку освіти 
для розбудови Нової української школи. 

Важливе значення для національної освіти має забезпечення її якості, що 
неможливо без застосування маркетингово-моніторингових досліджень з 
поточним спрямуванням освітніх процесів на результат. Це гарантується 
реалізацією принципів адаптивного управління, тобто активізації адаптаційних 
процесів для узгодження різноспрямованих впливів на суб’єктів освітньої 
діяльності. 

Обговорення зазначених питань на форумі безперечно дасть позитивні 
результати і буде корисним, як для науковців, так і для практиків. 

Бажаю успіхів і плідної роботи! 
 

З повагою, доктор педагогічних наук, професор Г.В. Єльникова 
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Олександр Стрижак 
 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА 
З НАУКОВОЇ РОБОТИ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ 
«МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» 

Щиро радий привітати поважне зібрання, яке проблемою заходу 
визначило такий актуальний напрям як розбудова єдиного 

інформаційного простору української освіти! 

Підготовка наукової еліти є одним із пріоритетних завдань вчених Малої 
академії наук України, що забезпечується підтримкою Відділення інформатики 
Національної академії наук України, яка у 2018 році святкує своє 100-річчя. 

Створення сучасних прикладних програмних продуктів для суб’єктів 
діяльності у системі МАН – це важливий науковий доробок для виявлення та 
формування рис обдарованості учнів у процесі їхньої самореалізації та 
цілеспрямованого сталого розвитку в умовах постіндустріального суспільства. 

Інформаційно-освітній простір розглядається нами як цілісне, складне 
системне утворення, а його парадигмою є трансдисциплінарність інформаційних 
ресурсів та мережецентрична взаємодія між всіма освітніми інституціями. 
Справді, ознаками сучасного суспільства є процеси побудови в цьому просторі 
знаннієвих інформаційних масивів та їх активний трансфер до користувачів 
створених баз даних. 

Нині для роботи наукових підрозділів МАН актуальними є прикладні 
трансдисциплінарні дослідження зі створення інтелектуальних мережевих 
інструментів та систем знань, котрі забезпечиватимуть відкритий доступ 
учнівської молоді до масивів навчальної інформації. Це уможливлює 
прискорення пошуку певної наукової вибірки задля її узагальнення та 
систематизації учнями і педагогічними працівниками. 

Проте, саме трансдисциплінарний підхід передбачає системність, 
інтерактивність, інтероперабельність, операціональність мережевих систем 
знань в освітньому просторі. 

Хотів би зазначити, що обмін думками у межах Web-форуму дасть змогу 
збагатити власний досвід новими ідеями, знайти партнерів щодо реалізації 
якісних освітніх проектів, поділитись фундаментальними і прикладними 
здобутками, науковими і педагогічними надбаннями. 

Бажаю всім творчих успіхів! 
 

З повагою, доктор технічних наук О.Є. Стрижак 
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ЧАТ 1. 
ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНА ПАРАДИГМА ІНФОРМАЦІЙНО- 

ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ У ВЕКТОРІ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО 
ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ 

 

 

 
КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ПРОСТОРУ ЖИВОЇ НАУКИ НОВОГО 

ПОКОЛІННЯ (НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ) 

ЛІСОВИЙ 
Оксен Васильович 

man@man.gov.ua 

 

САВЧЕНКО 
Ірина Миколаївна 
savchenko_irina@ukr.net 
 

САВЧЕНКО 
Ярослав Володимирович 

Розглянуто концептуальні аспекти створення 
інноваційного комплексу – простору живої науки нового 
покоління. Представлено зарубіжний досвід щодо 
функціонування сучасних музеїв науки для дітей. 
Обґрунтовано необхідність створення такої сучасної 
наукової установи для учнівської молоді в Україні. 
Ключові слова: концепція, музеї науки, обдарована 
учнівська молодь, науково-дослідницька діяльність учнів. 

Рассмотрены концептуальные аспекты создания 
инновационного комплекса – пространства живой науки. 
Представлено зарубежный опыт функционирования 
современных музеев науки для детей. Обоснована 
необходимость создания такого современного научного 
учреждения для учащейся молодежи в Украине. 
Ключевые слова: концепция, музеи науки, одаренная 
учащаяся молодежь, научно-исследовательская деятельность 
учащихся. 

The conceptual aspects of creation of the innovative complex – 
space of a living science of a new generation are considered. 
Foreign experience on the functioning of modern science 
museums for children is presented. The necessity of creating 
such a modern scientific institution for pupils' youth in Ukraine 
is substantiated. 
Key words: concept, museums of science, gifted student youth, 
research activity of students. 

 

На сьогодні в умовах глобалізації та технологічного прогресу в 

розвинутих країнах світу актуальною проблемою постає створення 

наукових музеїв нового покоління – навчально-наукових просторів для 

учнівської молоді, в яких не існує бар'єрів між відвідувачами й 

експозиціями, де можна доторкнутися на практиці до законів фізики, хімії, 

математики та багатьох інших наук. Крім того, можна побачити на власні 

очі найцікавіші досліди та взяти в них участь в ролі дослідника та 

залучитись до дивовижного захоплюючого світу науки. 

Передусім інформатизація та дигіталізація суспільства сьогодні має 

вплив на освітню сферу. Все більше учнівської молоді отримують знання 

завдяки ресурсам Інтернет та використанню пошукових систем. Однак, 

жодний Інтернет не в змозі замінити реальну наочність, тактильні і 

mailto:man@man.gov.ua
mailto:savchenko_irina@ukr.net
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органолептичні відчуття та індивідуальну дослідницьку діяльність, що 

надзвичайно важливі під час отримання й засвоєння знань дитиною. 

Останні 20–30 років саме цю нішу в розвинутих країнах світу стали 

заповнювати сучасні наукові й технічні музеї, біо-зоопарки для 

дошкільнят, учнівської молоді, студентів. Зокрема, Лондонський музей 

науки, «Cosmo Caixa» в Барселоні, музей науки в Валенсії, музей «Corpus» в 

Лейдене, науковий центр «Немо» в Амстердамі, науковий центр 

«Коперник» у Варшаві, національний дитячий музей у Вашингтоні, 

національний музей природничої історії у Вашингтоне, «Exploratorium» у 

Сан-Франциско, Містечко науки й індустрії в Парижі, Центр «АХХАА» в 

Тарту стали візитівкою міст, в яких вони розташовані та місцями 

улюбленішого відвідування дітей різного віку [1]. 

У цих музеях кожен з відвідувачів (як діти, так і їх батьки) може 

залучитись до різних інтерактивних розважальних навчальних програм, 

побачити цікаві експонати, взяти участь у лабораторних дослідженнях, 

отримати пізнавальну наукову інформацію тощо. 

Основна мета таких наукових музеїв – відновити інтерес у молодого 

покоління до науки; технічної творчості, активізувати пізнавальну 

діяльність дітей різного віку і залучити до наукового пошуку, подальшого 

фахового спрямування. У подальшому це може забезпечити будь-яку 

країну талановитими інженерами, технологами, ІТ-фахівцями, фізиками, 

астрономами, математиками, біологами. 

Науковці, які дослідували творчу ігрову діяльність дітей різного віку 

(В. Барахсанов, О. Газман, Д. Ельконін, В. Караковський, Л. Куликова, 

A. Макаренко, Н. Кудикіна, В. Шмаков, С. Шацький, Г. Селевко, М. Семашко, 

В. Сухомлинський, Л. Фрідман), обґрунтовано довели, що використання 

ігрових технологій педагогами значно прискорює засвоєння навчальної 

інформації, сприяє активізації навчання, зацікавлює наукою, спонукає до 

самоаналізу, самооцінки й саморозвитку учнів [2; 3]. 

Тому методи, які використовують педагоги таких установ, є 

інтерактивними, спрямованими на те, щоб показати – наука може бути 

дуже цікавою, наукові закони й явища пояснюються не тільки за 

допомогою формул, а й за допомоги незвичайних експонатів, яскравих 

наочних зрозумілих експериментів. Заохочувати відвідувачів допомагають 

популярні в музеях живої науки науково-популярні шоу, відео-курси, 

тематичні екскурсії, пошукові квести, конкурси-змагання, конструкторські 

й лабораторні роботи, участь у реальних дослідах. 

Притаманна таким установам і групова робота з дітьми в команді, 
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рухливі ігри, що також надзвичайно актуально нині, коли діти значну 

частину свого навчального й вільного часу проводять статично наодинці 

за персональним комп’ютером, мобільними гаджетами. Це сприяє 

соціалізації та фізичній активності учнівської молоді. 

Вивчення зарубіжного досвіду функціонування сучасних музеїв науки 

для учнівської молоді дозволила нам виділити такі їх переваги: 

1) максимальна наочність, можливість працювати, грати, вивчати, 

створювати, розбирати експонати, а також наявність надзвичайних 

приладів та техніки, які дозволяють унаочнювати найвідоміші наукові 

експерименти; 

2) відсутність старих кліше щодо подачі навчального матеріалу – 

використання широкого спектру інтерактивних педагогічних методів і 

засобів, що зацікавлюють дітей до самостійного пошуку, бажання взяти 

участь у дослідженнях, спробувати висунути власну гіпотезу й отримати 

практичний науковий досвід-результат; 

3) орієнтація на різновікові групи дітей, різні наукові вподобання; 

4) яскравість, ефектність, незвичайність наукових експозицій і 

інсталяцій, технічні ноу-хау й високотехнологічні експонати – все те, що 

надовго залишає спогади в пам'яті дитини і змушує його повертатись, щоб 

ще отримати наукові знання; 

5) можливість мати достатньо простору для рухливих ігор, дитячого 

спілкування (в деяких музеях є тактильні куточки живої природи, де дітям 

можна погратись та погодувати тварин); 

6) високий рівень безпеки життєдіяльності дітей, якому довіряють батьки; 

7) якісний рівень педагогічних і наукових кадрів тощо. 

Якщо для України вкрай важлива її конкурентоспроможність, 

формування наукової еліти нації, то на часі активне створення таких 

вітчизняних сучасних дослідних просторів для дітей. Саме тому 

Національний центр «Мала академія наук України» за підтримки МОН 

України та НАН України розпочав роботу над створенням науково-

інноваційного музейного комплексу, який планується організувати на 

перших поверхах будівлі Українського інституту науково-технічної 

експертизи та інформації, де на сьогодні у наявності є понад 5 000 кв. м. 

вільних площ та приміщень низької інтенсивності використання. 

Усвідомлюючи необхідність донесення до максимальної кількості 

дітей та молоді інформації про можливості наукової самореалізації та 

створення якнайкращих умов для виховання професійно зорієнтованих, 

озброєних відповідним науковим, дослідницьким інструментарієм 
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молодих людей, Національний центр «Мала академія наук України», 

працюючи над створенням інноваційного наукового комплексу нового 

покоління для юних дослідників, проектує в ньому такі простори як 

експлораторіум – простір освітніх майданчиків, обладнаних інтерактивними 

експонатами, що пояснюють дію законів природи (дошкільний вік, молодша 

школа); дитячі наукові студії, які спрямовуються на підготовчий етап 

наукової освіти (молодша та базова школи); наукові секції (початковий етап 

наукової освіти (базова та старша школи); відкриті лабораторії (основний 

етап наукової освіти, проведення дослідницько-експериментальної роботи 

за напрямками природничих, точних, інженерних, суспільних та 

гуманітарних дисциплін під керівництвом наукових керівників, тьюторів 

(старша школа); наукові коворкінги та інкубатори – простори для доведення 

наукових ідей до наукового та економічного впровадження (старша школа, 

студенти, молоді науковці); тренінговий центр для педагогів; 

профорієнтаційний та діагностичний центр для дітей та підлітків; 

виставковий зал; конференц-центр; кінотеатр-планетарій; медіатека; 

наукове кафе тощо. 

Зазначені активності дозволять відвідувачам центру вивчати мікро- 

та макросвіти, відвідувати тематичні виставки, науково-освітні й 

культурні заходи, самостійно проводити дослідження, спостерігати наочні 

експерименти, наукові шоу і наочні демонстрації (візуалізації) різних 

закономірностей, брати участь у інтерактивних іграх, тренінгах тощо. 

Пошук концептуальних підходів до створення такого наукового 

простору для учнівської молоді дозволили сформулювати мету його 

функціонування, яка орієнтується насамперед на світові досягнення науки 

й техніки і прагнення формування в учнів інтересу до науки й дослідної 

роботи, відродження престижності наукової праці, розбудови STEM-освіти 

в Україні. Також науково-інноваційний комплекс, що створюється для 

учнівської молоді надасть унікальну можливість забезпечить створення 

інформаційної платформи для впровадження наукових ідей, сприятиме 

формуванню інтересу суспільства до науково-технічного прогресу. 

Місія науково-інноваційного комплексу для учнівської молоді 

реалізується шляхом консолідації зусиль установ, підприємств та 

організацій, локалізованих в одному місці для отримання широкими 

верствами населення послуг науково-освітницького, інформаційного та 

інноваційного характеру. 

У подальшому планується, що напрями діяльності комплексу будуть 

також охоплювати наукові дослідження та науково-технічні розробки; 
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організацію та проведення наукової та науково-технічної експертизи; збір, 

аналіз та поширення науково-технічної інформації; управління 

інтелектуальною власністю; супроводження трансферу технологій; 

міжнародну діяльність у науково-технічній сфері; бібліотечно-

інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування користувачів; 

просвітницьку та виставкову діяльність; популяризацію наукових 

досягнень. 

На наш погляд, створення такої установи в Україні позитивно вплине 

на формування наукової зміни та позитивний імідж країни, сприятиме 

встановленню міжнародних зв’язків із подібними установами, 

емплементує кращий зарубіжний науково-педагогічний досвід з 

представленої проблеми на вітчизняній освітній ниві. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МЕНЕДЖЕРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ 

БАНІТ 
Ольга Василівна 
olgabanit@ukr.net 

Представлені результати порівняльного аналізу професійної 
підготовки менеджерів у вищих навчальних закладах Польщі та 
України. Охарактеризовані спільні та відмінні ознаки цього процесу. 
З'ясовано, що фундаментальна підготовка менеджерів дозволить їм 
правильно розуміти, ефективно і своєчасно впроваджувати і вміло 
використовувати останні досягнення науки і техніки в практичній 
діяльності. 
Ключові слова: професійна підготовка, менеджери, вищі навчальні 
заклади, Польща, Україна. 

Представлены результаты сравнительного анализа 
профессиональной подготовки менеджеров в высших учебных 
заведениях Польши и Украины. Охарактеризованы общие и 
отличительные признаки этого процесса. Выяснено, что 
фундаментальная подготовка менеджеров позволит им правильно 
понимать, эффективно и своевременно внедрять и умело 
использовать последние достижения науки и техники в практической 
деятельности. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, менеджеры, высшие 
учебные заведения, Польша, Украина. 

The author presents the results of a comparative analysis of the professional 
training of managers in higher educational institutions of Poland and 
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Ukraine. The author characterizes the common and distinctive features of 
this process. Fundamental training of managers will allow them to 
understand correctly, effectively and timely implement and skillfully use the 
latest achievements of science and technology in practical activities. 
Key words: professional training, managers, higher educational 
establishments, Poland, Ukraine. 

 

Проблеми підготовки висококваліфікованих менеджерів, здатних 

працювати на міжнародному рівні, зберігають поточну актуальність для 

будь-якої країни, проте для України вони мають особливе значення, як для 

країни, яка ще в недавньому минулому мала іншу соціально-економічну 

модель діяльності й у якій зараз відбувається становлення відповідних 

ринковій економіці корпоративних інституцій та управлінських практик. У 

цьому плані корисним є досвід зарубіжних країн, які вже пройшли цей 

шлях, зокрема Польщі. 

Передусім зазначимо, що результати порівняльного аналізу 

професійної підготовки менеджерів у вищих навчальних закладах Польщі 

та України засвідчують чимало подібних явищ. Підготовка в обох країнах є 

двоступеневою, навчальні заклади мають схожі структури, до структури 

факультетів входять інститути, кафедри й відділення; в навчальних 

закладах діють програмні мінімуми, встановлені міністерством; навчальні 

заклади, враховуючи потреби ринку, вводять нові напрями та 

спеціальності; управління є провідним напрямом в усіх навчальних 

закладах [1, с. 15]. Однією з основних ознак дидактичного процесу в 

польських та українських вищих навчальних закладах є зміни у змісті 

навчання, що враховують вимоги ринкової економіки. 

Якщо говорити про відмінності, то можна зауважити, що пропозиція 

українських політехнічних інститутів у сфері спеціальностей, що 

пропонуються майбутнім менеджерам, не така різноманітна, як у Польщі. 

У вищих навчальних закладах Польщі та України значно зросла роль 

дидактичних методів, які активізують студентів. Однак ці методи ширше 

використовуються у підготовці менеджерів в Україні. Як в Польщі, так і в 

Україні у вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку 

спеціалістів у галузі управління, значна увага приділяється досконалому 

оволодінню іноземними мовами, зміст навчальних програм з інформатики 

є обов’язковим у навчальних планах факультетів політехнічних інститутів 

України, котрі здійснюють підготовку менеджерів; значну увагу приділено 

психологічним курсам. Передбачено також викладання специфічних для 

України предметів, яких немає у навчальних планах польських вищих 

технічних навчальних закладів [там само]. 
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В українських недержавних вищих навчальних закладах на початку 

90-х років склалася схожа з Польщею ситуація із пропонованими 

напрямами навчання. У 1998 році з 60 акредитованих ВНЗ недержавної 

форми власності лише 8 не готували студентів економічних напрямів. 

Вони першочергово надавати освітні послуги за такими напрямами як: 

фінанси, облік і аудит, менеджмент, економіка підприємства тощо. Згодом, 

через перенасичення ринку праці економічними фахівцями й розвиток 

інформаційно-комунікаційних технологій і запитів суспільства, перелік 

пропонованих напрямів навчання й спеціальностей змінюється та 

розширюється. 

Вивчення й аналіз практики приватних ВНЗ України засвідчує, що, 

станом на 2008 р., вони проводять підготовку фахівців за 36 галузями 

знань, з яких найпоширенішою є «Економіка і підприємництво», за якою 

можна отримати спеціальність у 110 приватних ВНЗ, 76 з «Менеджменту 

та адміністрування», «Інформатика та обчислювальна техніка» 

запропонована в 26 ВНЗ, «Педагогічна освіта» – лише в 9, тоді як у Польщі 

цей показник значно вищий, адже напрям навчання «Педагогіка» 

пропонують 56 приватних вищих шкіл, а «Менеджмент та маркетинг» за 

бакалаврськими програмами – 69, а за магістерськими – 34. Здійснений 

аналіз структури приватних вищих шкіл Польщі та України дає підстави 

стверджувати, що переважна більшість – це підприємницькі ВНЗ, які 

готують фахівців для економіки країни, підприємців, менеджерів, 

фінансистів [2, с. 256]. 

Однак в українських вищих навчальних закладах протягом останніх 30 

років набір курсів і зміст програм незначно змінилися. Поетапно склалася 

орієнтація на такі курси, в яких можлива чітка кількісна оцінка результатів 

(бухгалтерський облік, аналіз фінансової діяльності, теорія прийняття 

рішень, математичне моделювання тощо). Погоджуємося, що висока 

кваліфікація в названих вище дисциплінах є необхідною умовою для 

успішної роботи спеціалістів зі ступенем магістра в галузі управління, але 

далеко не достатньою. 

Крім того, програми підготовки в галузі психології управління 

формують навички роботи в групах нерідко за рахунок інтересів 

особистості, в той час коли загострення конкурентної боротьби на 

світовому ринку вимагає від менеджерів не стільки навички кількісної 

оцінки заданих альтернатив, скільки постійної націленості на пошук 

нових, нестандартних шляхів вирішення завдань. 

Нинішні програми підготовки більше орієнтовані на формування 
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традиційних менеджерів. Це призводить до відсутності підготовлених 

вітчизняних фахівців з сучасним мисленням, спрямованим на досягнення 

бізнес-цілей великих корпорацій та реальним усвідомленням соціальної 

відповідальності бізнесу [3, тема 8, пар. 5]. 

Таким чином, професіоналізація управління повинна будуватися, не 

лише на перепідготовці управлінських кадрів і на системі підвищення їх 

кваліфікації, а й на фундаментальній професійній підготовці менеджерів. 

Такий підхід, однак, не заперечує необхідності розвитку післявузівської 

освіти, але вимагає – і це головне – його прив’язки до фундаментальної 

підготовки менеджерів. Ця підготовка дозволить їм правильно розуміти, 

ефективно й своєчасно впроваджувати та вміло використовувати останні 

досягнення науки й техніки в практичній діяльності. 
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«МУЗЕЙНА ПЛАНЕТА» ЯК ІНТЕГРАЦІЙНА ПЛАТФОРМА 
НАЦІОНАЛЬНИХ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ: ЗАСАДИ 

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

БАРКОВА 
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Розглядаються питання створення національної інтеграційної 
платформи цифрового ресурсу культурної спадщини на основі 
програмно-технологічного комплексу «Музейна планета». На 
основі дослідження світових інтегрованих ресурсів і досвіду участі 
у проектах EUROPEANA, а також аналізу стану цифрового 
розвитку сектору спадщини пропонується реалізація моделі 
EUROPEANA для інтегрованих національних ресурсів. 
Ключові слова: оцифрування, цифрові колекції, інтегровані 
ресурси, цифрової контент, культурна спадщина. 

Рассматриваются вопросы создания национальной платформы 
цифрового ресурса культурного наследия на основе прграммно-
технолгогического комплекса «Музейная планета». На основе 
исследования мировых интегрированных ресурсов и опыта 
участия в проектах EUROPEANA, а также анализа цифрового 
развития сектора наследия предлагается реализация модели 
EUROPEANA для интегрированных национальных ресурсов. 
Ключевые слова: оцифровка, цифровые коллекции, 
интегрированные ресурсы, цифровой контент, культурное 
наследие. 

The issues of creating a national platform for a digital cultural 
heritage resource on the basis of the program-technological complex 
«Museum Planet» are considered. Based on the study of the world 
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integrated resources and experience of participation in EUROPEANA 
projects, as well as the analysis of the digital development of the 
heritage sector, the implementation of the EUROPEANA model for 
integrated national resources is proposed.. 
Key words: digitization, digital collections, integrated resources, 
digital content, cultural heritage. 

 

Не зважаючи на певні досягнення з оцифрування в секторі культурної 

спадщини, такі як опановані технології та окремі онлайнові ресурси в низці 

установ пам'яті країни, треба констатувати той факт, що системної роботи з 

інтеграції національних ресурсів культурної спадщини не відбувається. Тим 

часом світова культура послідовно і фахове розвивається в сучасному 

інформаційному і комунікаційному просторі та цифровому технологічному 

середовищі відповідно до тенденцій ХХІ століття. 

Курс України на євроінтеграцію та поточні пріоритетні напрями 

державної політики, що відбиваються, зокрема у схваленій «Концепції 

розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки» 

(Розпорядження КМ від 17 січня 2018 р. № 67-р) та оголошенні 2018-го Роком 

Культурної Спадщинина підтримку однойменної європейської ініціативи, 

сприяють активізації робіт з подолання цифрового відставання вітчизняного 

сектору спадщини від європейського та світового розвитку. Більш того, фахові 

напрацювання європейських інституцій культури в інформаційних 

технологіях та провідні європейські і світові практики з ІКТ розвитку в секторі 

культури надають можливість обрати вітчизняний шлях зрозумілого і 

відпрацьованого практикою цифрового розвитку культурної галузі, найбільш 

ефективний і прийнятний відповідно до національних реалії. 

У зазначених аспектах уваги заслуговують два інтеграційні проекти. 

Перший – це EUROPEANA, стратегічний проект Європейської Комісії, 

який з 2008 року здійснює розбудову європейської цифрової платформи 

культурної спадщини і формує глобальний європейський цифровий ресурс 

для освітніх процесів та культурних програм. Практика взаємодії автора з 

окремими проектами EUROPEANA, спрямованими на розробку і розвиток 

нормативних, правових та технологічних рішень з інтеграції оцифрованого 

культурного контенту з усієї Європи, і досвід постачання до цього ресурсу 

відомостей про оцифровані колекції дев'яті вітчизняних установ пам'ятки, 

дозволяють оцінити рішення EUROPEANA як доцільні до їх застосування у 

вітчизняному секторі культури. Треба зазначити, що онтологічну модель 

CIDOC Conceptual Reference Model (www.cidoc-crm.org), на якій будуються 

інтеграційні рішення EUROPEANA, вже покладено до основи розбудови 

нормативної бази для вітчизняних музеїв (Наказ Міністерства культури 
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України 09.09.2016 № 784). Отже, EUROPEANA розглядається як модель 

розбудови системи національних цифрових ресурсів у секторі спадщини. 

Другий проект – це проект Національного центру «Мала академія наук 

України» зі створення науково-освітнього інформаційного мережевого 

середовища «Музейна Планета» (2016–2020 рр.) на основі використання 

інноваційних ІТ-технологій. Проект вже має рішення, що відповідають 

EUROPEANA, тому на його базі доцільно будувати національну платформу 

цифрового ресурсу спадщини. 
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У статті проаналізовано особливості та характеристики неформальної 
освіти, як фактору інноваційних перетворень в суспільстві. Встановлено, 
що розвиток інформаційно-комунікаційних технологій дав поштовх до 
поширення неформальної освіти всіх категорій дорослого населення 
через електронне навчання, яке визнано в розвинених країнах як таке, 
що найбільш сприяє розвитку інтелектуального капіталу суспільства. 
Ключові слова: неформальна освіта, інтелектуальний капітал, 
електронне навчання. 

В статье проанализированы особенности и характеристики неформального 
образования, как фактора инновационных преобразований в обществе. 
Установлено, что развитие информационно-коммуникационных 
технологий дало толчок к распространению неформального образования 
всех категорий взрослого населения через электронное обучение, которое 
признано в развитых странах как такое, что наиболее способствует 
развитию интеллектуального капитала общества. 
Ключевые слова: неформальное образование, интеллектуальный 
капитал, электронное обучение. 

The article analyzes the features and characteristics of non-formal education as 
a factor of innovative transformations in the society. It was established that the 
development of information and communication technologies gave impetus to 
the spread of non-formal education of all categories of the adult population 
through e-learning, which is recognized in developed countries as such that 
most contributes to the development of the intellectual capital of society. 
Key words: non-formal education, intellectual capital, e-learning. 

 

У сучасному світі концепція «освіти протягом життя» стає основною 

передумовою розвитку суспільства та економіки країни. Ця концепція 

включає формальну, інформальну та неформальну освіту. В європейському 

просторі неформальній освіті приділяється пильна увага. Це зумовлено тим, 

що неформальній освіті притаманні характерні риси, завдяки яким можна 

легше і швидше, а отже, ефективніше сформувати високий інтелектуальний 

капітал. Як зауважують Д. Плинокос і М. Коваленко, саме він відіграє ключову 

роль в економіці інноваційного типу [3]. Низку особливостей цього виду 

освіти виділяє В. Андрущенко. Зокрема, він вказує на те, що неформальна освіта 
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виникла як своєрідна відповідь на інформаційний бум, що посилюється. 

Відсутність швидкої реакції на цей виклик спричинить деградацію особистості, 

а відтак і суспільства загалом, призведе до зниження інтелектуального 

капіталу й конкурентоспроможності національної економіки [1, c. 5–9]. 

Серед низки визначень поняття неформальної освіти найбільш 

прийнятне знаходимо в Аналітичній записці «Освіта протягом життя: 

світовий досвід і українська практика» Національного інституту 

стратегічних досліджень України: неформальна освіта – професійно 

спрямовані й загальнокультурні курси навчання в центрах освіти дорослих, у 

лекторіях товариства «Знання», по телебаченню, на різних курсах 

інтенсивного навчання [2]. Зазначається, що неформальна освіта в Україні діє 

у формі неформальних структур, які створюються на базі формальних 

(тренінгові групи, підготовка і перепідготовка на підприємствах тощо) або 

утворюються поза формальною системою, як правило, на короткий термін. 

Також до цієї системи примикає відкрита освіта в різних її формах і 

дистанційне навчання. 

Перевагами або основними характеристиками неформальної освіти є 

наступні: вона має конкретні цілі, спрямована на загальне підвищення 

розумово-пізнавальної і творчої діяльності; більш гнучка, ніж формальна, 

швидше реагує на потреби рику; не обмежена географічно, може бути 

доступною в будь-якій точці світу; не обмежена часом, хоча, зазвичай, 

короткострокова; часто не підкріплена документальним засвідченням 

набутих знань та навичок, якості засвоєння навчального матеріалу, рівня 

кваліфікації тощо; застосовує інноваційні методи навчання [3]. 

Остання характеристика пов’язана з тим, що розвиток інформаційних 

технологій став потужним чинником розвитку всіх систем освіти, в першу 

чергу, неформальної. Адже він підносить доступність освіти на якісно новий 

рівень. Саме тому останнім часом в усьому світі спостерігається підвищення 

пропозиції освітніх послуг через комп’ютерні системи. Зокрема, популярною 

стає така сучасна форма освіти як електронне навчання (E-learning), яке 

являє собою систему навчання за допомогою комп’ютера, інформаційних 

технологій, мережі Інтернет. Іноді вживаються синоніми цього терміну, такі 

як дистанційне навчання, віртуальне навчання, мультимедійне навчання. 

Виникнення та розвиток електронного навчання, як одного з 

різновидів неформальної освіти, додає її дефініції певні ознаки: гнучкість – 

учні працюють де і коли їм зручно, що дозволяє розподіляти час між 

навчанням, роботою, сім’єю та дозвіллям; доступність навчальних 

матеріалів – можливість використовувати різноманітні ресурси для 
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навчання; зворотній зв’язок – модератори та викладачі електронних 

освітніх систем надають допомогу та рекомендації, забезпечують 

засвоєння знань; розвинена комунікація – отримання інформації через 

інтернет-конференції, форуми тощо [3]. 

Таким чином, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій дав 

поштовх до поширення неформальної освіти серед усіх категорій дорослого 

населення через електронне навчання, яке визнано в розвинених країнах як 

таке, що найбільш резонує з ринком праці та сприяє підвищенню темпів 

розвитку інтелектуального капіталу суспільства. 
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ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНА ПАРАДИГМА IT-МЕНЕДЖМЕНТУ 
У СВІТОВОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

ГОРЕТЬКО 
Тетяна В'ячеславівна 
t.a.g@i.ua 

Проаналізовано складові поняття «ІТ-менеджмент», на прикладі 
змісту програм вищих навчальних закладів розглянута 
трансдисциплінарності парадигма IT-менеджменту як нової 
сфери на стику двох галузей, що динамічно розвиваються в 
світовому інформаційно-освітньому просторі, інформаційних 
технологій і менеджменту. 
Ключові слова: ІТ-менеджмент, інформаційні технології, 
інформаційний менеджмент, менеджмент інформаційних 
технологій. 

Проанализированы составляющие понятия «ІТ-менеджмент», на 
примере содержания программ высших учебных заведений 
рассмотрена трансдисциплинарная парадигма IT-менеджмента как 
новой сферы на стыке двух отраслей, динамично развивающихся в 
мировом информационно-образовательном пространстве, 
информационных технологий и менеджмента. 
Ключевые слова: ІТ-менеджмент, информационные технологии, 
информационный менеджмент, менеджмент информационных 
технологий. 

In the article, we analyze components of the notion «IT-management» 
and explore, by the example of curricula of higher educational 
institutions, the transdisciplinary paradigm of IT-management as a new 
area at the intersection of two branches dynamically developing in the 
global information and education space – information technologies and 
management. 
Key words: IT management, information technology, information 
management, information technology management. 
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За останні десятиліття інформаційні технології стали невід’ємною 

частиною бізнесу будь-якої компанії. За умови ефективного використання 

вони допомагають компаніям отримати суттєві ринкові переваги, сприяють 

прискоренню розвитку і зростанню прибутку [6]. Організація їхнього 

забезпечення та ефективного використання є завданням IT-менеджменту – 

досить нової сфери на перетині двох галузей, що стрімко розвиваються в 

умовах сучасного ринку – інформаційних технологій і менеджменту. 

Розвиток ІТ-менеджменту можна простежити від початку сучасного 

етапу розвитку загального менеджменту, що припав на 1900-ті роки [5], та 

початку розвитку його підгалузі – інформаційного менеджменту – в 1970-х 

роках [3]. Дослідженням цього питання займалися Р. Адлерс, Д. Баррет, 

М. Берд, О. Варзунов, О. Васюхін, П. Вейл, К. Гілліс, А. Грінберг, І. Король, 

О. Крігер, М. Латчен, Д. МакКін, Д. О’Брайен, К. Френзель, П. Хінд, Р. Четем, 

П. Штрассманн та ін. 

Мета статті – на прикладі змісту програм вищих навчальних закладів 

прослідкувати трансдисциплінарну парадигму IT-менеджменту у світовому 

інформаційно-освітньому просторі. 

Визначення ІТ-менеджменту базуються на визначенні інформаційного 

менеджменту та за останні десятиліття трансформувалися від формулювань, 

що робили акцент на управлінні корпоративними інформаційними ресурсами 

до сучасного розуміння ІТ-менеджменту як поєднання процесів планування, 

розбудови, використання та оцінки ефективності використання 

інформаційних технологій [7]. 

Так, у 2003 році А. Грінберг визначав інформаційний менеджмент як 

сукупність методів і засобів управління інформацією та управління за 

допомогою інформації діяльністю підприємства або організації [3]. 

Менш ніж за десять 10 років, із розвитком інформаційних технологій та 

значним збільшенням їхнього впливу на бізнес-сферу, галузь стали 

сприймати як специфічну область загального менеджменту, функцією якої є 

управління інформаційними ресурсами, інформаційними технологіями та 

інформаційними системами, що забезпечує ефективну реалізацію всіх бізнес-

процесів підприємства [2]. 

В сучасних англомовних джерелах автори роблять акцент на практичну 

значущість ІТ-менеджменту. Вони відзначають, що ІТ-менеджери займаються 

впровадженням інформаційних технологій як корпоративного ресурсу, що 

стосується стратегічних і операційних можливості компанії у розробці та 

впровадженні продуктів та послуг для підвищення корпоративної 

продуктивності, рентабельності та конкурентоспроможності [8]. К. Гілліс 
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наголошує, що управління інформаційними технологіями є інструментом для 

керування бізнес-звітністю та процесами, які дають змогу бізнес-менеджерам 

краще визначати свої технологічні вимоги, контролювати короткострокові та 

довгострокові технологічні програми, поточні рівні обслуговування клієнтів і 

ринкові переваги [6]. Коротке, але ємке визначення дає К. Френзель: «ІТ-

менеджмент – це управління впровадженням новітніх технологій» [4]. 

Мета ІТ-менеджменту полягає в наданні змоги компанії оптимізувати 

свої ІТ-ресурси у відповідності до бізнес-стратегії та цілей, оцінити свої 

проекти та визначити їхню пріоритетність, розробити свій ІТ-бюджет, 

планувати та здійснювати діяльність в сфері ІТ у відповідності до 

встановлених вимог [6]. 

Знання та вміння, яких роботодавці очікують від ІТ-менеджерів, 

виходячи із множинного характеру цієї спеціальності, можна розділити на 

4 основні групи: інформаційні технології (апаратне та програмне 

забезпечення, засоби мережного і системного керування, хмарні і мобільні 

технології, інформаційне законодавство тощо); бізнес-сфера (економіка, 

фінанси, проектний менеджмент, логістика тощо); управління персоналом 

(трудове законодавство, психологія, тайм-менеджмент тощо); англійська 

мова (як мова світової бізнес-спільноти). 

ІТ-менеджер має знати, що може зробити програміст чи системний 

адміністратор, як попередити загрози інформаційній безпеці, який результат 

матиме використання певної технології, якого програмного забезпечення 

потребує компанія, які програмні рішення забезпечать підвищення її 

ефективності, як сформувати команду і яких фінансових ресурсів 

потребуватиме певний проект. 

Завданням ІТ-менеджера є координування роботи розробників і 

тестувальників програмного забезпечення, веб-дизайнерів, спеціалістів з 

кібер-безпеки та ін.. Крім того, ІТ-менеджер є сполучною ланкою між ними та 

іншими відділами компанії, керівництвом і клієнтами. 

Також ІТ-менеджер має відстежувати інноваційні розробки та ідеї на 

ринку ІТ і ефективно впроваджувати їх для посилення позицій своєї компанії. 

Тобто ІТ-менеджер повинен не лише розуміти бізнес-процеси і мати певний 

досвід роботи в сфері ІТ, але й бути аналітиком, комунікатором, організатором, 

готовим до постійного розвитку та самовдосконалення. Очевидно, що така 

багатофункціональність потребує якісної професійної освіти. 

Закономірно, що перші програми за напрямом «Менеджер інформаційних 

технологій» з’явилися в США – країні, що контролює більше третини 

глобального ринку інформаційних технологій і питома вага якої на цьому 
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ринку продовжує зростати [1]. 

Зараз підготовку ІТ-менеджерів (бакалаврів та магістрів) здійснюють 

багато вищих навчальних закладів по всьому світі, в т.ч. Вірджинський 

університет, Університет Конкордія Сент-Пол, Вебстерський університет 

(США), Міжнародний університет прикладних наук Бад Хонеф, Університет 

прикладних наук (FHDW), Берлінський університет імені Гумбольдта 

(Германія), Міжнародний університет Шиллера (Франція), Університет 

прикладних наук та мистецтв Люцерна (Швейцарія), Американський 

Університет в Дубаї (ОАЕ) тощо. Університетами та бізнес-школами також 

розроблені програми ІТ-менеджменту для керівників компаній. Існує низка 

он-лайн програм підготовки ІТ-менеджерів. 

Випускники цієї спеціальності мають володіти термінологією, розуміти 

факти, концепції, принципи, аналітичні методи та теорії, що 

використовуються в галузі управління інформаційними технологіями, можуть 

ефективно застосовувати їх при аналізі складних фактичних завдань та 

інтегрувати/синтезувати їх для вирішення цих завдань [8]. Проте більшість 

навчальних програм з ІТ-менеджменту є не єдиним цілим, а складається з 

окремих блоків – ІТ-підготовки і бізнес-підготовки, а також супутніх 

дисциплін. Наприклад, в Університеті Чарльза Стерта (Австралія) за 

спеціальністю «ІТ-менеджмент» бакалаврам пропонуються такі курси: 

– «Основи кібер-безпеки», «Протидія хакерству», «Віртуалізація та 

хмарні технології», «Принципи програмування на C#», «Мережева безпека і 

криптографія» «ІТ етика»; 

– «Проектний менеджмент», «Життєві цикли проектів», «Професійне 

спілкування», «Фінансові розслідування»; 

– В Університеті Вінчестер (Велика Британія) курси, запропоновані в 

магістратурі за напрямком «Бізнес-менеджмент інформаційних технологій», 

також можна розділити на дві групи: 

– «Введення в наукові та професійні дослідження», «Відповідальний 

менеджмент», «Ринки», «Управління фінансами», «Інформаційні системи та 

організації», «Прикладний менеджмент», «Введення в проектний 

менеджмент», «Управління інформацією та аналіз даних», «Менеджмент та 

лідерство», «Креативність, дизайн та інновації»; 

– «Безпеку інформаційних систем», «Ризик-менеджмент та кібер-

безпеку». 

В Університеті Вільгельма Бюхнера (Германія) в обов’язкову частину 

магістерської програми за спеціальністю «ІТ-менеджмент» внесено 

дисципліни «Методи обчислення та фінансова математика», «Проектний 
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менеджмент», «Розвиток організацій», «Корпоративний менеджмент», 

«Міжнародний менеджмент та міжкультурна комунікація». За вибором 

пропонуються курси «ІТ контролінг», «Управління безпекою інформаційних 

технологій», «Програмна архітектура і концепції», «Управління е-бізнесом», 

«Методи бізнес-досліджень». 

Болонська школа бізнесу (Італія) за спеціальністю «Управління 

цифровими технологіями» пропонує студентам магістратури вивчати такі 

дисципліни: «Багатоканальний менеджмент», «Проектний менеджмент», 

«Стратегічний бухгалтерський облік та формування бюджету», «Управління 

поставками»; «Комп’ютери, мережі та хмарна безпека», «Криптографічні 

протоколи», «Цифрові перетворення», «Основи штучного інтелекту», «Основи 

кібер-безпеки», «Інформаційна безпека та ризик-менеджмент», «Інформаційні 

системи», «Інформаційне право та кібер-злочини». 

Наведені приклади ілюструють певну закономірність – серед бізнес-

дисциплін навчальні заклади роблять акцент на проектному менеджменті, 

серед ІТ-дисциплін – на кібер-безпеці. 

Окрім того, очевидно, що багато освітніх закладів, навіть спеціалізованих, 

все ще вважають ІТ-менеджмент гібридною, а не самостійною дисципліною, 

хоча на ринку праці вже сформувався запит на ІТ-менеджерів. Наприклад, 

Управління Кадрової Служби США виділяє менеджмент інформаційних 

технологій як окрему спеціальність (GS-2210: Information Technology 

Management Series) і чітко визначає вимоги до освіти та досвіду роботи 

претендентів [10]. Є відділи ІТ-менеджменту і в окремих урядових установах 

США. В той же час необхідно відмітити, що навчальні програми половини із 

топ-10 університетів США за напрямом «Менеджмент інформаційних 

систем» [9] з-поміж численних спеціалізованих ІТ- і бізнес-дисциплін вже 

містять і інтегровані курси. Наприклад, в Університеті Вестерн Говернорс 

(штат Юта) є курс «ІТ-менеджмент для бізнесу», в Хайнс коледжі (Університет 

Карнегі-Меллон, Пенсільванія) – «Управління ІТ-проектами», «Статистика для 

ІТ-менеджерів» і «Забезпечення ресурсами та автоматизація глобального ІТ-

менеджменту», у Вебстерському університеті (Міссурі) – «Введення в ІТ-

менеджмент». 

Таким чином, із огляду на динамічний розвиток ІТ-індустрії та постійно 

зростаючу потребу бізнесу в ефективному управлінні ІТ-ресурсами, ІТ-

менеджмент можна вважати надзвичайно перспективною та важливою для 

світової економіки галуззю. Водночас, необхідно зазначити, що, маючи 

безперечний потенціал практичного використання, вона вимагає ширшого 

теоретичного висвітлення. Також існує очевидна потреба в розробці 
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комплексних програм підготовки ІТ-менеджерів на основі кращих наробок 

провідних університетів світу. Тому перспективою подальших досліджень 

вбачаємо аналіз передового досвіду в цій галузі з метою використання його на 

теренах вітчизняної вищої освіти. 
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Союз, развитие талантов. 

The essence of the organizing of teaching of gifted children in the 
countries of the England. The great influence on the activities of such 
pupils has created the World and European Councils of gifted and talented 
youth and children with high abilities, as well as the fundamental 
programs created in the European area of teaching gifted students. 
Key words: talented high-school students, European Union, 
development of talent. 

 

Важливі кроки на національному рівні щодо сприяння розвитку 

талантів в Англії були прийняті ще на початку 1970-х років (наприклад, 

перша Всесвітня конференція талантів була проведена в Англії в 1973 році). 

У 1997 році зміна уряду привела до серйозних змін в підході до 

вирішення цього питання. Уряд оголосив, що розвиток талантів має бути 

одним з пріоритетних напрямів політики в галузі освіти. Незадовго після 

цього, а саме в 1999 році, Палатою громад було створено комітет (Освітній 

комітет з відбору) для оцінки стану освіти і надання послуг талановитій 

молоді в країні. Відповідно до результатів опитування, розвиток талантів 

було визнано недостатнім у більшості англійських шкіл. Після цього 

опитування Міністерство зайнятості та освіти заявило, що «необхідно вжити 

заходів для покращення якості послуг». Тоді були розроблені основні 

принципи розвитку талантів, які стали частиною національного стратегії. 

Зміна уряду в 2010 році також викликала питання у фахівців, які займаються 

розвитком талантів та пошуком проблем допомоги школам та розробленням 

нових стратегій [1]. 

Місія та походження Національної асоціації талановитих дітей в освіті 

(NACE) було засновано під керівництвом Джоани Раффан. Вона має 

багаторічний педагогічний досвід, в тому числі 25 років стажу роботи в 

дитячому садку, початковій школі і середній школі в якості керівника. 

Джоанна Раффан пояснила місію Національної асоціації як ініціативу 

зробити діяльність школи більш ефективною для здібних дітей протягом 

навчального процесу, таким чином поліпшуючи якість роботи інших дітей. 

Як адепт інклюзивного підходу до розвитку талантів, вона переконана в 

тому, що відповідальні за державне навчання мають забезпечити всі умови, 

які необхідні для розвитку дітей протягом всього навчального дня в школі. 

Складовою філософії Національної асоціації є персоналізоване викладання/ 

навчання, адже кожній дитині повинна бути надана можливість 

покращувати свої знання, відповідно до власних інтересів і до стилю 

навчання, який їй підходить. 

Джоанна Раффан нагадала про умови заснування NACE, пояснивши, що 

багато людей були занепокоєні через те, що потенціал перспективних дітей 
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було втрачено, не дивлячись на наявні ініціативи уряду для розвитку 

талантів. Саме тому вона вирішила, що настав час зібрати разом експертів, 

які стурбовані цією проблемою. Організація поставила перед собою мету 

ставити виклики таким дітям і забезпечувати їх можливостями, щоб 

допомогти їх прогресу. 

Важливим значенням аспектів розвитку талантів є ідентифікація, 

планування і власне навчання, шляхом реалізації програм зі збагачення 

талантів. Існує бажання бачити як здібні діти роблять успіхи відповідно до 

своїх здібностей, не зважаючи на вік, і досягають високого рівня в їх 

спеціальності без примусового однакового вивчення всіх предметів. 

З точки зору інтерпретації таланту, важливим є розрізняти поняття 

«обдаровані» і «талановиті» в англійській мові. 

Дітей, які мають значні досягнення в теоретичних дисциплінах і 

загальних знаннях можна назвати «обдарованими», в той час як слово 

«талановитий» слід використовувати для дітей з високими здібностями в 

мистецтві, спорті та інших спеціальних дисциплінах. За словами Джоани 

Раффан, Національна асоціація зосереджує свою увагу на цих двох категоріях, 

шукаючи потенціал. 

Проте, Джоанна Раффан визнає, що з точки зору людських ресурсів 

Національній асоціації бракує високо або спеціально кваліфікованих фахівців. 

Немає конкретних вимог до колег, які беруть участь у розвитку талантів, щоб, 

наприклад, вони могли пройти якісь комплексні програми навчання. Основний 

принцип полягає в тому, що будь-який зацікавлений спеціаліст, в залежності від 

своїх власних професійних амбіцій, повинен отримати необхідну інформацію з 

навчальних посібників та під час консультацій [2]. 

На нашу думку, аналіз наукової літератури щодо навчання обдарованих 

учнів у Англійських закладах освіти показав, наскільки широко 

використовується широкий спектр форм та методів навчання, які містять 

елементи як прискореної, так і збагаченої стратегій навчання обдарованої 

особистості. Для навчання обдарованих дітей створюються збагачені 

навчальні плани та програми, а також програми та курси, які пропонують 

обдарованим учням різні державні та приватні організації та фонди. 
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У статті розглянуті міжнародні підходи до обґрунтування 
глобальної компетентності; виокремленні деякі аспекти її 
формування та розвитку; описуються складові елементи 
поняття «глобальна компетентність». 
Ключові слова: глобальна освіта, глобальна компетентність, 
професійна компетентність. 

В статье рассмотрены международные подходы к обоснованию 
глобальной компетентности; выделены некоторые аспекты ее 
формирования и развития; описываются составляющие 
элементы понятия «глобальная компетентность». 
Ключевые слова: глобальная образование, глобальная 
компетентность, профессиональная компетентность. 

The article examines international approaches to the justification of 
global competence; certain aspects of its formation and 
development have been singled out; describe the constituent 
elements of the concept of «global competence». 
Key words: global education, global competence, professional 
competence. 

 

Лідери в сфері освіти все частіше говорять про необхідність викладання 

«глобальних компетентностей» як про спосіб вирішення проблем, пов'язаних 

з глобалізацією. Це була одна з ключових тем зустрічі в травні минулого року 

міністрів освіти з країн «Великої сімки», що відбулася в Японії. 

Технології об’єднали людей, але разом з тим зробили світ більш складним, 

нестабільним та незрозумілим. З одного боку, цифрова трансформація 

суспільства сприяє демократизації. Тепер кожен може долучитися до 

суспільної діяльності, набагато легше стало почути проблеми 

найнепримітніших верств населення в будь-якому куточку світу. Світ став 

глобалізованим. Технології об’єднали людей, міські громади та цілі країни. 

Але, з іншого боку, це об’єднання розмиває індивідуальність, культурні 

ідентичності. Цифрова трансформація суспільства може надати людині владу, 

а може й позбавити її. Наприклад, у багатьох країнах понад дві третини 

15-річних дітей почуваються погано, якщо ви позбавляєте їх доступу до 

Інтернету. Ці реалії створили світ пост-правди, де «вірусність» інформації має 

більше значення, ніж правдивість та якість. Світ замкнувся у своєрідних 

капсулах: ми спілкуємося лише з людьми, які мають подібні до наших погляди 

і відгороджуємось від тих, хто має іншу думку. 

У цьому одна з основних проблем освіти – як побудувати безпечне 

суспільство без бар’єрів? Захищати людей від шкідливої інформації чи навчити 

краще з нею працювати? Це і є навички, необхідні новому поколінню. Ось чому 

Під час World Education Forum – головного освітнього форуму, який 
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нещодавно проходив у Лондоні, директор департаменту освіти та навичок 

Організації економічного співробітництва та розвитку та директор 

Міжнародного департаменту освіти ЮНЕСКО провели дискусію та зосередили 

увагу на глобальній компетентності, яка цього року перевірятиметься в 

рамках PISA. Звідки можна буде зрозуміти, наскільки молодь готова до нових 

суспільних викликів? Чи здатні учні критично ставитися до інформації, 

розглядати проблеми з різних кутів зору? 

Тестування рівня компетентностей PISA 2018 року включатиме розділ 

«глобальна компетентність», який перевірятиме уміння учнів зрозуміти та 

оцінити різні погляди на світ. Розділ також перевірятиме уміння з повагою 

взаємодіяти з людьми. Тут будуть завдання щодо феномену «фейкових 

новин», глобального потепління і расизму. 

Дійсно, у розмаїтті інформаційних потоків досить важко виокремити 

правдиву інформацію. Для цього потрібна об’єктивність, тож її варто 

виховувати. Звичайно, глобальна компетентність – це також і знання: 

потрібно бути обізнаним про світ навколо. Але знання – це не все. Необхідно 

знати, як їх використовувати: вміти аналізувати інформацію, спілкуватися з 

урахуванням особливостей інших, вміти поглянути на ситуацію з різних 

перспектив, мати емпатію і, як результат, вміти вирішувати суперечності. 

Йдеться не лише про знання та навички. Повна компетентність – це 

ментальність, ставлення до інших людей, груп, установ, проблем, поведінки. 

Тобто це не лише вміння бути відкритим, поважати інших, мислити глобально, 

це ще й вищий рівень – цінності. Вони включають розуміння понять людської 

гідності, культурного різноманіття тощо. Глобальна компетентність 

безпосередньо стосується і добробуту окремих країн. 

Багато хто може з цим посперечатися, але якщо ми поглянемо, що наразі 

вимагають роботодавці, то найбільший акцент вони роблять якраз на 

здатності працівників бути залученими в колектив, поважати інших, 

працюючи в команді. Інновації з’являються не від того, що хтось щось зробив, 

а від того, що він зміг зробити щось спільно з іншими та з думкою про них. 

Молодь прагне зробити внесок у суспільне життя. Але вона не може зробити 

це не тому, що бракує мотивації, а тому що в неї недостатньо вмінь для 

практичного застосування знань та навичок, низька глобальна 

компетентність, щоб втілити свої задуми. 

У навчальному закладі діти вперше розуміють, що суспільство – 

неоднорідне. Тут вони зустрічають інших людей і взаємодіють з ними. Тому на 

заклад освіти покладена унікальна місія виховання глобальної 

компетентності. 
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Освіта також може допомогти дізнатися, що відбувається у світі, надати 

фактографічну базу, залучити студентів до напрацювання досвіду і просувати 

цінності суспільного різноманіття. 

Компетентність може відрізнятися залежно від потреб окремих 

національних груп чи індивідів, але є речі, незмінні для всіх: 

1) Вміння вчитися. Те, що ми наразі вчимо, досить швидко стає 

застарілим, і треба вчитися постійно адаптуватися до нових потреб. У цій 

адаптації якраз і полягає навчання. 

2) Самостійність. Необхідно вміти себе стимулювати, знати, як краще 

розподілити свої ресурси та задіяти можливості. Плюс варто розуміти, чого ти 

хочеш досягти. 

3) Вміння використовувати сторонні ресурси. Йдеться не лише про 

матеріальні блага, а й про розуміння принципів раціонального і 

відповідального використання ресурсів. 

4) Вміння взаємодіяти з іншими. Це навички командної роботи, співпраці 

як у реальності, так і віртуально завдяки технологіям. Людям необхідно 

відчувати соціальний взаємозв’язок, залежність один від одного, розуміти, що 

входить у поняття лідерства та послідовництва. 

5) Вміння взаємодіяти з усім світом. Це стосується взаємодії в 

регіональних спільнотах та глобалізації. 

6) Трансдисциплінарність. Ми маємо бути фахівцями у своїй галузі, але 

також мати базові знання в багатьох інших сферах. Інтегрована співпраця з 

іншими експертами допоможе знайти вихід зі складних ситуацій швидше та 

ефективніше. 

7) Грамотність у різних аспектах: фінансова, культурна, історична, 

цифрова, технологічна та інші. Наприклад, виступаючи на лекції, ми задіюємо 

інтелектуальну грамотність; спілкуючись із представниками інших культур – 

культурну; надсилаючи яскраві цитати з виступів у Twitter – цифрову. 

Світ зараз поділений не між політичними силами, а між тими, хто здатен і 

не здатен застосувати технології заради власних переваг. І потрібно 

стимулювати рівність між людьми в цьому питанні заради глобальної 

інтеграції суспільства. Коли йдеться про глобальну компетентність в освіті, 

мова не йде окремо про вчителя, який би спеціалізувався на цьому питанні. 

Якщо викладач може навчити дитину думати як фізик, математик чи історик, 

це ефективніше, ніж якщо він просто дасть навчальний матеріал. Потрібно 

дати учню можливість поглянути на одну й ту саму інформацію з різних 

позицій. 

Основною проблемою залишається подолати вузькоспеціалізоване 
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спрямування вчителів. Вчитель має здолати межу між тим, що вивчається в 

програмі, і реальним світом. Учителі й самі повинні вчитися разом зі своїми 

учнями відповідати на потреби сучасності. Учні не зможуть зрозуміти 

необхідність навчатися протягом усього життя, якщо не візьмуть приклад зі 

своїх вчителів. Треба бути спеціалістом у своїй сфері, але разом із тим вміти 

бути відкритим до нових здобутків та нових ідей і розуміти, що твоя 

спеціалізація – не єдина. Потрібно думати про трансдисциплінарність в освіті. 

Учителі також мають виховувати ідентичність та індивідуальність своїх учнів, 

бути одночасно фасилітатором, ментором, тренером, а не лише інструментом 

для викладання матеріалу. Індивідуальність у сучасному світі приходить не 

ззовні, а зсередини, і вчитель має допомогти учневі самостійно розкрити в 

собі ці особливості. 

Отже, формування глобальної компетентності не вимагає нової 

навчальної програми. Це вимагає поєднання навчальних стратегій для 

активного навчання з глобальними проблемами і їх впровадження в існуючу 

навчальну програму. Навчальні стратегії мають включати структуровані 

дебати, організовані дискусії, вивчення поточних подій, навчання грі, 

навчання обслуговування і навчання на основі проектів. 
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освітнього простору та ключовими факторами, що мають 
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соціально-економічних змін у суспільстві. 
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The challenges of the future are now fillers of information and education 
space and key factors that have to change the educational paradigm of 
preparing future specialists for socio-economic changes in society. 
Key words: socio-economic development, society, educational paradigm. 

 

Необхідність реформі освіти, яка обумовлена стрімкими змінами 

соціально-економічного розвитку країни, глобалізаційними процесами, 

швидким розвитком технологій, екологічними проблемами, сама по собі не 

є новиною. 

Метою написання цих тез є виокремлення ролі інформаційного 

простору в структурних змінах освітньої парадигми, необхідності зміни ролі 

викладача, педагога, що готуватиме фахівців, здатних адаптуватися до 

швидких і, певною мірою, непередбачуваних соціально-економічних змін. 

Нарікання педагогів та батьків з приводу не достатньо відповідального 

ставлення молоді до набуття формальної освіти є ознакою часу, але це не 

завжди є ознакою її небажання отримувати знання, набувати нові професійні 

навички та комунікативні здібності. На думку автора, причиною цієї ситуації 

є швидкий ритм змін реального життя, випереджальні темпи розвитку 

інформаційного простору порівняно із розвитком методичних підходів до 

навчання у формальній освіті. Завдяки різноманітним видатним розробкам в 

інформаційних технологіях та робототехніці, багато оглядачів та аналітиків 

вважають, що суспільство перебуває на ранньому етапі нової індустріальної 

революції, що у майбутньому може змінити спосіб життя та діяльність людей 

так само як двісті років тому це зробив паровий двигун [1]. 

Дослідники центру «Martin school» при Оксфордському університеті 

прогнозують, що в США за 20 років зникне до 80 % професій і якщо Україна 

почала змінюватися досить пізно це не привід думати, що її ці зміни 

торкнуться набагато пізніше. Так, якщо говорити про професії 

економічного спрямування, то у зоні ризику опиняється професія, 

наприклад, бухгалтера. 

Видатний сучасний вчений-економіст Гаррі Джейкобс виокремлює 

такі основні глобальні виклики майбутнього: 

1. Потужна швидкість змін у суспільстві до яких не вистачає часу 

адаптуватися – технології змінюються надто швидко, а люди й соціальні 

інститути набагато повільніше. 

2. Необхідність комплексного бачення та розв’язання взаємопов’язаних 

проблем. Наразі розгляд будь-яких наукових, освітніх, економічних, 

соціальних, екологічних проблем на підставі окремих відомих фактів, 

відповідних теорій втрачає актуальність. 

Так, наприклад, вже не можливо будувати бізнес-процеси та висувати 
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економічні теорії не враховуючи екологічні загрози, що свідчать про гостру 

нестачу природніх ресурсів у найближчому майбутньому порівняно із 

дефіцитом техніки і технологій у нещодавньому минулому. З іншого боку, 

менеджер не зможе ефективно організувати роботу співробітників, якщо не 

буде враховувати їхні культурологічні, психологічні, ментальні, гендерні та 

інші їх особливості. 

3. Прогнози, як відомо, завжди були невдячною справою, але зараз 

гостро постає проблема тотальної невизначеності, великої складності 

прогнозування будь-яких процесів. 

Ці виклики майбутнього наразі є наповнювачами інформаційно-

освітнього простору та ключовими факторами, що мають змінювати освітню 

парадигму. Адже більша частина знань, які викладаються учням, студентам 

швидко застаріває, тому за для того, щоб встигнути за швидкоплинними 

змінами, необхідно змінювати не тільки і не стільки навчальну програму, а 

методичні підходи до підготовки конкурентоздатних фахівців, які матимуть 

не тільки вузькоспеціалізовані знання, а будуть вміти вчитися, розвиватися, 

креативно мислити, а значить вміти адаптуватися, слідкувати за 

інноваціями, створювати нове. 

Важливою складовою у новій освітній парадигмі на думку дослідників 

Стенфордського університету за висновками звіту «Університет 

2025 року» має стати установка на індивідуальність, розвиток і підтримку 

унікальності кожної особистості. 

Освітня система України, як і більшості країн світу, спрямована на 

певні освітні потоки, адже вона відповідає за підготування спеціалістів 

певної сфери: бухгалтерів, фінансистів, лікарів тощо. На думку дослідників, 

освітня система майбутнього має стати більш гнучкою і комплексною, 

надаючи учням та студентам набагато більше інформаційної свободи, ніж 

просто набір компетентностей, шляхом відвідування різних факультетів, 

отримання більш універсального освітнього продукту. Зрештою це освіта 

спрямована на постійний гармонійний розвиток особистості, здатної 

розглядати проблему з різних ракурсів. 

Підбиваючи підсумок вище викладеного, логічним буде висновок про 

необхідність готовності відповідності педагогів та викладачів викликам 

сьогодення й, особливо, майбутнього. Гадаємо роль педагога щодо виховання 

учнів, викладача щодо підготування майбутніх фахівців, здатних бути 

успішними членами суспільства, лишається не змінною по суті. 

Разом з тим, для підготування універсальних та унікальних фахівців у 

майбутньому педагогам вже сьогодні необхідно самим відповідати новій 
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освітній парадигмі, щоб не опинитися у зоні 80 % зникаючих професій, які 

поглине роботизація та інформаційно-освітній простір. 
 

Використані джерела: 
 

1. Грем Макстон, Йорген Пандерс У пошуках майбутнього. Керування економічним розвитком 
для зменшення безробіття, нерівнотсі та змін клімату [Текст] / Грем Макстон, Йорген 
Пандерс. – К. : Пабулум, 2017. – 320 с. 

2. Гаррі Джейкобс Виклики й майбутнє, глобалізація й Україна / Гаррі Джейкобс // Економічне 
майбутнє України : доповідь на конф. наукової молоді у рамках Міжнар. економічного форуму. 

 

 

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ ЗАСОБАМИ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОЇ 

МЕРЕЖЕЦЕНТРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ 
СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

РОСТОКА 
Марина Львівна 
marilvross@gmail.com 
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интеллектуального потенциала страны с использованием современного 
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В епоху становлення інформаційного суспільства, у глобальному 

форматі, одним із пріоритетних напрямів визначається створення цілісної та 

ефективної національної системи освіти, роль якої зростає в умовах переходу 

до економіки знань. Це є одним з найскладніших завдань економіки України. 

Проте прогнозування розвитку інтелектуального потенціалу держави 

залишається актуальним у векторі євроінтеграційного спрямування України. 

У преамбулі нашої промови хотілось би зосередити увагу, на більш 

вагомих, на нашу думку, аспектах сучасного етапу становлення української 

освіти. По-перше, майбутнє держави залежить в об’єктивному сенсі від 

вчасного виявлення і формування її інтелектуального потенціалу, а також 

його збереження і розвитку. Саме тому, що інтелектуальний потенціал 

особистості (країни, суспільства) є визначальним фактором економічного 
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розвитку будь-якої держави. По-друге, сталий розвиток освіти, зокрема, 

динамічність трансформаційних процесів у руслі її інформатизації, зумовлює 

необхідність ефективного використання інтелектуальних і трудових 

ресурсів, інформаційно-телекомунікаційних інфраструктур, сучасних 

техніко-технологічних засобів, що потребує підтримки з боку держави, а 

також передбачає продуктивне використання та подальше інтелектуальне 

зростання громадян. Поряд з цим, конкурентні позиції України мають 

відображати це на світовому рівні. У цьому сенсі виникає ряд логічних 

запитань: як спрямувати інтелект окремої людини у правильно визначене 

викликами сучасності русло; як узгодити особисті, суспільні та національні 

інтереси; яким чином забезпечити національній економіці перехід на 

випереджальні позиції формування інтелектуального потенціалу країни 

тощо. По-третє, швидкоплинність інформаційних потоків, поява 

надзвичайних технологічних конструктів як у суспільному бутті людини, так 

і в професійному та освітньому просторі, вимагають підготовки інноваційно 

спрямованих громадян країни, які, у свою чергу, мають бути здатними до 

адаптивного сприйняття глобальних трансформаційних процесів сучасності. 

іншими словами, промова йде про формування людини нової генерації. 

Тож, актуальною залишається виразна невідповідність між існуючим 

інтелектуальним потенціалом та його економічною ефективністю, що 

потребує належної державної підтримки, зокрема у секторі мережевих 

освітніх технологій. 

Тому доцільним є спрямування потенційних можливостей окремих 

громадян України, зокрема учнівської молоді, яка й утворюватиме 

інтелектуальний потенціал суспільства, у чітко сформульовані пріоритети з 

метою досягнення позитивного економічного ефекту. 

Поряд з цим майбутнє вимагає й відповідного – трансдисциплінарного 

підходу як до інтелектуального, так і до професійного саморозвитку людини 

упродовж життя. Дійсно, такий підхід орієнтує освітній процес на підготовку 

учнівської молоді до існування як в мережевому навчальному, так і в 

майбутньому професійному середовищі. Таким чином, у логічному 

взаємозалежному функціоналі «наукове пізнання  технологічна 

організація  інжиніринг (інженерія)  математичне обґрунтування і 

підтвердження» відбувається формування інтелектуального потенціалу 

особистості (держави, суспільства, світу). У такий спосіб, застосування 

основних положень означеного підходу в контексті формування 

інтелектуальної еліти українського суспільства, а значить і формуванні 

єдиного простору для її самоствердження, створюватиме адаптивне 
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середовище оновлення освітньої парадигми країни. 

Справді, проблематика відбору сучасного аналітичного інструментарію 

для забезпечення досліджень процесу формування інтелектуального 

потенціалу держави у руслі «учень загальноосвітнього навчального 

закладу  учень позашкільного закладу  інтелектуально розвинутий 

громадянин суспільства» розкривається вченими не достатньо. А сталий і 

випереджальний розвиток техніко-технологічної компоненти у будь-якій 

галузевій сфері економіки країни в теперішній час вирізняється 

трансформаційною траєкторією інноваційних змін освітньої парадигми. 

Виникає потреба у виявленні інтелектуального потенціалу особистості за 

умови застосування сучасного мережевого інформаційно-аналітичного 

інструментарію системного оцінювання досягнень суб’єктів освітнього 

процесу (рис. 1). 

ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНА МЕРЕЖЕЦЕНТРИЧНА 
ІНФОРМАЦІЙНО- АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА 

ОЦІНЮВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

http://intellect.inhost.com.ua/intellect/

http://intellect.inhost.com.ua/intellect/

 

Рис. 1. Сайт ТМІАС [2] 

Таким чином, за сприянням Міністерства освіти і науки України, за 

підтримки Національної академії наук України та з ініціативи 

Національного центру «Мала академія наук України» здійснюється спроба 

розв’язати цю проблему створенням трансдисциплінарної 

мережецентричної інформаційно-аналітичної системи оцінювання 

досягнень учнів України (далі – ТМІАС). Тому, маємо за доцільне навести 

стислу характеристику цього веб-продукту. 
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Концепцією створення ТМІАС, що визначає мету її побудови і 

функціонування, встановлюються основні параметри запровадження 

сучасного інструментарію щодо виявлення інтелектуального потенціалу 

України, який своїми визначними досягненнями заслуговує на увагу та 

підтримку з боку держави [1]. 

Теоретико-методологічні основи функціонування ТМІАС визначено на 

підставі аналізу наукового доробку провідних зарубіжних і вітчизняних 

вчених щодо рейтингового та адаптивного управління соціально-

педагогічними системами, зокрема таких дослідників, як: В. Биков, 

Ван Д. Девентер, Л. Дуканіч, Г. Єльникова, А. Кармінський, М. Месер, О. Спірін, 

Ч. Тапієро, А. Тимченко, О. Шнек та ін. До того ж концептуальність, 

особливості, технологія і моделювання систем рейтингового управління в 

інформаційно-освітніх середовищах обґрунтовується в роботах О. Богатова, 

В. Вітлінського, В. Скобелєва, О. Стрижака. Вчені ґрунтовно наводять описи 

існуючих систем і пропонують своє бачення структурування й змістовного 

наповнення ІАС. 

Зазначимо, що для максимального забезпечення об’єктивності даних в 

ТМІАС використано досвід спеціальних рейтингових (іміджевих) проектів 

Пенсільванського університету, Інституту досліджень зовнішньої політики, 

Національної академії наук України, Національного центру «Мала академія 

наук України», Центру стратегічних і міжнародних досліджень та ін. 

Основними функціями ТМІАС є: аналітична, комунікаційна, 

конструктивна, координаційна, контролююча, стимулююча, антикорупційна. 

Для процедури оцінювання застосовується методика використання 

автоматизованого інформаційно-аналітичного забезпечення системи 

оцінювання досягнень, в якої враховані особливості законодавства і 

практики здійснення моніторингових і рейтингових досліджень діяльності 

суб’єктів освітнього процесу, зокрема учнів. Слід звернути увагу на те, що 

відкрите оцінювання досягнень учнівської молоді не заважає дотриманню 

суб’єктами України вимог чинного законодавства. Методика використання 

ІАС не суперечить цим вимогам. При складанні рейтингу здійснюється 

оцінка не положень законів або їхніх правових актів, а того, що відбувається 

на практиці по результатах інтелектуальних змагань. 

Таким чином, забезпечення функціонування ТМІАС здійснюється 

спеціальною мережецентричною когнітивною інформаційною системою 

відповідно до вимог законодавства України та включає: репрезентативність 

досягнень учнів за результатами оцінювання якості їхньої навчально-

пізнавальної діяльності, що відбувається без залучення коштів державного 
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та місцевих бюджетів і проводиться на добровільних і адаптивних засадах 

(на міжнародному, всеукраїнському і місцевому рівнях здійснюється 

Національний центр «МАН України», за сприяння Міністерства освіти і науки 

України та місцевими органами управління освітою). 

Мережеві сервіси ІАС оцінювання досягнень учнів, що забезпечують 

отримання та обробку аналітичних даних базуються на критеріях, що 

формуються за показниками систематичної участі суб’єктів освітнього 

процесу у міжнародних і всеукраїнських конкурсних змаганнях з різних 

напрямів навчально-пізнавальної діяльності, а також за іншими 

експертними оцінками. Безумовно, оцінювання досягнень у системі 

реалізується на основі збору інформації щодо результатів проведення 

інтелектуальних змагань серед учнівської молоді, аналізу зібраних даних з 

метою призначення їм рейтингових балів та побудови загального 

рейтингового списку учасників і переможців на засадах онтологічного і 

кваліметричного підходів (рис. 2). 

 

Рис. 2. Перегляд відфільтрованих даних ТМІАС у вигляді графу 

Перелік інтелектуальних змагань, за результатами яких здійснюється 

рейтингування в ТМІАС, включає міжнародні та всеукраїнські олімпіади, 

турніри, конкурси, виставки, конференції та семінари, Всеукраїнський 

конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України та 

інші форми заходів учнівської молоді в освітній та науковій сферах, що 

носять змагальний характер і проведення яких регламентовано положенням, 
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затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України та які пройшли 

реєстрацію в Міністерстві юстиції України. 

ТМІАС концептуально є інтерактивною мережевою інформаційно-

аналітичною системою, у середовищі якої забезпечується облік навчальних 

досягнень учнівської молоді, представники якої є переможцями 

Міжнародних і фінальних етапів Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, 

турнірів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Національного центру «Мала академія наук України», регіональних 

інтелектуальних змагань тощо. 

Впровадження ТМІАС уможливлює: визначення стратегії розвитку 

інтелектуального потенціалу держави (рис. 3); налагодження системи 

державно-громадського управління навчальними закладами у векторі 

виявлення інтелектуального потенціалу учнів через інформування 

суспільства, органів державної влади всіх рівнів про якісні показники 

досягнень учнівської молоді; створення широкої інформаційної бази для 

аналізу та прийняття відповідних управлінських рішень щодо організації 

учнівських об’єднань за інтересами з різних напрямів життєдіяльності 

суспільства; забезпечення відповідних умов для моніторингу навчально-

пізнавальної діяльності учнів навчальних закладів України та її 

стимулювання. 

 

Рис. 3. Графік за турнірами відсортований по регіонам засобами ТМІАС 
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Це також уможливлює: наукове обґрунтування процесу дослідження 

формування інтелектуального потенціалу країни за використанням ТМІАС, 

для визначення індивідуальних особливостей кожного суб’єкта освітнього 

процесу; встановлення стратегічних позицій щодо планування педагогічного 

впливу в концепті адаптивного підходу до підготовки соціально адаптованих 

до швидкозмін постіндустріального суспільства випускників навчальних 

закладів України. 

У середовищі ТМІАС фокусуються інформаційні дані щодо напрямів 

діяльності конкурсантів як переможців, так і учасників інтелектуальних 

змагань. В цьому сенсі система дає показники підготовленості учнів до 

вибору професії і майбутньої професійної діяльності за декількома 

напрямами одночасно (рис. 4). 

 

Рис. 4. Фрагмент рейтингового списку секції «Комп’ютерні науки» 

Отже, ТМІАС може розглядатися як багатофункціональний 

інструментарій для забезпечення ефективних педагогічних нововведень. 

Тим самим, на підставі отриманих результатів, дозволятиме досліднику 

визначитись з вектором подальшого розвитку особистісних характеристик 

учнівства у цьому напрямі, а реалізація трансдисциплінарного підходу, в 

контексті формування інтелектуального потенціалу України 
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забезпечуватиме отримання прогнозованого результату – підготовлений до 

здійснення інноваційної професійної діяльності, інтелектуально та соціально 

готовий, конкурентоздатний громадянин інформаційного суспільства. 
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У книзі «Цивілізація: як Захід став успішним» відомий британський 
історик Нейл Фергюсон стверджує, що величезну роль в успішності 
проекту «Британська імперія» в часності, і всієї Західної цивілізації в 
цілому, зіграла наука і створення єдиного освітньо-інформаційного 
простору. 
Ключові слова: світовий освітній інформаційний простір, цивілізація, 
Британська імперія.  

В книге «Цивилизация: как Запад стал успешным» известный 
британский историк Нейл Фергюсон утверждает, что огромную роль 
в успешности проэкта«Британская империя»в часности , и всей 
Западной цивилизации в целом , сыграла наука и создание единого 
образовательно- информационного пространства. 
Ключевые слова: всемирное образовательно-информационное 
пространство, цивилизация, Британская империя. 

In book «Civilization: How the West Became Successful» the famous 
British historian Neil Ferguson claims that science and the creation of a 
world educational and information space played a huge role in the 
success of the «British Empire» project in particular, and of Western 
civilization as a whole. 
Key words: world educational informational space, civilization, British 
empire. 

 

Нині інформація є рушійною силою технічного, економічного, 

культурно-комунікативного, соціального розвитку світу і людини, саме тому 

створення єдиного інформаційно-освітнього простору є дуже важлива річ 

для сучасної цивілізації. Більш того саме створення такого простору стало 

одним з тих факторів, що сприяли розквіту і пануванню Британської імперії 

зокрема, і навіть гегемонії Західної цивілізації в цілому, до наших днів. 

Цю думку висловив в своїй книзі «Цивілізація: як Захід став успішним» 

відомий англійській історик, політолог, один з провідних фахівців з історії 

імперій Ніл Фергюсон [4, с. 35]. 

http://intellect.inhost.com.ua/
mailto:m.rusanova@man.gov.ua
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Цивілізацій існувало не так вже й багато, але і немало. 

Керролл Квіглі нарахував дві дюжини цивілізацій в останні 10 тисяч 

років [5]. 

Ада Бозман до початку нового часу виділила 5: західну, індійську, 

китайську, візантійську і мусульманську [1]. 

Меттью Мелко нарахував цілих 12: 7 вже загинули (месопотамська, 

єгипетська, крітська, антична, візантійська, мезоамериканська, андська), а 

5 ще немає (китайська, японська, індійська, ісламська, західна) [3]. 

Але жодна цивілізація минулого не досягала такого рівня як західна, і, 

західне панування ще не підійшло до кінця з занепадом і руйнуванням 

європейських імперій. 

Фергюсон приходить до висновку, що саме європейці володіли певною 

культурною перевагою. Девід Лендіс в книзі «Багатстві й бідності 

народів» [2] високо оцінив роль культурних факторів. Він вказав, що Західна 

Європа випередила решту світу, оскільки дозволяла самостійне наукове 

дослідження, застосування наукового методу, раціоналізацію дослідження і 

його поширення. 

Більш того, Фергюсон стверджує, що піднесення західної цивілізації – 

єдине важливе історичне явище другої половини II тисячоліття від Різдва 

Христового. Більш того, він заявляє, що цей факт перш за все зобов'язаний 

такому явищу, як імперіалізм [4, с. 37]. Але імперіалізм не є історично 

достатнім поясненням західного панування. Імперії існували задовго до 

імперіалізму, але саме Британська імперія була тією, що поклала основу 

Західної цивілізації. У чому ж унікальність і причини успіху цієї імперії. 

Саме їй вперше вдалося створити 6 груп унікальних інститутів і 

пов'язаних з ними ідей, які і є головними джерелами могутності, що 

відрізняють Захід від решти світу, а саме: наука і освіта; конкуренція; майнові 

права; медицина; суспільство споживання; трудова етика. 

Користуючись мовою сучасного комп'ютеризованого, синхронізованого 

світу, Фергюсон назвав їх «6 додатків-убивць , революційних новинок, що 

дозволили західній частині Євразії домінувати над світом» [4,с. 40]. 

Особливу роль серед цих «програм-вбивць» він віддав саме науці та 

освіти, тому що завдяки створенню єдиного інформаційно-освітнього 

простору можна пояснити успіхи неекономічних інститутів Західної 

цивілізації. Університети в усьому світі прагнуть до західних стандартів. Те ж 

вірно і щодо медицини, від наукових досліджень до охорони здоров'я. 

Більшість людей приймає наукові істини, відкриті саме представниками 

Європейської цивілізації Ньютоном, Дарвіном і Ейнштейном. 
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Тому саме в умовах глобалізації освіти, особливо важливим постає 

питання інтеграції України у Європейський та світовий освітній 

інформаційний простір. 
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У статті розглядається значення освітньо-наукового потенціалу 
України у процесі державотворення у сучасній вітчизняній 
історіографії. 
Ключові слова: освіта, наука, потенціал, технологія, держава 

В статье рассматривается значение научно-образовательного 
потенциала Украины в процессе создания государства в 
современной отечественной историографии. 
Ключевые слова: образование, наука, потенциал, технология, 
государство. 

The article considers the importance of the scientific and 
educational potential of Ukraine in the process of state creation in 
contemporary domestic historiography. 
Key words: education, science, potential, technology, state. 

 

В нових умовах суверенітету Україна намагається провести 

модернізацію, щоб вписатись у сучасні світові процеси, пристосуватись до 

провідних загально-цивілізаційних тенденцій: інформаційного суспільства, 

глобалізації. Держава робить спробу здійснити трансформацію засад 

суспільного розвитку. Відповідно до нових потреб економічного розвитку 

формується ринок праці, зростає чисельність працівників інформаційної 

сфери, набувають розвитку високі технології, збільшується частка зайнятих у 

невиробничій сфері послуг. 

Прискорення науково-технічного прогресу зумовлює підвищені вимоги 

до якісного потенціалу робочої сили, котра займається генеруванням, 

розробкою та впровадженням нових технологічних ідей. За умов 

трансформації українського суспільства особливої значущості набувають 

питання формування людиною нових життєвих стратегій, компетентності, 

посилення гнучкості та мобільності соціальної поведінки. Чим потужніший 

mailto:gscherevichnyj@gmail.com
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життєвий потенціал людини, тим легше їй здолати кризові ситуації, 

оволодіти конструктивно-перетворювальною позицією. Все це, безперечно, 

висуває нові вимоги до інтелектуального рівня суспільства, потребує його 

вдосконалення через освіченість, професіоналізм, різносторонність, 

комунікабельність. 

Інноваційна модель розвитку суспільства, до якої прагне Україна, 

ґрунтується на сталому процесі стабільного прогресу науки і техніки. 

Завдання модернізації країни неможливо вирішити без необхідного 

наукового потенціалу, що відповідав би вимогам сьогодення (викликам 

сучасності). 

Загально цивілізаційний вимір освіти та науки як суспільних явищ 

досліджують представники соціальної філософії, соціології освіти, 

педагогіки, філософії та історії освіти та науки тощо. Серед вітчизняних 

вчених слід назвати праці А. Андрущенка, В. Журавського, В. Кременя, 

В. Литвина, В. Лутая, І. Зязюна, Л. Губернського, С. Кримського та ін. Зазначені 

проблеми активно вивчають вчені та науковці, що репрезентують різні 

країни світу (А. Адамський, А. Бердашкевич, М. Генсон, Г. Гершунський, 

В. Лєдньов та ін.). 

Здобутки українських та зарубіжних вчених, які досліджують питання 

управління системою освіти та науки, було узагальнено та систематизовано 

у ґрунтовній праці В. Лугового [9]. В ній всебічно розглянуто стан освітньо-

наукової галузі України, розкрито принципи національної політики в цій 

сфері, основні напрями її реформування в 90-х pp. XX-го ст. 

Нині своєю інформаційною насиченістю, намаганням комплексно 

охопити освітньо-наукову проблематику, найбільш кількісно зібраним 

матеріалом в одній праці вирізняється дослідження «Науково-освітній 

потенціал нації: погляд у XXI століття авторського колективу, до складу якого 

входять такі провідні вчені сучасності, як: В. Литвин (кер.), В. Андрущенко, 

С. Довгий та ін. (вийшло у трьох книгах [6; 7; 8]). В даній роботі підіймаються 

питання впливу на розвиток освіти країні як політичних реалій, екології і 

демографії, так і соціального та економічного прогресу. Не обходять осторонь 

автори і проблеми інтелектуалізації та інформатизації суспільства, а також 

представляють аналіз інтелектуального потенціалу українського 

державотворення і розвитку культури. Підіймаються питання, пов'язані із 

загальним філософсько-концептуальним баченням вищої школи України. 

Досить вдало висвітлюються проблеми трансформації гуманітарної освіти, 

наводяться наявні концептуальні її засади. Потужною складовою праці є 

представлення нормативно-правової бази, що стосується різних аспектів 
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розвитку освіти і науки в країні (станом на початок XXI ст.). В цілому 

дослідження науковців розкриває державну освітню політику, починаючи 

від дошкільної ланки освіти до вищої. Певна увага приділяється 

міжнародному співробітництву України, її намаганням гідно відповісти на 

виклики сучасності, зокрема глобалізаційні процеси в освітній сфері. 

Питанню розкриття форм інтеграції: основним нормам, організаціям 

та установам, що здійснюють державну освітню політику (принаймні, 

станом до прийняття політреформи 2004 р.) присвячено дослідження 

В. Журавського «Вища освіта як фактор державотворення і культури в 

Україні» [3]. Крім того, тут висвітлюються основні механізми реалізації 

державної освітньої політики, згадуються основні учасники її здійснення, а 

також встановлено цілі та визначено ціннісні орієнтири. Додається і певна 

законодавча база як національна, так і європейська щодо освітньої сфери. 

Ґрунтовний фактологічний матеріал щодо аналізу стану та 

перспектив розвитку освітньої діяльності в Україні розкривається в праці 

«Освіта України. Інформаційно-аналітичний огляд (за заг. ред. 

В. Кременя)» [11]. Також, розгляду питань філософії освіти XXI ст., 

національної освіти як соціокультурного явища, міжнародного 

співробітництва та інтеграції у галузі освіти В. Кремень присвятив таку 

свою роботу: «Освіта і наука України: шляхи модернізації (факти, роздуми, 

перспективи)» [4]. Автор в своєму доробку розкриває потенціал і 

перспективи щодо формування і розбудови освітньо-наукового 

середовища, що, в свою чергу, дозволяє (принаймні, робити спроби) 

виділити основні тенденції розвитку, визначити проблеми. 

Зазначимо, що у праці Т. Фінікова «Сучасна вища освіта: світові 

тенденції і Україна» порушена проблема вищої освіти і економіки, моделі 

децентралізації державної вищої освіти у контексті досвіду розвинутих 

країн світу [12]. 

До того ж, ґенеза формування єдиного європейського освітньо-

наукового простору, його основні чинники й складові окреслюється 

М. Дмитриченком у дослідженні «Вища освіта і Болонський процес», де 

наведена характеристика змісту та загальних умов використання 

Європейської кредитно-трансферної акумулюючої системи (ЕСТ8) [2]. 

Проте, порівняльному дослідженню економічної ефективності освіти в 

Україні та в розвинутих країнах, розгляду механізмів її адаптації до умов 

глобального світового ринку присвятив свою працю «Економічні аспекти 

вищої освіти» О. Куклін [5]. 

Представленням найбільш цікавого ресурсу структурованої 
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інформації про сучасний стан науково-освітнього потенціалу України 

визначається дослідженням під однойменною назвою «Науково-освітній 

потенціал України» [10]. У виданні наведено комплексний аналіз наукових 

установ, підприємств та організацій Національної академії наук України; 

певних вищих навчальних закладів та окремих їх структурних підрозділів 

(кафедр); схарактеризовано діяльність відомих діячів освіти і науки, тобто 

все це висвітлюється з широким додаванням ілюстративного матеріалу. 

Ґрунтовним та значним за обсягом комплексним дослідженням 

розвитку міжнародних зв'язків київських університетів у 1991–2012 pp. 

стала праця Т. Антонюк [1]. Авторка зробила спробу визначити тенденції 

розвитку міжнародного співробітництва та процесів інтеграції системи 

вищої освіти України в європейський та світовий освітній простір на 

основі вивчення архівних матеріалів, звітів київських університетів, 

публікацій преси тощо. 

Отже, науково-освітній потенціал України находить своє відображення 

через призму сучасної історіографії у багатьох наукових джерелах учених 

сучасності, які своїм внеском спрямовують українське суспільство до 

адаптивного реформування освіти і розбудови єдиного інформаційного її 

простору, що нині дійсно є вимогою часу. 
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Для сучасної освіти України є важливим запровадження системних змін, 

оновлень у змісті, формах, методах освіти, в тому числі і в позашкільній. 

Кожен не байдужий педагог замислюється над проблемою: як організувати і 

провести заняття з дітьми, щоб отримати максимальну віддачу? 

Звісно, що проблема обдарованості не є новою. У всіх галузях освіти 

діють та постійно вдосконалюються сучасні моделі навчально-виховної 

роботи, спрямованої на розвиток творчих здібностей підростаючого 

покоління. 

В наш час творча і креативна особистість є не унікальним явищем, а 

необхідністю для конкурентоздатного існування в сучасному світі. Тому 

проблема обдарованої дитини переживає новий пік актуальності, відповідно 

головним завданням системи освіти є створення не лише належних умов для 

її формування та розвитку, а й забезпечення для неї оптимальної 

життєтворчої атмосфери. 

Проте, задача освіти – підготувати підростаюче покоління до життя й 

професійної діяльності в новому, високорозвиненому інформаційному 

середовищі, ефективному використанню її можливостей. Однак, 

перетворення сучасної цивілізації в інформаційне суспільство актуалізує 

проблему впровадження нових методів навчання, формування 

інформаційної компетентності особистості, яка стає визначальним чинником 

ефективності її трудової діяльності і повсякденного життя. 

У цьому сенсі, науково-дослідна робота саме Малої академії наук України 

дає змогу керівникам гуртків реалізувати свої педагогічні ідеї, а для їхніх 
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вихованців уможливлює самостійний вибір освітньої траєкторії – 

послідовність і темп вивчення тем, систему тренувальних завдань і задач, 

способи контролю знань і практичного їх застосування. 

Так реалізується найважливіша вимога сучасної освіти – вироблення в 

суб'єктів освітнього процесу індивідуального стилю діяльності, культури 

самовизначення, відбувається їхній особистісний розвиток, формується 

особистість юного дослідника. 

Становлення майбутнього науковця базується на вмінні організувати 

свою творчу діяльність. А це, в першу чергу, починається з вміння 

організувати свій робочий час, робоче місце і власний архів даних, тобто 

власне портфоліо дій, тощо. 

Майбутній науковець має вміти кваліфіковано вести ділове спілкування, 

ефективно працювати з інформацією, володіти методами як теоретичних, 

так й експериментальних досліджень, якісно аналізувати та обробляти 

отриману інформацію, зрозуміло і лаконічно доводити результати роботи до 

відома спільноти тощо. Саме такі вміння, важливі для успішного результату 

наукової праці, формуються у юних науковців в гуртковому інформаційно-

освітньому середовищі Чернігівської Малої академії наук учнівської молоді, 

колектив котрої сприяє подоланню проблем відірваності процесу навчання 

від науки, техніки і реальних знань про життя, забезпечує організацію і 

координацію діяльності обдарованих учнів, створює умови для їхнього 

інтелектуального, духовного, творчого сталого розвитку та професійного 

самовизначення. 

Заняття учнів разом з педагогами та провідними науковцями країни 

дослідницькою діяльністю створюють умови для розвитку творчого 

потенціалу особистості у суспільстві [4]. 

Використання інноваційних методів на заняттях гуртків природничого 

напряму Чернігівської МАН учнівської молоді створює можливості для учнів 

у векторі їхнього залучення до проектної та дослідницької діяльності, що 

спрямована на інноваційне отримання і засвоєння науково-технічних знань 

та розвиток навичок критичного мислення на засадах трансдисциплінарного 

підходу. Участь вихованців гуртків у польових практиках, екскурсіях та 

експедиціях, природоохоронних конкурсах та акціях позитивно впливає на 

результативність формування їхньої дослідницької компетентності. 

Чернігівська МАН учнівської молоді вдало впроваджує у систему роботи 

гуртків часткову інтеграцію різних наук, використовує мережеві освітні 

ресурси, створені науковими відділами Національного центру «МАН 

України», котрі забезпечують рівний доступ до якісної освіти учнів різних 
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вікових категорій та учнів із далеких сільських місцевостей. Освітні сайти, 

віртуальні лабораторії (МАНLab), портали Т. Г. Шевченка і «Музейна планета», 

трансдисциплінарна мережецентрична інформаційно-аналітична система 

оцінювання досягнень учнівської молоді (ТМІАС) та заочні профільні наукові 

школи МАН сприяють організації експериментальної діяльності, залученню 

до наукової та дослідно-експериментальної роботи учнів із віддалених 

куточків України. 

Таким чином, використовуючи портальні структури, прикладні 

продукти освітньої спрямованості МАН, інтеграційні методики у викладанні 

природничих наук на заняттях гуртків педагоги Чернігівської МАН навчають 

своїх вихованців критично мислити, спостерігати, проектувати, працювати з 

даними та їх перетворенням засобами комп’ютерної обробки даних (аналіз, 

висновки); проводити експерименти та лабораторні досліди; створювати 

інтерактивні моделі; конструювати тощо. 

Отже, запровадження інноваційних методів в роботу гуртків 

природничого спрямування Чернігівської МАН учнівської молоді є одним із 

ефективних шляхів формування майбутньої еліти української держави, 

сприяє створенню таких умов для учнівської молоді, що покращують 

гурткове середовище і уможливлюють формування наукового мислення, 

життєствердної національної картини світу юного дослідника в єдиному 

інформаційному просторі української освіти. І це дійсно – вимога часу! 
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ЧАТ 2. 
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗБУДОВИ ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ У СПІВПРАЦІ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ, ПРОФЕСІЙНИХ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ), 

ВИЩИХ І ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
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Сучасний розвиток підприємства будь-якої галузі народного 

господарства неможливий без оперативної інформації про зміни 

внутрішнього і зовнішнього середовища. Це стосується і освітнього 

сектору економіки України, у т. ч. професійної (професійно-технічної) 

освіти (далі –ПТО). 

Для прийняття обґрунтованих рішень в умовах ринкових відносин в 

управлінні системою ПТО використовуються маркетингово-моніторингові 

дослідження, складовою частиною яких є інформаційно-комунікаційні 

технології. 

Вітчизняний вчений, доктор економічних наук, професор С. Ілляшенко 

виділив основні елементи сучасного Інтернет-маркетингу: маркетингові 

дослідження в Інтернеті; маркетингові комунікації; збут продукції через 

Інтернет. 

Аналізуючи ці елементи з позицій потреб ПТО, можна зазначити, що 

заклади й установи в її структурі використовують Інтернет для пошуку 

вторинної інформації через аналіз сайтів підприємств, установ, засобів 

масової інформації для установлення контакту або партнерських стосунків. 
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Первинну інформацію через мережу Інтернет заклади отримують на 

своїх сайтах, розташовуючи анкети, тести, опитувальники для учнів і 

педагогічних працівників, батьків і громадськості, нові навчальні плани і 

програми, що потребують експертної оцінки. 

Програми і питання для експертів так само викладаються на сайтах. 

Останнім часом професійні (професійно-технічні) навчальні заклади 

(далі – П(ПТ)НЗ) використовують сайти і Web-сторінки для реклами закладу, 

розкриваючи його сильні сторони, перелік професій, умови навчання та 

проживання в гуртожитку, партнерські зв’язки з роботодавцями тощо. 

Збутова політика закладів і установ системи ПТО в середовищі 

Інтернет має декілька напрямів. 

Перший з них – це створення спеціальних навчальних сайтів або Web-

сторінок для учнів, де розташовані навчальний розклад, завдання для 

самостійної роботи за різними навчальними дисциплінами, питання до 

контрольних робіт, заліків, екзаменів, завдання для курсових і дипломних 

проектів. Через дошку оголошень доводяться новини в житті закладу 

тощо. 

Другий напрям – це використання елементів дистанційного навчання 

для учнів або слухачів курсів підвищення кваліфікації, які навчаються у 

закладі. 

Третій – створення інтернет-магазинів при отриманні на це 

спеціальної ліцензії. 

Через інтернет-магазин можна розповсюджувати свою продукцію, 

починаючи з освітніх послуг і закінчуючи виробами, які виготовляють учні 

П(ПТ)НЗ. 

Просування маркетингової діяльності у віртуальний простір 

Інтернету є загальносвітовою тенденцією, яка чітко простежується і в 

Україні. 

Моніторингові дослідження здійснюються для запобігання відхилень 

у функціонуванні та розвитку П(ПТ)НЗ. 

Технологічно моніторингові процедури здійснюються у три етапи: 

визначення об’єкта моніторингу й напрямів, за якими збирається 

інформація (наприклад, певна група учнів напрям може бути різний – 

вихованість, якість навчання, конкурентоздатність на ринку праці 

випускників тощо); відбір критеріїв, за якими визначатиметься стан 

об’єкта; підбір інструментарію (засобів і способів отримання інформації 

про властивості об’єкта); збір інформації за допомогою спостереження, 

аналізу документів, відвідування уроків, рейтингу, контролю, анкетування, 
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тестування, інтерв'ю, самооцінки; обробка й систематизація інформації, 

яку доцільно накопичувати у вигляді таблиць, діаграм, графіків, 

різноманітних вимірювальних шкал. 

Інноваційною технологією в моніторинговому дослідженні виступає 

своєрідний інструментарій, який виконує не тільки узагальнюючу роль, а, 

включаючи критерії, що характеризують бажаний результат, набуває 

властивості кваліметричного стандарту. Дані заповнюються в табличному 

процесорі Excel, що дає змогу автоматизувати обчислення результатів. 

Наприклад, кваліметрична модель вимірювання рівня творчого 

розвитку особистості, що використовується у виховній роботі з учнями 

професійно-технічних навчальних закладів, включає фактори і критерії, 

що описують мотиваційно-творчу активність, інтелектуально-логічні, 

інтелектуально-евристичні та комунікативні здібності учнів, їхню 

здатність до самоорганізації. 

Зведені дані по кожному учню при тривалому спостереженні дають 

змогу самостійно регулювати траєкторію розвитку на основі 

рефлексивного аналізу. Зведені дані по групі учнів дозволяють шляхом 

проведення спрямовуючих заходів на рівні закладу орієнтувати їх 

розвиток в бажаному напрямі. Ці дані важливі для заступника директора з 

виховної роботи. 

Порівняння показників моніторингу із запланованими дає можливість 

побачити, наскільки правильними були адміністративні рішення, 

допомагає відкоригувати, переглянути методи, форми та способи 

управлінської діяльності. 

Інформаційно-комунікаційні технології використовуються також для 

створення інформаційно-освітнього простору професійно-технічного 

навчального закладу. 

Целеорієнтоване створення такого простору сприяє формуванню 

професійної компетентності учнів, їх інформаційної культури, сучасного 

професійного світогляду, реалізації творчого потенціалу та особистісного 

становлення, а також формуванню професійної самосвідомості. 
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У статті йдеться про актуальність формування економічної 
культури як сукупності соціальних цінностей і норм особистості 
людини зокрема і суспільства в цілому. 
Ключові слова: економічна культура, економічне виховання, 
особистісні цінності, економічна поведінка. 

В статье говорится об актуальности формирования экономической 
культуры как совокупности социальных ценностей и норм 
личности человека в частности и общества в целом. 
Ключевые слова: экономическая культура, экономическое 
воспитание, личностные ценности, экономическое поведение. 

The article refers to the relevance of the formation of economic 
culture as a set of social values and norms of the human person in 
particular and society in general. 
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Перед українською освітньою спільнотою та широкою громадськістю 

сьогодні стоїть важливе завдання створення відповідних умов для 

освітньо-виховної та світоглядно-моральної соціалізації національної 

молоді в складних економічних умовах функціонування сучасного 

глобального інформаційного світу. 

Сьогодні в Україні, економічне виховання молоді стає першочерговим 

завданням системи вищої освіти. Необхідно привчати майбутніх фахівців 

до того, що будь-яке рішення, будь-яка дія мають бути економічно 

обґрунтованими. 

Проте в науковій літературі питанням впливу економічної культури 

на виклики сучасного ринку праці приділена недостатня увага, це стримує 

розробку та впровадження дієвих заходів на шляху до виходу вищих 

закладів освіти до відповідного рівня професійної підготовки майбутніх 

фахівців у ВНЗ. Аналіз останніх досліджень та публікацій показує, що 

формування економічної культури студентів у навчально-виховному 

процесі ВНЗ до цих пір не було предметом спеціального педагогічного 

дослідження. 

Сутність економічної культури, її місце в системі загальної культури, 

понятійний апарат визначили філософи А. Дроздов, І. Іткін, В. Попов, 

Г. Смирнов, А. Уледов. Вивченням проблем економічної культури, мислення 

й свідомості займалися економісти Л. Абалкін, Л. Бірман, К. Улибін, 

В. Уразгаліев, В. Чичканов, а соціологічні аспекти теорії і практики 

формування економічної культури досліджували Л. Буєва, Т. Заславська, 

І. Іткін, Д. Рябов та ін. Процес формування культури економічного 
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мислення майбутніх фахівців розглядався в наукових працях 

О. Коренькова, В. Візира, В. Безверхої, М. Тишкова, технологізації розумової 

діяльності в дослідженнях К. Шураханова, П. Гуменюк, а прикладну 

спрямованість формування культури економічного мислення в роботах 

В. Вишневського, Ю. Ануфрієва та ін. Усі автори прийшли до думки, що 

економічна культура є тим інструментом, «мовою», за допомогою якого 

люди можуть спілкуватися між собою в процесі економічної діяльності й 

поведінки, а також розуміти сутність економічних явищ і процесів, що 

відбуваються в цьому суспільстві і в усьому світі. 

В «Енциклопедичному словнику з культурології» дається таке 

визначення поняття «культура»: культура – це іманентна характеристика, 

або параметр суспільства. Те, що поза суспільством – не є культурою. 

Визнання культури специфічним змістом суспільства становить сутність 

соціально-атрибутивного визначення культури [1]. 

За визначенням А. Сур’яка, економічна культура – це сукупність 

елементів і феноменів культури, економічної свідомості, поведінки, 

економічних інститутів, що забезпечують відтворення економічного життя 

суспільства. Предметом її вивчення стає людина в світі економічних 

відносин, система норм, правил, моральних принципів і цінностей у цій 

галузі [3]. 

Основними шляхами формування економічної культури студента є 

економічна освіта в навчальному процесі ВНЗ, науково-практична діяльність 

та економічне виховання, активність у праці, в повсякденному житті. 

Економічна культура формується під впливом сім'ї, навчального закладу, 

виробництва. Вирішальна роль належить навчально-пізнавальній діяльності 

студентів, яка сприяє розвитку індивідуальних рис особистості, її творчого 

потенціалу. Кожний майбутній фахівець ВНЗ, через свій світогляд, виражає 

особисте ставлення до економічної діяльності, повсякденної праці, інших 

явищ громадського життя. Цьому сприяє участь кожного студента в 

конкретній навчальній праці (підготовка до семінару, колоквіуму, написанні 

курсової та комплексної контрольної роботи, звіту з виробничої та 

переддипломної практики, розв’язування наскрізних задач, написання 

магістерської роботи). 

Економічна культура суспільства безпосередньо впливає на економічну 

культуру особистості, тому що індивідуальна економічна свідомість містить 

три основних компоненти: знання (уявлення, погляди), а також почуття й 

прагнення суб’єкта. Це відображає сукупність явищ суспільства і позитивних, 

і негативних. Спонукальними чинниками до позитивної, вольової дії є 
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настанови особистості [2, с. 136–137]. 

Таким чином, економічна культура – це сукупність соціальних цінностей 

і норм, які є регуляторами економічної поведінки особистостей і соціальних 

груп та виконують функцію соціальної пам’яті економічного розвитку. 

Економічна культура складається з цінностей і норм інституційного та 

суб’єктивного, особистісного характеру. Відповідно виділяють особистісний 

та інституційний аспекти економічної культури [3]. 
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У тезах наголошується на значущості сформованості і 
розвитку ключових компетентностей обліковців з 
реєстрації бухгалтерських даних в контексті 
інформатизації як майбутньої професійної діяльності, так і 
сучасного освітнього простору України. 
Ключові слова: обліковець з реєстрації бухгалтерських 
даних, інформаційний простір професійної освіти. 

В тезисах отмечается значимость сформированности и 
развития ключевых компетентностей учетчиков по 
регистрации бухгалтерских данных в контексте 
информатизации как будущей профессиональной 
деятельности, так и современного образовательного 
пространства Украины. 
Ключевые слова: учетчик по регистрации бухгалтерских 
данных, информационное пространство профессионального 
образования. 

The thesis points out the significance of the formation and 
development of key competencies of accountants in the 
registration of accounting data in the context of 
informatization as future professional activity, and the 
modern educational space of Ukraine. 
Key words: accountant for registration of accounting data, 
information space for vocational education. 

 

Актуальність формування ключових (загальних, базових, 

надпрофесійних) компетентностей умотивована входженням України до 
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єдиного європейського освітнього простору й зумовлена необхідністю 

розширення професійного визнання, порівняності та сумісності дипломів і 

кваліфікацій. 

У європейському проекті «Визначення та відбір ключових 

компетентностей» ключові компетентності потрактовані як якості 

особистості, що є важливими «у багатьох життєвих сферах» і «слугують 

запорукою життєвого успіху й ефективного функціонування суспільства». 

Автори В. Савченко та А. Хуторський наголошують на тому, що ключові 

компетентності змінні, мають динамічну структуру, залежать від пріоритетів 

суспільства, цілей освіти, особливостей і можливостей самовизначення 

особистості в соціумі. Саме тому більшість європейських країн у контексті 

впровадження компетентнісного підходу, зокрема акцентування уваги на 

розвитку та/або на формуванні ключових компетентностей, переглянули 

навчальні програми та внесли зміни до них. 

Дедалі актуалізованою стає потреба визначення, відбору та змістового 

наповнення компетентностей, що є надпредметними, ключовими для 

конкретної професійної діяльності. 

На підставі викладу підсумуємо, що під ключовими компетентностями 

варто розуміти сукупність здібностей, установок і стратегій, що виявляються в 

універсальній готовності майбутніх фахівців до високоефективного 

провадження професійної діяльності в усіх її галузях, видах, функціях, 

напрямах і на всіх рівнях. 

За результатами діяльності робочої групи з питань запровадження 

компетентнісного підходу, що створена в межах проекту «Освітня політика» та 

освіта «Рівний ‒ рівному», українські вчені запропонували такий перелік 

ключових компетентностей: уміння вчитися, громадянська, соціальна, 

соціально-психологічна, комунікативна, методологічна, життєва, професійна, 

психологічна (рефлексивна), підприємницька, здоров‘язбережувальна, 

загальнокультурна, компетентності з інформаційних і комунікаційних 

технологій [3, с. 49]. 

У працях науковців (Е. Зеєра, І. Зимньої, А. Хуторського, С. Шишова та ін.) 

ключові компетентності становлять основу навчання протягом усього життя. 

А. Хуторський уважає, що ключовими варто називати такі компетентності як: 

загальнокультурна, інформаційна, комунікативна, навчально-пізнавальна, 

соціально-трудова, особистісного самовдосконалення. 

На основі цілей сучасної професійної(професійно-технічної) освіти Е. Зеєр 

розмежував ключові компетентності майбутнього кваліфікованого робітника: 

активна життєва й професійна позиція; відповідальність за власний добробут 
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і за стан суспільства, здатність до самоорганізації; орієнтація на соціальне й 

професійне самовизначення та самореалізацію; засвоєння основних 

соціальних навичок, практичних умінь у галузі економіки й соціальних 

відносин; здатність входження до глобалізованого світу, відкритого 

інформаційного співтовариства; толерантність (терпимість до чужої думки), 

уміння вести діалог, шукати й знаходити змістовні компроміси; досягнення 

сучасного загальнокультурного рівня; правова культура (знання основних 

правових норм й уміння використати можливості правової системи 

держави) [2, с. 27]. 

Водночас науковець М. Ростока у своєму дослідженні наводить структуру 

професійної компетентності обліковців з реєстрації бухгалтерських даних, у 

змісті якої відображено сформованість ключових (надпрофесійних) 

компетентностей, що у процесі підготовки згаданих кваліфікованих 

робітників дістають певного розвитку, а саме таких як: інформаційна, 

соціально-комунікативна, культурологічна, правова, економічна, технологічна 

і комп’ютерна [4, с. 95]. 

Проте, професор В. Свистун виокремлює три категорії ключових 

компетентностей: автономна діяльність (здатність захищати та піклуватися 

про відповідальність, права, інтереси й потреби інших людей, складати та 

реалізувати плани й особисті проекти); використання інтерактивних засобів 

(здатність інтерактивно застосовувати мову, символіку, тексти, інформаційну 

грамотність та інтерактивні технології); уміння функціонувати в соціально 

гетерогенних групах (здатність успішно взаємодіяти з іншими людьми, 

співпрацювати й розв‘язувати міжособистісні конфлікти) [5, с. 155]. 

На нашу думку, ключові компетентності майбутніх обліковців з реєстрації 

бухгалтерських даних мають бути схарактеризовані за таким алгоритмом: 

систематизація представлених у науковій літературі наборів ключових 

компетентностей особистості; створення з огляду на вимоги до особистості та 

професійної діяльності робітників економічної сфери розгорнутого переліку 

ключових компетентностей майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських 

даних; уточнення через опитування експертів номенклатури їхніх ключових 

компетентностей. 

За умови застосування цього алгоритму, на наш погляд, доцільним є 

виокремлення сформованості чотирьох важливих ключових компетентностей 

обліковців з реєстрації бухгалтерських даних: підприємницької, 

комунікативної, соціальної та інформаційної компетентностей. 

Тобто: 

– підприємницька компетентність – володіння засобами, що дають 
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особі змогу ефективно організовувати власну та колективну трудову й 

підприємницьку діяльність; здатність окреслювати стратегії своєї діяльності в 

будь-якій сфері життя, складати та реалізовувати алгоритм власних дій, 

діагностувати результати, здобуті в процесі своєї діяльності; 

– комунікативна компетентність – здатність реалізувати комунікацію 

на засадах співпраці відповідно до системи цінностей особистості, 

ґрунтуючись на знаннях, навичках і досвіді спілкування, за умови відкритості, 

толерантності, емпатії, взаєморозуміння; 

– соціальна компетентність – здатність особистості, зумовлена досвідом 

освоєння культурного простору, рівнем освіти, вихованості й розвитку, що 

виявляється в орієнтуванні щодо використання культурних еталонів як 

критеріїв оцінювання під час розв‘язання проблем пізнавального, 

світоглядного, життєвого і професійного характеру; 

– інформаційна компетентність – здатність особистості орієнтуватися в 

інформаційному просторі, володіти й оперувати інформацією згідно з 

професійними, особистісними, суспільними та іншими потребами, цього 

досягають завдяки інтеграції системи знань, умінь і навичок щодо набуття, 

перетворення, передання й використання інформації, нових інформаційних 

технологій у різних галузях людської діяльності [1]. 

Отже, сформованість і розвиток ключових компетентностей у 

професійній підготовці майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських 

даних за певним галузевим спрямуванням майбутньої виробничої діяльності 

сприяє усуненню їх дублювання в процесі формування суто професійної 

компетентності у професійному (професійно-технічному) навчальному 

закладі та забезпечує взаємодоповнення та інтеграцію для якісної підготовки 

кваліфікованих робітників облікового діловодства. 
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підготовки студентів в світовому освітньому просторі, виділяє умови 
формування принципів, цілей, завдань, змісту, критеріїв та функцій 
кроскультурної освіти. 
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Автор анализирует педагогический инструментарий 
кросскультурной подготовки студентов в мировом образовательном 
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students in the world educational area. The auhtor wtites about the 
conditions of creations of principles, aims, tasks, maintence, principles 
and functions of croscultural education. 
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Кроскультурна освіта є важливою і невід'ємною частиною сучасної 

загальної освіти, спрямованої на залучення студентів до знань про свою та 

інші культури, з'ясуванню загальних культурних реалій і універсалій, 

виховання толерантного відношення до всіх культур. 

На нашу думку, під час формування педагогічного інструментарію, 

тобто при визначенні принципів, цілей, завдань, змісту, критеріїв та 

функцій кроскультурної освіти слід враховувати, що ХХІ століття 

постулюється принципом унікальності кожної культури й одночасно 

універсальності загальносвітової культури. 

Виходячи з цього, метою крос-культурної освіти є формування 

особистості з активною і ефективною життєвою позицією в 

багатонаціональному полікультурному середовищі, умінням ретрансляції 

власного культурного досвіду на нові умови життєдіяльності і розвиненим 

почуттям толерантності та емпатії стосовно інших культур і їх 

представників. 

З цієї мети випливають конкретні завдання кроскультурної освіти: 

оволодіння необхідними фоновими знаннями, які є загальними і 

універсальними для кожної культури; засвоєння норм, цінностей і 

традицій своєї власної культури і прояв цих реалій у мові; формування 

уявлень про культурну різноманітність України і світу; виховання 

толерантного й емпатійного ставлення до представників іншої культури, 

їх норм і цінностей; створення умов для розвитку умінь і навичок аналізу 
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та інтерпретації культурних явищ і умінь міжкультурної взаємодії. 

Необхідно зазначити, що зміст крос-культурної освіти має охоплювати 

не тільки дисципліни гуманітарного циклу, а й художнього, естетичного 

циклів, а також спеціальні курси історії, історії культури, культурології, 

лінгвокультурології та лінгвопсихологіі. 

Як зауважує (А. Вербицький) при визначенні змісту крос-культурної 

освіти необхідно керуватися наступними критеріями: 

- відповідність навчальних матеріалів гуманістичним принципам; 

- облік сутності понять «глобалізація», «культурна унікальність» і 

«культурна універсальність»; 

- визначення в різних культурах особливостей, що дозволяють 

формувати позитивне і толерантне ставлення до їх сприйняття, 

спрямованість освіти на формування практичних комунікативних навичок 

і умінь (1, с. 314). 

Виходячи з того, що крос-культурна освіта покликана формувати 

особистість, здатну здійснювати міжкультурне спілкування в крос-

культурному режимі, ми вслід за (А. Вербицький) вважаємо, що вона має 

виконувати в цілісному і безперервному навчально-виховному процесі такі 

функції: 

- філософсько-культурологічну, спрямовану на формування 

культурної, етнічної та національної самосвідомості, виступає частиною 

глобальної свідомості, подолання негативних стереотипів і забобонів 

стосовно представників іншої культури; 

- інформаційно-пізнавальну, спрямовану на обмін між учасниками 

крос-культурного діалогу знаннями, думками і задумами і на формування 

активного пізнавального інтересу до рідної і чужої культури; 

- соціально-особистісну, спрямовану на соціалізацію студентів як 

повноправних членів сучасного культурного соціуму, і формування у них 

умінь міжкультурної комунікації, глобального світогляду; 

- прагматико-евристичну, спрямовану, з одного боку, на 

регламентацію людських взаємин, і, з іншого боку, на формування умінь і 

навичок творчо виражати свої емоції та почуття за допомогою вербальних 

та невербальних засобів (1, с. 314). 

Для формування крос-культурної компетентності та реалізації 

кроскультурної освіти необхідним є використання різних форм навчання: 

академічного, знаково-контекстного і міжкультурного навчання, а також 

розгляд можливості їх імплікації, сприймається, як така взаємодія і 

взаємне доповнення зазначених видів навчання у ВНЗ, націлене на їх 
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гармонізацію у процесі формування крос-культурної компетентності. 

Таким чином, врахування й запровадження у навчальний процес 

вищих навчальних закладів викладених вище постулатів сприятиме 

формуванню практичних комунікативних навичок і умінь особистості, 

здатної здійснювати міжкультурне спілкування в крос-культурному 

режимі в умовах відкритого інформаційного простору. 
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В статті висвітлено досвід закладу професійної (професійно-
технічної) освіти щодо впровадження в освітній процес елементів 
дистанційної форми навчання. 
Ключові слова: дистанційне навчання, професійна підготовка, 
електронні освітні ресурси.  

Статья презентует опыт учебного заведения по внедрению 
элементов дистанционного обучения в системе профессионального 
образования. 
Ключевые слова: дистанционное образование, профессиональная 
подготовка, электронные образовательные ресурсы. 

The article highlights the experience of the institution of professional 
(vocational) education in implementing the elements of distance learning in 
the educational process. 
Key words: distance education, vocational training, electronic educational 
resources. 

 

Дистанційне навчання – це навчальний процес, при якому усі або 

частина занять здійснюється з використанням сучасних інформаційних і 

телекомунікаційних технологій при територіальній віддаленості викладача 

й учнів та сприяє створенню умов, необхідних для досягнення нової сучасної 

якості освіти, а також отримання можливості безперервного підвищення 

кваліфікації та професійної компетентності. 

Дистанційне навчання через Інтернет є ефективною та зручною формою 

отримання нових знань і компетентностей, підвищення професійного рівня, 

самоосвіти. 

Завдяки ДН можуть навчатися всі – учні, викладачі, особи з особливими 

потребами. Вони самі обирають час та місце для навчання. 

Засобом організації дистанційного навчання в ДНЗ «Київський 

професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» є 

сайт дистанційного навчання (електронний кабінет) коледжу. 

mailto:voloshkova_lada@ukr.net
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Етапи впровадження дистанційного навчання в коледжі. 

1. Створення в навчальному закладі лабораторії, у функції якої буде 

входити забезпечення реалізації дистанційного навчання (далі – ДН) – 

детальний аналіз діяльності коледжу та його ресурсів. Виявлення та аналіз 

потреб викладачів та учнів у систематизації програмно-педагогічних 

матеріалів. 

2. Підготовка необхідного технічного забезпечення ДН у навчальному 

закладі – апаратне, телекомунікаційне та програмне забезпечення. 

3. Вибір програмної платформи для системи ДН коледжу. 

4. Створення електронних категорій курсів. 

5. Підготовка до роботи у системі ДН учнів та викладачів – проведення 

інструктивних занять та практикумів для викладачів та учнів. 

6. Реєстрація домену та розміщення навчального порталу на хостингу. 

7. Робота з ефективної організації експлуатації Moodle. 

8. Методичний та технічний супровід навчального дистанційного 

порталу. 

В коледжі було прийнято рішення про використання системи 

управління навчанням Moodle як засобу Інтернет-супроводу освітнього 

процесу (http://dist.mvpu-kiev.net.ua) – це навчальний Інтернет-портал, 

який спрямований на інформаційну підтримку освітнього процесу. Це 

взаємодія викладача та учнів на відстані. 

Звідси випливає, що головним при організації дистанційної форми 

навчання є створення електронних курсів, розробка дидактичних основ 

дистанційного навчання. 

Електронними курсами, згідно змісту навчальних планів та програм 

було визначено: професійно-практична підготовка; професійно-теоретична 

підготовка; загальноосвітня підготовка; міжрегіональний центр професійно-

педагогічної майстерності; школа педагогічної майстерності; підготовка до 

державної кваліфікаційної атестації. 

Методичний та технічний супровід навчального дистанційного порталу 

включає роботу з користувачами, поточні роботи з дистанційними курсами, 

моніторинг діяльності учнів і викладачів, створення електронних засобів 

навчання: тестів, завдань, презентацій, мультимедійних уроків, навчальних 

посібників та комплексів. 

Переваги дистанційного навчання: синхронність; доступність 

інформації; зменшення соціальної дистанції. 

Принципи забезпечення якості дистанційного навчання: заохочення 

контактів між учнями і викладачем; розвиток учнівського 

http://dist.mvpu-kiev.net.ua/
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співробітництва; використання активних засобів навчання; швидкий 

зворотній зв'язок; ефективне використання часу; висока мотивація. 

Очікувані результати: створення в коледжі для запровадження 

дистанційних технологій навчального порталу дистанційного навчання, 

який поєднує самостійне засвоєння матеріалу дистанційного курсу, 

перевірку власних знань за допомогою тестів та інших завдань, а також 

активне спілкування з викладачем. спілкування з ним може відбуватися в 

онлайн-режимі – на чатах і форумах, за допомогою електронної пошти; 

поліпшення організації освітнього процесу; підвищення рівня оволодіння 

сучасними інформаційними технологіями та методами навчання і діяльності 

в інформаційному суспільстві серед педагогівта учнівського контингенту; 

вивчення та впровадження позитивного досвіду використання сервісів 

електронної демократії в навчальному процесі; надання освітніх послуг 

шляхом застосування в навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями 

відповідно до державних стандартів освіти, за програмами перепідготовки та 

підвищення кваліфікації;забезпечення громадянам можливості реалізації 

конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації. 

 

 

 
STEM-ОСВІТА: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ГОРБЕНКО 
Світлана Леонідівна 
stemosvita@gmail.com 

ЛОЗОВА 
Оксана Володимирівна 

Публікація розкриває підходи впровадження STEM-освіти на 
усіх освітніх ланках. Представлено основні принципи 
впровадження STEM-освіти. 
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Публикация раскрывает подходы внедрения STEM-
образования на всех образовательных звеньях. Представлены 
основные принципы внедрения STEM-образования. 
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образования. 

The publication reveals the approaches to the introduction of 
STEM-education at all educational levels. The basic principles of 
the introduction of STEM education are presented. 
Key words: STEM-education, principles of STEM-education. 

 

У контексті глобальних викликів сьогодення актуалізується питання 

пошуку і впровадження інновацій, що забезпечить подальший поступ 

освітньої галузі. Серед них STEM-освіта, розвиток якої здійснюється за 

напрямами: 

- нормативно-правовим (розроблення та осучаснення нормативно-

правових документів); 

- організаційно-управлінським (створення структур та підрозділів, 
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що опікуються проблемами STEM-освіти); 

- методичним (розроблення методичних рекомендацій, проведення 

конференцій, тренінгів, вебінарів та семінарів, організація роботи 

WEBSTEM-школи, індивідуальна консультативна робота, популяризація 

STEM-освіти у ЗМІ тощо ); 

- інформаційним (адвокація проблем та перспектив розвитку STEM-

освіти в усіх можливих формах); 

- практичним (упровадження STEM-освіти безпосередньо в 

практику навчального процесу та в позашкільну навчально-виховну 

діяльність); 

- науковим (розроблення методологічної бази STEM-освіти, 

поняттєвого апарату, анотованого каталогу статей з означеної 

проблематики тощо); 

- моніторинг розроблення змісту та результатів упровадження 

STEM-освіти. 

Створення освітнього STEM-середовища у закладі освіти будь-якого 

типу та форми власності є одним із основних завдань сучасного етапу 

впровадження STEM. Освітнє STEM-середовище є структурним елементом 

освітнього середовища у цілому, так само як освітнє середовище – 

невід’ємна складова соціального світу (соціуму). 

Пропонуємо трактувати поняття освітнього STEM-середовища 

закладу освіти як сукупність інтелектуальних та матеріальних умов 

упровадження результатів науково-дослідної роботи, технологій, 

інжинірингу, інтегрованих знань, які забезпечують саморозвиток вільної і 

активної особистості, реалізацію творчого потенціалу дитини. 

Основними структурними компонентами освітнього STEM-

середовища закладу, на нашу думку, є: алгоритм упровадження STEM у 

навчальному закладі (розробляють окремо для кожного закладу з огляду 

на реальні умови функціонування); STEM у позаурочній роботі (шкільні 

STEM-центри, STEM-лабораторії, гуртки за STEM-напрямами), методичне 

забезпечення (використання спеціальних програм та науково-методичних 

розробок для впровадження STEM), кадри (наявність підготовлених 

фахівців, тренерів, тьюторів та умови для їх подальшого навчання й 

самоосвіти) тощо. 

Необхідно враховувати, що поняття «простір» і «середовище» не є 

тотожними. Простір (латинське: spatium) – протяжність, вмістилище, в 

якому розташовано предмети і відбуваються події. Простір характеризує 

співіснування об’єктів, їх протяжність і структурність, взаємне 
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розташування. Науковці поняття «освітній простір» трактують як 

сукупність об’єктивних зовнішніх умов, факторів, соціальних об’єктів, 

необхідних для успішного функціонування освіти, як систему впливів і 

умов формування особистості, можливостей для її розвитку, наявних у 

соціальному і просторово-предметному оточенні [1; 3]. Деякі вчені 

стверджують, що освітній простір є системою соціальних зв’язків у сфері 

освіти, заснованих на взаємодії суспільства і соціальних інститутів 

освітньої спрямованості [3]. 

Поняття освітнього простору об’єднує дві основні ідеї – ідею простору і 

ідею освіти. 

Освітній простір відображає освітню протяжність, структурне 

співіснування і взаємодію освітніх систем, їх компонентів, освітніх подій. 

Як форма трансляції соціального досвіду від покоління до покоління, 

освітній простір істотно відрізняється від природного процесу передачі 

досвіду людства, що має місце без спеціально організованих процесів 

навчання і виховання [2]. 

У будь-якому разі, очевидно, що поняття «простір» є ширшим і 

охоплює абсолютно всі об’єкти та суб’єкти освіти, у тому числі й 

середовище. 

Розробникам планування STEM-середовища закладу освіти варто 

враховувати такі вимоги та чинники: технічні, архітектурні; програмні; 

академічні; соціально-етичні; кадрові. 

Враховуючи ці вимоги, в освітньому STEM-середовищі закладу освіти 

виділяємо такі складові: фізичну та психолого-інтелектуальну. 

Зрозуміло, що формуючи структуру єдиного STEM-середовища 

освітнього навчального закладу та базу даних, необхідно зважати на те, що 

реальна робота з їх використання залежить від матеріально-технічної бази 

та реальних можливостей самого закладу освіти. 

STEM-середовище має живити навчальний досвід учня. Кінцева мета 

функціонування освітнього STEM-середовища – сформувати творчу 

особистість, спроможну відкривати новітні властивості світу та природи. 
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У статті розглядається застосування відповідних методологічних 
підходів техноматики щодо навчання фізиці в умовах впровадження 
STEM-освіти в технічних освітніх закладах. 
Ключові слова: STEM-освіта, техноматика, фізика, технічні заклади 
освіти. 

В статье рассматривается применение определенных 
методологических подходов техноматики как основе STEM-
образования при обучении физике в технических учебных 
заведениях. 
Ключевые слова: STEM-образование, техноматика, физика, 
технические учебные заведения. 

The article deals with the problems of methodological approaches 
technomaty to teaching physics in the field of introduction of STEM-
education in technical educational institutions. 
Key words: STEM-education, technomaty, physics, technical educational 
institutions. 

 

Нині Україна знаходиться на шляху інтенсивного розвитку і потребує 

значної кількості висококваліфікованих спеціалістів в інноваційній сфері, 

які стануть запорукою успішного економічного розвитку та 

конкурентоспроможності нашої держави в найближчому майбутньому. 

Проведений нами аналіз сучасних тенденцій розвитку інновацій 

свідчить про специфічність розгляду напряму STEM-освіти, який 

орієнтований на дослідження технологічних та педагогічних процесів у 

системі освіти та фізичної освіти, зокрема. Проте, до сучасних технологій 

І. Богданова відносить – «техноматику» [1]. Техноматика вивчатиме 

технологічні потреби освіти та розроблятиме шляхи, засоби і методи 

ефективного задоволення цих потреб. Цей напрям пов'язаний з 

нововведеннями в освіті, які ми можемо розглядати в контексті розвитку 

STEM-освіти та конкретними STEM-технологіями. Поділяючи думку 

І. Богданової [1] технологічні нововведення реалізуються в процесах, що 

визначаються як сукупність послідовних дій, спрямований на конкретний 

педагогічний результат. Такі процеси отримали назву технологічних, що є 

невід`ємною складовою STEM-освіти. 

Основні концептуальні завдання техноматики, що слід 

використовувати у навчальному процесі з опанування фізики: 

1) системне вивчення інформації щодо технологічних потреб 

фізичної освіти як атрибута об`єктивного світу, що має теоретичне й 

практичне значення для сучасного періоду його розвитку; 

2) розроблення методології застосування технологій в фізичній освіті 
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та шляхів ефективного впровадження їх; 

3) розроблення шляхів, методів і засобів раціонального використання 

технологій у системі фізичної освіти; 

4) системний аналіз технологічних процесів та прийомів в освіті з 

метою формування й узагальнення основних теоретичних положень з 

фізики та ефективного їх використання. 

Реалізація поставлених завдань техноматики потребує застосування 

пеаних методів наукових досліджень, що допоможуть відкрити об’єктивні 

закономірності технологічних процесів в освітньому просторі та свідомо і 

цілеспрямовано застосовувати вже відомі закони.  

Слід розглянути методологічну основу техноматики, яка ґрунтується 

на різних підходах, що відображені на рис. 1. 

 
Рис. 1 Методологічна основа техноматики в контексті розвитку 

STEM-освіти 

Розглянемо вплив даних підходів на навчальний процес з вивчення 

фізики в технічних закладах вищої освіти: 

1) діяльнісний підхід, що вимагає вивчати технологічні процеси з 

фізики за логікою створення всіх основних компонентів діяльності від 

мети до її кінцевого результату; 

2) антропологічний підхід – полягає в осмисленні технологічного 

процесу крізь призму реалій розвитку особистості; 

3) емпіричний підхід – передбачає розгляд і вивчення технологічного 

процесу як на базі набутого власного досвіду, так і досвіду працівників 

фізичної освіти різних країн світу; 

4) системно-структурний підхід – полягає в регулюванні 

технологічного процесу з метою виявлення категоріальних, теоретичних 

та практичних компонентів з фізики, зв`язків та взаємозв`язків між ними; 

5) аналітико-прогностичний підхід – полягає в оцінці технологічного 
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процесу, оновленні та аналітичному прогнозуванні виявлених 

закономірностей у процесі навчання з фізики з метою управління 

навчальним процесом. 

Отже, враховуючи вищезазначений матеріал ми можемо констатувати 

те, що STEM-освіта є актуальним напрямом сьогодення, так як вона має 

інтегрований підхід та міждисциплінарність, що на даному етапі є 

важливим, тому що викладання дисциплін має базуватися на прикладному 

характері викладання. Перспективи подальших досліджень полягають в 

розробці методики навчання фізики в умовах розвитку STEM–освіти з 

використанням сучасних понять та технологій ХХІ-го століття. 
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У статті розкрито стратегію розвитку сучасного професійно-
технічного навчального закладу, розглянутіумови для одержання 
якісної освіти. Зроблено наголос на підсиленні уваги до активізації 
роботи в галузі міжнародного співробітництва, що дозволить 
підвищити конкурентоспроможність навчального закладу. 
Автором наведений практичний досвід ефективного управління 
підготовкою кваліфікованих робітничих кадрів. 
Ключові слова: модернізація, дуальна форма підготовки, 
глобалізація, технологізація, інтернаціоналізація міжнародного, 
політичного, економічного, гуманітарного контексту, входження 
України в європейський простір, формування європейського 
мислення. 

В статье раскрыто стратегию развития современного 
профессионально-технического учебного заведения, рассмотрены 
условия для получения качественного образования. Сделан акцент 
на усилении внимания к активизации работы в области 
международного сотрудничества, что позволит повысить 
конкурентоспособность учебного заведения. Автором приведен 
практический опыт эффективного управления подготовкой 
квалифицированных рабочих кадров. 

Ключевые слова: модернизация, дуальная форма подготовки, 
глобализация, технологизация, интернационализация 
международного, политического, экономического, гуманитарного 
контекста, вхождение Украины в европейское пространство, 
формирование европейского мышления. 

In this article the strategy of development of a modern vocational and 
technical and technical educational institution is disclosed, conditions for 
qualitative education are considered. Emphasis is placed on strengthening 
attention to the revitalization of work in the field of international 



 

75 

cooperation, which will increase the competitiveness of the institution. 
The author presents practical experience of effective management of the 
training of skilled workers.  
Key words: modernization, the dual form of training, globalization, 
technologization, internationalization, international, political, economic, 
humanitarian context, the entry of Ukraine into the European space, the 
formation of European thought. 

 

На сучасному етапі розвитку в Україні відбувається модернізація 

системи професійної освіти яка спрямовується на створення необхідних 

умов для інноваційного розвитку професійного навчання різних категорій 

населення, зокрема, у професійних навчальних закладах різних типів, 

форм власності та підпорядкування. 

Технології сучасного виробництва вимагають значно вищого рівня 

кваліфікації робітника, ніж це можливо досягти на завершальному етапі 

первинної професійної підготовки в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти (далі – П(ПТ)О). 

Вимоги роботодавців до професійно-кваліфікаційного рівня 

робітників зумовлюють також необхідність подальшого розвитку системи 

професійної освіти, здатної адекватно реагувати на потреби ринку праці. 

Сучасний професійний (професійно-технічний) навчальний заклад 

(далі – П(ПТ)НЗ) має бути з власною стратегією розвитку, а його 

керівником має бути успішний менеджер, який може нестандартно 

мислити, не боїться нових проектів, є авторитетом для свого 

педагогічного колективу. Адже рівень навчального закладу багато в чому 

залежить саме від керівника. 

Робота усіх складових системи П(ПТ)О нині вимагає кардинально 

інших підходів: гнучкості замість сталості; ініціативності замість 

очікування; якості замість кількості; орієнтації на результат, а не 

виконання плану. 

Вказані пріоритети дають можливість забезпечити якісно новий 

рівень підготовки робітників, співпраці з громадськістю, роботодавцями, 

розширюють діапазон запровадження нових форм, нових методик, 

інновацій у навчально-виробничому процесі, змістовно змінюють поняття 

«професійно-технічна освіта», трансформуючи його в професійну освіту та 

навчання. 

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Криворізький 

навчально-виробничий центр» (далі – КНВЦ, Центр) є професійно-

технічним навчальним закладом ІІІ атестаційного рівня. В сфері легкої 

промисловості та побуту КНВЦ займає в Україні провідне місце щодо 

підготовки кваліфікованих фахівців легкої промисловості, ресторанного 
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бізнесу, торгівлі та туризму, а також проводить підготовку для створення 

бази для навчання молодших спеціалістів із технології харчування, 

організації обслуговування в готелях та туристичних комплексах, сфери 

побуту. 

Центр увійшов до 100 кращих ПТНЗ за показниками зарахування ними 

кількості учнів для навчання за державним замовленням, та за рейтингом 

найбільш популярних ПТНЗ зайняв 19 місце.  

Відповідно до наказів департаменту освіти і науки про виконання 

державного замовлення на підготовку робітничих кадрів, укладених 

договорів з фізичними та юридичними особами КНВЦ щорічно проводить 

формування контингенту учнів і слухачів, виходячи з потреб регіону і 

ринку праці в робітничих кадрах, можливостей навчального закладу та 

ліцензованого обсягу прийому на навчання. Для підготовки учнів 

навчальним закладом одержано ліцензії з 28 професій. 

Щороку учні КНВЦ приймають участь на Всеукраїнських конкурсах 

фахової майстерності: Відкритому Чемпіонаті України з перукарської 

майстерності «Молоді таланти України»( І і ІІ місця), Всеукраїнському 

конкурсі «Прорив легкої промисловості»( І і ІІІ місця), на Всеукраїнському 

конкурсі з професії «Флорист»( І місце) та ін. 

На Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» Центр отримав 

1 Срібну, 4 Золоті медалі та Гран-При в номінації «Лідер професійно-

технічної освіти», а на Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній 

освіті» – 4 нагороди «Лауреат І ступеня». У КНВЦ працюють 2 навчально-

практичних центра сучасних швейних технологій та дизайну «Fashion» з 

професії «Швачка», «Кравець», «Закрійник» та перукарського мистецтва і 

декоративної косметики «Креатив». 

Входження України у європейський освітній простір вимагає 

проведення модернізації змісту освіти в контексті її відповідності 

нагальним потребам. Прийнятий Верховною Радою України і підписаний 

Президентом Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 N 2145-VIII, 

відкриває шлях до реформ, що змінюють зміст освіти, результати 

навчання, форми здобуття освіти. 

Тому, одним з вагомих напрямів роботи КНВЦ є організація та 

розвиток міжнародного співробітництва, що реалізується в галузі 

професійної підготовки кваліфікованих робітників сфери послуг і 

розглядається в аспектах адаптації змісту навчання до процесів 

глобалізації, технологізації, інтернаціоналізації, нового міжнародного 

політичного, економічного, гуманітарного контексту, входження України в 
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європейський простір, формування європейського мислення, підвищення 

рівня власної національної самосвідомості. 

Тож, на сьогоднішній день, колектив Центру вже має змогу поділитися 

досвідом у напряму міжнародної співпраці як невід’ємної умови успішного 

розвитку навчального закладу. Керівництво Центру системно підходить до 

питання інтеграції в європейський освітній простір, що виражається в 

поступовому розвитку співробітництва із закордонними навчальними 

закладами. На міжнародному рівні проведені зустрічі між Криворізьким 

навчально-виробничим центром та Центром професійного навчання № 1 

(CKZiU) в місті Глівіце (Польща). Під час візиту підписаний договір про 

співробітництво в галузі професійної освіти шляхом: 

- обміну інформацією щодо проведення наукових програм, проектів, 

досліджень, про системи професійної освіти, плани їх розвитку та напрями 

реформування, законодавчих актах держав в цих галузях; 

- міждержавних візитів учнів, студентів, викладачів і фахівців 

навчальних закладів; 

- ознайомлення з методикою навчання учнів і студентів; 

- ознайомлення з технічною базою навчання і виробництва; 

- проведення та участь у конференціях, семінарах, майстер-класах, 

виставках: пошук та розповсюдження інформації щодо міжнародних 

програм обміну, надання стипендій та грантів (зокрема Гранти Фонду ЄЕЗ 

та Норвегії для регіональної співпраці – створення проекту з 

транскордонного співробітництва між Польщею, Литвою та Україною); 

- удосконалення професійних мовних компетентностей (англійська, 

чеська та польська мови )  

Навчальні заклади домовились сприяти участі учнів та студентів у 

наукових програмах, проектах, дослідженнях, міжнародних заходах, 

організованих в Україні та Польській Республіці, і взаємообміну 

інформацією про проведення таких заходів. 

Пріоритетом у діяльності КНВЦ також є генерація нових знань, 

інноваційних ідей, підготовка професіоналів, що вміють комплексно 

поєднувати дослідницьку, проектну, виробничу діяльність і забезпечують 

позитивні зміни в галузях легкої промисловості та сфери обслуговування. 

Модель КНВЦ, яка реалізовується на цей час, визначає бачення 

навчального закладу як: сучасного навчального закладу за стилем, за 

технологіями, за якістю освітніх послуг, відповідального перед державою 

та суспільством, загальнонаціонального за змістом і рівнем діяльності; 

закладу здатного генерувати та забезпечувати трансфер сучасного знання, 
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задовольняти попит, різноманітні потреби в галузі легкої промисловості 

та сфери обслуговування; навчального закладу зі стійкими 

демократичними традиціями, культом знань, атмосферою творчості, 

відкритості. 

Реалізація вищезазначеної моделі Центру забезпечує його 

конкурентоспроможність через успішну модель випускника закладу, який 

має стати фахівцем нової формації, а також матиме незаперечні 

конкурентні переваги у світі, що стрімко змінюються. В цьому сенсі, 

розроблення моделі випускника КНВЦ, якій притаманні певні властивості 

є однією із найважливіших складових діяльності закладу. У такий спосіб 

для майбутніх випускників Центр створює певний фундамент для набуття 

професії, на якому можна нарощувати необхідні знання, уміння 

самонавчатися, швидко адаптуватися до змін. 

Наступний період розвитку КНВЦ передбачає створення комфортних 

умов для одержання якісної освіти через: 

- збереження існуючого спектра професій; 

- здійснення моніторингу ринку освітніх послуг та ринку праці з 

метою мобільного реагування на їх потреби та поширення напрямів 

освітньої діяльності за рахунок відкриття нових кваліфікаційних напрямів; 

- політику збереження кількості бюджетних місць; 

- формування іміджу навчального закладу через удосконалення 

матеріально-технічної бази, підвищення наукового рівня та фахової 

майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання; 

- розвиток форм і методів профорієнтації талановитої молоді, у тому 

числі через залучення її до позаурочної роботи, спортивних секцій, 

художньої самодіяльності тощо; 

- впровадження ступеневої освіти з наданням випускникам 

можливості подальшого навчання у вищих навчальних закладах за 

спорідненими спеціальностями; 

- створення гнучкої системи підготовки та перепідготовки кадрів з 

числа незайнятого населення через співпрацю з центром зайнятості; 

- забезпечення освітнього процесу якісним кадровим потенціалом; 

- подальший розвиток експорту елементів дуальної форми 

підготовки кваліфікованих кадрів та прискорення запровадження її 

елементів у систему професійної (професійно-технічної) освіти. 

Отже, означені завдання можуть розглядатися як запорука успішності 

навчального закладу, що може бути реалізована тільки наполегливою 

ініціативною працею усього колективу як єдиної команди однодумців. 
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ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ 
В УМОВАХ ЄДИНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВІДКРИТОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

МАСЛОВА 
Тетяна Василівна 
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У статті проаналізовано особливості реформ системи освіти 
Республіки Польща і їх вплив на професійне вдосконалення вчителів. 
Від вчителів не тільки потрібно, щоб вони були фахівцями в сферах 
своїх дисциплін і хорошими вихователями, які можуть працювати з 
дітьми з різними навчальними потребами, але також підкреслюється 
важливість вміння більш тісно співпрацювати з іншими вчителями, 
батьками та місцевою владою. 
Ключові слова: професійне вдосконалення, реформа, система освіти, 
Польща. 

В статье проанализированы особенности реформ системы 
образования Республики Польша и их влияние на профессиональное 
усовершенствование учителей. От учителей не только требуется, 
чтобы они были специалистами в сферах своих дисциплин и 
хорошими воспитателями, которые могут работать с детьми с 
различными учебными потребностями, но также подчеркивается 
важность умения более тесно сотрудничать с другими учителями, 
родителями и местной властью. 
Ключевые слова: профессиональное усовершенствование, реформа, 
система образования, Польша. 

The author analyzes the peculiarities of reforms in the education system of 
the Poland Republic and their influence on the professional improvement 
of teachers. Teachers are required to be specialists in their disciplines and 
good educators who can work with children with different educational 
needs, also emphasizes the importance of the ability to work more closely 
with other teachers, parents and local authorities. 
Key words: professional improvement, reform, education system, Poland. 

 

Протягом останніх 29 років у Республіці Польща мали місце кілька 

ключових реформ системи освіти. Перша з них була наслідком 

трансформації Польщі, що розпочалася в 1989 році. З огляду на глибокі 

зміни суспільно-політичного та економічного устрою, пристосовано й 

систему освіти до нових умов демократичного суспільства й ринкової 

економіки. В 1991 році було ухвалено Закон про систему освіти. Наступні 

роки принесли важкий період динамічних змін. Протягом цього періоду 

було створено нові навчальні плани, авторські програми й нові 

підручники. Пізніше було впроваджено другу реформу освіти, яка заклала: 

зміну шкільної системи, комплексну перебудову початкової та середньої 

ланок освіти, поліпшення якості навчально-виховної роботи, 

вирівнювання освітніх можливостей для учнів з різних середовищ, 

поширення освіти на рівні середньої та вищої школи. 

Впроваджені зміни невідривно були пов’язані зі зміною підходу до 

професії вчителя. Творці нових реформ усвідомлювали, що успіх цих 

реформ значною мірою залежить від прийняття та прихильності вчителів. 

mailto:maslowat@mail.ru
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Від вчителів не тільки вимагали, щоб вони були спеціалістами у сферах 

своїх дисциплін і добрими вихователями, які можуть працювати з дітьми з 

різними навчальними потребами, але також підкреслювалася важливість 

уміння більш тісно співпрацювати з іншими вчителями, батьками й 

місцевою громадою. Тому було опрацьовано й упроваджено мотиваційний 

механізм для вчителів, який змушував би їх підвищувати свою 

кваліфікацію, вдосконалювати свої професійні вміння, працювати й 

співпрацювати для підвищення якості роботи школи. За новою реформою 

з 1 вересня 2018 року повернуться 8-річні початкові школи й почнуть 

зникати гімназії. Про це йдеться в законах, що реформують систему освіти, 

підписаних президентом А. Дудою. Реформа також передбачає повернення 

до 4-річних ліцеїв і 5-річних технікумів. 

На основі двох законів (Закону «Про освіту» і Положення, які вводять 

цуй Закон) 6-річні початкові школи стануть 8-річними початковими 

школами, подібно до них 3-річні загальноосвітні ліцеї стануть 4-річними 

ліцеями, а 4-річні технікуми – 5-річними технікумами. У системі освіти 

з’являться двоступеневі галузеві школи. Гімназії, що функціонують у 

комплексах шкіл разом із початковою школою чи загальноосвітнім ліцеєм, 

будуть включені до цих шкіл. Гімназії, що функціонують самостійно, 

можуть бути перетворені на початкові школи, ліцеї, технікуми, галузеві 

школи чи ліквідовані. Такі рішення ухвалюватиме місцева влада. 

[4, www.tvp.info]. Очевидно, що реформа системи освіти впливає на 

професійну постать самого вчителя. Вона вимагає від нього динаміки в 

роботі над власним розвитком і вдосконаленням [2, с. 109]. 

Розвиток вчителя залежить від багатьох чинників, як внутрішніх, так і 

зовнішніх, іноді зовсім незалежних від нього самого. Процес цей складний і 

індивідуальний, значною мірою залежить від кожної особистості. Його 

можна описати як позитивні зміни якості рівня педагогічних компетенцій 

вчителя, його особистості, можна побачити в конкретних педагогічних 

досягненнях. [2, с. 110.] 

Розвиток є зміною поведінки, способу праці, способу оцінювання чи 

основної думки. «Якщо ці зміни оцінено позитивно компетентними 

людьми відповідно до критеріїв, тоді можна стверджувати, що є прогрес. 

Якщо зміни оцінено негативно, то зрозуміло, це регрес». – пише 

К. Венцковський [3, с. 387]. 

Професійний розвиток вчителя триває протягом усієї його активної 

участі в шкільній освіті. Впровадження реформи змушує до 

пришвидшення цього розвитку. 

http://www.tvp.info/
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Стаття розкриває контекст впровадження інновацій, що 
забезпечить подальший поступ освітньої галузі України за 
ідеєю STEM-освіти. 
Ключові слова: інновації, STEM-освіта. 

Статья раскрывает контекст внедрения инноваций, который 
обеспечит дальнейшее продвижение образования Украины 
по идее STEM-образования. 
Ключевые слова: инновации, STEM-образование. 

The article reveals the context of introduction of innovations, 
which will ensure further promotion of education of Ukraine on 
the idea of STEM-education. 
Key words: innovations, STEM-education. 

 

Підвищення рівня та якості знань, формування сучасних навичок та 

компетентностей, навчання здобувати інформацію, спілкування 

іноземними мовами, індивідуальні програми навчання, впровадження 

нових предметів, підготовка до професій майбутнього та водночас, цікаве і 

захопливе навчання є головними завданнями реформи освіти 

конкурентоздатної країни та суспільства [1]. 

Виклики сьогодення зумовили упровадження STEM-освіти на етапі 

модернізації змісту усіх ланок освітнього простору. Відповідно, основними 

ланками впровадження STEM-освіти в Україні є: 

- початкова – здійснюється у дошкільних навчальних закладах, 

початковій школі та закладах позашкільної освіти, які займаються 

початковою науково-технічною творчістю. Основне завдання: 

стимулювання допитливості і підтримка інтересу до навчання і пошуку 

знань, мотивація до самостійних досліджень, створення простих приладів, 

конструкцій на основі впровадження STREAM-освіти; 

- базова – включає в себе освіту учнів 5–9 класів у закладах різних 

типів. Основне завдання: виклик стійкого інтересу до природничо-

математичних наук, надання практично важливих знань, необхідних для 

https://www.tvp.info/
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подальшого життя людини у техносфері, глибокого розуміння екології і 

Природи в цілому; залучення до дослідництва, винахідництва, що 

дозволить збільшити відсоток тих, хто стане талановитим ученим, 

дослідником, інженером; 

- профільна – здійснюється на базі профільних класів та у 

профільних навчальних закладах; закладах, що на експериментальному 

рівні впроваджують освітні програми через зміст інваріативної складової 

навчального плану, її варіативного компоненту, позакласну, виховну 

роботу, організовані проекти, конкурси, змагання та інші заходи, що не 

суперечать цілям і завданням STEM-освіти. Основне завдання: сприяння 

свідомому вибору подальшої освіти STEM профілю, поглиблена підготовка 

з предметів STEM (профільне навчання), освоєння наукової методології; 

- вища/професійна – основне завдання: становлення фахівців різних 

STEM-професій на базі вищих навчальних закладів; 

- педагогічна – основне завдання: надання необхідних знань 

науково-педагогічним працівникам до викладання STEM-освітніх курсів; 

впровадження, реалізація STEM-проектів; формування STEM-

компетентностей вихованців, що здійснюється через систему науково-

методичних заходів регіонального, локального, національного масштабу; 

післядипломна освіта в межах підвищення кваліфікації, перепідготовки та 

стажування вчителів. 

STEM-освіта базується на основних принципах впровадження: 

– особистісний підхід, що орієнтує на врахування вікових, 

індивідуальних особливостей молоді, наявних інтересів, нахилів; 

перманентне оновлення змісту (зміст STEM-освіти постійно оновлюється 

відповідно до розвитку науки та технології); 

– міждисциплінарний підхід у побудові навчальних програм закладів 

освіти різного рівня; 

– цілісність, що передбачає створення національної системи 

впровадження STEM-освіти як складової єдиного освітнього простору 

України; 

– продуктивна мотивація (формування продуктивної мотивації 

учасників STEM-освітнього процесу до здійснення науково орієнтованої 

діяльності, винахідництва, участі у різноманітних конкурсах, 

фестивалях) [2]. 

Отже, посилення підготовки молоді з предметів природничо-

математичного циклу і технічної творчості в усіх ланках освіти, 

формування сучасних навичок та компетентностей, сприяння свідомому 
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вибору подальшої освіти STEM профілю є однією з умов модернізації 

освіти в Україні. 
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СТВОРЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВЯ’ЗКІВ У СЕРЕДОВИЩІ 
ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 
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У статті висвітлена актуальність проблеми створення міжпредметних 
зв’язків на основі середовища об'єктно-орієнтованого програмування. 
На конкретних прикладах показано шлях автоматизації явищ, що 
вивчаються попрограмах предметів загальноосвітньої та професійної 
підготовки, котрі успішно перекладаються на мову програмування в 
середовищі Borland Delphi. Створені проекти доцільно застосовувати у 
навчальному процесі для підвищення якості знань учнів, логічного 
мислення, інформаційної культури. 
Ключові слова: міжпредметні зв’язки, об'єктно-орієнтоване 
програмування, інформаційна культура. 

В статье освещена актуальность проблемы создания 
междисциплинарных связей на основе среды объектно-
ориентированного программирования. На конкретных примерах 
показан путь автоматизации явлений, которые изучаются по 
программам предметов общеобразовательной и профессиональной 
подготовки и успешно переводятся на язык программирования в 
среде Borland Delphi. Созданные проектыцелесообразно применять в 
учебном процессе для повышения качества знаний учащихся, 
логического мышления, информационной культуры. 
Ключевые слова: объектно-ориентированное программирование, 
междисциплинарные связи, информационная культура. 

The article highlights the relevance of the problem of creating interdisciplinary 
connections on the basis of object-oriented programming environment. 
Specific examples show the way of automating the phenomena studied in 
general and professional education programs, which are successfully 
translated into programming language in the Borland Delphi environment. 
Created projects should be used in the educational process to improve the 
quality of students' knowledge, logical thinking, information culture. 
Key words: object-oriented programming, interdisciplinary connections, 
information culture. 

 

Еволюція активного розвитку обчислювальної техніки, необхідність в 

ефективних засобах розробки програмного забезпечення привели до появи 

об'єктно-орієнтованих систем програмування, серед яких можна виділити 

Borland Delphi. В основі цієї системи покладена технологія візуального 
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https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi
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проектування і програмування, суть якої полягає в тому, що середовище бере 

на себе більшу частину рутинної роботи, залишаючи програмісту роботу по 

конструюванню діалогових вікон і функцій обробки подій. 

Borland Delphi – це середовище швидкої розробки програм, в якій як 

мова програмування використовується об'єктно-орієнтована мова Delphi, 

яка використовує багато передових ідей і концепцій, закладених в 

графічному інтерфейсі Windows. 

Delphi – проста і логічна мова. Основні конструкції мови чітко 

виділяються в програмі, що сприяє наочному сприйняттю написаного 

коду. Графічний інтерфейс Borland Delphi відмінно продуманий, 

середовище розробки надає доступ тільки до тих ділянок коду, з якими 

необхідно працювати, приховуючи основну частину програми, яка 

створюється автоматично самою розробкою. 

Іншим дуже важливим досягненням Delphi є технологія візуального 

проектування. Delphi поєднує в одному середовищі високопродуктивний 

компілятор з мови, візуальні механізми програмування та інструменти 

створення проектів. Оболонка Borland Delphi дає змогу замість 

самостійного написання програм використовувати набір готових 

візуальних об’єктів, так званих компонентів. Вони зберігаються у 

бібліотеці VCL (Visual Component Library), а їхні піктограми розміщено на 

відповідних вкладках палітри компонентів. 

В даній роботі описано практичне знайомство з технологією 

програмування, де автоматизовано її трудомістку частину – створення 

інтерфейсних програм з діалоговими вікнами. На конкретних прикладах 

створених проектів показано процес автоматизації явищ, що вивчаються 

за програмою загальноосвітніх предметів та предметів професійного 

спрямування, які можна перекласти на мову об'єктно-орієнтованого 

програмування та успішно їх розв’язати. 

Для наочності використання широкого спектру засобів обробки 

інформації в середовищі Borland Delphi були вибрані задачі з курсу 

математики, статистики. Засоби роботи з графічною інформацією в 

середовищі візуального програмування дають ряд можливостей для 

побудови табличної та графічної залежності процесів, що вивчаються за 

програмою. 

Наприклад, для побудови графіка функції U = 3sin23πt + 2cos22πt 

необхідно попередньо створити інтерфейс на формі середовища Delphi, 

налаштувати компонент Chart, для кожної клавіші написати відповідні 

процедури програмного коду. 
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Після виконання проекту отримуємо залежність у табличному та 

графічному вигляді (рис. 1). 

 

Рис. 1. Графік функції U(t) = 3sin23πt + 2cos22πt 

Головна процедура, котра підраховує значення функції і будує графік 

даної функції, має вигляд: 

Procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

U0,Tv,U,t,dt,Y:real; 

i,k:integer; 

begin 

dt:=0.001; 

t:=-2; 

repeat 

U:=3*sqr(sin(3*pi*t))+2*sqr(cos(2*pi*t)); 

Memo1.Lines.Add(FloatToStr(t)+' '+FloatToStr(U)); 

Series1.AddXY(t,U,'',clRed);  

t:=t+dt; 

until t>2 ; 

end; 

Отже, в середовищі Borland Delphi створено ряд тестових проектів, що 

використовуються для оцінювання рівня знань учнів на уроках, а також 

для самоконтролю знань в режимі дистанційного навчання. Ці проекти не 

складні при застосуванні у навчальному процесі, а також цікаві тим, що 
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дають учням можливість мислити логічно, піднести рівень своєї 

інформаційної культури. 
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У статті представлено реалії функціонування освітнього закладу 
нової формації. Наведено конструкт бізнес-середовища, 
побудованого на взаємо-партнерській діяльності у напряму 
інноватизації підготовки робітничих кадрів та підвищення 
кваліфікації фахівців різних професій на засадах адаптивного 
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робітник, професійна мобільність, коучингова діяльність. 

В статье представлены реалии функционирования 
образовательного учреждения новой формации. Приведен 
конструкт бизнес-среды, построенный на взаимно-партнёрской 
деятельности в векторе инноватизации подготовки рабочих 
кадров и повышения квалификации специалистов различных 
профессий на основе адаптивного подхода к ихнему обучению. 
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The article presents the realities of the functioning of the educational 
institution of the new formation. The construct of a business 
environment built on mutual-partner activity in the vector of innovative 
training of workers and the raising of qualifications of specialists of 
various professions on the basis of an adaptive approach to their 
training is given. 
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Застосування ІКТ в навчальному процесі коледжу для якісної підготовки 

молодшого спеціаліста на адаптивних засадах. 

Інформатизація в навчальному закладі покликана створити умови для 

практичної реалізації якісної підготовки студентів. Сучасні трансформаційні 

перетворення в освітньому просторі нашої країни потребують застосування 

ІКТ в процесі навчання студентів коледжів. Це надає більше можливостей під 



 

87 

час навчання реалізувати цілі та мету занять, долучати студентів до 

пошуково дослідницької діяльності, науково практичної роботи. Навчальний 

процес проводиться більш інтенсивно, створюються умови для розкриття 

креативних та нестандартних ідей студентів, а це є сильною мотивацією для 

досягнення більш високих результатів у навчанні. 

Навчання у закладах загальної середньої освіти надає досить серйозну 

базову інформаційну підготовку нашої молоді. Тому в професійних коледжах 

необхідно забезпечувати можливості для підвищення та розкриття 

потенціалу студентів на більш високому рівні. 

В коледжах проводиться підготовка молодших спеціалістів за різними 

формами навчання – денною та заочною. Необхідно створення за допомогою 

комп’ютеризації адаптованого навчально-методичного забезпечення 

підготовки молодших спеціалістів, яке було б відповідним до сучасних умов 

освітнього процесу та вимог ринку праці. Розвиток інформаційного простору 

вимагає вільного та мобільного доступу до мережі Інтернет, створення 

студентами власних проектів через використання ІКТ не тільки у 

навчальному процесі, а і в звичайному житті. 

Такі форми освітнього процесу ставлять завдання перед педагогами до 

постійного підвищення рівня власної інформаційної підготовки. Якщо 

студентство буде відчувати слабкі сторони викладача, вони будуть втрачати 

інтерес до навчання, а це на сьогодні дуже велика проблема, яку теж треба 

враховувати при адаптації методики проведення занять з використанням 

комп’ютерних технологій. Застосування ІКТ в освітній простір дає 

можливість інтенсифікації взаємодії всіх учасників навчального процесу. 

Така система може адаптувати до навчання студентів із різним рівнем знань, 

надати їм більше можливостей обирати рівні складності запропонованих 

завдань до вирішення. 

Сьогодення впроваджує нові методи і форми проведення занять та 

контролю знань за допомогою комп’ютерної техніки, з використанням 

мультимедійних проекторів, інтерактивних дошок, що дає гарні можливості 

для засвоєння знань як сильним так і слабким студентам. Такі заняття 

розвивають навчально-практичні компетентності студентів, логіку та 

індивідуальні підходи до поставлених задач, що є важливим. 

Як показує практична діяльність дуже часто ми стикаємось з тим, що 

студенти швидше і з більшою цікавістю отримують необхідну інформацію з 

інтернет-джерел, більше читають необхідну літературу в електронному 

вигляді, через аудіо- та електронні підручники і т.п. Це говорить про те, що 

студентам більш цікаво, коли на заняттях вони мають змогу не тільки 
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слухати, писати, а й отримувати знання через презентаційні матеріали, 

перегляд відео-навчальних роликів, виконувати завдання за допомогою 

комп’ютера. Це вмотивовує навчальну діяльність студентів, бо адаптує 

освітнє середовище до їхніх потреб, даючи змогу кожному знайти цікаву саме 

для нього інформацію. Наприклад, викладач, проводячи контроль засвоєння 

матеріалу, може використовувати програму Kahoot для створення вікторин, 

тестів та опитувань. Студенти через мобільні телефони виходять в мережу 

інтернет і, авторизуючись через власні «ніки» в програмі, відповідають на 

тестові питання. Результати обробляються програмою миттєво, кожен 

студент бачить в рейтингу відповідей, наскільки йому вдалося, або не 

вдалося опанувати матеріал теми або одного заняття. Ця програма є 

безкоштовною і дозволяє використовувати її будь-коли. Але для того, щоб 

провести таке заняття, викладачу необхідно розробити матеріал для 

опитування та варіанти відповідей. Це потребує часу та знань роботи з 

комп’ютером і мережею Інтернет. 

На сьогодні інформатизація освітнього процесу в навчальних закладах 

має бути обов’язковою, але є проблеми, які постають перед закладами освіти. 

По-перше, недостатня матеріальна можливість придбати сучасні 

комп’ютерні класи та комп’ютерне програмне забезпечення. По-друге, 

викладач повинен постійно вдосконалювати свої навички роботи з ІКТ, 

відстежувати та оновлювати власні інформаційні компетентності. По-третє, 

треба постійно слідкувати за тим, щоб студенти отримували не тільки готові 

відповіді з Інтернету, а й самі намагались створити, запропонувати, 

аналізувати, тобто використовувати комп’ютер як можливість реалізації 

своєї навчальної діяльності. 

Створення інформаційного простору суспільства зобов’язує заклади 

освіти активніше впроваджувати в професійну діяльність комп’ютерні 

технології. Процес інформатизації освітнього простору має свої переваги й 

недоліки, адже є дуже складним і тривалим. Проте необхідність його 

впровадження не викликає сумніву. Завдання перед навчальними закладами 

постають в тому, наскільки інформатизація буде адаптованою до всіх 

учасників педагогічної системи. Від цього будуть залежати темпи реалізації 

процесу інформатизації освітнього простору. 
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coaching activity. 

 

Уявить собі таку ситуацію: вам довелося стати керівником професійного 

закладу освіти. З чого починати? 

Напевно оцінити внутрішнє та зовнішнє середовище? Дійсно, бідь-яка 

система існує за ради чогось, або когось, а також в будь-якому випадку 

передбачає «якесь насильство», в першу чергу над тим за ради чого саме 

система й була створена. Професійна освіта не є виключенням з даного 

правила: «Я люблю навчатись, але не люблю коли мене навчають». Можемо 

наводити багато прикладів позитивного результату як від примусової освіти 

mailto:centrpon@ukr.net
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до вільної. Імітація бурної активності в освіті взагалі та у професійній – 

зокрема призвела до ситуації «тупик». Те що відбувається зараз у 

професійній освіті можна означити – паніка. Дійсно, штовхання цієї паніки 

нагадує досвід «Титаніка», на якому б за ради порятунку розпочали обирати 

нового капітана і підвищувати зарплату команді. Менш за все хотілось би 

видавати звичну банальну картину, де той який критикує крайнє розумний, а 

те що він критикує бездарно. Всі ми обмежені в своєї прозорливості та в дусі 

сократівського висловлювання, нічого не знаємо. Але проблема не в цьому, а 

в тому, що при інформаційному достатку і здавалось би чудових можливостях 

для застосування мудрості, відбувається критичне наростання безглуздя, 

чітко окреслені його межі, за якими катастрофічні результати руйнації. 

Тож так, те, чому і як сьогодні навчають в освітніх закладах, може 

призвести до того, що людина врешті втратить бажання вчитись, а той, то 

вчить взагалі – роботу (робоче місце) – заявив китайський бізнесмен Джек 

Ма. Звісно, наша місія – навчати людей, незалежно від віку, не боятися бути 

інноваційними і творчими. В новому світі, щоб досягти успіху, людині 

знадобиться на додаток до розповсюдженого коефіцієнту інтелекту (IQ), ще 

й коефіцієнти емоційний (EQ) та й любові (LQ) – чого у машини ніколи не 

буде. Сферу освіти трусить від жарких дискурсів про пріоритетність тих чи 

інших методик передачі знань, вмінь, навичок. Але більшість опонентів 

сходяться на перевагах за системою взаємного навчання на базі 

креативності, спілкування, критичного мислення та ініціативності, тобто 

потрібна система взаєморозуміння й комфортного існування в освітньому 

соціумі всіх її суб’єктів. Реформи мають здійснюватись у векторі 

забезпечення децентралізації, гнучкості, мобільності, ефективності, 

прозорості, доступності навчання адаптивно і органічно. А сучасне 

законотворення спрямовано лише на централізацію, жорсткий контроль над 

всіма складовими освітнього процесу, ускладнення процесу ліцензування, 

атестації навчальних закладів без урахуваннях їх рівнів, та специфіки 

діяльності, видача документів про проходження навчання і багато інших 

«новацій». Необхідно вже переходити від обговорень і схвалень до 

конкретних пропозицій і дій націлених на ефективність і доступність 

освітніх послуг в умовах децентралізації, на сталий і випереджальний 

розвиток високоінтелектуальної особистості, здатної до творчої активності, 

адаптованої до змін, що відбуваються у світі, техніці, технологіях, зокрема в 

освіті. Треба мобільніше застосовувати нові форми і методи організації 

підготовки людини до професійної діяльності. Засновник коучингу Тімоті 

Голві стверджував, що «мобільність – це зовсім інша реакція на проблеми, ніж 
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боротьба або втеча... Стабільність і баланс – це вимоги мобільності, а 

«підтримка стабільності» – це набагато краща стратегія, ніж «управління 

стресом». Тому, актуальна ідея освіти протягом життя має об’єднати 

науковців і практиків, які не просто вірять в майбутнє освіти нашої країни, а 

роблять її, впроваджують якісно позитивні і ефективні результати своєї 

діяльності, професійно і наполегливо, вже нині. Відтак, такі вчені-педагоги-

практики, які не чекають змін, а змінюються самі і створюють саме той 

баланс про який інші лише мріють потрібні сучасній освіті. 

Ефективність і привабливість – ось два ключових поняття особисто для 

керівника-новатора, який змоделює будь-яку інноваційну ситуацію. 

Наприклад: є підприємство, не важливо яка в нього сфера діяльності. Що 

потрібно робити керівнику і колективу, щоб реалізувати свої послуги або 

товар? Звісно – знайти покупця. Вступає в силу правило: виробляти потрібно 

те, що продається, а не продавати те, що виробляється. Товар має бути 

актуальним, привабливим як зовні так і змістовно, приносити задоволення 

покупцю від моменту огляду, оцінки, придбання до подальшого застосування 

або використання. Правило друге: вмієш готувати – вмій і продавати. 

Мудрець говорив: «Як що є бажання нагадувати голодного, необхідно дати 

йому вудочку, а не рибу.» Тобто, інновації та експерименти в організації 

освітнього процесу стали добрими традиціями нашого навчального закладу, 

що сприяє ефективності здійснення професійної підготовки кваліфікованих 

робітників. 

Впровадження практико-орієнтованого навчання передбачає, перш за 

все – створення сприятливих умов для формування і розвиток у слухачів 

професійної компетентності, а саме набуття компетенцій практичної 

діяльності, що користуються попитом у роботодавців і формують розуміння 

того, де, як і для чого набуті компетенції потрібні у професійному соціумі. 

В час суцільної комерціалізації всього і всіх, професійна (професійно-

технічна) освіта не може лишатися осторонь змін, що відбулися і 

відбуваються в економіці. 

Тим більш, професійна освіта – є найбільш інтегрованою в економіку. 

У загальній кількості підприємств зареєстрованих в Україні, лише 

приблизно 14% – це підприємства державної, казенної та комунальної форм 

власності. Серед підприємств приватного сектору – 20% великі 

підприємства, а 80% – це малий і середній бізнес. Діяльність останніх 

становить понад 60% бюджетних надходжень. 

Проте, система, де хтось один і великий вирішує кому, що і як робити вже 

більше не існує. За статистичними даними в Україні 1 159 384 – 
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підприємства, включаючи заклади освіти, де всі власники та керівники 

самотужки вирішують питання пов’язані з діяльністю своїх підприємств, 

головна мета якої – отримати прибуток. 

Тож, крок за кроком, просуваючись нелегким шляхом нами 

створювалось власне мікросередовище Центру професійної освіти і 

навчання. Важливо те, що ідеї його розбудови команді однодумців ніхто не 

нав’язував. 

Навпаки, колектив Центру є відкритим і відвертим до всіх, хто прагне 

дійсних змін в системі підготовки і підвищення кваліфікації робітничих 

кадрів. Це є дійовий, потужний вузол, який здатен миттєво реагувати на 

виклики, запити і проблеми, що виникають в підготовці фахівців для 

виробництва. В такій спосіб, що отримали? 

Дивиться самі та здавайте питання: 

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» 
https://www.facebook.com/centrpon/ 

Стратегічні партнери Центру: 

1. Міжнародна благодійна освітня організація «Лідер Якості»: 
http://www.mbo-lider.com/; 
https://www.facebook.com/LiderofQuality/ 
- Всеукраїнський фестиваль «Cityworkfest»; 
- https://www.facebook.com/CityWork.fest/; 
- Міжнародний графічно-інформаційний форум; 
- https://www.facebook.com/events/1888050491475386/; 

2. Міжнародна школа менторингу та коучингу: http://www.mastercoach.com.ua/main 
3. Клуб Професійних Коучів України в Кривому Розі: 

https://www.facebook.com/groups/846337532135673/ 
4. Клуб «ПРОФЕСОР» (професійний орієнтир): 

http://rudana.com.ua/misto/profesiya-yuvelir#disqus_thread/  
5. Школа ментального карвінгу Наталії Семенової: 

http://m-karving.blogspot.com/p/blog-page.html; 
Міжнародний чемпіонат з карвінгу: http://girnyk.com.ua/news/karving-zbiraie-druziv 

6. Кіностудія освітнього кіно «ОСКАР» (Освіта, Суспільств, Кар’єра, Аналітика, Розвиток) 
– Весела масляна на вулиці Женевській: http://www.kdtro.com.ua/news/4665-4665  

7. Інженерно-педагогічний факультет Національного педагогічного університету ім. 
М.П. Драгоманова: 
http://www.ipf.npu.edu.ua/ 
https://www.facebook.com/IPFNPU/ 
- Експериментальне дослідження «Приватний заклад професійної (професійно-
технічної) освіти, як інноваційна модель підготовки кваліфікованих робітників»; 
- Всеукраїнський «ПРОФІ HUB: простір освітніх&виробничих інновацій»: 
https://www.facebook.com/events/476807449318278/; 
- Всеукраїнська олімпіада з графічної підготовки: 
https://www.facebook.com/events/1502914876682597/. 

8. Партнери з дуального професійного навчання 
- ТОВ «Кривбасміталстіл» дозувальник, агломератник; 
- ТОВ «Завод бурової техніки «ДСД» (електрослюсар, слюсар-ремонтник); 
- ПП «ЕРТАНЗ» (електромонтер, електромонтажник); 
- ПП «ПАККАС» (стропальник, водій навантажувача); 
- ТОВ «Еталонбудсервіс» (електрогазозварник, слюсар-ремонтник). 

https://www.facebook.com/centrpon/
http://www.mbo-lider.com/
https://www.facebook.com/LiderofQuality/
https://www.facebook.com/CityWork.fest/
https://www.facebook.com/events/1888050491475386/
http://www.mastercoach.com.ua/main
https://www.facebook.com/groups/846337532135673/
http://rudana.com.ua/misto/profesiya-yuvelir#disqus_thread/
http://m-karving.blogspot.com/p/blog-page.html
http://girnyk.com.ua/news/karving-zbiraie-druziv
http://www.kdtro.com.ua/news/4665-4665%203
http://www.ipf.npu.edu.ua/
https://www.facebook.com/IPFNPU/
https://www.facebook.com/events/476807449318278/
https://www.facebook.com/events/1502914876682597/
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Соціальні партнери 

9. Рада директорів підприємств, установ, організацій: 
– Конкурси професійної майстерності: 

http://www.kdtro.com.ua/news/4763-4763; 
- Предметний тиждень до Дня Енергетика: 

https://www.facebook.com/pg/centrpon/posts/?ref=page_internal. 
10. Криворізька міська рада: 

- Меморандум про реалізацію соціального проекту «Підприємницький воркшоп» 
http://kr.gov.ua/ua/news/pg/10617608487932_n/; 
- Фестиваль мистецтв національно-культурних товариств «Єдина родина – моя 
Україна»: 
http://rudana.com.ua/news/yedyna-rodyna-moya-ukrayina-30-veresnya-zavitayte-na-
internacionalnyy-festyval; 
- Виставка-ярмарок «Криворізькі контракти»: 
http://krlife.com.ua/afisha/sobitie/vistavka-yarmarka-krivor-zk-kontrakti-v-prim-shchen-dp-
krivor-zkii-derzhavnii-tsirk-z. 

11. Компанія Виставковий Світ (https://www.ua-region.com.ua/36629329/): 
- ІX Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті»; 
- VII Міжнародна виставка «World Edu» (24–26 жовтня 2017 р., м. Київ). 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=497662597282342&id=10001115817
9697; 
- Експертна дискусія: «Неформальна освіта: як вижити в формальних умовах» 
https://www.facebook.com/centrpon/posts/140157130066812; 
- Майстер-клас: «Ментальний карвінг в стилі коучинг: В Яблучко!». 

Партнери: 

12. Контрагенти понад ста двадцяти підприємств, установ, організацій з якими укладено 
договори з надання освітніх послуг. 
13. Національний центр «Мала академія наук України» (договір про спільну діяльність): 

- Науково-практичний форум «Єдиний інформаційний освітній простір: перешкоди, 
реалії, стратегії»: https://www.facebook.com/marina.rostoka?hc_ref=ARQmdx6j_ 
6I18bhK0rH-OTxrWjSTy1baNgYydhbJzAr-a3wgVfcanEz5tn70jPH_n7o. 

14. Кафедра педагогіки і соціального управління Інституту права і психології Національного 
університету «Львівська політехніка» http://www.lp.edu.ua/psu: 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування професійно мобільного 
фахівця: європейський вимір»: https://www.facebook.com/ groups/941250375912953/ 
permalink/1490763097628342/. 

15. Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області 
(https://nmc-pto.dp.ua): 
- Навчально-практичні семінари: 
https://www.facebook.com/pg/centrpon/posts/?ref=page_internal; 
- Екскурсії на підприємства: https://www.facebook.com/pg/centrpon/photos/ 
?tab=album&album_id=148920869190438. 

16. Криворізький міськрайонний центр зайнятості: 
https://www.facebook.com/pg/Криворізький-міськрайонний-центр-зайнятості 
373935172777115 /posts/?ref=page_internal/. 

17. Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти: 
http://vapp.in.ua. 

18. Криворізька міська громадська організація «АК Кривбасу»: 
http://kkkrivbass.org.ua/index/tezi_dopovidi_golovi_gromadskoji_organizaciji_krivorizka_miska_
asociacija_komsomolec_krivbasu_ch_1/0-107/. 

Інформаційні партнери (ЗМІ): 

19. Теле-радио-компанія (ТРК) «Рудана»: http://www.rudana.com.ua/teleproject/231115. 
20. Теле-радио-компанія (ТРК) «Криворіжжя»: http://www.kdtro.com.ua. 
21. «Домашняя газета»: https://www.facebook.com/pg/GazetaDomashka/community. 
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СТРАТЕГІЯ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ В 
ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
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У статті йдеться про актуальність розбудови інформаційно-
освітнього середовища сучасного загальноосвітнього закладу за 
умов спільної діяльності з МАН України у векторі організації 
науково-дослідної роботи вчителя і учнів. Наводиться стратегія 
методичної підготовки суб’єктів освітнього процесу до взаємодії. 
Ключові слова: методична підготовка вчителя, інформаційно-
освітнє середовище, науково-дослідна робота, конкурси МАН. 

В статье говорится об актуальности развития информационно-
образовательной среды современного общеобразовательного 
учреждения в условиях совместной деятельности с МАН 
Украины в векторе организации научно-исследовательской 
работы учителя с учениками. Приводится стратегия 
методической подготовки субъектов образовательного процесса 
к взаимодействию. 
Ключевые слова: методическая подготовка учителя, 
информационно-образовательная среда, научно-
исследовательская работа, конкурсы МАН. 

The article discusses the urgent need for the development of the 
information and educational environment of a modern general 
education institution in the context of joint activities with the MAS of 
Ukraine in the vector of the organization of the research work of the 
teacher and pupils. The strategy of methodical preparation of the 
subjects of the educational process for interaction is given. 
Key words: teacher's methodical preparation, information and 
educational environment, research work, MAN competitions. 

 

Сучасні реалії розвитку суспільства мають технологічну 

спрямованість та об’єктивно вимагають перебудову освітнього процесу на 

креативно-технологічну складову, прогрес якої неможливий без розвитку 

природничо-математичних дисциплін, та розвитку відповідної складової 

професійної компетентності вчителів, а також покращення стану 

освітнього процесу в школах. 

Одним із шляхів виходу з такого становища в освіті є впровадження 

інноваційних педагогічних технологій через взаємодію в єдиному 

інформаційно-освітньому просторі – це дійсно є вимогою часу. 

На нашу думку, інформаційно-освітній простір загальноосвітнього 

навчального закладу – це простір, що включає освітнє середовище учнів та 

науково-методичне середовище вчителів. 

Безумовно, колектив закладу поділяє думку Міністра освіти і науки 

України Л. Гриневич, яка вважає, що «кваліфікація сьогоднішнього 

вчителя – найбільший виклик для нас» [1]. Тому створення інформаційно-

освітнього простору навчального закладу окреслює нові вимоги до 

діяльності вчителя, зумовлює необхідність інноваційної перебудови 
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системи науково-методичної роботи. 

Відтак, однією з функцій педагогів в інформаційно-освітньому 

просторі є їхнє включення у процес дослідження актуальних проблем 

навчально-виховного процесу, що викликає в них потреби в творчості, у 

розвитку інноваційного мислення, визначає вектор їхнього професійного 

зростання. 

Тому, провідними ідеями створення інформаційно-освітнього 

простору Ліцею є: модернізація змісту освіти; інтегрована педагогічна 

взаємодія суб’єктів навчально-виховного процесу; інноваційна та науково-

дослідницька діяльність та професійне зростання вчителів у науково-

методичному середовищі навчального закладу; навчально-дослідницька 

діяльність учнів, спрямована на формування їхніх ключових 

компетентностей та виявлення первинних професійних орієнтирів. 

Зазначимо, що новий зміст освіти є творчо-формуючим, при якому 

визначальним чинником стає така діяльність людини, під час якої вона 

створює в собі особистість, розвивається, здатна до самореалізації. 

В тої же час зміст педагогічної освіти має реалізується в науково-

методичному середовищі Ліцею, що являє собою сукупність умов, що 

забезпечують результативність професійного зростання, оволодіння 

науково-методичними цінностями педагогічної реальності на основі 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії у співпраці та співтворчості учасників 

освітнього процесу, створення в загальноосвітній школі атмосфери 

наукового пошуку, проектної діяльності, науково-методичного 

забезпечення освітнього процесу, безперервного розвитку професійної 

компетентності педагога на післявузівському етапі навчання в тому 

навчальному закладі, в якому він працює, застосування навичок дослідно-

експериментальної роботи. 

У такій спосіб інтегрована педагогічна взаємодія суб’єктів освітнього 

процесу передбачає педагогіку партнерства між учнем, вчителем, 

батьками, науковцями та вимагає інноваційно-методичну діяльність 

вчителів за новими технологіями. 

Таким чином, освітній процес в інформаційно-освітньому просторі 

Криворізького природничо-наукового ліцею реалізується через 

системний, особистісно-розвивальний, евристичний, синергетичний, 

дослідницький підходи. Наприклад, використовуючи відкриті Інтернет-

ресурси прикладних продуктів науки (НЦ «МАН України») учні відвідали 

Музей Кюрі Інституту радію та Музей історії ремесл в Парижі, Музей 

Леонардо да Вінчі в замку Кло-Люсе в місті Амбуаз (Франція). Також, для 
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своїх експериментів учні Ліцею використовують ресурсну базу 

міжпредметного лабораторного комплексу Національного центру «Мала 

академія наук України» «МАНЛаб» та лабораторію кафедри 

електрохімічної енергетики та хімії Київського національного 

університету технологій та дизайну. 

На базі Ліцею щорічно проводиться осіння сесія МАН України та 

міський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт «Живана» 

Дніпропетровського відділення МАН України у Кривому Розі, зокрема за 

напрямами відділень: «Науки про Землю», «Хімія та біологія, екологія та 

аграрні науки». Учні ліцею беруть участь у Всеукраїнському біологічному 

форумі учнівської та студентської молоді «Дотик природи – 2016», 

Всеукраїнській міжшкільній олімпіаді екологічних проектів «Dream Eco – 

2016», Intel-Технo Україна – національному етапі Міжнародного конкурсу 

науково-технічної творчості школярів Intel ISEF. 

Отже, інноваційна діяльність вчителів ліцею в інформаційно-

освітньому просторі сприяє розвитку їхньої професійної компетентності 

вчителя природничих дисциплін, формує потребу у використані 

інноваційних педагогічних технологій, сприяє ефективному застосуванню 

дослідницьких умінь, визначає шляхи самореалізації вчителя та учня. 
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Ефективність та результативність впровадження будь-яких 

інноваційних форм та методів роботи в галузі освіти у великій мірі 

залежить від того, хто саме є носієм цих нововведень та наскільки 

керівники закладів освіти, які впроваджують дану діяльність, морально, 

теоретично, психологічно й практично готові працювати по новому [1]. 
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У 2017 році відділом STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» було проведено дослідження на тему: «Готовність навчальних 

закладів до інноваційної діяльності». Дослідження було проведено в 

м. Києві, Київській області та в м. Тернопіль. Було опитано 

236 респондентів. Інструментарієм дослідження були анкети для 

керівників навчальних закладів освіти. 

Завданням даного опитування було: 

- виявлення ставлення респондентів до інноваційної діяльності; 

- оцінка рівня власної теоретичної й практичної підготовки до 

управління впровадженням інновацій у навчальний процес; 

- оцінка і виокремлення проблем, які перешкоджають досягненню 

ефективних результатів у напряму інноваційного розвитку вітчизняної 

освіти тощо. 

Переважна більшість опитаних респондентів (97%) підтвердили своє 

позитивне ставлення до інноваційних освітніх практик. 3% педагогів 

відверто заявили про своє «обережне ставлення до будь-яких інновацій в 

галузі освіти». Зазначимо, що жодний респондент не висловив негативного 

ставлення до інноваційної діяльності. 

Особливий статус при впровадженні інновації є у керівника 

навчального закладу. Саме він здійснює стратегічне та поточне 

планування процесу нововведення, формує проектні групи, використовує 

професійні кадри, сприяє створенню інноваційного середовища. Впевнено 

можна сказати, що ефективність інноваційної діяльності залежить від 

керівника закладу. 

На сьогодні, досліджувані виділяють чотири головні характерні риси 

керівника новатора, а саме: 

- енергійність – високий рівень вмотивованості, амбіціозності, 

енергії, ініціативності, цілеспрямованості та впевненості у собі; 

- самопевність – завжди впевнений у своїй правоті і може 

переконати інших; 

- бажання та вміння керувати – керівник бажає бути лідером та мати 

владу; 

- пізнавальна активність – керівникам притаманна висока 

пізнавальна активність, гострий розум здатний сприймати та обробляти 

велику кількість інформації про внутрішнє та зовнішнє середовище. 

Опитаним керівникам було запропоновано оцінити рівень власної 

практичної готовності до управління інноваційною діяльністю у 

навчальному закладі.  
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71 % респондентів називають свій рівень готовності достатнім, 

16 % – середнім. 

Лише 9 % мають впевненість в своїх силах і вважають свій рівень 

високим. 

Респонденти підтверджують, що саме адміністрація навчального 

закладу є рушійною силою впровадження інновацій, на це вказали 76 % 

опитаних. Також половина опитаних вважає ініціаторами вчителів, 32 % – 

районний методичний кабінет та 29 % – МОН України, АПН України, 

державні наукові установи тощо. Респондентам було запропановано 

оцінити власну готовність до інноваційної діяльності. Практично всі 

опитані мають певні ознаки готовності до здійснення інновацій: 

64 % – вміють інтегрувати позитивний досвід інновацій у практику 

навчально-виховного процесу; 

49 % – виконують завдання на високому рівні, здатні просити й 

отримувати допомогу, толерантно ставляться до зауважень та порад; 

47 % – можуть організовувати процес інноваційної діяльності: 

поставити мету, завдання, сформулювати гіпотезу, скласти план, зробити 

аналіз та висновки, презентувати; 

41 % – вміє проектувати процеси: визначити проблему, шляхи 

ефективного розв'язання, проаналізувати динамку змін; 

36 % – співвідносять теоретичні аспекти інновацій із реальною 

практикою освітнього процесу. Можуть коригувати інноваційну діяльність 

на різних етапах. 

Аналіз результатів опитування доводить, що у більшості навчальних 

закладів, в тій чи в іншій мірі, існують умови для успішної інноваційної 

діяльності. 

Результати дослідження показали, що навчальні заклади готові до 

успішної інноваційної діяльності, яка б залучала не тільки відомі освітні 

елементи, а й нові. 

Найбільш ефективними нововведеннями респонденти визначили 

впровадження ігрових методик, застосування методики колективних 

навчальних занять, методів проектів та створення профільних класів. 
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Автор аналізує особливості «СА-концепції» (Constructive alignment (СА) 
system) – концепції конструктивістського вирівнювання, суть якої 
полягає в тому, що знання здобуваються не в процесі безпосередньої 
передачі (інструкціонізм або директивне навчання), а в результаті 
активної діяльності студента в процесі взаємодії з навчальною системою. 
Ключові слова: СА-концепція, конструктивістська дидактика, навчальна 
система, студент. 

Автор анализирует особенности «СА-концепции» (Constructive alignment 
(СА) system) – концепции конструктивистского выравнивания, суть 
которой заключается в том, что знания приобретаются не в процессе 
непосредственной передачи (инструкционизм или директивное 
обучения), а в результате активной деятельности студента в процессе 
взаимодействия с обучающей системой. 
Ключевые слова: СА-концепция, конструктивистская дидактика, 
обучающая система, студент. 

The author analyzes the features of the constructive alignment system (CA)  
the concept of constructive alignment, the essence of which is that knowledge is 
obtained not in the process of direct transfer (instructional or direct learning), 
but as a result of the student's active work in the process interaction with the 
educational system. 
Key words: CA concept, constructionism, learning system , student. 

 

У сучасній практиці європейської вищої освіти широкої популярності 

набула так звана «СА-концепція» (Constructive alignment (СА) System), або 

«концепція конструктивістського вирівнювання», розроблена Дж. Біггсом [1]. 

Теорія конструктивізму полягає в тому, що знання отримуються не у 

процесі безпосередньої передачі (інструкціонізм або директивне 

навчання), а в результаті активної діяльності студента у процесі взаємодії 

з навчальною системою. Все прочитане, побачене, почуте та відчуте 

співвідноситься із системою попередніх знань, і в результаті опрацювання 

формує нові знання. Викладачу недостатньо прочитати лекцію, потрібно 

забезпечити взаємодію студентів із навчальним матеріалом, заохочуючи їх 

до осмислення нової інформації. Тож при розробці дистанційних курсів 

необхідно виходити не стільки з того, яку інформацію потрібно подати, 

скільки з того, які знання, вміння та навички мають бути сформовані в 

студента в результаті навчання. 

Ідеї конструктивістської дидактики прослідковуються у працях 

Ж. Піаже, Дж. Брунера, Дж. Дьюї, Г. Гарднера, Л. Виготського та втілені в 

авторських методиках саморозвитку та вільного виховання М. Монтесорі, 

Р. Штейнера, С. Френе, Ш. Амонашвілі та ін. Наприклад, Сеймур Пеперт, 

видатний математик, програміст, психолог і педагог, творець мови Logo, 

розширив ідею конструктивізму, додаючи до неї фактор практичного 
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застосування знань для творення нового. Так була сформована теорія 

конструкціонізму, котра зводиться до двох тез: навчання є реконструкцією, 

а не передаванням знань; навчання є найбільш ефективним, коли учень 

творить змістовний продукт [2]. 

Посилаючись на ситуаційну теорію навчання (situated learning theory), 

пізнання розуміють як акт проектування, а не представляють світ за 

допомогою символів. Тому в теорії конструкціонізму часто вказується, що 

люди навчаючись в діяльності, активно набувають знання, 

використовуючи попередній досвід. Вони не записують інформацію, але 

створюють структури знань з набутої інформації. Як наслідок, 

конструктивізм підкреслює процес, в результаті якого студенти 

створюють та розвивають власні знання. Варто нагадати тут два основні 

епістемологічні постулати конструктивізму: 

- знання активно будується пізнавальним предметом; 

- досягнення знань є адаптивним процесом, у якому відбувається 

організація досвідченого світу (досвіду). 

Таким чином, перспектива визнання конструктивістського навчання 

підкреслює активність того, хто навчається, в результаті чого суб'єкт будує 

свою реальність. Іншими словами, студенти активно конструюють свої 

власні знання, а не отримують їх від викладачів. Кожен індивід створює 

свої власні правила та моделі, що створюють закономірності, тобто 

когнітивні структури, за допомогою яких індивід інтелектуально 

пристосовується до середовища та організовує його. Як правило, 

прийняття схем – це психічні споруди, а знання, які володіє індивід, не 

залежать від нього, а є формою психічного подання. 

Конструктивізм (як теорія пізнання) відноситься до нейробіологічної 

теорії функціонування мозку, який передбачає, що мозок є не просто 

пасивним реципієнтом, а й є інтерактивною та адаптивною системою. 

Існуючі в цій системі інформаційні структури постійно реорганізуються в 

процесі навчання, щоб вони були більш адаптовані до нових даних. 

Отримання вхідних даних  це динамічний процес, а не просто придбання-

придбання інформації шляхом додавання існуючих нейронних з'єднань. Це 

твердження передбачає активну обробку, формує та реорганізує вхідну 

інформацію, щоб вона була більш сумісною з наявною інформацією. 

Представлені твердження конструктивізму є найбільш сумісні з СІТ, їх 

можна розглядати як стимулятори застосування конструктивізму. Таким 

чином, сучасні інформаційні технології можна вважати важливими 

інструментами для натхнення конструктивістського підходу до навчання. І 
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навпаки, конструктивізм можна розглядати як концепцію стимулювання 

застосування інформаційних технологій. Сеймур Пейперт підтверджує цю 

думку і розрізняє два напрями в рамках ІКТ: інформаційний та 

конструкційний. На його думку, головною проблемою сучасної освіти є не 

надання інформації студентам, а створення інтелектуальних моделей 

дійсності, які роблять цю інформацію корисною. У ситуації, коли засоби 

масової інформації, такі як газети, радіо, телебачення, Інтернет творять 

нову реальність, в якій людина перевантажена інформацією, найголовніше 

сьогодні, не отримання інформації, але критична її оцінка, відбір і 

впорядкування та перетворення інформації у знання та вміння її 

демонстрації (представлення). Кращим прикладом використання цієї 

концепції є використання інтерактивного методу WebQuest. 
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ЧАТ 3. 
ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ І 

ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РОЗВИТКУ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
В УМОВАХ ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 
 

 

ПІДГОТОВКА КОНКУРЕНТОЗДАТНИХ ФАХІВЦІВ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ 

ФОРМИ НАВЧАННЯ 

СТОЙЧИК 
Тетяна Іванівна 
stoychyk_t@ukr.net 

Автор актуалізує питання запровадження елементів дуальної форми 
навчання майбутніх кваліфікованих робітників як запоруку їхньої 
конкурентоздатності в умовах постіндустріального суспільства. 
Ключові слова: дуальна освіта, конкурентоздатність. 

Автор актуализирует проблему введения элементов дуальной формы 
обучения будущих квалифицированных рабочих как залог их 
конкурентоспособности в условиях постиндустриального общества. 
Ключевые слова: дуальная образование, конкурентоспособность. 

The author actualizes the problem of introducing elements of a dual form of 
training for future skilled workers as a guarantee of their competitiveness in 
the conditions of a postindustrial society. 
Key words: dual formation, competitiveness. 

 

У сучасних умовах технічного переозброєння гірничодобувної галузі, 

упровадження у роботу підприємств високопродуктивної техніки фірм Atlas 

Copco та Sandvik, перед колективом Криворізького професійного гірничо-

технологічного ліцею гостро постала проблема забезпечення якісною 

підготовкою кваліфікованих фахівців відповідно до вимог роботодавців, де 

одним із шляхів вирішення проблеми стало впровадження елементів 

дуальної форми навчання у професійну підготовку фахівців гірничого 

профілю. 

Навчальний заклад став першим і єдиним, на сьогодні, 

експериментальним закладом у Дніпропетровській області з упровадження 

елементів дуальної форми навчання на всеукраїнському рівні. 

Виходячи з Дорожньої карти, затвердженої наказом Міністерства освіти і 

науки України від 23.06.2017 р. № 916 «Про впровадження елементів 

дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих 

робітників», першими кроками у впровадженні стали: 

 укладання угоди між Криворізьким професійним гірничо-

технологічним ліцеєм та ПАТ «Кривбасзалізрудком» щодо впровадження 

елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих 

робітників за професією «Машиніст електровоза (підземний). Люковий 

(гірничі роботи). Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту 
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устаткування»; 

 формування робочої групи з упровадження елементів дуальної форми 

навчання, до якої увійшли науковці, фахівці ПАТ «Кривбасзалізрудком», 

Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Дніпропетровській області, педагогічні працівники ліцею; 

 проведення порівняльного аналізу навчальних планів і програм за 

Державними стандартами професійної (професійно-технічної) освіти з 

професій «Машиніст електровоза», «Люковий (гірничі роботи)», 

«Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування», визначення 

елементів упровадження дуальної форми навчання; 

 розроблення робочого навчального плану з інтеграцією елементів 

дуальної форми навчання та врахуванням потреб підприємства. Навчальний 

план передбачає 28,2% професійно-теоретичної підготовки та 71,8 %  

професійно-практичної підготовки і розрахований на навчання молоді, яка 

отримала повну загальну середню освіту, з терміном підготовки 1,5 роки; 

 проведення спільної профорієнтаційної роботи як у міських школах, 

так і з виїздом у сільську місцевість, де транспорт безкоштовно надає 

підприємство; 

 відбір абітурієнтів з урахуванням вимог до віку, статі, освіти та 

медичних показань, формування навчальної групи. 

Впровадженню елементів дуальної форми навчання передував ряд 

заходів щодо оновлення змісту професійної підготовки, навчально-

матеріальної та матеріально-технічної бази, підвищення рівня професійної 

компетентності педагогічних працівників, зокрема: 

 розроблено державний стандарт професійної (професійно-технічної) 

освіти з професії «Люковий (гірничі роботи)» та проект стандарту на 

модульно-компетентнісній основі з професії «Машиніст електровоза»; 

 педагогічні працівники, методист, заступники директора, старші 

майстри – члени робочої групи пройшли стажування в підземних умовах 

шахт ПАТ «Кривбасзалізрудком»; 

 створено підручники «Гірничо-прохідницькі машини і комплекси» та 

«Гірничі роботи», навчальний посібник «Охорона праці в гірничорудній 

галузі», термінологічний довідник для закладів професійної освіти гірничого 

профілю за участі фахівців ПАТ «Кривбасзалізрудком», які отримали гриф 

Міністерства освіти і науки України, та збірники завдань з професійної 

підготовки (вихідний контроль); 

 підприємством надано ряд навчальних відеофільмів для підготовки 

фахівців, зокрема «Охорона праці», «Електробезпека», «Перша долікарська 
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допомога», «Правила поведінки під час аварії у шахті» та ін.; 

 за участі фахівців підприємства створено навчальні відеофільми 

«Шахтні перфоратори», «Залягання пластоподібних покладів» (у 3D-форматі); 

підприємство безоплатно поповнило кабінет «Охорони праці» засобами 

індивідуального захисту; 

 оновлено навчальні кабінети «Технології та комплексної механізації 

гірничих робіт», «Охорони праці», «Будови та експлуатації прохідницьких 

машин», методичний кабінет; 

 створено у співпраці діючі макети підземних фрагментів шахт 

Кривбасу із застосуванням новітніх технологій та техніки фірм Atlas Copco і 

Sandvik. За їх допомогою учні в процесі професійно-теоретичної підготовки 

мають можливість практично ознайомитись із технологічними 

особливостями підземного видобутку руди. 

Нині в рамках впровадження елементів дуальної форми навчання: 

 укладено тристоронні угоди щодо професійного навчання в умовах 

виробництва (підприємство – учень – заклад професійної освіти); 

 учні ліцею здобувають первинні професійні навички в умовах 

навчально-курсового центру ПАТ «Кривбасзалізрудком» та на підземних 

навчальних дільницях комбінату і опановують програму професійно-

практичної підготовки в підземних умовах підприємства на оплачуваних 

робочих місцях (шахти «Тернівська», «Гвардійська», «Октябрська», «Родіна»); 

 учні забезпечені спецодягом за рахунок комбінату на суму 

27,7 тис. грн.; 

 контроль за виконанням навчальної програми від підприємства 

здійснює начальник навчально-курсового центру відповідно до наказу по 

комбінату; від навчального закладу – заступник директора з навчально-

виробничої роботи та старший майстер за окремим графіком; керівництво 

практичною підготовкою здійснює начальник дільниці шахти спільно з 

майстром виробничого навчання. 

Реалізація зазначених заходів нині уможливила подолання розриву між 

теорією і практикою, професійною освітою і виробництвом, де важливими 

перевагами стали: 

 для учня  навчання в реальних підземних умовах гірничодобувного 

підприємства; заробітна плата на підприємстві додатково до стипендії (від 

3 до 6 тис. грн.); 

 для гірничодобувного підприємства – зменшення періоду адаптації 

випускника до підземних умов виробництва і соціального мікроклімату; 

формування фахівця відповідно до вимог підприємства. 
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Досвід впровадження елементів дуальної форми навчання та соціальної 

взаємодії з підприємством поширювався під час роботи дискусійної панелі, 

ініційованої навчальним закладом, за темою: «Співпраця з роботодавцями у 

впровадженні елементів дуальної форми навчання» (24 жовтня 2017 року) в 

рамках Дев’ятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті  2017» 

за участі представників закладів професійної освіти регіонів України, 

роботодавців, науковців, громадськості. 

28 листопада 2017 року досвід взаємодії педагогічного колективу 

Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею та 

ПАТ «Кривбасзалізрудком» щодо підготовки конкурентоздатних фахівців 

презентовано на засіданні Відділення професійної освіти і освіти дорослих 

Національної академії педагогічних наук України. 

15 березня 2018 року проведено всеукраїнський круглий стіл за 

темою «Сучасні погляди на підготовку конкурентоздатних фахівців у 

закладах професійної освіти» в рамках Дев'ятої міжнародної виставки 

«Сучасні заклади освіти – 2018». 

Проміжні результати впровадження висвітлювались у: 

 журналі навчального закладі «Методичний вісник»;  

 щомісячному виданні закладу «Наша газета»;  

 на сайті ліцею, де створено сторінку «Експериментальна робота» – 

«Дуальна освіта»; 

 журналах «Професійно-технічна освіта», польсько-українському 

щорічнику «Професійна і неперервна освіта»;  

 газетах «ОСВІТА», «Шахтар Кривбасу», «Під знаком руди і металу», 

«Авангард»; 

 збірниках наукових праць. 

У подальшому заплановано впровадження елементів дуальної форми 

навчання з професії «Машиніст тепловоза. Слюсар з ремонту рухомого 

складу» для ПАТ «Кривбасзалізрудком» та ПРАТ «Центральний гірничо-

збагачувальний комбінат». 

Враховуючи певний досвід, сьогодні важливо говорити і про проблеми, 

що виникають у процесі впровадження елементів дуальної форми навчання, 

зокрема: 

1. Складність забезпечення оплачуваним робочим місцем учнів, які на 

момент проходження професійно-практичної підготовки не досягли 18 років; 

2. Дуальна форма навчання адаптована до підготовки за 

монопрофесіями, в той час як ринок праці вимагає фахівців з інтегрованих 

професій; 

file:///D:/статті/НАПН%2028.11.17
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3. Складність акумулювання професійно-практичної підготовки з 

інтегрованих професій у кінці терміну підготовки відповідно до вікового 

цензу випускників та вимог роботодавців (теоретична підготовка → 

виробниче навчання → виробнича практика); 

4. Не визначено чітко функції майстра виробничого навчання під час 

опанування учнями практичних навичок у підземних умовах та можливостей 

контролю. 

 

 

ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МОЛОДІ 
В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

ЧИСТЯКОВА 
Наталія Геннадіївна 
metodnat@ukr.net 

В статті висвітлено ідеї підготовки робітничих кадрів для 
Збройних сил України на базі навчальних закладів професійної 
освіти. Автор презентує інноваційний проект надання молоді 
військово-професійної підготовки на досвіді ДНЗ «Київський 
професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 
підготовкою», окреслює перспективи та проблеми реалізації 
проекту. 
Ключові слова: військово-професійна підготовка молоді, 
інноваційні освітні проекти, навчальний заклад з посиленою 
військовою та фізичною підготовкою. 

В статье изложены идеи подготовки рабочих кадров для 
Вооруженных сил Украины на базе учебных заведений системы 
профессионального образования. Автор презентует 
инновационный проект предоставления молодежи военно-
профессионального образования на опыте Государственного 
учебного заведения «Киевский профессиональный колледж с 
усиленной военной и физической подготовкой», очерчивает 
перспективы и проблемы реализации проекта. 
Ключевые слова: военно-профессиональная подготовка 
молодежи, инновационные образовательные проекты, учебное 
заведение с усиленной военной и физической подготовкой. 

In this article it is mentioned the idea of training of specialists for the 
Armed forces of Ukraine on the base of educational establishments of 
vocational education. The author presets the innovational project of 
providing the military and professional training for the youth on the 
experience of «Kyiv professional college with intensified military and 
physical training», he describes the perspectives and problems of the 
implementation of this project. 
Key words: the military and professional training of youth, innovation 
educational projects, educational institution with intensified military 
and physical training. 

 

Державний навчальний заклад «Київський професійний коледж з 

посиленою військовою та фізичною підготовкою» – заклад нового типу, 

освітній процес в якому спрямований на досягнення принципово нового 

рівня військово-патріотичного виховання та професійної підготовки 

молоді, формування в учнів та курсантів позитивного ставлення до 
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виконання конституційного обов’язку захисту Вітчизни, підвищення 

престижу військової служби та військової освіти й водночас формування 

професіоналів високого рівня кваліфікації.  

У вересні 2012 року навчальний заклад розпочав інноваційний 

освітній проект «Підготовка висококваліфікованих робітників за 

професією «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» 

з посиленою військовою та фізичною підготовкою». 

Для впровадження курсу посиленої військово-фізичної підготовки 

молоді одночасно із здобуттям робітничої кваліфікації невипадково було 

обрано сферу інформаційно-комунікаційних технологій, яка сьогодні 

здійснює всезростаючий вплив не тільки на всі галузі економіки та сфери 

послуг в Україні і світі, але й на функціонування всіх військових структур 

та армії в цілому. 

Особливістю впровадженого інноваційного типу підготовки стало 

поєднання в освітньому процесі двох напрямів цивільного та військового 

спрямування: 

– перший: професійна підготовка студентів (курсантів), що дає 

можливість учнівській молоді отримати робітничі професії широких 

кваліфікацій, у тому числі ті, які є споріднені з військово-обліковими 

спеціальностями (далі – ВОС); 

– другий: фахова військова (за окремим переліком ВОС) та посилена 

фізична підготовка. 

Пілотний проект став дуже вчасним у контексті виконання завдання, 

визначеного Президентом України щодо професіоналізації національного 

війська та відновлення зруйнованої у попередні роки системи підготовки 

фахівців для Збройних Сил України й інших військових формувань. 

Керівництво держави підтримало ініційований коледжем пілотний 

проект. Указом Президента України від 03.05.2017 № 126/2017 «Про Перелік 

посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України, інших 

військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у 

державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також 

державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових 

звань за цими посадами» для кадрового забезпечення навчальних взводів 

визначено перелік з 21 військової посади. 

На сьогодні Міністерство оборони України для організації якісної 

військової підготовки курсантів відкомандирувало до коледжу 4 офіцери, 

які мають досвід практичної роботи з особовим складом, бойовий досвід та 

відповідають вимогам щодо здійснення педагогічної діяльності. 
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Значним досягненням у практичній реалізації проекту стало 

розширення спектру підготовки за робітничими професіями з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою, які є спорідненими з переліком 

військово-облікових спеціальностей, а саме: «Оператор з обробки інформації 

та програмного забезпечення», «Майстер з діагностики та налагодження 

електронного устаткування автомобільних засобів», «Слюсар з ремонту 

автомобілів», «Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)», 

«Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури», 

«Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування», що є реальною 

допомогою структурам сектору безпеки і оборони у вирішенні питань 

якісного укомплектування та професіоналізації їх підрозділів. 

Зрозуміло, що ми знаходимося лише на початку тернистого, але дуже 

потрібного для країни шляху відродження національно-патріотичного 

виховання молоді та бойового потенціалу національного війська. 

Спільна праця і спільне бажання педагогічного колективу коледжу, 

соціальних партнерів, державних та відомчих освітніх структур уможливлює 

здійснення якісної підготовки фахівців для збройних сил України, створює 

умови для надання військово-професійної підготовки молоді, формування її 

високих морально-бойових якостей. 

Отже, саме така підготовка в умовах сьогодення є актуальною та 

необхідною передумовою обороноздатності держави, стратегічною 

складовою збереження територіальної цілісності та непохитності кордонів 

України. 
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ЧАТ 4. 
НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕЛЕКТРОННОЇ ОСВІТИ: 

ЗАСОБИ, МЕТОДИКИ, ТЕХНОЛОГІЇ, СЕРЕДОВИЩА 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

НЕОЖИДАННЫХ «КАНИКУЛ» 

КУПРІЯНОВ 
Олександр Володимирович 
a_kupriyanov@uipa.edu.ua 

Розглянуті прості інформаційні сервіси, корисні для 
навчального процесу. Коротко описані умови 
застосування і можливості Viber, електронної пошти, 
Google Диск, Google Hangouts, Google Classroom. 
Ключові слова: навчальний процес, змішане навчання, 
Google. 

Рассмотрены простые информационные сервисы, 
полезные для учебного процесса. Кратко описаны 
условия применения и возможности Viber, электронной 
почты, Google Диск, Google Hangouts, Google Classroom. 
Ключевые слова: учебный процесс, смешанное 
обучение, Google. 

It is considers simple information services useful for 
educational process. Briefly describes the application 
conditions and features of Viber, e-mail, Google Drive, 
Google Hangouts, Google Classroom. 
Key words: learning process, blended learning, Google. 

 

Внедрение и широкое использование информационных сервисов для 

поддержки учебного процесса – актуальная задача учебных заведений 

Украины. Образовательная модель «смешанного обучения» повышает его 

эффективность [1]. 

Средние учебные заведения ограничены в ресурсах по внедрению 

информационных сервисов. Однако, периодически возникают форс-

мажорные ситуации, которые форсируют этот процесс: перерывы в очном 

учебном процессе по причине карантина или, как в этом году, угрозы 

энергетического кризиса, во время которого средние учебные заведения 

Харькова были отправлены на домашнее обучение. В такой ситуации 

необходимо быстро обеспечить заочный учебный процесс. Большинство 

средних учебных заведений ограничились списком заданий по учебнику на 

сайте. В случае школ это не плохой вариант. Вместе с тем, приложив 

дополнительны усилия в направлении внедрения информационных 

сервисов, можно добиться большего. 

Целесообразно использовать простые бесплатные средства [2], которые 

можно быстро освоить без привлечения технических специалистов. 

Предполагается, что телефоны и e-mail учеников известны заранее, и их не 

придется собирать, когда ребята уже сидят по домам. 
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Рассмотрим следующие сервисы: Viber – для оперативного 

информирования и консультаций учащихся; электронная почта – для 

получения от учеников выполненных заданий; Google Диск – для 

упорядоченного хранения материалов и организации совместных проектов; 

Google Hangouts – для многопользовательских видеочатов; Google Classroom – 

объединяет возможности вышеперечисленных систем. 

Простым и широко используемым сервисом является Viber. Этот 

мессенджер подходит для оперативного информирования, передачи 

дополнительных текстовых материалов, картинок, кратких консультаций. 

Группы для учеников и родителей должны быть разные. Работа в группах не 

дает возможности получения выполненных заданий от учеников. 

Электронная почта решает задачу получения выполненных заданий от 

учеников, также возможна для рассылки методических материалов. 

Оперативность связи отстает от Viber, почта малополезна для коллективной 

работы. Почта Gmail открывает дверь в богатство возможностей платформы 

Google, поэтому рекомендуется именно Gmail. Тем более, что все пользователи 

Android регистрируют и Gmail. Gmail интегрирована с Google Диском. 

Учащиеся получают доступ к папке, содержимое которой можно менять. 

Google Диск имеет развитые инструменты управления совместным доступом 

пользователей, что дает возможность совместной работы нескольких 

учеников над проектом. 

Преподавателю может понадобиться видеочат для живого общения с 

учащимися. Google Hangouts хорош тем, что его не нужно устанавливать – он 

уже встроен в браузер Chrome, и на Android смартфонах. В групповом 

видеочате может принимать участие до 25 пользователей. Кроме видео для 

участников, есть демонстрация рабочего стола. Занятие можно записать, 

запись становится доступна на YouTube. Google Classroom объединяет 

сервисы Google в удобную систему для поддержки учебного процесса. 

Доступен на ПК, и как мобильное приложение. Позволяет загрузить и 

упорядочить в ленту файлы с диска, YouТube, ссылки (рис. 1). 

 

Рис. 1. Лента Google Classroom (вид на планшете) 
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Реализована интеграция с календарем. Регистрация пользователей 

осуществляется по Gmail аккаунту. Преподаватель может это делать 

самостоятельно, с сервисом G Suite for Education это возможно 

автоматизировать для всего учебного заведения. 

Подводя итог, стоит заметить, что существует достаточное количество 

простых сервисов, которые могут быть использованы для поддержки 

учебного процесса. Однако, как бы просты они не были, от учителя 

требуется уровень квалифицированного пользователя компьютера. Ну и 

конечно, нужна заинтересованность и мотивация учащихся, без которых 

весь процесс обучения превратится в театр без зрителя. 
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СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ В РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
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Зміст матеріалу розкриває основні напрями розвитку 
сучасних інноваційних інформаційних технологій в системі 
освіти, зокрема використання елементів штучного 
інтелекту, віртуального простору та мультимедійного 
насичення сучасних навчальних програм. 
Ключові слова: інформаційні інноваційні технології, 
штучний інтелект, освіта, навчальні програми, соціалізація. 

Содержание материала раскрывает основные направления 
развития современных инновационных информационных 
технологий в системе образования, в частности 
использование элементов искусственного интеллекта, 
виртуального пространства и мультимедийного насыщения 
современных учебных программ. 
Ключевые слова: информационные инновационные 
технологии, искусственный интеллект, образование, 
обучающие программы, социализация. 

The content of the material reveals the main directions of the 
development of modern innovative information technologies in 
the education system, in particular the use of elements of 
artificial intelligence, virtual space and multimedia saturation 
of modern curricula. 
Key words: innovative information technologies, artificial 
intelligence, education, training programs, socialization. 

 

Нині штучний інтелект здатний вже аналізувати проведені уроки, а 

потім дає поради, як зробити викладання більш якісним. Однак, виникає 

питання: чи зможе він повністю замінити вчителів-людей? Більшість 

https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=Dl1mZ
https://edu.google.com/k-12-solutions/?modal_active=none
mailto:v_iurzhenko@ukr.net
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вчених-педагогів вважають, що це недоцільно з кількох причина: 

найперша – процес навчання є соціалізаційною дією і тому має бути 

присутня емоційна складова спілкування. Особливо це стосується 

дитячого і підліткового віку, коли процес навчання відбувається в умовах 

емоційного становлення особистості. Друга – переважна більшість 

сучасних освітніх технологій передбачає включення в якості керівника 

процесу навчання педагога хоча б на рівні тьютора. 

Ці міркування підтверджуються напрацюваннями і дослідженнями в 

галузі використання штучного інтелекту в процесі навчання. Більше того, 

цідослідження набувають популярності. Так, наприклад, платформа Third 

Space Learning може стати одним з перших прикладів використання 

штучного інтелекту для поліпшення процесів навчання. Спільно з 

науковцями з Університетського коледжу Лондона творці платформи 

проаналізували приблизно 100 тисяч годин аудіозаписів та інших даних, 

аби зрозуміти, що відрізняє хорошого вчителя від поганого. Т. Хупер, 

стверджує, що метою використання штучного інтелекту є оптимізація 

процесу навчання. 

У процесі цього дослідження з'ясувалося, що, якщо вчитель говорить 

занадто швидко, учень втрачає інтерес. І такі підказки в алгоритмі 

поведінки педагога стануть надалі з’являтися на екрані смартфона або 

планшета педагога у вигляді підказок щодо ведення уроку. 

Більшість освітніх моделей за останні 150 років майже не змінилися. 

Особливо це помітно в освітньому процесі школи – педагог стоїть перед 

класом і пояснює, подаючи інформацію у вигляді власних достатньо 

суб'єктивних знань, а учні слухають і, використовуючи друковані 

матеріали, займаються [7]. 

Нині інноваційні інформаційні технології починають змінювати такий 

підхід. Все більше тих, хто навчаються, використовуючи планшети і 

ноутбуки, а педагоги все частіше відображають інформацію у графічному 

вигляді або відеоматеріалі на мультимедійних екранах. Фізичні носії 

замінюються онлайновими інтерактивними сервісами, які дозволяють 

навчатися за своєю власною траєкторією навчання, у потрібному темпі, 

отримуючи найкращий результат. 

Футурологи, які займаються проблемами освіти припускають, що вже 

через 4–5 років тільки у Великобританії виникне попит на 2,3 млн. 

співробітників, які повинні володіти цифровими спеціальностями. І, якщо 

не почати готувати школярів вже зараз, залучаючи до процесу 

освітинайсучасніші інформаційні технології з використанням штучного 
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інтелекту, то майбутнє для цих випускників і для країни в цілому може 

виявитися не надто оптимістичним. За статистикою компанії Intel, нині 

всього 10% шкіл пропонують хоч якесь навчання роботі з використанням 

комп'ютерів [5]. 

Так, Д. Мугань визначив у системі освіти чотири технологічних тренда 

на основі сучасних інноваційних технологій, які він вважає 

найперспективнішими [7]. А саме: можливості сучасного рівня розвитку 

штучного інтелекту на основі цифрових підручників, блокчейна, 

колективного проектування (crowdteaching – трактування наше – Ю.В. і 

Ю.Л. [6]) і адаптивного навчання. 

Дослідники, що займаються освітніми технологіями вказують: 

інформаційні освітні технології на основі штучного інтелекту – один з 

найвигідніших секторів для інвестицій. І одна з таких технологій – 

адаптивне навчання. Це онлайн-освітні системи, які змінюються в 

залежності від відповідей тих, хто навчається. Вони відстежують прогрес у 

набутті знань учнями і модифікують та оптимізують навчальну програму 

відповідно до цього [1]. 

Завдання подібних систем – залучити учня у навчальний процес, 

зробити його активним учасником, а не пасивним спостерігачем. Подібні 

платформи найчастіше застосовуються для систем дистанційної освіти, 

таких як CogBooks [3]. Іншим прикладом адаптивного навчання може бути 

індійський проект BYJU [2]. 

Нещодавно фірма HTC випустила останню серію свого серіалу про 

стартапи Immersive VR Education. [4]. Компанія створює платформу Engage, 

яка повинна повністю змінити масштаб і суть дистанційного навчання, 

даючи педагогу і тим, хто навчається, зовсім нові, інноваційні можливості 

рівнів сприйняття нової інформації і засвоєння нових знань. Особливістю 

нової платформи є те, що Engage додає у процес навчання ігрову складову, 

яка робить процес більш захоплюючим і таким, що вимагає повноцінної 

участі того, хто вчиться, занурення в нього. 

У якості прикладів, розробники пропонують такі ситуації: вчитель 

біології розповідає про доісторичну рослинність, у цей час клас, що 

складається з 20 учнів, переміщається на галявину, заповнену 

динозаврами. На фізиці учні потрапляють на стартовий майданчик 

космодрому. Сценаріїв може бути безліч. При цьому додаток Engage 

безкоштовний, він дозволяє проводити навчальні сесії з 30 учнями [9]. Такі 

інформаційні технології використовують елементи штучного інтелекту, 

розширюючи таким чином рамки уяви, через що збільшуються 
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можливості сприйняття, і роблять до цього нецікаві об'єкти вивчення 

зрозумілими і актуальними. Це додає можливостей для формування 

компетентнісної складової особистості. 

Підвищення інтерактивності навчання і розширення поля взаємодії 

тих, хто навчається з досліджуваним матеріалом, збільшує вплив і 

покращує процес навчання особистості. За задумом розробників 

аналогічних програм, педагоги зможуть проводити повноцінні віртуальні 

екскурсії, не залишаючи навчальних приміщень. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА ЯК 
ІННОВАЦІЙНОГО ЗАСОБУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
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Проаналізувавши роль використання електронного підручника у 
системі навчально-пізнавальної діяльності старшокласників як одного 
із інноваційних засобів сучасних технологій, автор запропонував план 
створення електронного підручника з української термінології обліку 
та аудиту й обґрунтував доцільність запровадження цього навчального 
курсу у навчальному процесі. 
Ключові слова: електронний підручник, інноваційний засіб навчання, 
українська термінологія обліку й аудиту. 

Проанализировав роль использования электронного учебника в 
системе учебно-познавательной деятельности старшеклассников как 
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одного из инновационных средств современных технологий, автор 
предложил план создания электронного учебника по украинской 
терминологии учета и аудита и обосновал целесообразность ввода 
этого учебного курса в учебном процессе. 
Ключевые слова: электронный учебник, инновационное средство 
учебы, украинская терминология учета и аудита. 

Analyzing the role of use of the electronic textbook in the system of 
educational-cognitive activity of senior pupils as one of innovative facilities of 
modern technologies, an author offered the plan of creation of electronic 
textbook from Ukrainian terminology of account and audit and grounded 
expediency of input of this educational course in an educational process. 
Key words: electronic textbook, innovative means of studies Ukrainian 
terminology of account and audit. 

 

Можливості застосування сьогочасних інформаційних технологій у 

навчальному процесі розкривають нові обрії в українській освіті. 

Необхідність підвищення якості вітчизняної освіти зумовлюється високим 

рівнем розвитку сучасного інформаційного суспільства, у якому велику роль 

відіграють новітні методи і методики навчання, що сприяють гармонізації 

навчального процесу. Одним із засобів, що сьогодні широко застосовується 

для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів є використання 

електронних підручників як інноваційного засобу в освітньому процесі. 

Сучасна освіта потребує нових підходів до запровадження інноваційних 

технологій, що здійснюються засобами комп’ютерних програм. Однією з 

найактуальніших форм роботи з учнями сьогодні є дистанційне навчання, в 

основу якого покладено самостійну інтерактивну роботу учня зі спеціально 

розробленими навчальними матеріалами. Усі компоненти й методичні 

прийоми орієнтовані на те, щоб зробити навчання максимально зручним і 

ефективним. 

Питання створення і застосування електронних підручників у 

навчальному процесі розглядають у своїх дослідженнях В. Бадер, 

М. Бовтенко, В. Бойкова, В. Волинський, В. Мадзігон, О. Руденко-Моргун, 

Г. Шелехова та ін. 

Електронний підручник – підручник, виконаний в електронному 

(цифровому) форматі HTML, який допускає гіперпосилання, графіку, мову 

диктора, реєстраційні форми, інтерактивні завдання, мультимедійні ефекти; 

включення елементів анімації та комп’ютерних ігор; забезпечує 

інтерактивність, режим самонавчання, можливість самоконтролю, 

поширюється на компакт-дисках (СD-ROM) [5, с. 258]. 

Загальна мета створення електронних навчальних підручників – 

підвищення ефективності процесу засвоєння знань і поліпшення якості 

підготовки фахівців. У системі освіти електронні навчальні посібники можна 

використовувати як додаткові навчальні засоби, що дозволяють методично 
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правильно організувати контрольовану вчителем самостійну роботу учнів. 

Таким чином, у рамках денної освіти буде здійснюватися поступове 

впровадження технологій відкритої освіти, зокрема методу дистанційного 

навчання. У той же час у системі відкритої освіти електронні навчальні 

посібники є основним джерелом навчальної інформації для того, хто 

навчається. 

Електронний підручник має носити стимулюючий вплив до навчальної 

діяльності. Для цього слід використовувати прийоми створення ситуації 

новизни, актуальності, наближення до наукових відкриттів тощо [6, с. 98]. 

Його можна також розглядати як додатковий навчально-методичний засіб, 

який дозволяє методично правильно організувати самостійну роботу учнів 

над матеріалом, розвинути їхні вміння та навички. 

Водночас можна констатувати, що впровадження в навчальний процес 

електронних підручників, дозволяє на належному рівні забезпечити даний 

процес і підвищити ефективність навчання. Основними перевагами 

електронного підручника для системи навчальних закладів є можливість 

автономної роботи незалежно від мережі Інтернет (локальні підручники), 

наочність матеріалу, яка в електронних підручниках як правило вища, ніж у 

друкованих паперових виданнях. Електронні підручники можна легко 

змінювати й доповнювати новими матеріалами. Крім того, треба пам’ятати, 

що електронний підручник – це не аналог друкованого видання, скоріше він 

виступає своєрідним освітнім середовищем. Окрім текстової інформації він 

має велику кількість мультимедійного матеріалу, дозволяє працювати з 

віддаленими ресурсами і швидко переходити до різноманітних частин 

видання. 

Науковці стверджують, що використання електронних підручників у 

навчальному процесі забезпечує: розвиток творчого, інтуїтивного мислення; 

естетичне виховання за рахунок використання можливостей графіки, 

мультимедіа; розвиток комунікативних здібностей; формування умінь 

приймати оптимальне рішення; формування інформаційної компетентності 

та інформаційної культури. Електронні підручники не тільки сприяють 

навчанню учнів, що само по собі значимо, але й відкривають перед ними 

можливості використання сучаснихінформаційних технологій. 

Електронний посібник – це література нового покоління, що поєднує 

переваги традиційних довідників і можливості використання комп’ютерних 

технологій. Можна передбачити, що електронний посібник займатиме чільне 

місце серед інформаційних ресурсів навчального призначення. 

Формування сучасної української терміносистеми обліку та аудиту тісно 
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пов’язане як з прискоренням науково-технічного прогресу взагалі, так і з 

розвитком обліку й аудиту зокрема, що призводить до активного її 

поповнення новими термінами (забезпека (пеня) законна, «спазм» 

ліквідності, «щаслива дуель», «ясельне» фінансування тощо).  

Аналіз наукової літератури обліку та аудиту показав, що певна частина 

понять у різних виданнях номінується по-різному, трапляються невдалі 

кальки з російської мови (оборот, уцінка, убуток замість обіг, знижка, збиток 

тощо), деякі терміни через багатокомпонентність нечітко називають 

поняття (перевірка правильності відображення в балансі готової продукції 

тощо), граматичне оформлення окремих термінів суперечить правописним 

нормам сучасної української літературної мови (франчайзінг, холдінг, 

відомість розподілу витрат з електроенергії, замість франчайзинг, холдинг, 

відомість розподілу витрат з електроенергії), наявні непоодинокі випадки 

різного трактування одних і тих самих понять обліку та аудиту, що 

призводить до помилок, тощо. 

Актуальність правильного використання старшокласниками понять, 

пов’язаних з обліком і аудитом створює передумови створення 

спеціального електронного словника, що дозволить наочно 

продемонструвати можливий усвідомлений відбір терміна, який більшою 

мірою відповідає поняттю і задовольняє вимоги нормативності. Ми 

вважаємо також, щообов’язковим у такому словнику має бути тезаурус 

(покажчик термінів), а також таблиці, у яких подавалися б 

нормативнінайуживаніші терміноелементи з відповідною етимологією 

(префіксальні і суфіксальні морфеми) та з описом словотворчого значення. 

З урахуванням інформатизації суспільства такий словник варто робити як 

у традиційному – паперовому, так і електронному варіантах із 

використанням нових інформаційних технологій, комп’ютеризованою 

системою пошуку слів тощо. 

Незважаючи на те, що у творенні наукової термінології в різних 

розвинених мовах спостерігаються спільні або близькі тенденції, 

українська термінологія обліку та аудиту має власну специфіку 

формування та розвиток терміносистеми. Крім того, корективи вносить і 

складний взаємозв’язок терміноодиниць обліку та аудиту із 

загальновживаною термінологією та іншою лексикою української мови. 

Всі ці та інші моменти буде враховано при укладаннізапропонованого 

словника, який задовольнятиме вимоги старшокласників і сприятиме їх 

входженню у інноваційний освітній простір.  

Запропонований електронний підручник сприятиме ефективності 
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підготовки учнів до уроків, оскільки зосереджує їх увагу на процесах 

постійного оновлення форм і методів використання такого підручника в 

навчальному процесі шляхом візуалізації й обробки результатів. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ BYOD 
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Автор наводить стислу характеристику використання концепції 
BYOD для оцінювання навчальних досягнень учнів та покладає в 
основу застосування хмарних технологій. 
Ключові слова: концепція BYOD, хмарні технології, навчальні 
досягнення, комп’ютерне тестування. 

Автор дает краткую характеристику использования концепции 
BYOD для оценки учебных достижений и берет за основу 
применение облачных технологий. 
Ключевые слова: концепция BYOD, облачные технологии, 
учебные достижения, компьютерное тестирование. 

The author gives a brief description of the use of the BYOD 
concept for the evaluation of educational achievements and takes 
as a basis the use of cloud technologies. 
Key words: BYOD concept, cloud technologies, educational 
achievements, computer testing. 

 

У звіті Відкритого Університету Великобританії серед основних 

нововведень, які здатні викликати глобальні зміни в освіті, виділяється 

http://www.rozumniki.ua/
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концепція BYOD (Bring Your Own Device), котра змінює персональне 

середовище навчання. 

Традиційне середовище навчання розширюється за рахунок 

соціальних мереж і відкритих освітніх ресурсів. З'являється унікальна 

можливість поєднувати в освітній практиці очне навчання в класах з 

заочним. У викладачів замість їх колишньої ролі джерела інформації та 

знань з'являється нова роль – адміністратора студентів, які мають доступ 

до мережевих ресурсів. 

На наш погляд одним з найбільш ефективних шляхів використання 

власних мобільних пристроїв студентів є комп’ютерне тестування 

навчальних досягнень. 

Комп'ютерне тестування, як одна з форм контролю знань, об'єднує в 

собі і переваги традиційної системи тестування (оперативність оцінки 

рівня освоєння вивченого матеріалу, підвищений рівень об'єктивності 

перевірки знань, мінімум часових витрат на отримання надійних підсумків 

контролю, підвищення ефективності контролюючої діяльності з боку 

викладача за рахунок збільшення частоти і регулярності контролю), і 

переваги комп'ютерної системи. 

Проте, істотним недоліком комп'ютерних систем тестового контролю 

є вимоги до складу устаткування для розміщення системи. Кількість 

комп'ютерів при цьому має бути не менше кількості тих, хто тестується. 

Природно, що для більшості дисциплін, для яких тестування займає на 

заняттях незначну частину часу, перемістити весь навчальний процес у 

комп'ютерний клас не представляється можливим. Одним із шляхів 

вирішення даної проблеми може бути залучення для тестового контролю 

власних мобільних пристроїв тих, хто навчається. 

Мета роботи – запропонувати бюджетний варіант побудови системи 

мобільного тестування навчальних досягнень студентів на основі хмарних 

сервісів пошукової системи Google. 

Використання мобільних пристроїв на основі концепції BYOD дозволяє 

реалізувати інформаційно-освітнє середовище мобільного навчання. До 

мобільних пристроїв відносяться смартфони, комунікатори, планшети 

тощо. 

Створення інформаційно-освітнього середовища мобільного навчання 

на основі концепції BYOD дає змогу перекрити значний простір та 

забезпечити контрольованість навчального процесу не тільки у межах, але 

й поза межами учбових аудиторій. 

При виборі додатку, на базі якого можна реалізувати бюджетну та 



 

120 

просту у використанні систему мобільного тестування ми прийшли до 

висновку, що використання сервісів Google в освітніх цілях дозволяє 

викладачам і студентам більш успішно і ефективно взаємодіяти, навчати і 

навчатися. 

Он-лайнові сервіси Google мають ряд переваг, що дає можливість 

використовувати їх в будь-якому освітньому середовищі, де є мережа 

Інтернет. На рисунку 1 приведена структура системи мобільного 

тестування, яка побудована на основі сервісів пошукової системи Google. 

 
Рис. 1. Система мобільного тестування на основі Google 

Система включає наступні компоненти: 

- підсистема створення тестів на основі використання форм сервісу 

Docs. Google; 

- хмарне сховище даних Google-Диск для зберігання форм з тестами і 

результатів заповнення форм в базі результатів; 

- підсистема обробки результатів тестування в таблицях Google-

Таблиця; 

- підсистема менеджменту системи тестування на основі сервісу 

Google-Календар, яка необхідна для планування і координації всіх робіт, 

пов'язаних з тестуванням начальних досягнень. 

Процес тестування навчальних досягнень на основі сервісів пошукової 

системи Google з використанням концепції BYOD включає наступні етапи: 

- складання тестів; 

- розробка тесту у вигляді форми Google; 

- реєстрація учасників тестування; 

- створення Google -Календаря з подіями з управління тестуванням 

та відкриття доступу учасникам тестування до календаря; 

- підключення мобільних пристроїв учасників тестування до Google-

Календаря; 

- проходження тесту учасниками тестування; 
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- обробка результатів тестування в таблицях Google. 

Переваги використання для тестування розглянутої концепції: 

комплексна підтримка системи тестування від створення відповідних 

форм і зберігання результатів у хмарному сховищі даних до обробки 

результатів тестування і менеджменту системи тестування; можливість 

створення бюджетної системи тестування завдяки вільному 

використанню безкоштовних сервісів Google. 
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У тезах розкривається значущість комплексного і адаптивного 
підходів до використання інформаційно-комунікаційних 
технологій у підготовці магістрів з управління інтелектуальною 
власністю за умов створення освітнього адаптивного середовища 
їхнього навчання у закладах вищої освіти. 
Ключові слова: магістр з управління інтелектуальною власністю, 
заклад вищої освіти, інформаційно-комунікаційні технології, 
освітнє адаптивне середовище. 

В тезисах раскрывается значимость комплексного и адаптивного 
подходов к использованию информационно-коммуникационных 
технологий в подготовке магистров по управлению 
интеллектуальной собственностью в условиях создания 
образовательной адаптивной среды их обучения в учреждениях 
высшего образования. 
Ключевые слова: образовательная адаптивная середа, 
магистр по управлению интеллектуальной собственностью, 
информационно-коммуникационные технологи, учреждение 
высшего образования. 

These are thesis reveals the importance of integrated and adaptive 
approaches to the use of information and communication technologies 
in a preparation of a magisters in management of intellectual property 
in the context of creating educational adaptive environment for their 
education in higher education an institutions. 
Key words: magister in management of intellectual property, 
institution of higher education, information and communication 
technologies, educational adaptive environment. 

 

Сьогоднішню картину світу визначає черговий етап цивілізаційного 

розвитку – становлення глобального інформаційного середовища, в якому 

провідним видом діяльності є продукування та споживання інформації, що 

розглядається як найбільш значущий ресурс; неперервна зміна технологій, 

процеси швидкої автоматизації всіх галузей виробництва, сфер 

обслуговування, управління та освіти, значно підвищує вимоги до підготовки 

магістрів з управління інтелектуальною власністю закладами вищої освіти 

та вимагає оперативної та постійної адаптації. 
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Інформаційно-комунікаційні технології (далі – ІКТ) давно вже стали 

базовими технологіями (ведення автоматизованого документообігу, 

використання інформаційних продуктів, ресурсів, сервісів, програм – на 

виробництві, підприємствах, освітніх установах тощо), тому створення 

освітнього адаптивного середовище при підготовці майбутніх фахівців з 

управління інтелектуальною власністю з використанням ІКТ є невід’ємною 

складовою формування їхньої конкурентноздатності на ринку праці. 

Багато сучасних вітчизняних та закордонних учених у своїх працях 

досліджують питання застосування ІКТ в освітній та науковій сферах 

(В. Арефьєв, А. Ашеров, А. Гуралюк, Р. Гуревич, Т. Бондаренко, Г. Єльникова, 

М. Жалдак, М. Кадемія, М. Махмутов, М. Ростока, І. Савченко, О. Стрижак та 

ін.), зокрема – з точки зору технічного використання відповідних 

комп’ютерних технологій, у сукупності методів та засобів роботи з 

інформацією при підготовці фахівців для сфери професійних (професійно-

технічних) навчальних закладів і впровадження різних курсів 

інформатики [1, 2, 3, 4, 5]. Проте не достатньо дослідженими залишаються 

питання використання ІКТ у навчанні фахівців з управління 

інтелектуальною власністю в процесі формування їхньої професійної 

компетентності в навчальному закладі, а також у науці не повною мірою 

розкрита проблема створення освітнього адаптивного середовища з 

використанням ІКТ їхньої підготовки. 

Проаналізувавши нормативно-правову базу в сфері інтелектуальної 

власності та праці науковців вважаємо, що основним інструментом, котрий 

забезпечує набуття новітніх фахових знань фахівцями з управління 

інтелектуальною власністю, є вміння працювати з великим обсягом 

автентичної різноманітної інформації, через що «інформаційна культура 

фахівця» стає необхідною умовою в досягненні результативності та 

успішності як в освітній, так і в професійній діяльності [1, 2, 3, 4, 5]. 

Оскільки об’єкти інтелектуальної власності потребують захисту 

правового статусу результатів інтелектуальної діяльності та подальшої їх 

комерціалізації, очевидно що ця сфера особливо потребує сучасних та 

специфічних знань в галузі ІКТ, що постійно удосконалюються 

(інформаційних продуктів, ресурсів, сервісів, програм тощо). Вирішення 

окресленої проблеми вбачаємо в зміні освітнього середовища та 

запровадженні такого підходу до підготовки магістрів з управління 

інтелектуальною власністю закладами вищої освіти, який шляхом 

оновлення освітнього процесу через залучення ІКТ уможливлюватиме їхню 

підготовку на якісно новому рівні адекватному до сучасного періоду 
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швидкоплинного розвитку суспільства. Дійсно, впровадження сучасних 

інформаційних технологій в сфері освіти приводить до якісної зміни методик 

і видів організації професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Аналіз типової освітньої програми та навчального плану з підготовки 

магістрів з управління інтелектуальною власністю, дає змогу для надання 

пропозицій і рекомендацій щодо використання викладачами в освітньому 

процесі закладів вищої освіти таких інформаційних програмних продуктів, 

як: MS Power Point, Front Paige, Flash, BP-WIN (бізнес програма, що дозволяє 

майбутньому керівнику будувати різного роду стратегії та прораховувати 

різні варіанти їх вирішення), MS Word, MS Excel (текстові та табличні 

програми тощо), зокрема, як для підготовки слайд-лекцій, презентацій, 

індивідуальних та командних завдань, розробки та впровадження 

дистанційних курсів, так і для самостійної роботи магістрів з цими 

інформаційними продуктами (вміння працювати з електронною базою в 

бібліотеках, дистанційним курсом що пропонує освоїти викладач, інтернет-

ресурсах, сайтах потенційних роботодавців, для набуття професійних знань, 

навиків та умінь). 

Використання у підготовці магістрів з управління інтелектуальною 

власністю соціально-комунікативних інформаційних баз даних і програмно-

інструментальних платформ (соціальних мереж, електронної пошти, сайтів, 

web-сторінок), також є результативним, оскільки дозволяє обмінюватися 

різними способами, видами, обсягом інформації, відстежувати сучасні 

тенденції у професійній сфері з необмеженою кількістю людей, формувати 

робочі форуми з групами по професійним інтересам, колективно 

обговорювати проблемні питання та шляхи їх вирішення, розміщувати та 

транслювати свої знання, обмінюватися професійним досвідом, розвивати 

професійні контакти, вміти презентувати роботодавцям свої професійні 

здобутки. 

Важливу роль на етапі впровадження в освітнє адаптивне середовище 

ІКТ є залучення телефонного, відео зв’язку, оскільки це дозволяє викладачеві 

використовувати комплекс функціонально-залежних педагогічних, 

інформаційних, методологічних, психофізіологічних та ергономічних засобів 

та методик, що також результативно впливатимуть на засвоєння 

навчального матеріалу. Заклади вищої освіти мають бути зацікавлені у 

впровадженні та постійному удосконаленні ІКТ в освітньому середовищі, 

оскільки це дасть змогу вже в процесі навчання поступово адаптувати 

майбутніх фахівців до минливих змін на сучасному ринку праці та не дати їм 

загубитися в ньому, знайти свою професійну нішу, напрацювати професійну 
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комунікативність за різноманітних у здобутій професії. 

До того ж, зазначимо, що зтримуючими факторами в упровадженні ІКТ в 

освітньому адаптивному середовищі підготовки магістрів з управління 

інтелектуальною власністю є не достатнє розуміння вищим керівництвом 

доцільності розроблення нових і оновлення існуючих інформаційних 

продуктів; грамотне планування до їх використання їх майбутніми 

магістрам. Існує також необхідність постійного обслуговування ІКТ 

(оновлення, впровадження, виведення); підвищення кваліфікації персоналу 

закладів, викладачів щодо роботи з цими технологіями тощо. 

У зв’язку з тим, що зміст підготовки магістрів з управління 

інтелектуальною власністю має складну та багатокомпонентну структуру, 

характеризується різноманітністю сфер залучення у діяльності (від технічних, 

економічних, управлінських, юридичних, сфер обслуговування, освітніх тощо), 

важливо забезпечити в освітньому адаптивному середовищі підготовки 

згаданих фахівців, наряду з глибоким засвоєнням значного обсягу 

теоретичних знань, формування у них професійної компетентності, в складі 

якої є така ключова компетентність як інформаційна. Це що створить умови 

для творчого використання набутих на заняттях знань у практичному сенсі. 

Таким чином, потреба у комплексному розвитку і впровадженні ІКТ в 

освітньому процесі закладів освіти з урахуванням досягнень педагогічної 

науки і практики, вимог роботодавців та суспільства є досить актуальною. 

Отже, використання ІКТ в освітньому адаптивному середовищі закладів 

освіти уможливлюватиме сталий розвиток інформаційної культури 

майбутніх фахівців з управління інтелектуальною власністю; підвищення 

рівнів сформованості їхньої професійної компетентнтності через 

неперервний процес самовдосконалення і самоосвіти. 
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У статті підтверджується актуальність проведеного науково-
педагогічного дослідження щодо організації експериментальної 
перевірки результативності педагогічних умов застосування 
електронних освітніх ресурсів (ЕОР) у професійній підготовці 
майбутніх електромонтерів. 
Ключові слова: електромонтер, електронний освітній ресурс (ЕОР), 
педагогічні умови. 

В статье подтверждается актуальность проведенного научно-
педагогического исследования по организации экспериментальной 
проверки результативности педагогических условий применения 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в профессиональной 
подготовке будущих электромонтеров. 
Ключевые слова: электромонтер, электронный образовательный 
ресурс (ЭОР), педагогические условия. 

The article confirms the relevance of the conducted scientific and 
pedagogical research on the organization of experimental verification of the 
effectiveness of pedagogical conditions for the use of electronic educational 
resources (EER) in the professional training of future electricians. 
Key words: electrician, electronic educational resource (EER), 
pedagogical conditions. 

 

На сучасному рівні розвитку суспільства відбувається інноваційна 

перебудова реального виробництва, що вимагає постійного підвищення 

рівня професійної підготовки фахівців енергетичного профілю. Зазначені 

темпи розвитку ІТ спонукають педагогічний загал професійних 

(професійно-технічних) навчальних закладів (далі–П(ПТ)НЗ) до пошуку та 

впровадження нових педагогічних методик та технологій навчання. 

Зазначимо, що концепція інформатизації навчального процесу, 

заснована на органічному поєднанні традиційних і новітніх засобів 

навчання, передбачає поетапне, поступове впровадження у навчальний 

процес, раціональне поєднання традиційних методів та засобів навчання, з 

сучасними ІТ, що зрештою веде до поліпшення результатів навчання». 

Виникає потреба у забезпеченні ефективних педагогічних умов та 

визначення методичних підходів у теоретичному навчанні та практичній 

підготовці майбутніх електромонтерів. На це також указують результати 

вивчення наукових доробків, де учені засвідчують наявні суперечності між 

зростаючими вимогами суспільства до рівня професійної відповідності, 

рівнем компетентності педагогічних кадрів П(ПТ)НЗ та існуючою 

практикою професійної підготовки майбутніх електромонтерів. 

Проте, з’ясовано, що, окрім іншого, стан навчально-методичного 

забезпечення, в тому числі й підручниками та посібниками професійного 

спрямування вимагає покращення. 
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Спостерігаються також проблеми в інформатизації процесу 

підготовки згаданих кваліфікованих робітників. 

Тому одним із перспективних та дієвих напрямів підвищення якості 

навчально-виробничого процесу, професійної підготовки майбутніх 

електромонтерів можна вважати доцільне та продумане використання ІТ, 

зокрема, розроблення та застосування електронних освітніх ресурсів (далі – 

ЕОР): електронних підручників, посібників, віртуальних лабораторій та ін. 

Проте, помилково припускати, що застосування ЕОР у навчанні автоматично 

підвищує якість освіти. 

Тож, необхідно відокремити деякі організаційно-педагогічні умови, 

реалізація яких має посприяти процесу вдосконалення підготовки у 

П(ПТ)НЗ згідно певних вимог: навчальні класи та майстерні слід 

обладнати сучасними технічними засобами; забезпечити високий рівень 

готовності адміністративного керування П(ПТ)НЗ до виконання 

професійних обов’язків в умовах інформатизації; здійснити підвищення 

кваліфікації у напряму розвитку ІТ-компетентності викладачів і майстрів; 

надати вільний доступ учням і педагогам до ресурсної бази підручників та 

професійної літератури, а також до сучасних технічних засобів, навчальних 

матеріалів та ін. (в тому числі і через мережу Інтернет). 

Безумовно, упровадження та застосування ЕОР в професійну освіту 

стимулює та мотивує учнів до отримання і самостійного здобування знань 

та формування умінь, забезпечує оптимізацію процесу професійного 

навчання та сприяє підвищенню рівнів сформованості професійної 

компетентності майбутніх робітників. 

Також слід зазначити, що в умовах інформатизації професійного 

навчання відзначається зниження психологічного напруження, шляхом 

переходу від суб'єктивних відносин «учень–викладач» до найбільш 

об'єктивних відносин «учень – електронний ресурс – викладач». 

Збільшується частка творчих робіт, самостійної роботи учнів, 

розширюється можливість в отриманні додаткової освіти за професією 

«Електромонтер» в умовах П(ПТ)НЗ. Але, на жаль, нині існують проблеми: 

відсутні навчальні електронні видання з дисципліни фахової підготовки 

електромонтерів – «Технології: спеціальні технології електромонтера», а 

також є певний дефіцит у виданнях фахового спрямування, що 

рекомендовані до використання Міністерством освіти і науки України, 

потребується постійне оновлення ІТ-парку П(ПТ)НЗ. 

Методика застосування ЕОР заснована, як правило, на емпіричних 

підходах, а комп'ютерні програмні засоби, складені з урахуванням вимог 
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індивідуалізації навчання в підготовці майбутніх електромонтерів 

практично відсутні. У той же час навчальна програма навчання 

електромонтерів активно націлює при вивченні всіх своїх розділів 

використовувати комп'ютерну техніку. Це обумовлено великим обсягом 

навчального матеріалу, обмеженою кількістю навчального часу, вимогою 

до індивідуалізації навчання професіям з критичним ступенем небезпеки, 

необхідністю постійного практичного ознайомлення учнів з 

можливостями ЕОР. 

Наприклад, застосування ЕОР «Електротехніка з основами 

промислової електроніки» у підготовці майбутніх електромонтерів дуже 

привабливе як для викладачів, так і для учнів: допомагає краще оцінити 

здібності і знання майбутніх електромонтерів, зрозуміти, спонукати, 

шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, стимулює професійне 

зростання. Але більшість викладачів відчувають істотний психологічний 

бар'єр перед освоєнням комп'ютерної техніки та застосуванням ЕОР у 

навчанні, котрий зазвичай маскується сумнівами щодо педагогічних 

можливостей названих засобів і технологій. 

Особливо, це стосується викладачів з великим досвідом роботи, 

досить сильних з педагогічною сторони, але з підозрою сприймаючих 

педагогічне оновлення змісту, методів і форм навчання, що є вимогою часу. 

На нашу думку, доцільним було виявлення, обґрунтування, 

експериментальне підтвердження перевіркою і впровадження у практику 

професійної підготовки майбутніх електромонтерів ефективних 

педагогічних умов застосування ЕОР у П(ПТ)НЗ. 

Встановлені завдання вирішені в ході проведення дисертаційної 

роботи «Педагогічні умови застосування електронних освітніх ресурсів у 

професійній підготовці майбутніх електромонтерів», зокрема такі: 

здійснити аналітичний огляд літературних джерел та з'ясувати 

практичний стан підготовки майбутніх електромонтерів у П(ПТ)НЗ; 

визначити зміст і структуру професійної компетентності майбутніх 

кваліфікованих робітників енергетичного профілю; розробити методику 

застосування ЕОР у підготовці електромонтерів тощо. 

Організована у ході дослідження експериментальна перевірка 

специфічних педагогічних умов застосування ЕОР у професійній підготовці 

кваліфікованих робітників енергетичного напряму, зокрема за професією 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», 

відбулася на базі П(ПТ)НЗ України, де було задіяно понад 

450 респондентів, а саме: адміністрація, педагогічні працівники 
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(викладачі, майстри, методисти), роботодавці, учні. 

Також, експериментальна перевірка довела, що на засадах системного, 

компетентнісного, технологічного та адаптивного підходів до 

застосування ЕОР у професійній підготовці майбутніх електромонтерів 

приведення до відповідності вимогам сучасності освітнього процесу є 

вимогою часу. Втім доведено, що ЕОР є одним із головних компонентів 

інформаційного освітнього середовища навчального закладу. 

Отже, вирішення окресленої проблеми має зробити певні позитивні 

зрушення у процесі підготовки конкурентоздатних кваліфікованих 

електромонтерів, затребуваних на сучасному ринку праці. 
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Останнім часом впровадження хмарних технологій стрімко зростає, 

завдяки цьому освіта стає ще доступніше, адже, вчитися можна скрізь: у 

приміщенні та на відкритій місцевості. Загальною перевагою для всіх 

користувачів хмарних технологій є те, що отримати доступ до «хмари» можна 

не лише з ПК чи ноутбука, але також з нетбука, смартфона, планшета, тому 

що головною вимогою для доступу є наявність Інтернету, а для роботи 

програмного забезпечення «Хмари» використовуються потужності 

віддаленого серверу; споживачі використовують програми без їх установки. 

Вся робота виконується в мережі Інтернет. Користувачеві для роботи 

необхідні лише дві речі: стабільне підключення до мережі Інтернет та 

браузер. У цьому полягає головна характерна особливість хмарних сервісів. 
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Хмарні технології – це технології обробки даних, у яких комп'ютерні 

ресурси надаються Інтернет-користувачу як онлайн-сервіси. Це і 

можливість створення та редагування офісних документів онлайн, і 

складні математичні обчислення, для яких потужності одного 

персонального комп'ютера недостатньо. По суті, на сьогоднішній день 

хмарні технології – це одна велика концепція, що включає в себе багато 

різних понять. Це програмне забезпечення, інфраструктура, платформа, 

дані, робоче місце. 

Переваги хмарних технологій: 

 не потрібні потужні комп'ютери; 

 менше витрат на закупівлю програмного забезпечення і його 

систематичне оновлення; 

 необмежений обсяг збереження даних; 

 доступність з різних пристроїв і відсутня прив’язка до робочого 

місця; 

 забезпечення захисту даних від втрат та виконання багатьох видів 

навчальної діяльності, контролю і оцінювання, тестування он-лайн, 

відкритості освітнього середовища; 

 економія коштів на утримання технічних фахівців. 

Отже, основною перевагою є можливість економити на дорогому 

програмному забезпеченні. Не потрібно на кожен ПК установлювати 

дорогі офісні пакети та спеціалізовані програми обробки даних.  

Вагомий внесок у розвиток хмарних технологій, зокрема для освіти 

робить компанія Microsoft. 

Для впровадження нових форм проведення уроків, безпечного 

зберігання даних і електронного обміну даними Міжрегіонального вищого 

професійного училища поліграфії та інформаційних технологій (далі –

МВПУПІТ) в цьому навчальному році вирішило застосовувати хмарний 

сервіс Office 365, базовий тарифний план якого доступний для освітніх 

установ безкоштовно.  

На користь вибору Office 365 зіграли роль кілька факторів. Наше 

училище завжди використовувало програмне забезпечення компанії 

Microsoft у адміністративно-управлінських задачах і навчальному процесі. 

З початком розвитку хмарних технологій ми проводили аналіз можливості 

розгортання освітнього простору училища на різних платформах, але 

перевагу надали Office 365. 

У жовтні місяці у рамках роботи над єдиною методичною проблемою 

«Створення, функціонування та розвиток єдиного інформаційного 
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освітнього середовища в контексті професійної підготовки майбутніх 

фахівців для різних галузей економіки через розгортання сервісних 

платформ та мережевих технологій» майже всі педагоги нашого училища 

прийняли участь у тренінгу «Інформаційне освітнє середовище 

навчального закладу» від центру нової освіти Івана Іванова, автора 

багатьох ініціатив у сфері неформальної освіти дорослих. У програмі 

тренінгу були опрацьовані питання: структури сучасного інформаційного 

освітнього середовища; організації взаємодії між всіма учасниками 

навчально-виховного процесу; використання хмарних технологій. 

Завдяки засобам Microsoft Office 365 викладачі можуть користуватися 

онлайновими середовищами для зберігання навчальних матеріалів, можуть 

створювати сайти груп для спільної роботи і швидкого обміну інформацією, 

отримати у своє розпорядження засоби планування. Іноді низька швидкість 

Інтернету в навчальному закладі у небагатьох учнів та викладачів 

сформувала упереджене ставлення щодо освоєння нових сервісів. 

Поступово, у процесі впровадження й освоєння базових сервісів проблем 

вдається уникати. З грудня місяця весь педагогічний колектив училища та 

експериментальні навчальні групи отримали училищний електронний 

обліковий запис, який забезпечує доступ до ліцензійного програмного 

забезпечення, до спільних документів, деяких сервісів, які недоступні у 

звичайному обліковому записі. Звичайно, учні швидко опановують нові 

сервіси, але й і педагоги не відстають від своїх вихованців. 

В навчальному процесі безпосередньо використовуємо сервіс 

OneDrive, що дозволяє зберігати до 25 ГБ різноманітних документів, 

представлених за допомоги стандартних офісних програм. Для всіх папок і 

файлів можна визначати рівень доступу від виключно персонального до 

публічного. Платформа OneDrive працює як додатковий жорсткий диск, 

доступний на будь-яких пристроях. Тут зручно зберігати фотографії, відео 

й документи, надаючи до них доступ кому й коли завгодно, надавати до 

них спільний доступ колегам, одногрупникам і навіть співпрацювати над 

вмістом з іншими користувачами. 

Найбільшу користь маємо при роботі з управлінською документацією. 

Відпадає потреба бігати з папірцями на узгодження по різних кабінетах – всі 

документи розміщено в сховищі OneDrive і доступ до окремих груп 

документів надано тільки тим працівникам, які за них відповідають. 

Адміністрація і секретар мають доступ до всього пакету документів, 

психолог тільки до своїх документів і так далі. За необхідності, спільний 

доступ до певного документа надається відповідній особі, яка повинна з 
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ним працювати. Можливість спільно й віддалено працювати над одним і 

тим же документом найбільше полегшує роботу. Відпала проблема 

багаторазової пересилки документа, що редагується. У сховищі 

знаходиться один документ, над яким можуть працювати декілька осіб, і 

цей документ завжди має свою найсвіжішу версію.  

Надійність сервісу від компанії Microsoft позбавила нас страхів 

втратити інформацію, оскільки тепер вона надійно захищена. Таким 

чином, OneDrive покликаний полегшити нам життя і більше не залежати 

від переносних накопичувачів інформації. Робочі папки в середовищі 

OneDrive мають структуру аналогічну з папками в Windows. 

Хочеться звернути увагу на сервіс SharePoint (сайт) – це перш за все 

платформа для створення веб-додатків і може бути використана для 

розв’язання багатьох педагогічних завдань. За допомогою SharePoint 

можна організувати: 

- віддалену роботу як викладачів, так і учнів; 

- створити он-лайн майданчик для обміну досвідом і знаннями; 

- розвивати і зберігати базу знань навчального закладу;  

- автоматизувати документообіг; 

- полегшити роботу викладачів за допомогою формування бази 

електронних шаблонів документів; 

- проводити дистанційне навчання для учнів. 

З метою інтенсифікації управлінської діяльності в МВПУПІТ у 

хмарному сервісі Office 365 створено віртуальний «Методичний кабінет» 

засобами SharePoint. Основні переваги сайту: 

- інформативність –містить інформацію про навчальну діяльність. 

- доступність – ознайомитися з документами сайту може будь-який 

його користувач незалежно від того де він знаходиться. 

- дієвість – сайт надає інформацію про життєдіяльність навчального 

закладу 24 години на добу 7 днів на тиждень. 

- ефективність – сайт допомагає ефективно вирішувати проблеми та 

розширює сфери діяльності.  

- економічність – створення та підтримка сайту у хмарних 

технологіях не потребує грошових витрат. Це забезпечило доступ усіх 

педагогічних працівників до хмарних технологій та дало можливість 

отримувати актуальну інформацію у зручний час із будь-якого пристрою з 

доступом до мережі Інтернет. 

Основна задача, яку знайшла спробу вирішення – це робота із учнями 

на відстані, зрозуміти матеріал уроку і не відставати від програми є 
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найголовнішим, можна так організувати роботу учнів, щоб і домашні 

завдання перевіряти в он-лайн режимі. Можливість надати консультацію 

за темою у будь-який момент – є основною перевагою сучасного навчання.  

Хмарні технології (Office 365) широко використовується в училищі, 

для надання учням персонального доступу до мережевих ресурсів, 

розміщених на сайтах. Вони мають можливість редагувати свій розділ, не 

маючи доступу до інших сторінок. Це, з одного боку, дає можливість 

педагогу контролювати інформацію, що надходить, а з другого – розвиває 

самостійність і відповідальність учнів. Крім того, учні надійно позбавлені 

впливу мережевої реклами. 

Технологія хмарних обчислень і реалізована на її основі освітня 

платформа дозволяють максимально ефективно використовувати наявні 

програмно-апаратні ресурси, а учні дістають можливість застосовувати на 

практиці найсучасніші комп'ютерні технології. 
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У статті відображені вимоги до SMART-комплексам 
навчальних дисциплін. Значну увагу акцентовано на його 
конструктивних елементах: креативного освітнього 
середовища, авторської середовищі, невербальної. 
Підкреслена важливість творчої самореалізації учня як 
складного завдання евристичного навчання з використанням 
SMART-комплексу, що розкривається реалізацією триєдиної 
мети: створення SMART-комплексу проекту; засвоєння 
базового змісту техніко-історичного аналога; вибудовування 
індивідуальної освітньої траєкторії в навчальній області з 
опорою на особисті якості. 
Ключові слова: SMART-комплекс, евристика, креативне 
середовище, освітній проект. 
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В статье отражены требования к SMART-комплексам учебных 
дисциплин. Значительное внимание акцентировано на его 
конструктивных элементах: креативной образовательной 
среде, авторской среде, невербальной. Подчёркнута 
значимость творческой самореализации ученика как 
сложной задачи эвристического обучения с использованием 
SMART-комплекса, раскрываемой реализацией триединой 
цели: создание SMART-комплекса проекта; усвоение базового 
содержания технико-исторического аналога; выстраивание 
индивидуальной образовательной траектории в учебной 
области с опорой на личные качества.  
Ключевые слова: SMART-комплекс, эвристика, креативная 
среда, образовательный проект. 

The article reflects the requirements for SMART-complexes of 
educational disciplines. Considerable attention is paid to its 
constructive elements: creative educational environment, author's 
environment, non-verbal. The importance of the student's creative 
self-realization as a complex task of heuristic learning using the 
SMART-complex, revealed by the realization of the three-pronged 
goal: creation of the SMART-complex of the project, is emphasized; 
assimilation of the basic content of the technical and historical 
analog; the alignment of an individual educational trajectory in the 
training area with the support of personal qualities. 
Key words: SMART-complex, heuristics, creative environment, 
educational project. 

 

SMART-комплекс містить систематизований матеріал по відповідній 

науково-практичній області знань, забезпечує творче і активне оволодіння 

учнями знаннями, уміннями і навичками в даній області; вирізняється 

високим рівнем виконання, художнього оформлення, повнотою інформації, 

якістю методичного інструментарію, якістю технічного виконання, 

наочністю, логічністю і послідовністю викладу; відповідає державному 

стандарту і навчальній програмі. 

До SMART-комплексу пред'являються вимоги: науковість; 

структурованість; зручність у користуванні; наочність навчального 

матеріалу; зв’язок із LMS (електронні щоденники); не потребує постійного 

під’єднання до мережі Інтернет; можливість використання на різних 

пристроях у навчальному закладі й дома. 

Конструктивні елементи SMART-комплексу: креативне освітнє 

середовище, авторське середовище, невербальне середовище. 

енциклопедія, задачник, тест. 

Креативне освітнє середовище [1] – цілісна структура, що 

розвивається й самоорганізовується, постає засобом багатофакторної 

детермінації формування креативної особистості, основним чинником 

продуктивної розумової діяльності та активних виявів інтелектуальної 

компетентності майбутнього фахівця. 
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На думку К. Кречетникова [2], під креативністю розуміють 

інтегральну стійку характеристику особистості, що визначає її здатності 

до творчості, прийняття нового, нестандартного творчого мислення, 

генерування великої кількості оригінальних і корисних ідей. 

Один із шляхів конструювання евристичного SMART-комплексу 

полягає у вдосконаленні традиційних електронних підручників, заміною в 

них інформативно-теоретичних завдань і питань на творчі й продуктивні. 

Матеріал підручника доповнюється різними варіантами техніко-

історичних/науково-історичних розв’язків розглянутих питань без явної 

акцентуації або вибору з них «правильного». 

Базовою ідеєю у проектуванні креативного освітнього середовища 

евристичного SMART-комплексу є висловлювання Алекса Осборна: «Можна 

вважати аксіомою той факт, що кількість ідей переходить у якість. Логіка і 

математика підтверджують, що чим більше ідей продукує людина, тим 

більше шансів, що серед них будуть і хороші». 

В алгоритмі створення креативного середовища SMART-комплексу 

досліджувані питання відображаються з різних точок зору і надається 

учням можливість вибору найбільш близької позиції для вирішення цього 

питання або власний. 

Крім того, зміст параграфів комплексу приводиться у відповідність з 

етапами навчального процесу й індивідуальних ритмів опановування 

навчального матеріалу: календарними, річними, тижневими. 

Наприклад, у першому параграфі теми вирішуються інші завдання, 

ніж у заключному; а глави, що вивчаються на початку навчального року, 

викладаються не так, як віднесені за часовими рамками на завершення 

теми. Відповідно до комплексу включаються творчі завдання, блоки 

самовизначення, рефлексії тощо. 

Другий апробований нами шлях передбачає принципово зміну 

структури, змісту і форми SMART-комплексу. 

Оскільки основою евристичного навчання є поділ і рядоположнимі 

зовнішнього і внутрішнього змісту освіти, то поряд з пропонованим учням 

матеріалом додається напрацювання, створене учнями. 
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ПРЕДМЕТНИХ ОНТОЛОГІЙ 

ГУРАЛЮК 
Андрій Георгійович 
ss_variant@bigmir.net 

Автор на засадах онтологічного підходу за допомогою візуалізації 
наводить приклади побудови предметних онтологій. 
Ключові слова: онтологія, онтологічний граф, онтологічна 
призма, візуалізація даних. 

Автор на основе онтологического подхода посредством 
визуализации приводит примеры построения предметных 
онтологий. 
Ключевые слова: онтология, онтологический граф, 
онтологическая призма, визуализация данных. 

The author on the basis of the ontological approach with the help of 
visualization gives examples of constructing subject ontologies. 
Key words: ontology, ontological graph, ontological prism, data 
visualization. 

 

Для унаочнення представлення онтологічних графів було розроблено 

інтерфейс у вигляді набору екранів, поєднаних у призму, кожен з яких 

відповідає окремому елементу онтології (рис. 1). 

На онтологію, котра може бути візуалізована за допомогою призми 

накладаються наступні вимоги: 

1) Онтологія повинна мати можливість представлення у вигляді 

ієрархічної структури. 

2) Онтологія матиме єдину головну вершину, яка відповідатиме всій 

просторовій фігурі (рівень «0»). 

3) Онтологія має бути нерозривною (не може бути вершин із яких 

неможливо дійти до головної вершини графа). 

 

Рис. 1. Ілюстрація особливостей структури онтології з просторовою візуалізацією 
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Всі об’єкти призми поділені на два типи: 

1) Вершини нижчого рівня (рівень «1») відповідають граням фігури 

2) Вершини рівня «2» – об’єкти на гранях. 

Так, об’єкт візуалізації на рис. 1 буде мати 3 грані. 

На грані 1 буде знаходитись 3 об’єкти: «об’єкт 1-1», «об’єкт 2-1» та 

«об’єкт 1-1-1». На грані 2 – один об’єкт і на грані 3 – об’єкти відсутні. 

Кожен об’єкт, у свою чергу, може стати вершиною субфігури 

(вкладеного об’єкту візуалізації), в такому разі нижчі за ієрархією вершини 

стають гранями), а ще нижчі – об’єктами цих граней і так до нескінченості. 

Такий граф є зручним інструментом для наочного відображення 

структур даних, проте слабко справляється із візуалізацією ключових 

термінів-вершин графа (онтологічних об’єктів). 

Між вершинами графа мають бути встановлені зв’язки, напрям яких 

відповідає зростанню ієрархії, проте ієрархія має бути строгою (рис. 2), 

хоча і не обов’язково однозначною за вибором шляху від об’єкта нижчого 

порядку до вищого. 

 

Рис. 2. Редактор онтології 
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Рис. 3. Створення контексту 

Контекстне наповнення може бути декількох типів: 

 

Рис. 4. Задання типів і класів контексту 
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Таблиця 1 

Таблиця класів 

№ Клас Короткий опис 

1.  text Текстовий блок – визначається як встановлений «за 
замовчуванням» при вимкненому прапорці «Посилання» 

2.  image Малюнок – визначається як встановлений «за замовчуванням» 
при увімкненому прапорці «Посилання», малюнок має належати 
на до основних типів (jpg, jpeg, gif, png) 

3.  youtube Завантажує відео з https://www.youtube.com 
Потрібно при ввімкненому прапорці «Посилання» в рядок 
посилання ввести код відео (наприклад, BKmK6eVCA_E) 

4.  web Відображає сторінку сайту 

5.  html Відображає текст у форматі html 

Крім класів для покращення оформлення використовуються теги. 

Вказання тегу {dataName=Назва тексту} виведе на початку блоку 

виокремлений жирним шрифтом і більшим розміром заголовок блоку. 

Побудована нами онтологічна призма (рис. 5) має інтуїтивно-

зрозумілий інтерфейс. 

 

Рис. 5. Онтологічна призма 

Для управління доступом до різних граней використовується консоль 

управління, відображена на рисунку 6. 

https://www.youtube.com/
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Рис. 6. Панель управління призмою 

–прибирає/відображає панель управління на екрані; 

–зчитування файлу-структури призми із локального комп’ютера; 

–зчитування файлу-структури призми із сервера; 

–запис файлу-структури на локальний комп’ютер; 

–запис файлу-структури на сервер; 

 –поворот призми на одну грань; 

–виклик навігатора призми (рис. 13); 

–повернення призми до початкового положення; 

–перехід до режиму перегляду поточної грані (3D кімната(рис. 12); 

–виклик інших типів представлення онтології. 
 

На кожній грані призми (рівень «1») знаходиться заголовок (темна 

смуга у верхній частині грані) та об’єкти другого рівня Існує декілька 

можливостей завантаження файл-структури для онтологічної призми: 

 завантаження призми з локального сховища (рис. 7); 
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Рис. 7. Завантаження призми з локального сховища 

 завантаження призми з сервера (рис. 8); 

 

Рис. 8. Завантаження призми з сервера 

 передача призмі параметрів файлу на сервері (рис. 9). 

 

Рис. 9. Передача призмі параметрів файлу на сервері 
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При натисканні мишею на смугу заголовку або на об’єкт грані 

з’являється спливаюче вікно із його контекстним наповненням (рис. 10, 11). 

 

Рис. 10. Приклад контекстного наповнення 

 

Рис. 11. Можливості контекстного наповнення 

Контекстне наповнення складається з блоків, які розташовуються або 

один під одним (у загальному випадку) або поруч (блоки малюнків, при 

малій ширині малюнка) (рис. 12). 
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Рис. 12. Перегляд окремої грані (кімната) 

Існує ще один вид відображення окремої грані – 3D-кімната. Як 

правило, використовується для розгляду грані при їх великій кількості. 

Додатковим елементом управління призмою є навігатор, який 

знаходиться на нижній грані призми (рис. 13.). В навігаторі перераховані 

назви граней. При натисканні на назву призма повертається нею до 

користувача. 

 

Рис. 13. Навігатор 

Реалізація онтологічної структури відбувається за допомогою 

«вкладень». 
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Червоний з жовтим круг у лівому куті при натисканні відкриває 

призму нижчого порядку, при цьому об’єкт х кругом стає центральною 

вершиною (назвою призми) (рис. 14). 

 

Рис. 14. Переходи до «вкладених» призм 

 

Рис. 15. Вкладена призма 

Отже, представлену таким чином візуалізацію об’єктної онтології 

можна використовувати як основу інтерфейсу різноманітних об’єктів – 

електронних підручників, каталогів, Web-ресурсів, довідників тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МЕТОДИКИ ІГРОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

КУДИКІНА 
Надія Василівна 
kudykina_nadia@ukr.net 

У тезах представлено особливості сучасної інтерпретації методики 
ігрової діяльності дітей старшого дошкільного віку. Розглянуто 
методичні складові ігрової діяльності та визначено методологічні 
засади теорії ігрової діяльності дітей старшого дошкільного віку. 
Ключові слова: діти дошкільного віку, розвиток мовлення дітей, ігрова 
діяльність, класифікація методів, інтерактивно-ігрові методи. 

В тезисах представлены особенности современной интерпретации 
методики игровой деятельности детей старшего дошкольного 
возраста. Рассмотрены методические составляющие игровой 
деятельности и определены методологические основы теории игровой 
деятельности детей старшего дошкольного возраста. 
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, развитие речи детей, 
игровая деятельность, классификация методов, интерактивно-игровые 
методи. 

The thesis presents the peculiarities of the modern interpretation of the 
method of playing games of children of the senior preschool age. The 
methodical components of the game activity are considered and the 
methodological principles of the theory of gaming activity of the children of 
the senior preschool age are determined.. 
Key words : children of preschool age, development of children's speech, 
game activity, classification of methods, interactive gaming methods. 

 

Сучасна інтерпретація методики ігрової діяльності дітей старшого 

дошкільного віку спирається на результати теоретичних досліджень гри, які 

стали можливими у наш час. Їх узагальнення знайшло відображення, зокрема, у 

нашій монографії «Теорія ігрової діяльності дітей». 

Сучасна теорія ігрової діяльності дітей, будучи сукупністю наукових знань 

про це об’єктивне явище, дає змогу всебічно осмислити гру як феномен 

дитячого життя та водночас як педагогічний метод і на цій основі 

витлумачувати та пояснювати емпіричні факти, що стосуються ігор дітей та 

спрямовувати педагогічну практику використання гри в освітньому процесі 

дошкільного навчального закладу. 

Теорія ігрової діяльності дітей базується на таких методологічних засадах: 

- ставлення до гри як до незамінної складової дитячого життя, що 

природно наділена функціями саморозвитку, самонавчання і самовиховання 

підростаючого покоління, а відтак вона має бути органічною складовою 

освітнього процесу дошкільного навчального закладу; 

- розуміння гри як історично сформованої діяльності, яка має 

генетичний зв’язок із народною культурою, що зумовлює її значний потенціал 

як засобу національно-культурного виховання підростаючої особистості; 

- освітній процес має значні резерви для задоволення потреби 

дошкільників в ігровій діяльності і водночас реалізації функцій гри як 
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багатоаспектного педагогічного методу; 

- науково обґрунтоване педагогічне керівництво ігровою діяльністю в 

своїй основі має спрямовується на досягнення гармонізації педагогічного 

впливу на дітей і їх саморозвитку, самовиховання і самонавчання, що дозволить 

досягти вагоміших результатів у навчанні, вихованні і розвитку дітей; 

- будучи педагогічним методом, гра має реалізовувати цілі, завдання і 

зміст дошкільного виховання, враховуючи специфічні особливості дітей даної 

вікової категорії; 

- пріоритетність педагогічних завдань, які досягатимуться 

використанням ігрової діяльності як методу освітньої роботи, визначається 

розумінням гри як культурно і історично сформованої пізнавальної діяльності, 

що природно спрямована на формування базових, визначальних засад дитячої 

особистості, її соціалізацію, національно-культурну ідентифікацію, розвиток 

пізнавальних інтересів, закріплення й удосконалення набутих різноманітними 

шляхами, у тому числі й у процесі навчання, знань, умінь і навичок; 

- педагогічно керована ігрова діяльність здатна забезпечити сприятливі 

умови для реалізації актуальних потреб дітей дошкільного віку, зокрема й щодо 

підготовки старших дошкільників до навчання у школі; 

- основою методики ігрової діяльності має бути визнання дитячої 

особистості як суб’єкта власного саморозвитку, що реалізується через 

особистісно орієнтовані педагогічні впливи шляхом встановлення суб’єкт-

суб’єктних стосунків між педагогами і дітьми у процесі гри; 

- визначальним чинником сучасного трактування методики ігрової 

діяльності є її психологічна структура, яка є складним утворенням і своєрідно 

виявляється в кожній конкретній грі. Притаманна іграм варіативність 

зумовлює особливості методики, що стосується педагогічного керівництва 

творчими іграми та іграми за готовими правилами. 

Отже, основою сучасної інтерпретації методики ігрової діяльності дітей 

старшого дошкільного віку є ставлення до гри як до структурно складної 

діяльності. 

Базовим поняттям щодо теоретичного забезпечення особливостей 

методики є дефініція «діяльність». 

Така методика реалізується за моделлю, що репрезентує професійну 

діяльність вихователя і діяльність дитини дошкільного віку (гру). 

Обидві діяльності здійснюються у тісному взаємозв’язку на засадах 

системного підходу. 

За теорією діяльності кожна система є сукупністю елементів, що 

виконують роль її структурних компонентів. Структурні елементи 
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взаємодіють, здійснюючи вплив один на одного. 

Робота вихователя спрямовується на забезпечення ним ефективного 

функціонування основних компонентів ігрової діяльності дитини: 

мотиваційного, цільового, знаннєвого (когнітивного), процесуально-

операційного, контрольно-оцінного та результативного. 

Виходячи з цієї об’єктивної характеристики методики як системної 

педагогічної діяльності, сучасні вчені виділяють такі взаємопов'язані один із 

одним сторони методичної складової ігрової діяльності дітей старшого 

дошкільного віку: зміст дошкільної освіти; діяльність вихователя 

дошкільного навчального закладу; ігрова діяльність дитини. 

Ігрова діяльність дитини розгортається в середовищі дошкільного 

навчального закладу, а відтак необхідною умовою реалізації методики є 

ресурсне забезпечення освітнього процесу в контексті гри. 

Отже, у процесі ігрової діяльності задіяні два суб’єкта – дитина, у даному 

разі старшого дошкільного віку, та вихователі, які сприяють розгортанню 

ігрової діяльності дошкільника. Це є підставою для двоблочної (суб’єкт-

суб’єктної) моделі методики педагогічного супроводу ігрової діяльності дітей 

старшого дошкільного віку. Один її блок відображає компоненти гри, яку 

здійснюють діти, інший відтворює педагогічну діяльність вихователів, 

спрямовану на виховання, навчання та розвиток дітей у процесі гри. 

Викладене дає підстави для такого висновку. Ігрова діяльність дітей 

старшого дошкільного віку має виняткове значення для розвитку дитячої 

особистості. Вона є системним, структурно складним утворенням. 

Продуктивна методика педагогічного керівництва цією діяльності 

здійснюється шляхом організації ігрового середовища, сприяння 

ефективному функціонуванню всіх структурних компонентів гри, 

урахування особливостей ігор різних видів та актуальних потреб старших 

дошкільників. 
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Автор розкриває основні позиції проведення конкурсів на кращий 
веб-сайт навчальних закладів України, наводить опис за основними 
вебометричніми показниками. 
Ключові слова: сайт, вебометричний вимір, конкурс. 

Автор раскрывает основные позиции конкурсов на лучший веб-сайт 
учебных заведений Украины, приводит описание по основным 
вебометрическим показателям. 
Ключевые слова: сайт, вебометрическое измерение, конкурс. 

The author reveals the main positions of the competitions for the best 
website of educational institutions of Ukraine, gives a description of the 
main webometric indicators. 
Key words: website, web measurement, competition. 

 

Розвиток інформаційних технологій, їх стрімке проникнення у сферу 

освіти визначає розвиток освітніх закладів. Створення єдиного 

інформаційного простору закладу освіти наразі є головним завданням, для 

вирішення якого повинен бути задіяний науково-методичний, 

інформаційний, технологічний, організаційний та педагогічний потенціал. 

Використовуючи накопичений досвід, необхідно вибудовувати нову 

відкриту інформаційно-освітню структуру. Одним з невід'ємних 

компонентів інформаційного простору є сайт закладу освіти. 

Щорічно Інтернет Асоціацією України спільно з ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» за підтримки Міністерства освіти і науки 

України проводиться Конкурс на кращий веб-сайт закладу освіти, участь у 

якому беруть освітні заклади з усіх куточків України. 

Мета цього заходу – сприяти впровадженню та поширенню сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес, забезпечувати 

прозорість та інформаційну відкритість закладів освіти, створювати умови 

формування закладами освіти відкритих і загальнодоступних ресурсів з 

інформацією про свою діяльність та оприлюднювати таку інформацію.  

Сайт – не просто інформація, що знаходиться на віртуальних 

сторінках. Це окремий, специфічний вид діяльності, який об'єднує процес 

збору, обробки, оформлення, розміщення інформації з процесом 

інтерактивної комунікації. 

Сайт закладу освіти є дієвим інструментом в тому випадку, якщо 

містить реальні продукти діяльності учнів і педагогів, а також є для 

користувачів (усіх учасників освітнього процесу) точкою входу у світовий 

інформаційний простір. 

Зацікавленість закладів освіти у Конкурсі на кращий веб-сайт закладу 
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освіти з кожним роком збільшується. У цьому році організатори конкурсу 

отримали 1 904 заявки, зокрема: 
606 – у номінації «Веб-сайти закладів загальної середньої освіти (міські школи)»; 

641 – у номінації «Веб-сайти закладів загальної середньої освіти (сільські школи та школи 

селищ міського типу)»; 

215 – у номінації «Веб-сайти закладів дошкільної освіти»; 

145 – у номінації «Веб-сайти закладів позашкільної освіти»; 

297 – у номінації «Веб-сайти закладів професійної (професійно-технічної) освіти». 

Цього року кількість учасників була найбільша. 

Таблиця 1 

Кількісні показники залучення освітніх закладів і установ 
до участі у змаганні на кращий сайт за роками 

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Кількість заявок 131 116 166 802 1842 1672 1904 

 

Крім того, Сумським державним університетом додатково були 

оцінені веб-сайти в номінації «Вебометричний рейтинг», який визначає 

доступність матеріалів веб-сайтів через пошукові системи та показники їх 

згадуваності. За допомогою незалежних веб-метрик рейтингом оцінюються 

відкритість та корисність веб-сайтів закладів освіти. 

Кожний сайт оцінювався за змістовним наповненням, 

зручністювикористання, динамікою, дизайном, технічними показниками. 

Окремо були проведені вебометричні виміри відвідування конкурсних 

сайтів. 

Цього року переможцями Конкурсу стали: 
Веб-сайти закладів загальної середньої освіти (міські школи):  

- Білоцерківський колегіум Білоцерківської міської ради Київської області (1 місце); 

- Комунальний заклад «Рішельєвський ліцей» Одеської обласної ради (2 місце); 

- Рівненський навчально-виховний комплекс № 12 Рівненської міської ради (3 місце). 

Веб-сайти закладів загальної середньої освіти (сільські школи та школи селищ міського типу): 

- Угорницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Івано-Франківськоїміської ради (1 

місце); 

- Вигодський навчально-реабілітаційний центр Івано-франківської обласної ради (2 

місце); 

- Сімерська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Перечинського району Закарпатської 

області (3 місце). 

Веб-сайти закладів дошкільної освіти: 

- Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 38 «Яблунька» Сумської 

міської ради (1 місце); 

- Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 33 «Маринка» м. Суми, 

Сумської області (2 місце); 

http://sumdu.edu.ua/ukr/
http://bckolegium.com.ua/
http://rl.odessa.ua/
http://nvk12.rv.ua/
http://vygoda-ecrc.if.ua/
http://school_simer.klasna.com/
http://school_simer.klasna.com/
http://dnz38.at.ua/
http://dnz38.at.ua/
http://sadik-marinka.in.ua/
http://sadik-marinka.in.ua/
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- Трудолюбівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

«Дзвіночок»Миргородської районної ради (3 місце). 

Веб-сайти закладів позашкільної освіти: 

- Комунальна установа «Волинська обласна Мала академія наук» (1 місце); 

- Чернівецький міський палац дітей та юнацтва (2 місце); 

- Комунальний позашкільний навчальний заклад «Палац творчості дітей та юнацтва» 

Дніпровської міської ради (3 місце). 

Веб-сайти закладів професійної (професійно-технічної) освіти: 

- Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу (1 

місце); 

- Київське вище професійне училище будівництва і дизайну (2 місце); 

- Вище професійне училище № 25 м. Києва (3 місце). 

За вебометричним рейтингом: 

- Комунальний заклад «Рішельєвський ліцей» Одеської обласної ради; 

- Вигодський навчально-реабілітаційний центр Івано-Франківської обласної ради; 

- Квасилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Квасилівської селищної 

ради Рівненського району Рівненської області; 

- Комунальна установа «Волинська обласна Мала академія наук»; 

- Київське вище професійне училище будівництва і дизайну. 
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Обробка великих обсягів інформації може бути значно 
прискорена шляхом використання баз даних 
розташованих в оперативній пам’яті. Проте, на сьогодні, 
таке рішення не повністю реалізоване і має ряд недоліків. 
Один із них, а саме неможливість зміни схеми даних без 
перезавантаження кластеру може бути вирішена шляхом 
застосування системи динамічного завантаження класів. 
Ключові слова: бази даних в оперативній пам'яті, 
динамічне завантаження, збереження інформації, хмарні 
технології, сучасні інформаційні технології. 

Обработка больших объемов информации может быть 
значительно ускорена путем использования баз данных 
расположенных в оперативной памяти. Однако, на 
сегодня, такое решение не полностью реализовано и 
имеет ряд недостатков. Один из них, а именно 
невозможность изменения схемы данных без 
перезагрузки кластера может быть решена путем 
применения системы динамической загрузки классов. 
Ключевые слова: базы данных в оперативной памяти, 
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динамическая загрузка, сохранение информации, 
облачные технологии, современные информационные 
технологии. 
Processing large volumes of information can be greatly 
accelerated by using databases located in the RAM. However, 
today, such a solution is not fully implemented and has a 
number of shortcomings. One of them, namely the impossibility 
of changing the data schema without rebooting a cluster, can be 
solved by applying a system of dynamic load of classes. 
Key words: in memory data grid, dynamic loading, storage of 
information, cloud technologies, modern information 
technologies. 

 

Сучасне суспільство дедалі більше набирає рис інформаційного. 

Інформація стає одним із головних стратегічних ресурсів держав на одному 

рівні з матеріальними, енергетичними та електронними. 

Обробка даних безпосередньо в оперативній пам’яті є досить широко 

обговорюваною темою в останній час. Багато компаній, які в минулому 

відмовлялись розглядати використання in-memory технологій через високу 

вартість, зараз перебудовують архітектуру своїх інформаційних систем, щоб 

використовувати переваги швидкої транзакційної обробки даних, 

пропонованих даними рішеннями. Це є наслідком стрімкого падіння вартості 

оперативної пам'яті (RAM), в результаті чого стає можливим зберігання 

всього набору операційних даних в пам'яті, збільшуючи швидкість їх 

обробки більш ніж в 1000 разів, порівняно із обробкою даних на жорстких 

дисках. In-Memory Compute Grid та In-Memory Data Grid продукти надають 

необхідні інструменти для побудови таких рішень. 

Цей підхід дуже швидко набув широкого визнання серед експертів в 

області проектування хмарних платформ, а також будь-яких систем, що 

мають потребу в практично необмеженому масштабуванні системи 

зберігання даних. Багато відомих компаній випустили на ринок системи 

такого типу: 

- Oracle Coherence – Java / C / .NET; 

- VMWare Gemfire – Java 

- GigaSpaces - Java / C / .NET; 

- JBoss (RedHat) Infinispan – Java; 

- Terracota – Java. 

Функціональною особливістю IMDG від інших подібних технологій є 

масштабоване секціонування даних (Data Partitioning) в кластері, що 

проілюстровано на рисунку 1. IMDG по суті представляє собою розподілену 

хеш-таблицю, де кожен ключ зберігається виключно на конкретному сервері 

у кластері. Чим більший кластер – тим більше даних можливо зберігати у 
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ньому [1]. Принципово важливим у такій архітектурі є те, що обробку даних 

необхідно виконувати на тому ж сервері, де вони знаходяться (локально), 

виключаючи їх переміщення по кластеру. 

Отже, при використанні добре спроектованого IMDG, переміщення даних 

буде повністю відсутнім, за винятком ситуацій, коли в кластер додаються 

нові сервери або видаляються існуючі, змінюючи тим самим топологію 

кластера і розподілення даних у ньому. 

 

Рис. 1. Секціонування в розподілених сховищах даних 

Основною структурною одиницею IMDG є кеш або так званий 

регіон (рис. 2). Кеш розподіленого сховища даних в оперативній пам’яті – це 

розподілений асоціативний масив. Цей масив, на відміну від суворо 

типізованих реляційних баз даних, зберігає серіалізовані об’єкти, що 

дозволяє виключити витрати на десеріалізацію з боку клієнта при 

зчитуванні даних зі сховища. Така організація дозволяє забезпечити високий 

рівень горизонтальної масштабованості, що особливо важливо для новітніх 

веб-сервісів [2]. 

 

Рис. 2. Організація кешу в розподілених сховищах даних 
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Основною парадигмою для IMDG систем є BASE – basically available, soft 

state, eventual consistency. Ця парадигма була розроблена спеціально для 

горизонтально масштабованих розподілених систем. Якщо говорити про 

узгодженість, то згідно цієї парадигми, консистентність даних знаходиться у 

стані потоку, відповідно постійно змінюється. Сховище зобов’язане 

забезпечити лише кінцеву узгодженість даних, таким чином дані будуть 

узгоджені при умові відсутності змін навіть через певний час після останніх 

змін. Завдяки цьому, у таких системах дані не завжди будуть доступні. Коли 

дані знаходяться в різних частинах сховища і не прийшли до стану 

узгодженості, запити до них можуть не повертати результатів [3]. 

Проте, існує низка проблем, на кшталт енергозалежності, не 

стандартизованості мови запитів, блокування та переповнення оперативної 

пам’яті які притаманні архітектурі in-memory data grid та потребують 

спеціального розгляду. Одна з проблем розподілених сховищ даних в 

оперативній пам’яті – неможливість зміни схеми даних без 

перезавантаження кластеру, що призведе до втрати даних. Для 

вирішенняцієї проблемі необхідно реалізувати динамічне завантаження 

класів. Жоден з існуючих інструментів не вирішує цю задачу повністю. 

Відповідно проблема динамічного завантаження є актуальною і вирішення 

цієї проблеми має суттєво вплинути на подальший розвиток IMDG 

технологій. 

Ідея динамічного завантаження класів, як і ідея звичайного 

завантаження, полягає у тому, що коли певні класи зазнали змін, що 

впливають на виконання програми, то необхідно перекомпілювати саме 

змінений файл для отримання актуальних результатів після проведених 

змін. Відмінністю є той факт, що при звичайному завантаженні є можливість 

призупинити сервіс або програму, що залежить від зміненого класу, 

перекомпілювати необхідний ресурс, а згодом запустити всю систему з нуля, 

або перезапустити лише ту частину, на яку вплинули ці зміни. Під час 

перезапуску можлива втрата певних вже існуючих даних, не кажучи про 

збільшення часу розробки, який витрачається на кожний перезапуск у 

системі. 

Динамічне завантаження ж дає змогу спростити та пришвидшити 

розробку шляхом завантаження класів без перезапуску системи, в режимі 

реального часу. 

Для реалізації динамічного завантаження класів мною було створено 

інструменту динамічного завантаження. Алгоритм реалізації інструменту 

динамічного завантаження було організовано в 4 етапи: 
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1) Ініціалізація: завантаження класу, конверторів, створення мапи 

зав’язків полів та конвертерів на основі описуючих фалів; 

2) Підготовка: генерація конвертерів; 

3) Обробка: створення нових об’єктів на основі старих; 

4) Заміщення: заміщення старих даних новими. 

Інструмент позиціонується як додаткове програмне забезпечення для 

IMDG, що дає перевагу до швидкодії виконання перезавантаження 

зрівнюючи із варіантом цілком стороннього програмного забезпечення зі 

сторони клієнту, адже це дає змогу виконувати перезавантаження 

розподілено, бо для кожного кластеру перетворення будуть проходити 

окремо. Задля ще більшого прискорення процесу було розроблено алгоритм 

паралельного виконання этапу обробки. 

Необхідно зазначити, що нажаль зробити повністю автоматизовану 

систему не вдалося. Це пов’язано саме із необхідністю надання системі 

інструкцій зі сторони клієнта. 

Звичайно існує можливість використання вже існуючих сервісів 

спостереження за змінами об’єктів всередині системи, про те вони доволі 

сильно збільшують сумарний час роботи системи, і не завжди правильно 

розпізнають абсолютно усі зміни, що є недопустимим для коректної роботи 

клієнтських сервісів. 

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що розроблена мною система 

можлива у використанні для будь-яких сучасних сервісів, що 

використовують IMDG.  

Найбільш ефективним буде застосування системи динамічного 

завантаження класів в розподілених сховищах даних в оперативній пам’яті 

для досить простих сервісів, що не мають великої кількості внутрішніх 

об’єктів. У випадках, коли необхідні лише поверхневі зміни основного класу – 

користь цієї системи суттєво відчувається за рахунок швидкої заміни та 

надійності. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

В СФЕРІ ОСВІТИ 

ТРОПІНА 
Ірина Вікторівна 
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У тезах висвітлюються ознаки волонтерства і прояви волонтерської 
діяльності у світі та в Україні. Найчисельнішою групою волонтерів, які 
працюють у соціальній сфері, є учнівська та студентська молодь. Явище 
студентського та учнівського волонтерства стає масовим і щороку 
набирає нових обертів.  
Ключові слова: соціальні проблеми, освітній процес, волонтерський рух, 
волонтерська діяльність, підприємливість, фандрайзинг 

В тезисах рассматриваются признаки волонтерства и основное 
внимание уделяется проявлению волонтерской деятельности в мире и в 
Украине. Самой многочисленной группой волонтеров, работающих в 
социальной сфере, является ученическая и студенческая молодежь. 
Явление студенческого и ученического волонтерства становится 
массовым и ежегодно набирает новые обороты.  
Ключевые слова: социальные проблемы, образовательный процесс, 
волонтерское движение, волонтерская деятельность, 
предприимчивость, фандрайзинг. 

The theses highlight volunteering and manifestations of volunteering in the 
world and in Ukraine. The most numerous group of volunteers working in 
the social sphere is student. The phenomenon of student volunteering is 
becoming massive and is gaining ground every year. 

Key words: social problems, educational process, volunteer movement, 
volunteer activity, entrepreneurship, fundraising. 

 

Сьогодні в Україні існує безліч невирішених соціальних проблем. 

Усвідомлення необхідності активної участі громадян і суспільства в їхньому 

подоланні відкриває нові можливості, а також сприяє розвитку нових 

громадських ініціатив. Надзвичайним і досить складним завданням постає 

налагодження взаємодії і комунікації українських закладів освіти із 

зарубіжними партнерами в питаннях волонтерської діяльності. У Всесвітній 

Декларації Волонтерства відзначається, що волонтерська діяльність 

становить фундамент громадянського суспільства, привносячи в життя людей 

потребу в мирі, свободі, безпеці та справедливості. Розвиток волонтерського 

руху відповідає загальносвітовим тенденціям та визнається одним з 

найміцніших фундаментів громадянського суспільства. За даними соціологів, 

щасливі люди – це ті, у житті яких обов’язково присутня благодійність. У 

країнах, де люди називають себе щасливими, більшість населення є 

учасниками благодійних чи волонтерських організацій. 

Практика волонтерського руху за кордоном розвивалася паралельно із 

становленням соціальної роботи як професії. У Німеччині волонтерство 

вважають унікальною можливістю для отримання життєвого знання і досвіду. 

Там також існує Академія волонтерства, навчальний заклад, де готують 

фахівців для роботи з волонтерами. У Сполучених Штатах волонтери завжди 
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виконували завдання піонерів – розпізнати істотні проблеми та потреби 

задовго до уряду чи інших державних установ та надати свої послуги для їх 

задоволення. Лідируючі позиції щодо відсотку населення, залученого до 

волонтерських практик, посідають Швеція та Норвегія. 

В Україні волонтерській рух – одна з найефективніших форм роботи з 

різними категоріями клієнтів. Він є невичерпним джерелом набуття 

громадянської освіти, дає людині можливість реалізувати себе у служінні 

суспільству. Корпус Миру США в Україні також на сьогодні плідно співпрацює з 

країнами Європейського Союзу щодо реалізації волонтерських програм. 

Сьогодні волонтерський рух має глобальний характер. Попит на 

волонтерську працю зростає з кожним роком. З’явилося багато об’єднань та 

організацій в Україні, які займаються залученням та навчанням волонтерів.  

Розвиток волонтерського руху в Україні повинен базуватися на ґрунтовній 

теоретичній базі. Створення такої бази може бути забезпеченим рядом 

наукових досліджень, які б виявили пріоритетні напрямки, особливості 

формування моделей волонтерства в соціально-політичних, економічних, 

культурних умовах нашої держави. Саме науковий підхід до вивчення 

можливостей розвитку волонтерського сектору може створити той 

професійний рівень волонтерства, який в змозі впливати на формування 

позитивного іміджу та високого статусу волонтера. В сучасних умовах потрібно 

досконально і всебічно розглянути питання щодо актуальних проблем молоді 

та сучасного стану державної молодіжної політики. Назріла гостра необхідність 

посиленої уваги до молоді з боку держави, розробки системного, ретельно 

вивіреного, науково обґрунтованого і довготермінового плану дій, результати 

якого стануть відчутні в близькій перспективі. 

В Україні найчисельнішою групою волонтерів, які працюють у соціальній 

сфері, є учнівська та студентська молодь. Явище студентського та учнівського 

волонтерства стає масовим і щороку набирає нових обертів. Волонтерство 

сприяє покращенню якості життя, особистому процвітанню й поглибленню 

солідарності, реалізації основних потреб на шляху будівництва більш 

справедливого і мирного суспільства, більш збалансованому економічному і 

соціальному розвитку, створенню нових робочих місць і нових професій. 

Добровольчі ініціативи здобувачів освіти розповсюджуються майже на будь-

яку сферу людської діяльності – роботу з соціально незахищеними верствами 

населення (інвалідами, людьми похилого віку, маргіналами); роботу в рамках 

неформальної освіти, спрямованої на інкультурне спілкування; розвиток 

проектів, які зміцнюють дух соціальної терпимості; миротворча діяльність, 

розв’язання конфліктів; екологічний захист; активізація населення у глибинці. 
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Волонтерська діяльність є індикатором існування закладів освіти, від 

яких очікують не тільки надання якісних освітніх послуг, а значно більше – 

організації концертів, культурних і спортивних подій, екологічних акцій, 

підтримки літніх людей тощо. Вони також стають ініціатором збереження 

давніх традицій, а водночас рупором нових ідей та проектів. Той хто ініціює 

волонтерські акції і проводить їх, знає, як працювати ефективніше і як через 

волонтерство підвищувати якість освітнього процесу. Найефективніше 

волонтерство те, що пов’язане з ініціативою здобувачів освіти. 

Незалежно від того, чи існує спеціальна школа волонтерів у закладах 

освіти, чи ні, ідея робити щось безкоштовно заради добра інших людей 

об’єднує. Волонтерство дуже часто пов’язане з фандрайзингом – здобуттям 

додаткових коштів для організації. Наприклад, волонтери погоджуються 

безкорисливо попрацювати для того, щоб зароблені кошти віддати на потребу 

конкретній людині, яка чекає на допомогу, чи якоїсь організації. 

Уроки підприємливості в американських школах містять багато 

практичних вправ, які тісно пов’язані з волонтерством і фандрайзингом. 

Дитина вчиться ділової активності, допомагаючи на волонтерських засадах 

школі Такий вид роботи максимально стимулює до активності не тільки дітей, а 

й усю родину. Бути волонтером стало модним, а кілька рядків у резюме про те, 

що ти був волонтером, стають гарною інвестицією в майбутнє 

працевлаштування студента. 

Нормою для США стало врахування волонтерської діяльності учнів під час 

їхнього вступу до найпрестижніших університетів. Державний сертифікат був 

би гарним стимулом для студентів, що прагнуть займатися волонтерством, 

якби його враховували не тільки у закордонних університетах, а й українські 

роботодавці. 

Саме з думкою про майбутнє студентів в Національному авіаційному 

університеті створено Школу волонтерів, а її випускники одержують 

сертифікати державного зразка. 

Синергія – найкраще слово, яке характеризує потребу формування мережі, 

коли йдеться про волонтерський рух. Практика показує, що знання і результати 

діяльності людей, які працюють разом над спільними проблемами, настільки 

підсилюються, що значно перевищують просту суму результатів діяльності 

кожної окремої організації. 

Моніторинг ефективності волонтерських проектів і популяризація 

волонтерської діяльності – важливе завдання закладів освіти, координаційного 

волонтерського осередку, представників учнівського самоврядування, 

шкільних репортерів. 
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Висвітлено проблему формування інформаційно-цифрової 
компетентності. Запропоновано використовувати інтерактивну 
призму для ознайомлення з базами даних та єдиним 
мережецентричним навчальним інформаційним середовищем (ЄМНІС) 
загалом для навчання учнів початкової школи. 
Ключові слова: компетенції, нова українська школа, єдине 
мережецентричне навчальне інформаційне середовище (ЄМНІС), 
початкова школа. 

Освещена проблема формирования информационно-цифровой 
компетентности. Предложено использовать интерактивную призму 
для ознакомления с базами данных и единой сетецентрической 
обучающей информационной среды (ЕСОИС) в целом для обучения 
учащихся начальной школы. 
Ключевые слова: компетенции, новая украинская школа, единая 
сетецентрическая обучающая информационная среда (ЕСОИС), 
начальная школа. 

The problem of formation of information and digital competence is 
highlighted. It is suggested to use an interactive cube for familiarization 
with databases and network-centric unified educational information 
environment (N-CUEIE) in general for the education of elementary 
school students. 
Key words: competences, new Ukrainian school, network-centric 
unified educational information environment (N-CUEIE), elementary 
school.. 
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Відповідно до вимог нової української школи, існує необхідність у 

формуванні інформаційно-цифрової компетентності. Вона передбачає 

впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну 

інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. 

Нині актуальними питаннями у навчанні школярів-початківців 

загальноосвітніх навчальних закладів є: набуття інформаційної й медіа-

грамотності, основ програмування, формування алгоритмічного мислення, 

набуття компетенцій для роботи з базами даних та навичок безпеки в 

Інтернеті та кібербезпеці. Важливим чинником є й розуміння етики 

роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність 

тощо) [1]. 

Зазначимо, що використання інтерактивних елементів єдиного 

мережецентричного навчального інформаційного середовища (далі –

ЄМНІС), котрі базуються на платформі ТОДОС, уможливлює спрямування 

вчителя на формування інформаційно-цифрової компетентності школярів. 

Наприклад, елемент інструментарію ТОДОС – інтерактивна призма – 

дає змогу учню працювати з інформаційними базами даних у 

візуалізованому форматі (рис. 1). 

 

Рис. 1. Візуалізація даних засобами інтерактивної призми на уроках початкової школи 

Ряд дослідників вже проводили адаптацію елементів ТОДОАС до 

використання у навчальній діяльності. Відтак, О. Стрижак висловив думку 

щодо необхідності створення єдиного мережецентричного інформаційно-

освітнього середовища на базі ТОДОС [2]. Окрім того такими дослідниками 

як: А. Гуралюк, М. Попова, І. Чернецький, Є. Шаповалов та ін. пропонується 
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використання інтерактивної призми як ефективного інструментарію 

ТОДОС з позиції запровадження STEM-освіти в Україні. 

Проте, нині у початковій освіті вперше також розпочато застосування 

технології ТОДОС. Це уможливило вчителям початкових класів розробити 

інтерактивне середовище шкільної програми (рис. 2). 

 

Рис. 2. Приклад використання інтерактивної шкільної програми 

Отже, використання інтерактивної призми на уроках початкової 

школи дає змогу досягти освітньої мети щодо ефективного формування 

інформаційно-цифрової компетентності школярів. Насправді, вважаємо за 

доцільне розроблення інтерактивних призм для вдосконалення 

освітнього процесу початкової школи. 
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Визначено, що існує необхідність у розробці тезаурусу щодо 
STEAM-підходу в освіті. Для генерації тезаурусу використовували 
модулі системи ТОДОС editor 4 та ontology4. Після чого 
згенерований онтологічний граф візуалізували за допомогою 
генерації комп’ютерної призми. Запропоновано використовувати 
для систематизації знань щодо STEAM-підходу в освіті та для 
оцінки відповідності підходів, методів, та методичних прийомів 
STEAM-підходу в освіті. 
Ключові слова: STEAM-підхід, онтологія, тезаурус, STEAM-призма, 
освіта. 

Установлено, что существует необходимость в разработке 
тезаурусу по STEAM-подхода в образовании. Для генерации 
тезауруса использовали модули системы ТОДОС editor4 и 
ontology4. После чего сгенерированный онтологический граф 
визуализировали с помощью генерации компьютерной призмы. 
Предложено использовать для систематизации знаний по STEAM-
подхода в образовании и для оценки соответствия подходов, 
методов и методических наработок STEAM-подхода в 
образовании. 
Ключевые слова: STEAM-подход, онтология, тезаурус, STEAM-
призма, образование. 

It is established that there is a necessary to develop a thesaurus for 
STEAM. For the thesaurusgeneration modules of the TODOS system 
editor4 and ontology4 were used. After that, the generated 
ontological graph was visualized by generating a computer prism. It 
is proposed to use computer prism to systematize knowledge of 
STEAM and to assess the conformity of approaches, methods and 
methodologies of STEAM education. 
Key words: STEAM-approach, ontology, thesaurus, STEAM-prism, 
education. 

 

Нині досить велика увага приділяється модернізації освіти. Для 

реалізації розроблених концепцій, зокрема STEM та STEAM, доцільним є 

розробка інформаційних ресурсів, що можуть використовуватись для 

дефініцій основних складових цих підходів. 

Таким чином, актуальним є розроблення тезаурусів щодо сучасних 

підходів в освіті. 

Метою даної роботи є визначення та візуалізація основних складових 

STEAM-підходу в освіті, використовуючи онтологічну призму. 

При розробці структури користувались загально прийнятими 

твердженнями про STEM та STEAM-підходів [2, 6, 7]. Для генерації 

онтологій використовували модулі системи ТОДОС editor4 [3] та 

ontology4 [4]. Після чого згенерований онтологічний граф візуалізували за 

допомогою генерації комп’ютерної призми [1]. Відповідно до загально 

прийнятих положень в Україні акронім STEAM розшифровується як наука 
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(Science), технології (Technology), інженірінг (Engineering), все (All), 

математика (Mathematics) [5]. 

Відповідні терміни відображені як субвершини першого рівня. Кожна 

складова STEAM репрезентує ряд напрямів, що відображені як субвершини 

другого рівня. Наприклад, під сучасним розумінням науки (в освітньому 

плані) розуміються природничі дисципліни, наприклад, фізика. 

Фізична наука складається з розділів, наприклад, динаміка, ядерна 

фізика, тощо. Дані зв'язки та визначення понять відображені у онтології та 

призмі. Загальний вигляд STEAM-онтології представлений на рисунку 1, 

 

Рис. 1. Загальний вигляд STEAM-онтології 

а загальний вигляд онтологічної STEAM-призми представлений на 

рисунку 2. 

 
Рис. 2. Загальний вигляд онтологічної STEAM-призми 
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Таким чином, запропоновано використовувати для систематизації 

знань щодо STEAM-підходу в освіті та для оцінки відповідності підходів, 

методів та методичних прийомів STEAM. 
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РІШЕННЯ ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ ТА ЗАВДАНЬ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОСВІТНІХ УСТАНОВ І НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ХАРКІВЩИНИ З 

НАЦІОНАЛЬНИМ ЦЕНТРОМ «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» 
 

Перспективні напрями спільної діяльності Української інженерно-
педагогічної академії з Національним центром «МАН України» на засадах 

соціального партнерства (пропозиції щодо стратегії виявлення, 
формування і розвитку інтелектуального потенціалу 

учнівської молоді Харківщини) 
 

1. Визначити перспективним напрямом спільну діяльність УІПА і 

НЦ «МАН України» та запровадити щорічне проведення Всеукраїнського 

науково-практичного Web-форуму «Розбудова єдиного відкритого 

інформаційного простору української освіти» (далі – Форум) за інноваційною 

тематикою в on-line режимі та здійснити його реєстрацію у системі УкрІНТЕІ. 

2. Поширити аудиторію учасників спільної діяльності шляхом 

проведення зустрічей із керівництвом освітніх установ м. Харкова та 

Харківської області та укладання відповідних угод про науково-педагогічне 

співробітництво із загальноосвітніми, професійними (професійно-

технічними) та позашкільними навчальними закладами та іншими освітніми 

організаціями. 

3. Започаткувати проведення конференцій, семінарів, тренінгів, 

майстер-класів тощо у закладах освіти м. Харкова та Харківської області із 

демонстрацією та розповсюдженням матеріалів Форуму. 

4. Посприяти залученню освітніх закладів м. Харкова та Харківської 

області до активної участі у науково-практичних заходах із оприлюдненням 

власного практикоорієнтованого досвіду безпосередньо виступами та 

поданням до публікації тез доповідей. 

5. Організувати для педагогів Харківщини проведення відповідних 

тренінгів і майстер-класів з питань підготовки науково-педагогічних і 

навчально-методичних матеріалів щодо публікацій у відкритих виданнях 

України. 

6. Створити консалтингову сторінку на сайті Кафедри інформаційних, 

комп’ютерних і поліграфічних технологій УІПА для надання відповідних 

консультацій освітянам, що бажають брати участь у науково-практичних 

заходах, у т. ч. і в щорічному Форумі, щоб підготувати педагогів до 

спілкування в on-line режимі. 

7. Забезпечити компетентну допомогу педагогам–практикам з питань 

наукового обґрунтування тем доповідей щодо виступів на семінарах, 
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конференціях, форумах із врахуванням побажань та коментарів учасників. 

8. Організувати проведення он-лайн круглих столів та вебінарів із 

закладами освіти м. Харкова та Харківської області для виявлення 

актуальних питань, пов’язаних із розбудовою єдиного інформаційного 

простору української освіти на рівні кожного навчального закладу. 

9. Запровадити заходи щодо сприяння розробленню нових 

педагогічних і навчальних технологій, засобів та методик за інноваційною 

тематикою для розбудови єдиного відкритого інформаційного простору 

української освіти на рівні навчальних закладів і освітніх установ. 

10. Забезпечити проведення наукових досліджень на базі навчальних 

закладів м. Харкова та Харківської області (за бажанням експериментальних) 

із виявлення проблем розбудови єдиного відкритого інформаційного 

простору та представлення їх для обговорення. 

11. Залучити слухачів (учнів шкіл, П(ПТ)НЗ, студентів виш, аспірантів, 

докторантів) до участі у наукових, творчих розробках та представлення 

результатів на конкурсах, олімпіадах та інших інтелектуальних змаганнях 

шляхом організації позашкільних (позаурочних) занять та засобами 

налагодження комунікацій між основною, старшою, вищою та академічною 

школою у векторі виявлення, формування та розвитку інтелектуального 

потенціалу України. 

12. Залучити магістрантів, аспірантів і докторантів Української 

інженерно-педагогічної академії, педагогічних працівників (вчителів, 

викладачів, майстрів виробничого навчання методистів), менеджерів освіти 

(директорів навчальних закладів та освітніх установ і організацій) м. Харкова 

та Харківської області до спільної науково-практичної роботи (підготовка 

матеріалів для публікації у збірниках наукових праць та виступів на 

конференціях, семінарах, форумах, а також безпосередньої організації і 

проведенні заходів). 

13. Започаткувати Конкурс на кращу методичну розробку з 

використанням портальних структур і прикладних продуктів УІПА і 

НЦ «МАН України» з відповідним заохоченням і стимулюванням переможців 

(розробити, концепцію, положення, умови і критерії конкурсних змагань). 

14. Організувати проведення тренінгу для освітян з питань розроблення 

сучасних електронних підручників засобами онтологічної призми. 

15. Проводити щомісячні (щоквартальні) Web-зустрічі щодо 

обговорення результатів спільної діяльності та їх коригування. 

16. Підготовити електронну та друковану збірку матеріалів Форуму для 

розповсюдження і впровадження у практику з метою заохочення 
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педагогічних колективів навчальних закладів м. Харкова та Харківської 

області до спільної діяльності. 

17. Видати електронну та друковану збірку матеріалів Всеукраїнського 

науково-практичного Web-форуму «Розбудова єдиного інформаційного 

простору української освіти – вимога часу» у вигляді збірнику. 

18. Розмістити електронну версію Збірнику матеріалів Всеукраїнського 

науково-практичного Web-форуму «Розбудова єдиного інформаційного 

простору української освіти – вимога часу» на сайті Кафедри комп’ютерних, 

інформаційних і поліграфічних технологій Української інженерно-

педагогічної академії (http://ikpt.uipa.edu.ua) та на сайті Громадської 

організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними 

системами» (http://adaptive.16mb.com). 

19. Опублікувати друковану версію Збірнику матеріалів Всеукраїнського 

науково-практичного Web-форуму «Розбудова єдиного інформаційного 

простору української освіти – вимога часу» за сприянням Національного 

центру «Мала академія наук України» та Льотної академії Національного 

авіаційного університету з відповідним рецензуванням і редагуванням за 

взаємодомовленістю. 

20. Підготовити сертифікати для доповідачів Форуму з певною 

офіційною реєстрацією. 

21. Оприлюднити інформацію про роботу Форуму на сайтах освітніх 

установ і навчальних закладів з метою популяризації інноваційних науково-

практичних заходів і впровадженню ідей учасників Форуму в освітню 

практику України. 

http://ikpt.uipa.edu.ua/
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ПЕРСОНАЛІЇ WEB-ФОРУМУ 

1. Атамась Артем Іванович – науковий співробітник відділу створення навчально- 
тематичних систем знань Національного центру «Мала академія наук України» 
МОН України і НАН України, м. Київ; 

2. Баніт Ольга Василівна –докторант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, м. Київ; 

3. Баранова Лiлiя Миколаївна – старший викладач кафедри iноземних мов 
Державного Університету Телекомунікацій, м. Київ; 

4. Барвіцька Галина Кирилівна – старший науковий співробітник відділу 
інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру «Мала академія 
наук України» МОН України і НАН України, кандидат філологічних наук, м. Київ; 

5. Баркова Ольга Валентинівна – науковий співробітник, заступник голови технічного 
комітету стандартизації ТК-144 інформація і документація керівник міжнародних 
науково-практичних заходів «Оцифроване надбання», кандидат технічних наук, 
м. Київ; 

6. Басараб Володимир Ярославович – викладач факультету енерготехнологій та 
підприємництва Бурштинського енергетичного коледжу Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу, кандидат педагогічних наук, 
викладач-методист, м. Бурштин Івано-Франківської області; 

7. Білик Жанна Іванівна – науковий співробітник відділу створення навчально-
тематичних систем знань Національного центру «Мала академія наук України» 
МОН України і НАН України, м. Київ; 

8. Бондаренко Тетяна Сергіївна – доцент кафедри інформаційних, комп'ютерних та 
поліграфічних технологій Української інженерно-педагогічної академії, 
представник Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-
педагогічними системами», кандидат педагогічних наук, м. Харків; 

9. Бруєва Вікторія Анатоліївна, аспірант, молодший науковий співробітник науково-
дослідної частини Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків; 

10. Василашко Ірина Павлівна –керівник сектору підготовки вчителів STEM-освіти 
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти МОН України», 
м. Київ; 

11. Ващенко Любов Іванівна – аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
Національної академії педагогічних наук України, м. Київ; 

12. Волошкова Лада Миколаївна – викладач інформаційних технологій, старший 
викладач Державного навчального закладу «Київський професійний коледж з 
посиленою військовою та фізичною підготовкою», м. Київ; 

13. Гарасимів Тарас Зіновійович – заступник директора Навчально-наукового інституту 
права і психології Національного університету «Львівська політехніка», доктор 
юридичних наук, професор, м. Львів; 

14. Гермак Ольга Леонідівна – аспірант Інституту професійно-технічної освіти 
Національної академії педагогічних наук України, викладач спецдисциплін 
енергетичного профілю Державного навчального закладу «Криворізький центр 
професійної освіти металургії та машинобудування», м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області; 

15. Гончарова Ірина Петрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи 
Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище 
поліграфії та інформаційних технологій», м. Дніпро; 

16. Гончарова Наталія Олександрівна – старший науковий співробітник відділу STEM-
освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти МОН 
України», кандидат педагогічних наук, м. Київ; 
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17. Горбенко Світлана Леонідівна – старший науковий співробітник відділу SТЕМ-
освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти МОН 
України», кандидат психологічних наук, доцент, м. Київ; 

18. Горетько Тетяна В'ячеславівна – старший викладач кафедри іноземних мов 
Державного Університету Телекомунікацій, м. Київ; 

19. Громов Євген Володимирович – доцент кафедри інформаційних, комп’ютерних та 
поліграфічних технологій Української інженерно-педагогічної академії, кандидат 
педагогічних наук, м. Харків; 

20. Гуменний Олександр Дмитрович – старший науковий співробітник лабораторії 
електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти 
Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, м. Київ; 

21. Гуралюк Андрій Георгійович – старший науковий співробітник відділу створення та 
використання інтелектуальних мережних інструментів Національного центру «Мала 
академія наук України» МОН України і НАН України, представник Громадської 
організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, м. Київ; 

22. Єльникова Галина Василівна – завідувач кафедри менеджменту Української 
інженерно-педагогічної академії, голова Громадської організації «Школа 
адаптивного управління соціально-педагогічними системами», доктор педагогічних 
наук, професор, м. Харків; 

23. Зуєв Михайло Ігорович – завідувач відділу інтелектуальної власності Національного 
центру «Мала академія наук України» м. Київ; 

24. Ієвлєв Олександр Миколайович – доцент кафедри педагогіки та соціального 
управління Навчально-наукового інституту права і психології Національного 
університету «Львівська політехніка», кандидат технічних наук, доцент, м. Львів; 

25. Іслам Аліна Володимирівна – методист Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Криворізький навчально-виробничий центр», кандидат 
педагогічних наук, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області; 

26. Каменєва Ірина Павлівна – науковий співробітник сектору досліджень освітніх 
процесів відділу STEM-освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації 
змісту освіти МОН України», м. Київ; 

27. Коваленко Марина Вадимівна – методист вищої категорії сектору досліджень 
освітніх процесів відділу STEM-освіти Державної наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти МОН України», м. Київ; 

28. Коваленко Олена Едуардівна – ректор Української інженерно-педагогічної 
академії, доктор педагогічних наук, професор, м. Харків; 

29. Ковтун Сергій Володимирович – викладач предмету «Технологія» Люботинського 
міжшкільного навчально-виробничого комбінату Люботинської міської ради 
Харківської області, м. Люботин; 

30. Косик Вікторія Миколаївна – начальник відділу цифрової освіти та інформаційно-
комунікаційних технологій Державної наукової установи «Інститут модернізації 
змісту освіти МОН України», м. Київ; 

31. Кудикіна Надія Василівна – професор Комунального вищого навчального закладу 
Київської обласної ради «Коледж культури і мистецтв» «Білоцерківський гуманітарно-
педагогічний коледж», доктор педагогічних наук, професор, м. Біла Церква; 

32. Кузьменко Ольга Степанівна – доцент кафедри фізико-математичних дисциплін 
Льотної академії Національного авіаційного університету, кандидат педагогічних 
наук, м. Кропивницький; 

33. Купріянов Олександр Володимирович – професор кафедри інформаційних, 
комп’ютерних та поліграфічних технологій Української інженерно-педагогічної 
академії, доктор технічних наук, м. Харків; 



 

168 

34. Лазарєв Микола Іванович – проректор з наукової роботи Української інженерно-
педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор, м. Харків; 

35. Легун Віктор Трохимович – директор Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Криворізький навчально-виробничий центр», м. Кривий 
Ріг Дніпропетровської області; 

36. Липчанська Юлія Олександрівна – методист Науково-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Харківській області, м. Харків; 

37. Лісовий Оксен Васильович – директор Національного центру «Мала академія наук 
України», кандидат філософських наук, доцент, м. Київ; 

38. Лозова Оксана Володимирівна – завідувач сектору науково-методичного 
забезпечення SТЕМ-освіти відділу SТЕМ-освіти Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти МОН України», м. Київ; 

39. Маслова Тетяна Василівна – вчителя початкових класів Середньої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів с.Уладівка Літинського району Вінницької області; 

40. Неділько Сергій Миколайович – начальник Льотної академії Національного 
авіаційного університету, доктор технічних наук, професор, м. Кропивницький; 

41. Нечуйвітер Олеся Петрівна – завідувач кафедри інформаційних, комп'ютерних та 
поліграфічних технологій Української інженерно-педагогічної академії, доктор 
фізико-математичних наук, м. Харків; 

42. Ортинський Володимир Львович – директор Навчально-наукового інституту права і 
психології Національного університету «Львівська політехніка», доктор 
юридичних наук, професор, м. Львів; 

43. Палькевич Юлія Святославівна – т.в.о. завідувача відділом інформаційно-
аналітичної роботи Комунального позашкільного навчального закладу «Київська 
Мала академія наук учнівської молоді», кандидат економічних наук, старший 
науковий співробітник, м. Київ; 

44. Патрикеєва Олена Олександрівна – начальник відділу STEM-освіти Державної 
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти МОН України», м. Київ; 

45. Паржницький Віктор Валентинович – начальник відділу наукового та навчально-
методичного забезпечення змісту професійної освіти Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти МОН України», кандидат педагогічних наук, 
м. Київ; 

46. Перегуда Наталія Ігорівна – завідувач сектору цифрових технологій в освіті 
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти МОН України», 
м. Київ; 

47. Поштарук Ярослава Іванівна – викладач-методист, викладач інформаційних 
технологій та програмування Державного навчального закладу «Київський 
професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», м. Київ; 

48. Ріпневський Олександр Олександрович – студент групи КВ-62м Факультету 
Прикладної Математики Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; 

49. Ростока Марина Львівна – старший науковий співробітник відділу інформаційно-
дидактичного моделювання Національного центру «Мала академія наук України» 
МОН України і НАН України, представник Громадської організації «Школа 
адаптивного управління соціально-педагогічними системами», кандидат 
педагогічних наук, старший викладач, м. Київ; 

50. Русанова Марина Ігорівна – доцент кафедри політології та правознавства 
Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат 
історичних наук, м. Старобільськ Луганської області; 

51. Русланова Тетяна Олександрівна – директор Науково-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Харківській області, м. Харків; 
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52. Савєльєва Тетяна Анатоліївна – аспірант Української інженерно-педагогічної 
академії, заступник директора з НВР Харківського державного професійно-
педагогічного коледжу ім. В.І. Вернадського, м. Харків; 

53. Савченко Ірина Миколаївна – учений секретар Національного центру «Мала 
академія наук України» МОН України і НАН України, представник Громадської 
організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, м. Київ; 

54. Савченко Ярослав Володимирович – студент Факультету Біомедичної Інженерії 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського», м. Київ; 

55. Семенов Андрій Іванович – директор приватного закладу «Центр професійної 
освіти і навчання», м. Кривий Ріг Дніпропетровської області; 

56. Стойчик Тетяна Іванівна – заступник директора з навчально-виробничої роботи 
Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею, кандидат 
педагогічних наук, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області; 

57. Стрижак Олександр Євгенійович – заступник директора з наукової роботи 
Національного центру «Мала академія наук України» МОН України і НАН 
України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, м. Київ; 

58. Сушенцева Лілія Леонідівна – професор кафедри педагогіки та соціального 
управління Навчально-наукового інституту права і психології Національного 
університету «Львівська політехніка», доктор педагогічних наук, доцент, м. Львів; 

59. Тарасюк Анатолій Петрович – проректор з науково-педагогічної роботи Української 
інженерно-педагогічної академії, доктор технічних наук, професор, м. Харків; 

60. Теловата Марія Теодозіївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри обліку та оподаткування Національної академії статистики, обліку та 
аудиту, м. Київ; 

61. Тижненко Наталія Едуардівна – директор Люботинського міжшкільного навчально-
виробничого комбінату Люботинської міської ради Харківської області, м. Люботин; 

62. Тропіна Ірина Вікторівна – завідувач сектору розвитку інформаційно-цифрової 
компетентності відділу цифрової освіти та ІКТ Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти МОН України», м. Київ; 

63. Чаговець Борис Миколайович – заступник директора з науково-методичної 
роботи Криворізького природничо-наукового ліцею, кандидат педагогічних 
наук, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області; 

64. Чернецький Ігор Станіславович – завідувач відділу навчально-тематичних 
систем знань Національного центру «Мала академія наук України», кандидат 
педагогічних наук, м. Київ; 

65. Черноморець Валентина Василівна – завідувач сектору досліджень освітніх 
процесів відділу STEM-освіти Державної наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти МОН України», м. Київ; 

66. Черевичний Геннадій Семенович – доцент кафедри новітньої історії Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, м. Київ; 

67. Чистякова Наталія Геннадіївна – методист Державного навчального закладу 
«Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 
підготовкою», м. Київ; 

68. Шаповалов Віталій Борисович – молодший науковий співробітник, відділу 
навчально-тематичних систем знань Національного центру «Мала академія наук 
України» МОН України і НАН України, м. Київ; 

69. Шаповалов Євген Борисович – молодший науковий співробітник, відділу 
навчально-тематичних систем знань Національного центру «Мала академія наук 
України» МОН України і НАН України, м. Київ; 
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70. Шаповалова Ірина Миколаївна – вчитель-методист, вчитель початкової школи 
ШДС-Гімназії «Євроленд», м. Київ; 

71. Шеремет Ольга Володимирівна – методист Обласного комунального позашкільного 
навчального закладу «Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді», 
м. Чернігів; 

72. Штепура Алла Павлівна – викладач кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя, м. Ніжин Чернігівської області; 

73. Юрженко Володимир Васильович – професор кафедри теорії і методики 
технологічної освіти та комп’ютерної графіки Державного вищого навчального 
закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди», доктор педагогічних наук, професор, м. Київ; 

74. Юрженко Лілія Вікторівна – доцент кафедри соціології і суспільних наук Академії 
праці, соціальних відносин і туризму, кандидат соціологічних наук, доцент, 
м. Київ. 



 

171 

ФОТОМАТЕРІАЛИ 

 

Відкриття форуму, вітальні слова ректора Української інженерно-педагогічної академії. 
Олена Коваленко. м. Харків, 22.03.2018. 

 
Привітання учасникам форуму від представників науково-програмного і 

організаційного комітетів. 
Микола Лазарєв, Олеся Нічуйвітер, Олександр Купріянов, Тетяна Бондаренко. 

м. Харків, 22.03.2018. 
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Вітальні слова і доповідь заступника з наукової роботи 
Національного центру «Мала академія наук України». 

Олександр Стрижак. м. Київ, 22.03.2018. 
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Національний центр «Мала академія наук України». Ірина Савченко. 
м. Київ, 22.03.2018. 

 

Національний центр «Мала академія наук України». 
Відділ інформаційно-дидактичного моделювання. Марина Ростока. 

м. Київ, 22.03.2018. 
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Національний центр «Мала академія наук України». 
Ірина Савченко, Галина Барвіцька, Геннадій Черевичний. м. Київ, 22.03.2018. 

 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Кафедра новітньої історії. 

Геннадій Черевичний. м. Київ, 22.03.2018. 
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Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Криворізький навчально-виробничий центр». Віктор Легун, Аліна Іслам. 

м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 22.03.2018. 
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Криворізький природничо-науковий ліцей. Борис Чаговець. 

м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 22.03.2018. 

 

Обласний комунальний позашкільний навчальний заклад 
«Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді». 

Ольга Шеремет. м. Чернігів, 22.03.2018. 
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Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище поліграфії та 
інформаційних технологій». Ірина Гончарова. м. Дніпро, 22.03.2018. 

 

Національний центр «Мала академія наук України». 
Відділ навчально-тематичних систем знань. Доповідь-презентація Євгена Шаповалова. 

м. Київ, 22.03.2018. 
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Приватний заклад «Центр професійної освіти і навчання». Андрій Семенов. 
м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 22.03.2018. 

 

Державний навчальний заклад «Криворізький центр металургії та машинобудування». 
Ольга Гермак. м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 22.03.2018. 

   

Фото-калейдоскоп виступів учасників Форуму. м. Київ-Харків, 22–23.03.2018. 
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Льотна академія Національного авіаційного університету. 
Кафедра фізико-математичних дисциплін. Ольга Кузьменко. 

м. Кропивницький. 22.03.2018. 

 
Національний центр «Мала академія наук України». 

Відділ інформаційно-дидактичного моделювання. Галина Барвіцька. 
м. Київ, 22.03.2018. 
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Українська інженерно-педагогічна академія. 
Кафедра інформаційних, комп’ютерних та поліграфічних технологій. 

Олександр Купріянов, Тетяна Бондаренко. м. Харків, 22.03.2018. 
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Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей. 
Тетяна Стойчик м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 22.03.2018. 

 
Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України. 

Лабораторія електронних навчальних ресурсів. Олександр Гуменний. 
м. Київ, 22.03.2018.
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Українська інженерно-педагогічна академія. 
Галина Єльникова, Олеся Нічуйвітер, Тетяна Бондаренко. 

м. Харків, 23.03.2018. 

 
Українська інженерно-педагогічна академія. Кафедра менеджменту. 

ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами». 
Галина Єльникова, м. Харків, 23.03.2018. 
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Національний центр «Мала академія наук України». 

Заключне слово. Ірина Савченко, Марина Ростока. 
м. Київ, 23.03.2018. 
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