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Коваленко Олена (голова форуму, спікер), ректор Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних 
наук, професор (Україна); 
Березівська Лариса (спікер), директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, доктор 
педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України (Україна); 
Лук’янова Лариса (спікер), директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 
Національної академії педагогічних наук України (Україна); 
Нечуйвітер Олеся (голова науково-програмного комітету), завідувач кафедри інформаційних, комп'ютерних технологій 
і математики Української інженерно-педагогічної академії, доктор фізико-математичних наук, доцент (Україна); 
Браїков Андрій (спікер), декан факультету фізики, математики та інформатики Тираспольського державного 
університету, доцент кафедри інформаційних технологій (Республіка Молдова); 
Величко Олександр (спікер), ректор Національної металургійної академії України, доктор технічних наук, професор, 
Лауреат державної премії в галузі науки і техніки України (Україна); 
Войтович Радмила, ректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, доктор наук з 
державного управління, професор (Україна); 
Гавриленко Світлана (спікер), доцент, кандидат  фізико-математичних наук, Президент Теософського товариства в Україні; 
Дучева Златоелі, начальник відділу управління безперервної освіти Тракійского університету, доктор наук (Болгарія); 
Зурабашвілі Зураб, керівник Центру підтримки студентів Горійського державного педагогічного університету (Грузія); 
Єльникова Галина (почесний модератор наукового чату), голова Ради Громадської організації «Школа адаптивного 
управління соціально-педагогічними системами», професор Української інженерно-педагогічної академії, доктор 
педагогічних наук, професор (Україна); 
Іващенко Валерій, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 
академік АІН України, академік АН ВШ України, Заслужений працівник освіти України, перший проректор Національної 
металургійної академії України (Україна); 
Ленгьельфаусі Томаш, ректор Університету DTI, доктор педагогічних наук, доктор філософії (Словаччина); 
Меквабідзе Руісан, керівник відділу міжнародних зв'язків Горійського державного педагогічного університету, доктор 
наук, професор (Грузія); 
Мидодашвілі Леван, керівник служби забезпечення якості Горійського державного педагогічного університету, доктор 
фізико-математичних наук, доктор наук, професор (Грузія); 
Келемен Габріела, доцент кафедри наукової освіти, психології та соціальної роботи, заступник декана факультету навчальних 
наук, психології та соціальних наук Аурел Влайку університету Арада, доктор філософії (Румунія); 
Коваленко Олександр, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 
О. М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, голова правління Чернігівської 
обласної організації Національної Спілки краєзнавців України, кандидат історичних наук, професор (Україна); 
Купріянов Олександр, проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії, доктор технічних 
наук, доцент (Україна);  
Пижик Андрій (модератор наукового чату), завідувач кафедри новітньої історії України Київського нацціонального 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, доцент (Україна); 
Помиткін Едуард (спікер), провідний науковий співробітник відділу психології праці, директор Психологічного 
консультативно-тренінгового центру Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної 
академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор (Україна); 
Пріб Гліб, завідувач кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, доктор 
медичних наук, професор (Україна); 
Рад Дана Вероніка, доцент кафедри наукової освіти, психології та соціальної роботи Аурел Влайку університету 
Арада, доктор філософії (Румунія); 
Сидоров Микола, помічник начальника із загальних питань та інноваційної роботи Льотної академії Національного 
авіаційного університету, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (Україна); 
Стойкова Ваня, декан факультету техніки та технологій Тракійского університету, доктор наук (Болгарія); 
Теловата Марія, завідувач кафедри обліку та оподаткування Національної академії статистики, обліку та аудиту, професор 
Європейського інституту безперервної освіти Словаччини, сертифікований експерт Національної агенції забезпечення 
якості вищої освіти, Заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор (Україна); 
Урбанек Анджей, проректор з навчальної роботи Інституту безпеки та управління Поморської академії у Слупську, 
доктор габ. (Польща); 
Хрмо Роман, проректор із якості та розвитку Університету DTI, доктор філософії, MBA (Словаччина); 
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Хао Висент Джейэр Чин (спікер), керівник Теософського товариства, засновник теософських шкіл та курсів духовного 
самоперетворення на Філіппінах (Філіппіни); 
Хойновські Лех, директор Інституту безпеки та управління Поморської академії у Слупську, доктор габ. (Польща); 
Швачич Геннадій, завідувач кафедри прикладної математики та обчислювальної техніки Національної металургійної 
академії України, доктор технічних наук, професор (Україна); 
Шкода Мирослав, проректор з міжнародних зв'язків Університету DTI, доктор технічних наук, доктор філософії 
(Словаччина). 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:  Forum SOIS,2021 
Бондаренко Тетяна (голова оргкомітету від основного організатора, координатор з наукового та інформаційно-
технологічного супроводу організації й проведення форуму, модератор наукового чату), доцент кафедри 
інформаційних, комп'ютерних технологій і математики Української інженерно-педагогічної академії, представник 
Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», доктор 
педагогічних наук, доцент (Україна); 
Ростока Марина (голова оргкомітету від співорганізаторів, координатор з науково-програмної організації й 
проведення форуму, модератор наукового чату), старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-
аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, 
представник Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», 
кандидат педагогічних наук (доктор філософії) (Україна); 
Баніт Ольга (почесний модератор наукового чату), провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту  
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, доктор 
педагогічних наук, старший дослідник (Київ, Україна); 
Бачієва Лариса (координатор наукового чату), представник Ради Громадської організації «Школа адаптивного 
управління соціально-педагогічними системами», кандидат педагогічних наук, доцент (Харків, Україна); 
Більчік Олександр, викладач Університету DTI, доктор філософії (Дубниця-над-Вагом, Словаччина); 
Веверіта Тетяна, старший викладач кафедри інформаційних технологій, начальник відділу інформаційних технологій 
Тираспольського державного університету, доктор філософії (Кишиневу, Республіка Молдова);  
Гермак Ольга, (модератор наукового чату), старший викладач Білоцерківського інституту неперервної професійної 
освіти, викладач спеціальних дисциплін енергетичного профілю ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти 
металургії і машинобудування» (Кривий Ріг, Україна); 
Годлевська Катерина (модератор наукового чату), старший науковий співробітник Відділу зарубіжних систем 
педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук (Київ, Україна); 
Гончаров Едуард (модератор наукового чату), директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти 
у Донецькій області (Краматорськ, Україна); 
Гуралюк Андрій, завідувач сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового 
інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник (Київ, Україна); 
Карпенко Світлана (модератор наукового чату), директор наукової бібліотеки Української інженерно- 
педагогічної академії (Харків, Україна); 
Кузьменко Ольга (модератор наукового чату), професор кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії 
Національного авіаційного університету, доктор педагогічних наук, доцент (Кропивницький, Україна); 
Лучанінова Ольга (модератор наукового чату), професор кафедри інженерної педагогіки Національної металургійної 
академії України, представник Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними 
системами», доктор педагогічних наук, професор (Дніпро, Україна); 
Раєвська Яна (модератор наукового чату), професор кафедри психології Інституту підготовки кадрів Державної служби 
зайнятості України, доктор психологічних наук (Київ, Україна); 
Роман Аліна Фелісія, викладач Аурел Влайку університету Арада, доктор філософії (Арад, Румунія);  
Русланова Тетяна, директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області (Харків, Україна); 
Селецький Андрій (модератор наукового чату), завідувач відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник (Київ, Україна); 
Еджерау Анка Мануела, доктор філософії Аурел Влайку університету Арада (Арад, Румунія); 
Криштоф’якова Люсія, заступник завідувача кафедри дидактики, технологій і освітніх технологій Університету DTI, 
кандидат технічних наук (Дубниця-над-Вагом, Словаччина); 
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Маріан Павле, учений секретар Тираспольського державного університету, доцент кафедри інформаційних технологій 
(Кишинев, Республіка Молдова); 
Мгжебришвілі Олександр, проректор Горійського державного педагогічного університету, доктор наук, 
професор (Горі, Грузія); 
Нестеренко Роман (модератор наукового чату, координатор форуму з міжнародних зв'язків), керівник Навчально-
наукового центру довузівської підготовки, інноваційних освітніх технологій та академічної мобільності 
Української інженерно- педагогічної академії (Харків, Україна); 
Павлиш Тетяна (модератор наукового чату), доцент Криворізького навчально-наукового інституту Донецького 
університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук (Кривий Ріг, Україна); 
Пеліванова Таня, завідувач  кафедри електротехніки, електроніки  та автоматики Тракійского університету, доктор 
наук (Стара Загора, Болгарія); 
Садуллаєва Нілуфар, завідувач кафедри порівняльної лінгвістики Національного університету Узбекистану імені Мірцо 
Улугбека, доктор наук, доцент (Ташкент, Узбекистан); 
Сосіашвілі Георгій, ректор Горійського державного педагогічного університету, доктор наук, професор (Горі, Шида 
Картлі, Грузія); 
Стрілюк Олена, заступник директора з наукової роботи Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних 
дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, 
кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин (Чернігів, Україна); 
Черевичний Геннадій (координатор наукового чату), доцент кафедри новітньої історії України Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, доцент (Київ, Україна);  
Шкурлат Ізабелла, заступник директора Інституту безпеки та управління Поморської академії у Слупську, кандидат 
соціологічних наук (Слупськ, Польща); 
Юда Лариса (модератор наукового чату), доцент кафедри археології, етнології  та краєзнавчо-туристичної роботи 
Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук, доцент (Чернігів, Україна). 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
Третього Міжнародного науково-практичного WEB-форуму 

«РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ» 

25–28 травня 2021 року 

 Центральний офіс трансляції Форуму:  

м. Харків, вул. Університетська, 16, Українська інженерно-педагогічна академія 

 Регламент часу (Київський час):  

25.05.2021 10.00 – 15.00 27.05.2021 10.00 – 15.00 

26.05.2021 10.00 – 15.00 28.05.2021 10.00 – 15.00 

Місія форуму: запровадження ідей розбудови єдиного відкритого інформаційного освітнього простору шляхом 
об’єднання зусиль наукових установ і закладів освіти України та Європейських країн, а також держав, що обрали 
пріоритетним шлях сталого розвитку науки і освіти. 
Аудиторія: науковці, педагогічні працівники, управлінці всіх рангів, які стоять на позиціях адаптивного 
реформування освіти, у т. ч. наукової, професійної (професійно-технічної) і позашкільної, запроваджують ефективні 
методики й технології андрагогіки, сприяють формуванню й розвитку трудового та інтелектуального потенціалу 
країни, генерують ідеї випереджального розвитку освіти в умовах розбудови єдиного відкритого інформаційного 
простору освіти впродовж життя. 
Основні мови спілкування: українська, російська, англійська. 
Умова трансляції доповідей іноземною мовою (носія): 
наявність перекладача або субтитрів з перекладом на державну мову України.  

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ФОРУМУ: 
1. Трансдисциплінарна парадигма формування й розвитку науково-освітнього і трудового потенціалу 

держав. Модератори:.Едуард Гончаров, nmcptodon@meta.ua; Марина Ростока, marilvross@gmail.com. 
2. Психологічні засади розбудови єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж 

життя. Модератори: Яна Раєвська, raewskaya@ukr.net; Марина Ростока, marilvross@gmail.com. 
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3. STEM-освіта: досвід, реалії, стратегії. Модератор: Ольга Кузьменко, kuzimenko12@gmail.com. 
4. Теоретично-практичні аспекти розвитку інженерно-педагогічної освіти в умовах сучасних   

трансформацій. Модератор: Ольга Лучанінова, 2017olgapetrovna@gmail.com; 
5. Інноваційні трансформації в економічній, політичній, юридичній, воєнній, мистецькій та медичній 

освіті. Модератори: Ольга Кашаба, olga.kashaba@ukr.net; Олексій Цуркан, curivan69@gmail.com. 
6. Освіта дорослих в умовах динамічного розвитку інформаційного суспільства. 

Модератор: Ольга Баніт, olgabanit@ukr.net. 
7. Стратегії цифрової освіти: засоби, методики, технології, середовища. 

Модератор: Тетяна Бондаренко, bondarenko_tc@uipa.edu.ua. 
8. Професійна мобільність як феномен кар’єрного зростання фахівців в умовах інформаційного 

суспільства. 
Модератори: Тетяна Павлиш, Tanyagrigorivna@ukr.net; Ольга Гермак, olij.germak@gmail.com. 

9. Основні тенденції реформування дошкільної, початкової та загальної середньої освіти на 
сучасному етапі. 
Модератор: Андрій Пижик, pythyk@ukr.net. 
Координатор: Геннадій Черевичний, gscherevichnyj@gmail.com.  

10. Адаптивне управління соціально-педагогічними системами. 
Модератор: Галина Єльникова, galina.yelnikova@gmail.com. 
Координатор: Лариса Бачієва, bachievalarisa@gmail.com. 

11. Сучасні підходи наукових інформаційних центрів і бібліотек у забезпеченні системної освітньої 
аналітики та соціальних комунікацій. 
Модератори: Андрій Селецький, aseletskiy@ukr.net; Світлана Карпенко, karpenko@library.uipa.edu.ua. 

12. Інтернаціоналізація наукової освіти: стратегії випереджального розвитку суспільства знань. 
Модератори: Геннадій Зеленін, otdelzr@uipa.edu.ua, Роман Нестеренко, roman.nesterenko@uipa.edu.ua. 

13. Національна освітянська спадщина країн світу: історико-краєзнавчий аспект. 
Модератор: Лариса Юда, lorachernigiv@ukr.net. 
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Scientific Program Committee Forum SOIS, 2021: 
Olena Kovalenko (President of the Forum), Rector of Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Doctor of Pedagogical Sciences, 
Professor (Ukraine); 
Larysa Berezivska, Director of V. О. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine, Doctor of Pedagogical Sciences, 
Professor, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine (Ukraine); 
Larysa Luk’ianova, Director of Ivan Zyazyun Institute of Pedagogical Education and Adult Education of NAPS of Ukraine, Doctor of 
Pedagogical Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine (Ukraine); 
Olesya Nechuyviter (Chairman of the Organizing Committee), Head of the Department of Information, Computer Technologies and 
Mathematics of the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Doctor of Sciences (Physics and Mathematics), Associate 
Professor (Ukraine); 
Alexander Kovalenko, Director of Educational and Research Institute of History, Ethnology and law by A. M. Lazarevsky Educational and 
Scientific Institute of History and Socio-Humanitarian Disciplines of T. G. Shevchenko National University «Chernihiv Collegium», 
chairman of board of directors of Chernihiv Regional Organization of the National Union of Local Lore of Ukraine, candidate of historical 
sciences, professor (Ukraine); 
Andrzej Urbanek, Vice-rector for educational work of the Institute of Security and Management of the Pomeranian Academy in Slupsk, Dr. 
Hab. (Poland); 
Andriy Pyzhik, Ph.D of Historical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Contemporary History of Ukraine, T. 
Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine). 
Dana Verinica Rad (Direct Moderator), Associate Professor of the department of scientific education, psychology and social work, 
Ph.D. «Aurel Vlaicu» University of Arad, (Romania); 
Eduard Pomytkin, Professor, Doctor of Psychological Sciences, Leading Research Fellow at the Department of Psychology of Labour, Director 
of the Psychological Consultation and Training Centre, Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical and Adult Education of the NAES of Ukraine 
(Ukraine); 
Gabriela Kelemen (Direct Moderator), Vice-Dean of Faculty of Educational Science, Psychology and Social Sciences, Ph.D. «Aurel Vlaicu» 
University of Arad (Romania); 
Gennadiy Shvachich, Head of the Department of Applied Mathematics and Computer Engineering of the National Metallurgical Academy of 
Ukraine, Doctor of Technical Sciences, Professor (Ukraine); 
Prib Gleb, Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Psychology, Institute of Personnel Training of the State 
Employment Service of Ukraine, (Ukraine); 
Halyna Yelnykova (Direct Moderator), Chairman of the board of the PO «School of adaptive management of social and pedagogical systems», 
professor of the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Ukraine); 
Iroda Siddikova, Professor of the Department of Comparative Linguistics at the National University of Uzbekistan named after Mirzo 
Ulugbek, Doctor of Philology, Professor (Uzbekistan); 
Lech Chojnowski, Director of the Institute of Security and Management of the Pomeranian Academy in Slupsk, Dr. Hab. (Poland); 
Levan Midodashvili, Professor Doctor, Head of the Quality Assurance Service of Gori State Teaching University (Gori Georgia); 
Mariia Telovata, Head of the Department of Accounting and Taxation of the National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Doctor of 
Pedagogical Sciences, Professor (Ukraine); 
Miroslav Shkoda, Doc, Ph.Dr, Vice-rector for International relation of DTI University (Slovakia); 
Mykola Sydorov, Deputy Chief on General Issues and Innovative Work of the Aircraft Academy of the National Aviation University, Candidate 
of Pedagogical Sciences, Senior Researcher (Ukraine); 
Oleksandr Kupriianov, Vice-Rector for Scientific Work of the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Doctor of Technical Sciences, 
Associate Professor (Ukraine); 
Roman Hrmo, Doc. PaedDr, Vice-rector for Quality and Development of DTI University, PhDr, MBA, ING-PAED IGIP (Slovakia); 
Ruizan Mekvabidze, Head of the International relation Office of Gori State Teaching University (Georgia); 
Svitlana Havrylenko, Ph.D of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, President of the Theosophical Society in Ukraine; 
Tomas Lengyelfausy, Doc, PaedDr, Rector of DTI University (Slovakia); 
Ivashchenko Valery, Doctor of Engineering Science, Professor, Laureate of the State Prize of Ukraine in the Field of Science and Technology, 
Academician of the AES of Ukraine, Academician of the Academy of Sciences of Ukraine, Honored Education Worker of Ukraine, First Vice-
Rector of the National Metallurgical Academy of Ukraine (Ukraine); 
Vanya Stoykova, Dean of the Faculty of Technics and Technologies of Trakia University, Associate Professor Dr. (Bulgaria); 
Vicente Hao Chin, Founder and Chairman of the Supervisory Board of Golden Link College (Philippines); 
Yana Arustamyan, Head of the Department of Theory of translation and comparative linguistics National University of Uzbekistan named 
after Mirzo Ulugbek, PhD, Associate Professor (Uzbekistan); 
Zlatoeli Ducheva, Head of the Office of Continuing Education of Trakia University, Assistant Professor Dr. (Bulgaria); 
Zurab Zurabashvili, Head of the Support Center for Students at the Gori State Pedagogical University (Georgia).
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Organizing Committee:           Forum SOIS, 2021 
Tetiana Bondarenko (Chairman of the Organizing Committee Coordinator of the Forum, Direct Moderator), Associate 
Professor of the Department of Information, Computer Technologies and Mathematics of the Ukrainian Engineering and 
Pedagogics Academy, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor (Ukraine); 
Marina Rostoka (Chairman of the Organizing Committee, Coordinator of the Scientific-Program of Organization and Holding the 
Forum, Direct Moderator), Senior Researcher of the Department of Scientific Information and Analytical Support of 
Education of V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine, Ph. D of Pedagogical Sciences, (Ukraine); 
Andrei Braicov, Associate Professor, Information Technologies Chair, Dean, Faculty of Physics, Mathematics and Computer 
Science of the Tiraspol State University (Republic of Moldova); 
Alexander Bilcik, Ing, ING-PAED IGIP of DTI University (Slovakia); 
Alina Felicia Roman, Ph.D, «Aurel Vlaicu» University of Arad, (Romania); 
Aleksandr Mgebrishvili, Deputy Rector of Gori State Teaching University, Doctor of Sciences, professor (Georgia); 
Andrii Guraliuk, Head of Sector ICT Department and Scientometrics the Department of Scientific Information and Analytical 
Support of Education of V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine, Ph. D of Pedagogical Sciences, 
Senior Researcher (Ukraine); 
Anca Manuela Egerau, Ph.D, «Aurel Vlaicu» University of Arad, (Romania); 
Eduard Goncharov (Direct Moderator), Director of the Scientific and Methodological Center for Vocational Education in Donetsk 
Region (Ukraine); 
Elena Strilyuk, Deputy Director for Research, A. M. Lazarevsky Educational and Scientific Institute of History and Socio-
Humanitarian  Disciplines of T. G. Shevchenko National University «Chernihiv Collegium», Ph.D of Historical Sciences, Associate 
Professor of the Department of World History and International Relations (Ukraine);  
Gennadii Cherevychnyi (Scientific Chat Coordinator), Ph.D of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of 
Modern History of Ukraine at Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine; 
Giorgi Sosiashvili. Rector of Gori State Teaching University, Doctor of Sciences, professor (Gori, Shida Kartli, Georgia); 
Iza Szkurłat, Deputy Director of the Institute of Security and Management of the Pomeranian Academy in Slupsk, candidate of 
sociological sciences (Slupsk, Poland); 
Katerina Godlevskaya, Higher Senior Officer Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical Education and Adult Education of the National 
Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Candidate of pedagogic sciences (Kiev, Ukraine); 
Yuda Larisa, Associate Professor of the Department of Archeology, Ethnology, and Other Tourism and Tourism Robots of the 
Science and Technology by A. M. Lazarevsky Educational and Scientific Institute of History and Socio- Humanitarian Disciplines of 
T. G. Shevchenko National University «Chernihiv Collegium»,Ph.D of Pedagogical Sciences, Associate Professor (Ukraine). 
Lucia Kristofiakova, Ing., Ph.D, ING-PAED IGIP of DTI University (Slovakia); 
Maria Pavel, Scientific Secretary of the Tiraspol State University, Associate Professor of Information Technology 
Departmen (Republic of Moldova); 
Nilufar Sadullaeva, Head of the Department of Comparative Linguistics at the National University of Uzbekistan named after 
Mirzo Ulugbek, PhD, Associate Professor (Uzbekistan); 
Olha Banit (Direct Moderator), Doctor of Pedagogical Sciences, Senior Researcher of the Department of Andragogy of the Ivan Zyazun 
Institute for Pedagogical Education and Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (Ukraine); 
Olha Kuzmenko(Direct Moderator), Professor of the Department of Physics and Mathematics of the Flight Academy of the 
National Aviation University, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor (Ukraine); 
Olga Lucianinova, Professor of the Department of Engineering Pedagogy of the National Metallurgical Academy, Doctor of 
Pedagogical Sciences, Associate Professor, representative of the Public Organization «School of Adaptive Management of 
Social and Pedagogical Systems», Professor (Ukraine); 
Roman Nesterenko (Forum Coordinator for International Relations), Head of the Pre-University Training and Research Center, 
Innovative Educational Technologies and Academic Mobility, Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy (Ukraine); 
Svetlana Karpenko (Direct Moderator), Director of the Scientific Library of the Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy; 
Tanya Pehlivanova, Associate Professor Dr., Head of Department of Electrical Engineering, Electronics and Automatics of Trakia 
University (Bulgaria); 
Tatiana Veverita, Doctor of Philosophy, Senior Lecturer in Information Technology Department, Head of Information Technology 
Department, Tiraspol State University (Republic of Moldova); 
Tetyana Ruslanova (Online Broadcasting Coordinator), Director of the Scientific and Methodological Center for Vocational 
Education in Kharkiv Oblast (Ukraine); 
Umid Kulijanov, International Projects Coordinator of Tashkent State Pedagogical University named after Nizami (Uzbekistan). 
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Central Broadcasting Offices of the Forum: 

The Main Directions of the Forum: 

The Organization of Work Forum SOIS 

The Third International Scientific and Practical WEB-Forum 
«The Development of the Unified Open Information Space in Lifelong Education» 

on May 25-28th, 2021 

Kharkiv, st. University, 16, Ukrainian Engineering Pedagogics Academy 

 
25.05.2021 10.00 – 15.00 27.05.2021 10.00 – 15.00 
26.05.2021 10.00 – 15.00 28.05.2021 10.00 – 15.00 

The Forum Mission: introduction of ideas for development of the united open information educational space by combining 
efforts of scientific institutions and educational establishments of Ukraine and European countries, as well as the countries 
which have chosen the priority way of sustainable development of science and education. 
Audience: academics, pedagogical workers, managers of all ranks, who stand at the positions of adaptive reformation of 
education, including scientific, vocational and extracurricular; implement effective methods and technologies of andragogy, 
promote the formation and development of the country's labor and intellectual potential, generate ideas for the advanced 
development of education in the context of developing the unified open information space in lifelong education. 
Main languages of communication: Ukrainian, English. 
Condition for the translation of reports in a foreign language (medium): the presence of an interpreter or subtitles with a 

translation into the official language of Ukraine. 

1. Transdisciplinary Paradigm in Shaping and Developing the State Research, Educational and Labour 
Potential. Moderator: Eduard Honcharov, nmcptodon@meta.ua. 

2. Psychological Grounds for Shaping the Unified Open Information Space in Life-Long Education. 
Moderator’s: Yana Raievska, raewskaya@ukr.net; Marina Rostoka, marilvross@gmail.com. 

3. STEM Education: Experience, Realities, Strategies. Moderator: Olha Kuzmenko, kuzimenko12@gmail.com. 
4. Theoretical and Practical Aspects of the Development of Engineering and Pedagogical Education Under the 

Conditions of Modern Transformations. Moderator: Olga Luchaninova, 2017olgapetrovna@gmail.com. 
5. Innovative Transformations in Economic, Political, Legal, Military, Art and Medical Education. Moderator’s: 

Olha Kashaba, olga.kashaba@ukr.net; Oleksii Tsurkan, curivan69@gmail.com. 
6. Adult Education Under the Conditions of the Dynamic Development of Information Society. 

Moderator’s: Olga Banit, olgabanit@ukr.net; Kateryna Hodlevska, katehod89@gmail.com.  
7. Digital Education Strategies: Tools, Methods, Technologies, Environments. 

Moderator: Tetiana Bondarenko, bondarenko_tc@uipa.edu.ua. 
8. Professional Mobility as a Career Growth Phenomenon in Information Society. 

Moderator’s: Tetiana Pavlysh, Tanyagrigorivna@ukr.net; Olga Germak, olij.germak@gmail.com. 
9. Mainstream Trends in Current Reforms of Preschool, Primary, Secondary and High School Education. 

Moderator: Andrii Pyzhyk, pythyk@ukr.net. Coordinator: Gennadii Cherevychnyi, gscherevichnyj@gmail.com. 
10. Adaptive Management of Socio-Pedagogical Systems. 

Moderator’s: Halyna Yelnykova, galina.yelnikova@gmail.com. Coordinator: Larysa Bachiieva, 
bachievalarisa@gmail.com. 

11. Contemporary Approaches in Resource Сentres and Libraries in Terms of Providing Systematic Educational 
Analytics and Social Communications. Moderator’s: Andrii Seletskyi, aseletskiy@ukr.net; Svitlana Karpenko, 
karpenko@library.uipa.edu.ua. 

12. Internationalisation of Research Education: Advanced Development Strategies for Knowledge Society. 
Moderator‘s: Hennadii Zelenin, otdelzr@uipa.edu.ua, Roman Nesterenko, roman.nesterenko@uipa.edu.ua. 

13. National Educational Heritage of the World: Historical and Regional Studies Aspect. 
Moderator: Larysa Yuda, lorachernigiv@ukr.net. 

 

 

 

Timetable (Kyiv time): 
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1-й день Програмний регламент 

10:00–15:00 Відкриття форуму 
1. Виступ ключових спікерів (10–15 хв.): 
10:00–10:15 – Харків, Україна 
Українська інженерно-педагогічна академія 
Олена Коваленко [Olena Kovalenko], ректор, доктор педагогічних наук, професор; 
Олександр Купріянов [Oleksandr Kupriyanov], проректор з наукової роботи, доктор технічних наук. 
10:15–10:30 – Київ, Україна 
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії 
педагогічних наук України 
Лариса Лук'янова [Larysa Lukianova], директор, член-кореспондент Національної академії 
педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор 
Інформаційна нерівність: шляхи подолання, українські реалії [Information Inequality: Ways to 
Overcome, Ukrainian Realities]; 
Едуард Помиткін [Eduard Pomytkin], провідний науковий співробітник відділу психології праці, директор 
Психологічного консультативно-тренінгового центру, доктор психологічних наук, професор 
Стратегічні орієнтири та системні помилки освіти ХХІ століття [Strategic Guidelines and Systemic 
Mistakes of Education of the XXI Century] 
10:30–10:45 – Талінн, Естонія 
Талліннський технологічний університет 
Тія Ройтманн [Tiia Ruutmann], Президент Естонського центру інженерної педагогіки, професор, 
доктор наук 
Інженерно-педагогічна наука як основа ефективного навчання STEM [Engineering Pedagogy Science 
as the Basis of Effective teaching of STEM] 
2. Виступ-представництво вітчизняних і зарубіжних закладів освіти та наукових установ у форматі 
розбудови єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя (7–10 хв.): 
10:45–11:00 – Порталегре, Португалія 
Вища школа освіти та соціальних наук Політехнічного інституту Порталегре, Центр порівняльних 
досліджень, Університет Лісабона 
Луїс Мігель Кардосо [Luis Miguel Cardoso], професор, доктор наук, кафедра мови та 
комунікативних наук 
Освіта, технології та література: формування нашого спільного майбутнього після COVID 
(Education, Technology and Literacies: Shaping our Post-COVID Common Future) 
11:00–11:15 – Кишинев, Республіка Молдова 
Тираспольський державний університет: 
Брайков Андрій [Andrei Braicov], декан факультету фізики, математики та інформатики, доцент 
кафедри інформаційних технологій 
11:15–11:45 – Маніла, Філіппіни 
Коледж Золотого ланцюга 
Вісенте Хао Чин (Vicente Hao Chin), засновник і Голова Наглядової Ради групи загальноосвітніх 
шкіл Golden Link College; 
ГО «Теософське товариство в Україні» 
Гавриленко Світлана (Gavrylenko Svitlana), Президент Теософського товариства в Україні, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент 
Освіта без страху і порівняння – міжнародний досвід [Education without Fear and Comparison – 
International Experience] 
11:45–12:00 – Харків, Україна 
Українська інженерно-педагогічна академія 
Нестеренко Роман [Roman Nesterenko], керівник навчально-наукового центру  інноваційних 
освітніх технологій та академічної мобільності 
Академічна мобільність як ключовий фактор інтеграції ЗВО у Європейський науково-освітній 
простір [Academic mobility as a key factor in the integration of HEI's into the European Research and 
Education Area] 
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12:00–12:15 – Чернігів, Україна 
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка 
Юда Лариса (Yuda Larysa), доцент кафедри історії України, археології та краєзнавства, кандидат 
педагогічних наук, доцет 
Формування професійних компетентностей здобувачів освіти у ЗВО засобами краєзнавства 
[Establishment of Professional Competencies of Students in HEI by Facilities of Local Lore] 
12:15–15:00 
Презентація наукових напрямів модераторами 

Режим часу Зміст програми 

26.05.2021 
10:00–15:00 

Науковий чат 1. 
ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНА ПАРАДИГМА ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ НАУКОВО-

ОСВІТНЬОГО І ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВ 
Scientific Chat 1. 

Transdisciplinary Paradigm in Shaping and Developing the State Research, 
Educational and Labour Potential 

10:00–12:00 
ВІДКРИТТЯ ДНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ. 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ЛІДЕРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І ЗАРУБІЖЖЯ 
1 2 

10:00–10:30 
 
 
 
 

10:30–11:00 
 
 
 
 
 

11:00–11:30 
 

 

11:30–12:00 

Вплив дистанційної та змішаної форм організації освітнього процесу на якість підготовки 
трудового потенціалу Донецької області [The Influence of Remote and Mixed Forms Organization of 
the Educational Process on the Quality of  Training of Labor Potential in Donetsk Region] 
Гончаров Едуард [Honcharov Eduard], директор Навчально-методичного центру ПТО у 
Донецькій області, м. Краматорськ, Україна; 
Проєкт вдосконалення енергетичного стандарту будівлі муніципальної адміністрації 
Вишгорода на основі європейського рівня енергетичного стандарту [The Project of 
Improvement the Energy Standard of the Municipal Administration Building of Vyshgorod on the 
Basis of an European Energy Standard Level] 
Русланова Тетяна [Ruslanova Tetiana], директор Науково-методичного центру ПТО у 
Харківській області, м.Харків, Україна. 
Проєкт NaKoPa: інновації та перспективи [NaKoPa project: Innovations and Prospects] 
Коберлайн-Керлер Юрген [Koeberlein-Kerler Juergen], аспірант кафедри педагогіки, методики та 
менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна. 
Створення нових механізмів управління на основі партнерства та стандартизації 
підготовки викладачів професійної освіти в Українській інженерно-педагогічній академії 
[Creation of New Mechanisms of Governance Based on Partnership and Standardization of 
Vocational Teachers’ Education in Ukrainian Engineering Pedagogics Academy] 
Брюханова Наталія [Briukhanova Nataliia], доктор педагогічних наук,професор, 
завідувачка кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти, Українська інженерно-
педагогічна академія, м. Харків, Україна. 

12:00–12:10 Відкриття напряму модератором. 
Трансдисциплінарна парадигма формування й розвитку науково-освітнього і трудового 
потенціалу держав [Transdisciplinary paradigm in shaping and developing the state research, 
educational and labour potential] 
Гончаров Едуард [Honcharov Eduard], директор Навчально-методичного центру ПТО у 
Донецькій області, м. Краматорськ, Україна. 
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12:10–12:20 Інноваційне освітнє середовище – запорука конкурентоспроможності випускника 

сучасного закладу професійної (професійно-технічної) освіти [Innovative Educational 
Environment – the Key to the Competitiveness of a Graduate of a Modern Institution of 
Professional (Vocational) Education] 
Данилюк Мирослав [Myroslav Danylyuk], директор, Вище професійне училище №13 
м. Івано-Франківська, м. Івано-Франківськ, Україна; 

12:20–12:30 Трансдисциплінарний підхід до освітнього процесу [Transdisciplinary Approach to the 
Educational Process] 
Гуралюк Андрій [Guraliuk Andrii], завідувач сектору інформаційно-комунікаційних 
технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти 
ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, м. Київ, Україна. 

12:30–12:40 Формування та розвиток інформаційно-цифрових та професійних компетентностей як 
ключова складова підготовки конкурентоздатного випускника закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти [Formation and Development of Information-Digital and 
Professional Competencies as a Key Component of Training a Competitive Graduate of the 
Institution Professional (Vocational) Education] 
Пітух Лілія [Pitukh Liliia], викладач професійно-теоретичної підготовки, голова методичної 
комісії класних керівників, Вище професійне училище №13 м. Івано-Франківська, Україна. 

12:40–12:50 Окремий підхід до розвитку знань здобувачів профтехосвіти в сучасному всесвіті 
[A Separate Approach to the Development of Applicants' Knowledge Vocational Education in the 
Modern Universe] 
Коротков Олексій [Oleksii Korotkov], майстер виробничого навчання, Торецький 
професійний ліцей, м. Торецьк, Україна; 

12:50–13:00 Природовідповідна діяльність вчителя в контексті авторської педагогічної концепції 
людини [Nature-Appropriate Activity of a Teacher in the Context of the Author`s Pedagogical 
Concept of a Man] 
Виговська Ольга [Vyhovska Olha], кандидат педагогічних наук, доцент, головний і 
науковий редактор Всеукраїнського науково-практичного журналу «Директор школи, 
ліцею, гімназії», Заслужений працівник освіти України, член НСЖ України, Київ, Україна. 

13:00–13:20 Козацькі човни – відкрите питання. Аналіз інформації в сімбіозі гуманітарних та 
технічних наук [Cossack Boafs – an Open Question] 
Білоног Ганна [Bilonog Ganna], Бурлака Лариса [Burlaka Larysa], Тарутіна Олена [Tarutina 
Olena], ВСП «Одеський Автомобільно-дорожній фаховий коледж Державного університету 
«Одеська Політехніка», м. Одеса, Україна. 

13:20–13:30 Трансдисциплінарні ознаки сучасного інформаційно-освітнього середовища 
[Transdisciplinary Features of the Modern Information and Educational Environment] 
Ростока Марина [Rostoka Marina], кандидат педагогічних наук (доктор філософії), 
старший науковий співробітник відділу наукового інфлрмаційно-аналітичного супроводу 
освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського 
Національної академії педагогічниї наук України, м. Київ, Україна. 

13:30–13:40 Реалізація інноваційних освітніх технологій як засіб досягнення ефективності 
професійного навчання і навчально-виховного процесу в умовах компетентнісної освіти 
[Implementation of Innovative Educational Technologies as a Means of Achieving the 
Effectiveness of Vocational Training and Educational Process in Terms of Competency Education] 
Дубницька Олена [Olena Dubnytska], методист, Вище професійне училище №13 м. Івано-
Франківська, м. Івано-Франківськ, Україна; 
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13:40–13:50 

 
Інновації в навчальному процесі сьогодні- сталість освіти в майбутньому [Innovations in 
the Educational Process Today-Stability of Education in the Future Studying Process] 
Єрмакова Антоніна [Ermakova Antonina], викладач, Маріупольський професійний ліцей 
автотранспорту, м. Маріуполь, Україна; 

13:50–14:00 
 
 
 
 

Формування готовності працівників благодійних організацій до надання освітніх послуг 
в умовах неформальної освіти як особливість діяльності [Formation of Readiness of 
employees of Charitable Organizations to Provide Educational Services in the Conditions of 
Informal Education as a Feature of Activity] 
Кабацька Вікторія [Kabatska Viktoriia], фахівець з соціальної роботи з функціоналом кейс-
менеджменту, Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас-Київ», м. Київ, Україна; 

14:00–14:10 
 

 
 

Інновації в навчальному процесі сьогодні- сталість освіти в майбутньому [Innovations in 
the Educational Process Today -  Stability of Education in Future Studying Process] 
Пічкур Світлана [Pichkur Svitlana], заступник директора, Маріупольський професійний ліцей 
автотранспорту, м. Маріуполь, Україна; 

14:10-14:20 
 

Інноваційні методи підвищення якості підготовки конкурентоздатних фахівців у П(ПТ)О 
[Innovative Methods of Improving the Quality of Training of Competitive Specialists in of the 
Institution Professional (Vocational) Education] 
Шафоростов Олексій [Оleksii Shaforostov], директор, Навчально-методичний кабінет 
професійно-технічної освіти в Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ, Україна. 

14:20–15:00 Закриття Дня професійної освіти 

 

27.05.2021 
10:00–11:00 

Науковий чат 2. 
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗБУДОВИ ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ 

Scientific Chat 2. 
Psychological Grounds for Shaping the Unified Open Information Space in Life-Long Education 

1 2 

10:00–10:15 Відкриття напряму модераторами: 
Алгоритмізація міжпрофесійної взаємодії суб'єктів соціальної сфери [Algorithmization of 
Interprofessional Interaction of Subjects of Social Sphere] 
Раєвська Яна [Raievska Yana], доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри 
психології, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 
м. Київ, Україна; 

Теоретико-методологічні аспекти соціально-психологічної організації лояльності 
наукових і педагогічних працівників в умовах трансдисциплінарної освіти [Theoretical and 
Methodological Aspects of the Socio-Psychological Organization of the Loyalty of Educators in a 
Transdisciplinary Education] 
Ростока Марина [Rostoka Marina], кандидат педагогічних наук (доктор філософії), 
старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу 
освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, 
м. Київ, Україна. 

10:15–10:25 Психологічні умови розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників 
[Psychological Conditions for the Development of Digital Competence of Pedagogical Workers] 
Лукіянчук Алла [Lukiianchuk Alla], кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 
технологій навчання охорони праці та дизайну, Білоцерківський інститут неперервної 
професійної освіти, м. Біла Церква (Київська область), Україна; 
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10:25–10:30 Професійна ідентичність особистості як предмет психологічного дослідження 

[Professional Identity of the Individual as a Subject of Psychological Research] 
Калюжна Євгенія [Kaliuzhna Yevheniia], кандидат психологічних наук, доцент, доцент 
кафедрпи психології, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України; 
Котляр Юлія [Kotliar Yuliia], магістрантка кафедрпи психології, Інститут підготовки кадрів 
державної служби зайнятості України, м. Київ, Україна; 

10:30–10:35 Соціально-психологічна організація лояльності педагогічних працівників в системі 
позашкільної освіти [Social-Psychological Organization of Loyalty of Educators in the System of 
Extracurricular Education] 
Шеремет Ольга [Sheremet Olga], методист, ОКПНЗ «Чернігівська Мала академія наук 
учнівської молоді», м. Чернігів, Україна; 

10:35–10:45 Розвиток позитивних емоційних станів дітей молодшого шкільного віку як психологічна 
проблема [The Development of Positive Emotional States of Primary School Children as a 
Psychological Problem] 
Федорець Антоніна [Fedorets Antonina], керівник, Language School «ChinaHill Club», м. Київ, 
Україна; 

10:45–10:50 Психологічна підтримка дистанційного навчання студентів [Psychological Support for 
Distance Learning Students] 
Учитель Інна [Uchytel Inna], кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
інженерної педагогіки, Національна металургійна академія України, м. Дніпро, Україна. 

Коворкінг Вищого професійного училища № 13 м. Івано-Франківська 
РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 
Implementation of Innovative Educational Technologies as a Means of Achieving 

theEffectiveness of Vocational Training 

10:50–11:00 
Пітух Лілія, голова методичної комісії класних керівників; 
Черевко Вікторія [Cherevko Victoria], соціальний педагог; 
Франюк Лариса [Francis Larissa], психолог. 

  

11:00–12:00 

Науковий чат 3. 
STEM-ОСВІТА: ДОСВІД, РЕАЛІЇ, СТРАТЕГІЇ 

Scientific Chat 3. 
STEM Education: Experience, Realities, Strategies 

1 2 

11:00–11:10 Відкриття напряму модератором: 
STEM-платформи інноваційного середовища як фактор підвищення кваліфікації 
викладача з фізико-технічних дисциплін [STEM-Platforms of the Innovation Environment as 
a Factor of Professional Development of a Teacher of Physical and Technical Disciplines] 
Кузьменко Ольга [Kuzmenko Olha], доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 
фізико-математичних дисциплін, Льотна академія Національного авіаційного 
університету, м. Кропивницький, Україна. 

11:10–11:15 
 

 

Формування освітнього STEM-середовища [Formation of Educational STEM-Environment] 
Василенко Ірина [Iryna Vasylenko], наукова співробітниця відділу STEM-освіти 
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ, Україна; 

11:15–11:25 
 
 

 

Використання технології доповненої реальності в контексті розвитку STEM-освіти [The Use of 
Augmented Reality Technology in the Context of the Development of STEM Education] 
Гончарова Наталія [Honcharova Nataliia], кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник відділу STEM-освіти, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ, Україна; 
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11:25–11:35 

 
 

 

Вдосконалення наукової роботи студентів у векторі STEM-освіти [Improving the Scientific 
Work of Students in Line With STEM Education] 
Дембіцька Софія [Dembitska Sofiia], доктор педагогічних наук, професор кафедри безпеки 
життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький НТУ, м. Вінниця, Україна; 

11:35–11:45 
 
 
 

 

Інтегровані модельні навчальні програми з предметів природничо-технологічного циклу 
для гімназії [Integrated Model Curricula for Natural Science Subjects for the Gymnasium] 
Сіпій Володимир [Sipii Volodymyr], провідний науковий співробітник відділу біологічної, 
хімічної та фізичної освіти, Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна; 

11:45–11:50 
 
 
 

 

Стан та перспективи розвитку STEM-освіти в Китаї [Status and Prospects of STEM Education 
in China] 
Гоу Кванденг [Gou Quandeng], здобувач Ph.D, Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна; 

11:50–11:55 
 
 
 

 

Про застосування методу Case Study у викладанні англійської мови в технічних 
університетах [On Case Study Method in Teaching English at Technical Universities] 
Таукчі Олена [Olena Taukchi], кандидат наук, доцент, Українська інженерно-педагогічна 
академія, м. Харків, Україна; 

11:55–12:00 Дослідницький проект «Хліб – всьому голова» у системі STEM-освіти [Research Project 
«Bread – Everything Head» in the System STEM Education] 
Чупир Тетяна [Chupyr Tatyana], майстер виробничого навчання, Маріупольське вище 
металургійне професійне училище, м. Маріуполь, Україна. 

Обговорення, повідомлення, питання-відповіді 
(адреса сайту для полеміки: https://forumsois.uipa.edu.ua/): 

 

Віртуальний освітній коворкінг як додаткове середовище в професійній підготовці 
майбутніх викладачів [Virtual Educational Coworking as an Additional Environment in the 
Training of Future Teachers] 
Бойко Ірина [Iryna Boiko], аспірантка, ДДПУ, м. Слов'янськ, Україна; 

 

Формування навичок логічного мислення та аналізу у дітей дошкільного віку за 
допомогою конструктора Lego [Formation of Skills of Logical Thinking and Analysis in 
Preschool Children With the Help of Lego Constructor] 
Бурлачка Анастасія [Burlachka Anastasiia], студентка, Українська інженерно-педагогічна 
академія, м. Харків, Україна; 

 

Формування професійної компетентності фахівця в сучасних умовах інформатизації 
освітнього простору [Formation of Professional Competence of the Fahivtsa in the Modern 
Minds of Informatization of the Lighting Space] 
Васюченко Павло [Vasiuchenko Pavlo], доцент, Українська інженерно-педагогічна академія, 
м. Харків, Україна; 

 

Реалізація інноваційних освітніх технологій як засіб досягнення ефективності 
професійного навчання [Implementation of Innovative Educational Technologies as a Means of 
Achieving the Effectiveness of Vocational Training] 
Гінзилевич Мирослава [Mиroslava Ginzelevuch], Майдан Сергій [Sergei Maidan], Максим'юк 
Наталія [Natalia Maksymiuk], Мороз Уляна [Uliana Moroz], Вище професійне училище №13 
м. Івано-Франківська, м. Івано-Франківськ, Україна. 

 



3-й Міжнародний науково-практичний WEB-форум                                                                                                                                  
РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ  
25-28 травня 2021 року, Київ-Харків, Україна 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

12:00–12:40 
 

Науковий чат 4. 
ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНЖЕНЕРНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 
Scientific Chat 4. 

Theoretical and Practical Aspects of the Development of Engineering and Pedagogical 
Education Under the Conditions of Modern Transformations 

1 2 

12:00–12:05 Відкриття напряму модератором. 
Лучанінова Ольга [Luchaninova Olga], доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
інженерної педагогіки, Національна металургійна академія України, м. Дніпро, Україна 
Розвиток інженерно-педагогічної освіти України в умовах відкритого інформаційного 
простору та сучасних трансформацій [Development of Engineering and Pedagogical Education 
of Ukraine in the Conditions of Open Information Space and Modern Transformations] 

12:05–12:10 Деякі аспекти моделі дистанційного навчання [Some Aspects of the Distance Learning Model] 
Іващенко Валерій [Ivashchenko Valery], доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки, академік АІН України, академік АН ВШ України, 
Заслужений працівник освіти України, перший проректор Національної металургійної академії 
України, м. Дніпро, Україна; 
Швачич Геннадій [Shvachich Gennadiy], доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
прикладної математики та обчислювальної техніки Національної металургійної академії 
України, м. Дніпро, Україна; 

12:10–12:15 Особливості освітнього процесу в технічних закладах вищої освіти [Peculiarities of the Educational 
Process In Technical Institutions of Higher Education] 
Ісаєва Людмила [Isaieva Liudmyla], кандтдат хімічних наук, доцент, Національна металургійна 
академія України, м. Дніпро, Україна; 

12:15–12:20 Використання та реалізації традиційних  та інноваційних  форм розвитку інженерно-
педагогічної освіти в умовах сучасних трансформацій [Use and Realization of Traditional and 
Innovative Forms of Development of Engineering and Pedagogical Education in the Conditions of 
Modern Transformations] 
Литвин Світлана [Lytvyn Svitlana], асистент, Українська інженерно-педагогічна академія, 
м. Харків, Україна; 

12:20–12:25 Професійно спрямована позааудиторна робота в коледжі як складова формування особистості 
фахівця [Professionally Oriented Extracurricular Work in College as a Component of the  Formation of 
the Personality of the Specialistk in College] 
Ратомська Зоя [Ratomska Zoia], викладач спеціальних дисциплін, ВСП «Автотранспортний 
фаховий коледж Криворізького національного університету», м. Кривий Ріг, Україна; 

12:25–12:30 Комунікативні стратегії в глобальному освітньому просторі: нові виклики і перспективи 
[Communication Strategists in the Global Educational Space: New Challenges and Prospects] 
Марченко Олена [Marchenko Elena], професор кафедри педагогіки і психології, Придніпровська 
державна академія фізичної культури і спорту, м. Дніпро, Україна; 

12:30–12:35 Трансформація організації навчального процесу в закладах професійної освіти на базі освітніх 
стандартів нового покоління [Transformation of the Organization of the Educational Process in 
Vocational Education Institutions on the Basis of New Generation Educational Standards] 
Красильникова Ганна [Krasylnykova Hanna], професор кафедри, Хмельницький національний 
університет, м. Хмельницький, Україна; 
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12:35–12:40 Сучасні тенденції навчально-методичного наповнення віртуального інформаційного 
середовища [Modern Tendencies of Educational and Methodical Filling of Virtual Information 
Environment] 
Ящун Тетяна [Tatjana Yaschun], доцент, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків. 

  

12:40–13:20 

Науковий чат 5. 
ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ, ПОЛІТИЧНІЙ, 

ЮРИДИЧНІЙ, ВОЄННІЙ, МИСТЕЦЬКІЙ ТА МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ 
Scientific Chat 5. 

Innovative Transformations in Economic, Political, Legal, Military, 
Art and Medical Education 

1 2 

12.40–12.50 Презентація напряму модераторами: 
Кашаба Ольга [Kashaba Olga], кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії, 
українознавства і політології Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків 
Розвиток політичної освіти як фактор формування громадянського суспільства  
[Development of Political Education as a Factor In the Formation of Civil Society]; 
Цуркан Олексій [Tsurcan Oleksii], кандидат юридичних наук, завідувач кафедри 
спеціальних дисциплін та професійної підготовки, Криворізького навчально-наукового 
інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, м. Кривий Ріг, Україна 
Особливості опанування спеціальних дисципліни в закладах вищої освіти зі 
специфічними умовами навчання під час пандемії [Peculiarities of Studing Special Discipline 
in Higher Education Institution with Specific Conditions of Study During a Pandemic] 

12:50–13:00 Інноваційні практики викладання облікових дисциплін [Innovative Practices of Teaching 
Accounting Disciplines] 
Петришин Людмила [Petryshyn Lyudmyla], доктор економічних наук, доцент кафедри 
обліку,аналізу і контролю Львівського національного університету імені Івана Франка,м. Львів; 
Шпак Лариса [Shpak Larisa], кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої 
математики Львіського національного аграрного університету, м. Львів, Україна; 

13:00–13:10 Використання поліфахових лекцій в процесі формування здоров’язбережувальної 
компетентності майбутніх інженерів-технологів харчової галузі [The use of 
Polyprofessional Lectures in the Process of Forming the Health of the Preserving Competence of 
Future Food Process Engineers] 
Лазарєва Тетяна [Lazareva Tetiana], доктор педагогічних наук, професор; Благий Ольга [Blahii 
Olha], кандидат педагогічних наук, доцент; Цихановська Ірина [Tsykhanovska Iryna], доктор 
технічних наук, професор, Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, Україна. 

13:10–13:15 Використання інтерактивних технологій у процесі вивчення економічних дисциплін [The Use of 
Interactive Technologies in the Study of Economic Disciplines] 
Козакевич Антоніна [Kozakevych Antonina], кандидат наук, доцент, Рівненський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Рівне, Україна; 

13:15–13:20 До питання про лінгвістичні перспективи неологізмів комп'ютерної сфери [On the Question of the 
Linguistic Perspectives of Neologisms of the Computer Sphere] 
Ротова Наталія [Rotova Natalia], кандидат наук, доцент, Українська інженерно-педагогічна 
академія, м. Харків, Україна. 
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13:20–13:50 

Науковий чат 6. 
СТРАТЕГІЇ ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ: 

ЗАСОБИ, МЕТОДИКИ, ТЕХНОЛОГІЇ, СЕРЕДОВИЩА 
Scientific Chat 6. 

Digital Education Strategies: Tools, Methods, Technologies, Environments 
1 2 

13:20–13:30 Презентація напряму модератором: 
Бондаренко Тетяна [Tetiana Bondarenko], доктор педагогічних наук, доцент, Українська 
інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна. 
Діджиталізація та якість навчання: основи цифрової освітньої взаємодії [Digitalization and Quality 
of Education: Basics of Digital Educational Interaction] 

13:30–13:35 Освітні виклики розбудови цілісної екосистеми штучного інтелекту в Польщі [Education 
Challenges to Develop a Holistic AI Ecosystem in Poland] 
Стрельцов Володимир [Streltsov Volodymyr], Professor, Pomeranian University, Slupsk, Poland; 

 Педагогічний дизайн як шлях до результативного електронного навчання [Pedagogical Design as 
a Way to Effective E-Learning] 
Литвин Ольга [Lytvyn Olha], асистент, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків; 

13:35–13:40 Проєктне управління освітнім процесом засобами інформаційних комп’ютерних технологій 
[Project Management of the Educational Process by Means of Computer Technologies] 
Киричук Валерій [Kyrychuk Valerii], кандидат наук, доцент кафедри психології управління, ЦІПО 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна; 

13:40–13:45 Система критеріїв оцінювання якості функціонування системи управління [System of Criteria for 
Assessing the Quality of Functioning of the Management System] 
Трофімчук Вікторія [Trofymchuk Viktoria], старший викладач кафедри програмної інженерії, 
Національний авіаційний університет, Київ, Україна; 
Зибін Сергій [Zybin Serhii], доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри програмної 
інженерії, Національний авіаційний університет, Київ, Україна; 

13:45–13:50 
 
 
 
 
 

13:50–13:55 
 
 
 
 
 

13:55–14:00 

Переваги використання штучного інтелекту на уроках технологій старшокласників [Advantages 
of  Using Artificial Intelligence in High School Technology Classes] 
Тіхонов Олександр [Tihonov Oleksandr], магістрант, Рябець Сергій [Ryabets Sergiy], кандидат 
технічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони 
праці та безпеки життєдіяльності, Центральноукраїнський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна; 
Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників: організація дистанційного 
навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти [Digital Competence Development 
of Educators and Organization of Distance Education of Professional (Vocational and Technical) 
Education Institutions] 
Сахно Олександр [Sakhno Oleksandr], кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач 
кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, Білоцерківський інститут неперервної 
професійної освіти, м. Біла Церква, Україна; 
Розробка онлайн ігор при навчанні студентів комп'ютерного профілю [The Development of Online 
Games in Teaching Computer Profile Students] 
Федяй Ксенія [Fediai Kseniia], здобувачка вищої освіти, Українська інженерно-педагогічна 
академія, м. Харків, Україна; 
Слухач-учасник: Ганна Горлова [Gorlowa Hanna], завідувач відділу, Білоцерківський інститут 
неперервної професійної освіти, м. Біла Церква, Україна. 
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14:00-15:00 

Науковий чат 7. 
ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ 

ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
Scientific Chat 7. 

Professional Mobility as a Career Growth Phenomenon in Information Society 
1 2 

14:00–14:10 Презентація напряму модераторами:  
Павлиш Тетяна [Pavlysh Tetiana], кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
спеціальних дисциплін та професійної підготовки, Криворізький навчально-науковий 
інститут Донецького університету внутрішніх справ, м. Кривий Ріг, Україна 
Професійна мобільність фахівця – запорука успішної кар'єри в умовах інформаційного 
суспільства [Professional Mobility of a Specialist is the Key to a Successful Career in the 
Information Society]; 
Гермак Ольга [Hermak Olga], кандидат педагогічних наук (доктор філософії), старша 
викладачка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, м. Біла Церква, 
Україна. 
Основні особливості розвитку професійної мобільності фахівців в контексті цифровізації 
освіти [Main Features of the Development Of Professional Mobility of Specialists in the Context of 
Digitalization of Education] 

14:10–14:20 Професійна мобільність фахівця в умовах інформаційного суспільства [Professional Mobility of the 
Specialist in the Conditions of the Information Society)  
Ребуха Лілія [Rebukha Lilija], доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри освітології і 
педагогіки, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна; 

14:20–14:30 Вплив інформатизації суспільства на розвиток дистанційної освіти [Impact of Informatization of 
the Society for the Development of Distance Education] 
Грядуща Віра [Griadushcha Vira], доцентка Білоцерківського інституту неперервної професійної 
освіти, м. Біла Церква, Україна; 

14:30–14:35 Вплив інформатизації суспільства на розвиток дистанційної освіти [Impact of Informatization of 
the Society for the Development of Distance Education] 
Грядуща Віра [Griadushcha Vira], доцентка Білоцерківського інституту неперервної професійної 
освіти, м. Біла Церква, Україна; 

14:35–14:40 Вплив професійної мобільності на кар'єрне зростання [The Impact of Professional Mobility on 
Career Development] 
Яшний Андрій [Yashniy Andrey], викладач, Дніпровський центр професійно технічної освіти, 
м. Дніпро, Україна. 

Слухачі-учасники: 
 

Курсанти Криворізького навчально-наукового інституту Донецького університету 
внутрішніх справ, м. Кривий Ріг, Україна: 
Анастасова Яна [Anastasova Yana], Васьків Олег [Vaskiv Oleg], Власова Юлія [Vlasova Yulia], Хоміч 
Єгор [Homich Egor], Cуботіна Анастасія [Subotina Anastasiia]. 

 

 



3-й Міжнародний науково-практичний WEB-форум                                                                                                                                  
РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ  
25-28 травня 2021 року, Київ-Харків, Україна 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3-й день Четвер. 27 травня 2021 року 10:00–15:00 – київський час 

10:00–12:00 

Науковий чат 8. 
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ, ПОЧАТКОВОЇ ТА 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
Scientific Chat 8. 

Mainstream Trends in Current Reforms of Preschool, Primary, 
Secondary and High School Education 

1 2 

10:00–10:10 

ВІДКРИТТЯ ДНЯ ГРОМАДСЬКОСТІ В ОСВІТИ 
Єльникова Галина Василівна, 

доктор педагогічних наук, професор, професор Української інженерно-педагогічної академії, 
Голова ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-

педагогічними системами», м. Харків, Україна 

КРУГЛИЙ СТІЛ КАФЕДРИ НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

«Реалізація компетентнісного підходу в середній освіті» 
The Round Table Department Modern History of Ukraine 

of Taras Shevchenko National University of Kyiv 
«Implementation of the Competence Approach in Secondary Education»  

10:10–10:20 Презентація напряму модераторами:  
Пижик Андрій [Pyzhyk Andrii], кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри 
новітньої історії України історичного факультету, Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна 
Компетентністний підхід: парадигма сучасної освіти [Competency-Based  Aproach: the 
Paradigm of the Modern Education]; 
Черевичний Геннадій [Cherevichnyj Gennadii], кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри новітньої історії України, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, м. Київ, Україна 
Підручники і посібники з історії України на перетині боротьби ідентичностей [Textbooks 
and Manuals on the History of Ukraine at the Intersection of the Struggle of Identities] 

10:20-10:30 Освіта без страха і порівняння [Education without Fear and Comparison] 
Вісенте Хао Чин [Vicente Hao Chin], засновник і Голова Наглядової Ради групи загальноосвітніх 
шкіл, Коледж Золотого ланцюга, Філліппіни; 
Гавриленко Світлана [Gavrylenko Svitlana], Президент Теософського товариства в Україні, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент, м. Київ, Україна. 

10:30-10:40 Інфомедіаграмотність як складова фахової підготовки сучасного вчителя історії Нової 
української школи [Infomedia Literacy as a Component of Professional Training of a Modern 
History Teacher of the New Ukrainian School] 
Павленко Людмила [Pavlenko Liudmyla], кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 
всесвітньої історії та міжнародних відносин Навчально-наукового інституту історії та 
соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т.  Г. Шевченка; 
Стрілюк Олена [Striliuk Olena], кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої 
історії та міжнародних відносин Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних 
дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 
Т.  Г. Шевченка, м. Ченігів, Україна; 
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10:40–10:50 Інновації в дистанційній формі навчання в середній і вищій школі в умовах викликів сьогодення 
[Innovations in Distance Learning in Secondary and Higher Education in Today's Challenges] 
Вербовий Олексій [Verbovyj Olexij], кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри новітньої 
історії України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна; 

10:50–10:55 Інноваційні форми співпраці закладів вищої освіти гуманітарного спрямування та 
державних архівних установ України: стан і перспективи впровадження [Innovative Forms 
of Cooperation Between Higher Educational Institutions of Humanitarian Direction and State 
Archival Institutions of Ukraine: State and Prospects of Implementation] 
Власенко Світлана [Vlasenko Svitlana], кандидат історичних наук, начальник відділу 
використання інформації документів Центральний державного архіву громадських 
об'єднань України, м. Київ, Україна; 

10:55–11:00 Роль та значення історичних дисциплін у формуванні ключових компетентностей у 
середній та вищій освіті [The Role and Importance of Historical Disciplines in the Formation of 
Key Competencies in Secondary and Higher Education] 
Гоман Юрій [Homan Yurii], кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри новітньої історії 
України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна; 

11:00–11:05 Онлайн-освіта як вияв глобального оцифровування [Online Education as a Manifestation of 
Global Digitization] 
Петасюк Олена [Petasyuk Olena], кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри новітньої 
історії України історичного факультету, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, м. Київ, Україна; 

11:05-11:10 Використання методичного апарату підручника з історії в процесі реалізації 
компетентнісного підходу [Using the Methodological Apparatus of the History Textbook in the 
Process of Implementing the Competency Approach] 
Топольницька Юлія [Topolnytska Iuliia], кандидат наук, доцент, Приватний вищий навчальний 
заклад «Європейський університет», м. Київ, Україна; 
Панарін Олександр [Panarin Oleksandr], старший викладач кафедри івент-менеджменту та 
індустрії дозвілля, Київський національний університет культури і мистецтв, кандидат 
історичних наук, м. Київ, Україна; 

11:10-11:15 Специфіка викладання дисципліни «Вступ до університетських студій» на природничих 
факультетах Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Specifics of 
Teaching the Discipline «Аdmission to University Studies» at the Faculties of Natural Sciences of  
Taras Shevchenko National University of Kyiv] 
Левінець Руслан [Levinets Ruslan], асистент кафедри новітньої історії України Київського 
національний університет імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, м. Київ, Україна; 

11:15–11:20 Соціально-емоційне навчання, як пріорітетна практика в контексті дистанційного навчання 
[Socio-Emotional Learning as a Priority Practice in the Context of Distance Learning] 
Дячок Давид [Diachok Davyd], магістрант Філософського факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна; 

11:20–11:25 «Нанонавчання» як відповідь на виклики інформаційної ери («Nanolearning» as a Response to the 
Challenges of the Information Age] 
Люстей Віктор [Liustei Viktor], магістрант Філософського факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна; 

11:25–11:30 Комуністичний тоталітарний режим у сучасних українських підручниках з історії для 
середньої освіти [Communist Totalitarian Regime in Modern Ukrainian History Textbooks for 
Secondary Education] 
Пивовар Сергій [Pyvovar Serhij], кандидат історичних наук, професор, професор кафедри 
новітньої історії України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
м. Київ, Україна; 
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11:30–11:35 Гейміфікація як новітня стратегія навчання здобувачів середньої освіти [Gamification as a 

new Learning Strategy for High School Students] 
Цвид Мар'яна [Tsvyd Maryana], магістрантка Інституту філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна;  

11:35–11:40 Досвід трансформації впроваджень компетентнісного підходу у системі загальної 
середньої освіти [Experience of Transformation of Implementation of the Competence Approach 
in the System of General Secondary Education] 
Панчук Лариса [Pahchuk Larysa], директор Спеціалізованої школи № 53, м. Київ, Україна; 

11:40–11:45 ХХІ століття не за горами: маловживані технології в освіті [XXI Century is Near at Hand: 
Underused Technologies in Education] 
Чуян Андрій [Chuian Andrii], здобувач вищої освіти Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна; 

11:45–11:55 Підтримка обдарованої дитини в дошкільному закладі [Support for a Gifted Child in Preschool] 
Ковшар Олена [Kovshar Olena], доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
дошкільної освіти Криворізького державного педагогічного університету, м. Кривий Ріг, Україна; 

11:55–12:00 Формування здоров'язбережувального середовища на уроках фізичної культури крізь 
призму інтеграції [Organization of a Health-Preserving Environment in Physical Education 
Lessons Through the Prism of Integration] 
Рапацька Іванна [Rapatska Ivanna], консультант, КУ «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників» Чернігівської міської ради, м. Чернігів, Україна. 

  

12:00–12:10 

ПАНОРАМНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ 
«ЛЮДИНА. КРАЇНА. СВІТ»  

Panoramic presentation of the «Human. Family. World» Charitable Foundation 
Жмакіна Ольга [Zhmakina Olga], 

куратор/менеджер проєкту, Фонд «Людина.Родина.Світ», м. Київ, Україна 
  

12:10–13:20 

НАУКОВИЙ ЧАТ 9. 
ОСВІТА ДОРОСЛИХ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
Scientific Chat 9. 

Adult Education Under the Conditions of the Dynamic 
Development of Information Society 

1 2 

12:10–12:20 Презентація напряму модератором:  
Баніт Ольга [Banit Olga], доктор педагогічних наук, старший дослідник, провідний 
науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ; Україна 
Освіта майбутнього: нові професії – нові компетентності [Education of the Future: New 
Professions - New Competencies] 

12:20–12:30 Відкритий інформаційний простір LLL: особливості комунікації з цифровими 
поколіннями [LLL Open Information Space: Features of Edu-Communication with Digital 
Generations. Topic. The 4-th Industrial Revolution. Globalization 4.0. Challenges of Generations Z 
and A. Digital trends LLL] 
Михайло Жук [Zhuk Mykhaylo], доцент, Сумський обласний інститут післядипломної 
освіти, м. Суми, Україна; 
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12:30–12:35 Професійний розвиток педагога шляхом е-навчання в закладах післядипломної освіти 

[Professional Development of a Teacher Through E-Learning in Postgraduate Education Institutions] 
Лузан Людмила [Luzan Liudmyla], кандидат педагогічних наук, доцент, КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти», м. Харків, Україна. 

12:35–12:40 
 
 
 
 

12:40–12:45 
 
 
 
 

12:45–12:50 
 
 
 

12:50–13:00 
 
 
 
 

13:00–13:10 
 
 
 
 

13:10–13:20 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах реформування системи 
професійно-технічної освіти [Advanced studies of teachers in the reforming terms of 
vocational education and training system] 
Брюханова Наталія [Briukhanova Nataliia], Корольова Наталія [Korolova Nataliia], Українська 
інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна; 
Неформальна освіта: сучасні тренди і перспективи розвитку [Non-Formal Education: 
Current Trends and Development Prospects] 
Ващенко Любов [Vashchenko Lyubov], аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна; 
Законодавче забезпечення  університетів третього віку в Україні [Legislative support of 
Third Age Universities in Ukraine] 
Гришко Вікторія [Hryshko Viktoria], менеджер Навчально-методичного центру «Освіта для 
майбутнього», м. Київ Україна; 
Акмеогенез андрагогічної компетентності викладача післядипломної педагогічної освіти 
[Acmeogenesis of Andragogical Competence of a Teacher of  Postgraduate Pedagogical Education] 
Калюжна Тетяна [Kaluzhna Tatiana], кандидат філософських наук, старший науковий 
співробітник,  провідний науковий співробітник відділу андрагогіки  Інституту педагогічної 
освіти і  освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна; 
Щодо проблеми забезпечення механізмів ефективної взаємодії суб'єктів реалізації державної 
політики у сфері освіти дорослих [Regarding the Problem of Ensuring the Mechanisms of Effective 
Interaction of Subjects of Implementation of State Policy in the Field of Adult Education] 
Макаренко Ірина [Makarenko Iryna], доцент кафедри педагогіки, Криворізький державний 
педагогічний університет, м. Кривій Ріг, Україна; 
Андрагогічні умови професійно-особистісного саморозвитку педагога у післядипломній 
освіті [Andragogical conditions of professional-personal self-development of a teacher in 
postgraduate education] 
Самко Алла [Samko Alla], старший науковий співробітник відділу андрагогіки, Інститут 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна. 

  

13:20–13:50 

Науковий чат 10. 
АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИМИ СИСТЕМАМИ 

Scientific Chat 10. 
Adaptive Management of Socio-Pedagogical Systems 

1 2 

13:20–13:30 Презентація напряму модератором: 
Єльникова Галина, доктор педагогічних наук, професор, кафедра педагогіки, методики та 
менеджменту освіти, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна 
Активізація адаптивних процесів у взаємодії викладачів та здобувачів вищої освіти 
[Activation of Adaptive Processes in the Interaction of Teachers and Students of Higher Education] 

 



3-й Міжнародний науково-практичний WEB-форум                                                                                                                                  
РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ  
25-28 травня 2021 року, Київ-Харків, Україна 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1 2 

13:30–13:35 Використання експертних систем у навчанні дослідницької діяльності 
Бачієва Лариса (координатор наукового чату), кандидат педагогічних наук, доцент, 
представник Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-
педагогічними системами», м. Харків, Україна; 

13:35–13:40 Етапи адаптивної дотренажерної підготовки авіадиспетчерів [Stages of Adaptive 
Presimulator Training of Air Traffic Controllers] 
Ломакіна Марина [Lomakina Maryna], Суркова Катерина [Surkova Kateryna], Сурков 
Костянтин [Surkov Kostiantyn], Льотна академія Національного авіаційного університету, 
м. Кропивницький, Україна. 

13:40–13:45 
Участь у проектній діяльності як засіб активізації адаптивних якостей особистості 
[Participation in Project Activities as a Way to Activate the School Participants] 
Суховерхова Олена [Olena Sukhoverkhova], аспірантка, Українська інженерно-педагогічна 
академія, м. Харків, Україна. 

  

13:45–13:50 

Науковий чат 11. 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ НАУКОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ І БІБЛІОТЕК У 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СИСТЕМНОЇ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ ТА 
СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

Scientific Chat 11. 
Contemporary Approaches in Resource Сentres and Libraries in Terms of Providing Systematic 

Educational Analytics and Social Communications 
КРУГЛИЙ СТІЛ ВІДДІЛУ НАУКОВОГО ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО СУПРОВОДУ ОСВІТИ 

ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО, 
ПРИСВЯЧЕНІ ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ 

The Round Table Department of Scientific Information and Analytical Support of Education 
V. O. Sukhomlynsky State Scientific and Pedagogical Library, 

Dedicated to the All-Ukrainian Science Festival 
1 2 

13:45–13:50 
Презентація напряму модератором: 
Селецький Андрій [Seletskiy Andrey], завідувач відділу наукового інформаційно-
аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки імені 
В. О. Сухомлинського, Національна академія педагогічних наук України, старший науковий 
співробітник, кандидат історичних наук, м. Київ, Україна. 
Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності національної академії педагогічних наук 
України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти: 
найістотніші результати констатувального етапу дослідження [Bibliographical and Analytical 
Support of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine on Scientific and Methodological 
Support of Education Modernization and Reforming: the most Important Results of the Statement State] 

13:50–14:00 Лапаєнко Світлана [Lapaenko Svitlana], завідувач сектору відділу наукового інформаційно-
аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського, Національна академія педагогічних наук України, старший науковий 
співробітник, кандидат педагогічних наук, м. Київ, Україна; 
Бібліографічний покажчик наукових праць «Відділення загальної педагогіки та філософії 
освіти НАПН України: 30 років наукової діяльності» як джерело пошуку інформації з 
педагогіки [Bibliographic Index of Scientific Works «Department of General Pedagogy and 
Philosophy of Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine: 30 years of 
Scientific Activity» as a Source of Information on Pedagogy] 
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14:00–14:10 Інформаційний аналіз наукового доробку НАПН України в контексті трансдисциплінарних 
досліджень національного і світового освітніх просторів [Information Analysis of the 
Scientific Heritage of the NAPS of Ukraine in the Context of Transdisciplinary Research of the 
National and World Educational Spaces] 
Ростока Марина [Rostoka Marina], старший науковий співробітник відділу наукового 
інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського, Національна академія педагогічних наук України, 
кандидат педагогічних наук (доктор філософії), м. Київ, Україна; 

14:10–14:20 Бібліотечні інформаційно-комунікаційні технології у системі інформаційно-аналітичного 
забезпечення користувачів [Library Information and Communication Technologies in the 
System of Information and Analytical Support of Users] 
Вараксіна Наталія [Varaksina Natalia]., науковий співробітник сектору ІКТ і наукометрії 
відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Національна академія 
педагогічних наук України, м. Київ, Україна; 

14:20–14:30 Психологічні проблеми взаємовідносин у сім’ях учасників АТО [Psychological Problems of the 
Relationships in the Families of ATO Participants] 
Годецька Тетяна [Godetska Tetiana], науковий співробітник відділу наукового інформаційно-
аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна. 

 

4-й день П'ятниця. 28 травня 2021 року, 10:00–15:00 – київський час 

14:30–14:35 Підведення підсумків. 
Завершення роботи Форуму: оголошення і прийняття рекомендацій Форуму, сертифікація 
учасників, встановлення термінів виходу електронного та друкованого варіантів збірнику 
матеріалів Форуму (на замовлення авторів). 

14:35–14:40 
14:40–14:50 
14:50–15:00 

Звіти модераторів Форуму за напрямами (до 10 хв.). 
Оголошення проекту рішення і рекомендацій учасників Форуму. 
Заключне слово Співорганізаторів. 
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НАУКОВИЙ ЧАТ 1 
ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНА ПАРАДИГМА ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ 

НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО І ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВ 

Scientific Chat 1. 
Transdisciplinary Paradigm of Formation and Development of Intellectual 

and Labor Potential Labor Potential of the State 

Модератор: 

Гончаров Едуард Вячеславович, 
директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти 

у Донецькій області, м. Краматорськ, Україна 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Виговська Ольга1 
Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії», 
м. Київ, Україна; e-mail: jurnal.director@gmail.com  

ПРИРОДОВІДПОВІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ АВТОРСЬКОЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЛЮДИНИ 

У статті на основі компаративного аналізу основних ідей класиків 
педагогіки, зокрема Г. Ващенка, Ф. Дістервега, Я. Коменського, С. Русової, 
В. Сухомлинського, К. Ушинського, Я. Чепіги, з одного боку, з іншого – 
засадничих положень українського шкільництва, виокремлено головний 
принцип «правильної» школи – принцип природовідповідності, який, на 
жаль, недостатньо запроваджено сучасною українською школою, що 
підтверджується масовою практикою шкільництва. Автор аргументує й 
доводить на експериментальних фактах можливість виправити зазначений 
стан, якщо в практичній діяльності вчителі почнуть користуватися  
авторською педагогічною концепцією Людини, яка органічно застосовує 
принцип природовідповідності. Це допоможе вчителям свідомо здійснювати 
особистісно орієнтовану освіту, яку фактично задекларовано, в 
людино/дитиноцентричній школі – НУШ. 
Ключові слова: «правильна школа», принцип природовідповідності, 
авторська педагогічна концепція людини: структурно-функціональна 
модель. 

Природосоответствующая деятельность учителя в контексте авторской 
педагогической концепции человека. В статье на основе компаративного 
анализа основных идей классиков педагогики, в частности Ф. Дистервега, 
Я. Коменского, К. Ушинского, Я. Чепиги, Г. Ващенко, С. Русовой, 
В. Сухомлинского, с одной стороны, с другой – основополагающих положений 
украинского «школьничества», выделен главный принцип «правильной» 
школы – принцип природосоответствия, который, к сожалению, 
недостаточно используется современной украинской школой, что 
подтверждается массовой школьной практикой. Автор аргументирует и 
доказывает на экспериментальных фактах возможность исправить 
указанное состояние, если в практической деятельности учителя начнут 

                                                           
1©Виговська Ольга (Vyhovska Olha) 

mailto:jurnal.director@gmail.com


_________________________________________________________________________________________________________ 

 
38 Forum SOIS 2021, Ukraine 

пользоваться авторской педагогической концепцией Человека, которая 
органично использует принцип природосоответствия. Это поможет 
учителям сознательно осуществлять личностно ориентированное 
образование, которое фактически задекларировано, в 
человеко/ребенкоцентричной школе – НУШ. 
Ключевые слова: «правильная школа» принцип природосоответствия, авторская 
педагогическая концепция человека: структурно-функциональная модель. 

Nature-Appropriate Activity of a Teacher in the Context of the Author's Pedagogical 
Concept of a Person. In the article, based on a comparative analysis of the main ideas 
of the classics of pedagogy, in particular H. Vashchenko, F. Disterveh, Y. Komenskyi, 
S. Rusova, V. Sukhomlynskyi, K. Ushynskyi, Y. Chepyha on the one hand, and on the 
other one – the main provisions of the Ukrainian schools, the main principle of the 
«correct» school is highlighted – the principle of conformity to nature, which, 
unfortunately, has not been sufficiently introduced by a modern Ukrainian school, 
which is confirmed by the mass schools practice.  The author argues and proves on 
the basis of experimental facts the possibility of correcting this state, if they begin to 
use the author's pedagogical concept of Man in the practical activity of a teacher, 
who organically applies the principle of a conformity to nature.  This will help 
teachers to consciously implement the student-centered education, which is actually 
declared, in the person/child-centered school – NUS. 
Key words: «Right School», The Principle of Natural Correspondence, the Author's 
Pedagogical Concept of Personality, a Structural and Functional Model. 

Вступ. На основі аналізу теоретичної розробленості поняття «людина», і 

насамперед поняття «дитина», а також особливостей використання цих понять в 

шкільній практиці,  зроблено такі висновки: 

– людина була й залишається об’єктом і предметом багатьох галузей 

наук – педагогіки, психології, філософії, антропології, нейрофізіології, 

андрагогіки, соціології та ін. Проте найчастіше в психолого-педагогічній 

літературі одночасно із поняттям «людина» (або замість нього) трапляються  

поняття «особистість», «індивід», «індивідуальність». Нерідко суттєве для 

поняття «людина», на думку І. Зязюна, визначається «логікою сподівань», й у 

цілому виявляється мало вивченим; 

– у шкільній практиці працюють з орієнтацією не на людину за суттю, а 

переважно на особистість – її виховують, вчать, розвивають, формують; 

– кожна школа має свою модель особистості школяра – таке собі 

різноманіття образів та досвідів їх створення, бо загальновизнаної як моделі й 

концепції  особистості школяра, так і її формування не існує; 

– складається враження, що сили, енергія українського вчительства 

спрямовані не на головне, адже педагоги постійно розв’язують другорядні питання 

через відсутність єдиної концепції, насамперед людини, яка б мала чітко визначену 

структуру, а отже, як наслідок, точку прикладання зусиль уваги вчителя, коли сили 

його не розпорошувалися б, а концентрувалися б на головному, до того ж науково 

вивіреному та підтвердженому більш ніж чотиристалітньою світовою науково-
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педагогічною практикою видатних педагогів минувщини й сучасності. Окреслені 

вище висновки спонукали до науково-практичного розроблення, по-перше, 

педагогічної концепції людини, насамперед її структури, а, по-друге, рекомендацій 

щодо особливостей застосування цієї концепції у шкільній практиці та її  

можливостей у розв’язанні нагальних завдань-викликів як для вчительства, так і в 

цілому шкільництва. 

Гарантом наукової достовірності авторської концепції людини став доробок  

славетних і знаних вчених-педагогів, ідеї й праці яких визнано світовою 

громадськістю та науково-педагогічною спільнотою й виправдано часом  упродовж 

кількох століть аж до нашого часу. 

Мета статті полягає в ознайомленні якнайширшої наукової й педагогічної 

аудиторії з авторською педагогічною концепцією людини в частині її структурної та 

функціональної моделей, а також з її можливостями стати саме тією точкою опори, 

на кшталт архімедового важеля, з якої й спричиниться справжній реформаторський 

рух щодо розбудови школи на засадах принципу природовідповідності. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз, компаративний аналіз, 

моделювання, діагностично-прогностичний експеримент. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проведений нами теоретичний 

аналіз суджень різних наукових шкіл стосовно поняття «людина», дає підстави 

висловити і нашу відмінну думку, згідно з якою людське дитя народжується вже 

людиною, яка від народження має свою індивідуальність [1; 2]. Кожне немовля у 

своїх проявах вже не схоже на інше, воно – індивідуальність. За таких обставин 

дозрівання дитини здійснюється як незалежно від навчання (йде попереду нього), 

так і у свідомому періоді – саме у процесі навчання, якщо воно здійснюється в 

«правильній школі» (Я. Коменський [6; 10]), тож і побудовано на 

природовідповідному принципі [4].  

На основі проведеного нами теоретичного аналізу поняття «людина» від 

моменту народження до досягнення нею «акме» можна стверджувати, що 

«природне в людині» якраз і характеризується тими особливостями, що становлять 

сутність індивідуальності, бо остання виявляє назовні «природне» в людині, що дає 

нам право вважати новонароджену людину вже індивідуальністю. 

Означене в нашій концепції місце «індивідуальності» в структурі людини є 

важливим для вчителя: його знайомство з дитиною/людиною розпочинається саме з 

індивідуальності, він враховує у своїй діяльності індивідуальні особливості дітей, 

сприяє їх розвитку, створюючи адекватні, природовідповідні умови, а з моменту, 

коли дитина опанувала собою, набула в собі «особистість» – її індивідуальністю вже 

опікуються і вона сама, і вчитель, як і інші референтні для дитини особи (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Етапи розвитку людини 

Людина 
з моменту народження до появи 

в собі «особистості» 

Людський розвиток 
у навчально-виховному процесі 

Людина у момент 
досягнення своєї 

вершини 

КОМПОНЕНТИ 

• Структурний: індивід + 
індивідуальність 

• Функціональний:  
особистість пізнає себе від моменту 
свого самоусвідомлення «я сам/а» 
упродовж всього періоду зростання 
людини,  
коли набувається  
«людське» в людині 

КОМПОНЕНТИ 

• Структурний: індивід + індивідуальність+ 
особистість 

• Функціональний:  
Враховуємо 
індивід+ індивідуальність 
Розвиваємо 
особистість+ індивідуальність 
Набуваємо особистість 
Відстоюємо індивідуальність 
Творимо: природовідповідні умови, коли 
людина/дитина у постійному процесі 
самотворення, чим забезпечується  
ндивідуальна траєкторія її власного 
розвитку  до набуття нею спроможності 
вирішувати «ким» і «якою людиною» їй 
бути, тоді як за особистістю залишається 
право реалізації цього рішення. 

Людина-вершина, яка 
досягла свого «акме». 
Таких вершин за життя у 
людини може бути і 
декілька!  
 

 

Схема презентує визначену нами загальну структуру поняття «ЛЮДИНА», її 

структурні та функціональні компоненти, де ОСОБИСТІСТЬ фігурує двічі: по-

перше, пізнає себе на рівні індивіда та індивідуальності, усвідомлює свої сильні й 

слабкі сторони, вчиться використовувати вроджені можливості та особливості, а по-

друге, (особистість + індивідуальність) здійснюють самобудівництво і 

саморозвиток, виховання в найкращому розумінні цього слова, результатом якого 

стає й свідомо розроблена індивідуальна траєкторія власного розвитку. Так само 

фігурує двічі й ЛЮДИНА: у момент свого народження як індивід з 

індивідуальністю, а в подальшому – на етапі власне людського природовідповідного 

розвитку, коли кожній дитині забезпечується  індивідуальна траєкторія її власного 

розвитку, коли людина/дитина перебуває у постійному процесі самотворення. Це 

той момент, коли рішення «ким» і «якою людиною» бути приймає людина, а 

особистість реалізує це рішення. Це той момент, коли «людиною» знімається 

«особистість» й досягається людська вершина, причому у кожного вона своя: 

«різнобарвна», індивідуальна – ЛЮДИНА-ВЕРШИНА, «акме». Таких вершин за 

життя у людини може бути і декілька!  

Для педагогічної практики особливо важливою стає встановлена нами 

структура самого поняття «людина», в якій центральна позиція – не за 

«особистістю», а за людиною за суттю. Робота педагога за цією схемою базується 

на індивідних та індивідуальних особливостях дитини, для подальшого розвитку 
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яких створюються природовідповідні умови, а також  умови для розуміння себе як 

людини, опанування своїми особливостями для становлення в собі власної 

особистості, як інструменту саморозвитку. До того ж, замітимо, період 

шкільництва – сенситивний для формування в дитині/людині її особистості, тому і 

стає головним завданням школи, як важливого періоду в розвитку самої Людини. У 

зазначеному контексті педагогічна діяльність справді має спрямовуватися на 

становлення в дитині її особистості як інструменту її розвитку, тому саме в цьому 

ключі автор і підтримує обране українською наукою спрямування педагогічної 

практики на особистісно орієнтований підхід, але одночасно ратує за необхідність 

повернення «людини», насамперед у шкільну й вищу освіти. 

Що зміниться у педагогічному процесі, якщо  почнемо  користуватися цією 

концепцією? (Детальніше про це, див. [1; 2]). Ми ж акцентуємо увагу на тому, до 

чого має бути готовим учитель, щоб реально здійснювати природовідповідну 

діяльність в контексті авторської концепції ЛЮДИНИ. 

Як свідчать наукові дослідження з проблем готовності, підготовки вчителів до 

здійснення означеної педагогічної діяльності, то якраз до цього й не готові 70 % 

вчителів, а більш-менш готових, за нашими даними – 13,5 %, тоді  як за даними 1-ої 

дослідниці психологічних основ педагогічної діяльності, Н. Кузьміної, – таких 

лише 2,4 %. Однією з основних причин, хоча між цими дослідженнями декілька 

десятків років, називається одна і та ж: слабка психологічна підготовка вчителів. 

Звернімося вкотре до праць визнаних світом вчених-педагогів, щоб остаточно 

відповісти на питання: що мають знати і вміти вчителі? [4; 6; 10]. Як зазначено 

Г. Ващенко, принцип природовідповідності навчання полягає, в першу чергу, в тому, 

що учитель мусить ґрунтовно засвоїти здобутки сучасної психології дитинства і 

відповідно до того будувати навчально-виховний процес. Зрозуміло, що так 

трактований принцип природовідповідності ставить до учителя дуже високі 

вимоги. Виконати їх може тільки добре досвідчений педагог... Але, окрім цього, 

учитель мусить і сам навчати дітей, використовуючи методи науково-педагогічного 

дослідження. (Г. Ващенко) [6; 10]. Звісно, насамперед таке дослідження 

стосується самої дитини, її пізнанню, починати яке вчитель має з індивідуальності 

дитини, бо вона  увібрала в себе всю її «природу». А що саме вчитель/вихователь 

має пізнавати, вивчати в природі дитини, краще за К. Ушинського сказати важко. 

Тож далі й подаємо ці настанови вченого, які назвемо «абеткою пізнання дитини». 

«Вихователь повинен прагнути пізнати людину такою, якою вона є в дійсності, з 

усіма її слабкостями і в усій її величі, з усіма її буденними, дрібними потребами, з 

усіма її великими духовними вимогами. Вихователь повинен знати людину в сім’ї, 

суспільстві, серед народу, серед людства й на самоті зі своєю совістю; у будь-якому 

віці, у всіх класах, у всіх становищах, в радощах і горі, в приниженні й у величі, в 



_________________________________________________________________________________________________________ 

 
42 Forum SOIS 2021, Ukraine 

розквіті сил і в недузі, серед необмежених надій і на смертному одрі, коли слово 

людської втіхи вже безсиле. Він повинен знати спонукальні причини найбрудніших 

і найвищих вчинків, історію зародження злочинних і великих думок, історію 

розвитку будь-якої пристрасті й будь-якого характеру.  

Тоді тільки буде він спроможний черпати в самій природі людини засоби 

виховного впливу, – засоби ці величезні!» [9]. 

Україна взяла курс на людиноцентриську школу, тож вочевидь її засадами і 

мають бути означені славетними педагогами ідеї, позиції та принципи стосовно 

природовідповідної, «правильної» школи. Тому й повертаємось до українських 

реалій, щоб з’ясувати, наскільки сучасна українська школа є «правильною»? 

На кшталт SOS, В. Огнев’юк зауважує у своєму інтерв’ю журналу: «Вища 

педагогічна школа, на жаль, призабула базові положення педагогічної антропології 

К. Ушинського: «Якщо педагогіка хоче виховувати людину в усіх відношеннях, то 

вона повинна передусім пізнати її теж в усіх відношеннях» [8, с. 23]. Українська 

ситуація не піддається жодній нормальній логіці: мовби ще цитуємо Ушинського 

про необхідність досконало знати людину/дитину, але, як і за радянських часів, 

продовжуємо і сьогодні вправно нічого не робити?! От і мусимо констатувати 

наявну відстань-прірву між бажаним і дійсним! 

Згадаймо й актуальну настанову Я. Чепіги: «В освіті воля природи повинна 

зайняти належне місце і бути «головним цвяхом в будові освітньої системи». ...Бо 

дитина є органічною частиною природи і будь-яке штучне привнесення ззовні може 

принести шкоду дитині» [6; 10]. Постає питання: як же пізнати людину, зокрема її 

індивідуальність за К. Ушинським, її «природу» за Я. Чепігою, як передбачити її 

майбутню поведінку й  взагалі, якою людиною вона стане? Віктор Франкл залишив 

науковцям-педагогам пораду про те, що вивчати людину неможливо, за нею можна 

лише спостерігати,...з нею можна лише спілкуватися. Наведу ще один приклад, 

який  було отримано мною на святкуванні 100-річчя з Дня народження 

В. Сухомлинського, у 2018 р. На ювілей приїхала з Казахстану Т. Кайдалова, 

сьогодні заслужений вчитель України, а тоді 6-класниця, яка в розмові зі мною 

переповіла про ситуації свого знайомства з В. Сухомлинським. Я звернула увагу на 

те, що її здивувало тоді в дитинстві і що сьогодні стало для нас, педагогів-

гуманістів, науковим фактом, що презентував головну позицію/дію 

В. Сухомлинського – педагога-дослідника: він стояв годинами і спостерігав за 

дитячими забавами, дивився на дітей. Тетяна тоді не знала, хто Він, але запам’ятала 

його, бо він ними цікавився. Що об’єднує наведені вище вислів і приклад? – 

Спільним виявилося спостереження як засіб пізнання людей! Щодо 

«спостереження» поділюся і результатами ще одного нашого експериментального 

дослідження 1997-1998 рр. Скористалися попередньо встановленими нами у 
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дисертаційному дослідженні  рівнями діяльності за провідною їх функцією (від 

нижчого до вищого – від контролера до творця), а саме: «Контролер», 

«Спостерігач», «Діяч», «Вихователь», «Творець» (див. табл. 2 та діаграми на 

рис. 1-3) [3; 5]. 

Таблиця 2 

Розподіл потреб учнів різновікових класів за провідними 
функціями вчителів 

Функції вчителів у пед. 
діяльності  

Контролер-К Спостерігач-С Діяч-Д Вихователь-В Творець-Т 

Вчителі 

Кількість вчителів, 
носіїв даної функції 

21,4% 21,4% 27,6% 16,1% 13,5% 

Учнівські класи (в кожному – 5-і-11-і – відібрано по 30 учнів) за паралелями 

Усереднені  дані для 
учнів 5-11 кл. 

6,8% 16,7% 24,7% 12,9% 34,8% 

 

Цікаво було дізнатися, яким вчителям (за провідною їх функцією)  

віддадуть перевагу їхні учні? З цією метою обстежено було близько 600 учнів 

5-11 класів шкіл декількох районів м. Києва і Київської області. 

Несподіваним виявився для нас факт, що учні обрали всіх: одні – вчителя-

контролера, другі – спостерігача, треті – діяча, четверті – творця, інші – 

вихователя. Саме цей факт й спричинив подальшу трансформацію семантики 

усталених понять, насамперед стосовно творчого потенціалу вчителя, цілісної 

педагогічної діяльності, цілісного навчально-виховного процесу. Про це – далі! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1      Рис. 2      Рис. 3 

Рис. 1. Діаграма усереднених даних потреб-пропозицій щодо функцій вчителів у педагогічній 
діяльності (ПД) 

Рис. 2. Діаграма кількості учнів у 5-11 класах, які обирають функцію вчителя-творця. Умовні 
позначки: УД – усереднені дані для учнів усіх класів; ВЧ – кількість вчителів у %, які надають цій 
функції переваги 

Рис. 3. Діаграма кількості учнів у 5-11 класах, які обирають функцію вчителя-спостерігача 
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Здійснимо аналіз даних таблиці і 3-х діаграм, але не лише за прямими 

даними, а й за іманентними, осмислення яких згодом допоможе відшукати саме 

ті «ключі», які й відкриють шлях до появи нових вчителів, які, нарешті, здатні 

будуть творити і працювати в людиноцентриській школі – це Майстри 

педагогічної справи, а ми створимо оптимальні умови для їх появи! 

Аналізуючи дані потреб дітей у різних вчителях (табл.1, рис.1, рис.2), стає 

вочевидь, що вони задовольняються повністю, окрім потреби учнів у 

«творцях». Але мова не про те, що ці потреби дітей вчителі готові задовольнити 

лише на третину, а про те, що 13,5 % серед усіх вчителів лише і здатні 

вирішувати педагогічні проблеми на рівні майстрів, тоді як 86,5 % – не 

спроможні це робити. Маємо визнати, що це й неспроможність у своїй 

педагогічній діяльності застосовувати природовідповідний принцип, а отже і 

працювати з дитиною/людиною згідно як з доробком славетних-вчених, так 

само і з авторською педагогічною концепцією людини. 

Розглянемо й діаграму на рис. 3 стосовно вчителя-«спостерігача». В око 

кидається, здавалося б, позитивна тенденція: потреба 16,7% учнів у взаєминах 

із вчителями-спостерігачами задовольняється вчителями сповна і, навіть, 

більше – на 21,4 %. В той же час, візьмемо ще до уваги наведений нами раніше 

висновок щодо спостереження як засобу пізнання людей, тоді зіставний аналіз 

його і даних діаграми 3 засвідчить значущу роль вчительського споглядання 

для здійснення педагогом природовідповідної, особистісно-орієнтованої та 

людиноцентриської діяльностей. Проблема ж полягає в тому, що таку важливу 

функцію для роботи з людиною здійснюють лише 21,4% вчителів, тобто 

фактично їх 5-та частина, приблизно 20 %, тоді як для 80% позиція/функція 

«спостерігача» не стала пріоритетною. Тобто, стає очевидною необхідність 

виконувати функцію споглядання всіма без виключення вчителями. 

В реальній ситуації у класному колективі діти різні, з різними уявленнями 

про все і про вчителів також, та й потреби у них різні – а вчитель один і має 

задовольнити потреби усіх дітей. Тож і виходить, що кожен учитель має 

володіти всіма зазначеними функціями у повному комплекті. 

За таких умов, виявлені види діяльності вже не є рівнями, а є 

компонентами цілісної педагогічної діяльності, характерною ознакою якої є 

єдність навчання і виховання [7]. Останнє (трансформація рівнів у компоненти) 

радикально змінює смисли декількох усталених понять стосовно вчительського 

потенціалу, його діяльності та підготовки до неї. 

Проведене експериментальне дослідження дозволяє стверджувати 

необхідність розуміння поняття творчого потенціалу вчителя як готовності до 

здійснення ним одночасно у синтезі всіх виявлених нами видів педагогічної 

діяльності, міра поєднання яких визначається потребами дітей конкретного 

класу [3]. 

Традиційно-однолінійному контексту у підготовці молодого вчителя, яким 

закладається одномірний напрям і у професійному зростанні вчителів, 

однофакторність та однофункціональність їх готовності до здійснення ним 

педагогічної діяльності, вже настав час відійти у минуле. Його пануванням у 



3-й Міжнародний науково-практичний WEB-форум                                                                                                                                  
РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ  
25-28 травня 2021 року, Київ-Харків, Україна 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ЗВО ми розплачуємося неготовністю сучасних педагогів до викликів 

глобалізованого сьогодення. 

З цього приводу І. Павлов зауважував: «При хорошому методі і не дуже 

талановита людина може зробити багато, а при поганому методі і геніальна 

людина працюватиме даремно». Мовби про нашу сьогоднішню ситуацію – у 

нас прекрасні вчителі, але за власним свідченням 70% з них, вони не 

відповідають викликам сьогодення. Висновок очевидний: ми їх неадекватно 

вимогам і потребам суспільства навчаємо!!! 

Сьогоднішня педагогічна практика демонструє безліч деформацій  у 

семантиці базових понять, насамперед дитини/людини, так і педагогічної 

діяльності. Тому нашим завданням для даної статті стало привернення уваги до 

цих фактів і демонстрація наслідків у шкільній справі. 

Висновки. В українській освіті, як педагогічній, так і шкільній, на жаль, 

відсутнє поняття «людина». Тому для педагогічної практики особливо 

важливим стає встановлена нами структура самого поняття «людина», в якій 

центральна позиція – не за «особистістю», а за людиною за суттю. У ключі 

авторського тлумачення поняття людини розглядаються і всі інші поняття – 

індивід, індивідуальність, особистість. Авторська педагогічна концепція 

людини фактично являє собою платформу практичної реалізації вчителями 

природовідповідної, особистісно орієнтованої, людиноцентриської шкільної 

освіти: автор винайшов точки опори/уваги педагога під час роботи з дітьми, 

тож сили вчителя відтепер не розпорошуються, зберігаються час і енергія 

педагога. Квінтесенція авторської концепції людини полягає в тому, що 

«Людиною-індивідуальністю народжуються. Особистість набувають. Людини-

вершини досягають!» У цій структурно-функціональній моделі – суть шкільної 

програми розвитку дитини, головне призначення педагогічної діяльності та й 

квінтесенція авторської концепції людини, яка пропонується у цих тезах. 

Концепція людини, пропонована автором, центрує увагу педагогів на 

головному сенсі педагогічної діяльності – вивченні дитини у спосіб 

споглядання та спілкування з нею. В результаті вчителі опановують головний 

педагогічний механізм роботи з людиною: запускаємо процес досліджень-

спостережень, вивчаємо учнів за К. Ушинським, В. Франклом – зрушуємо з 

місця важку, тяглу проблему (В. Кремень [7], Я. Чепіга [10]). 

Покладено початок вирішенню складної й багатогранної наукової, тяглої 

проблеми [7]. Нами створено прецедент, коли в освіті воля природи  реально 

стає «головним цвяхом в будові освітньої системи», тоді як принцип 

природовідповідності, за своєю сутністю і змістом, стає основою української 

освіти, зокрема процесів навчання дітей і вчителів. [4; 6]. 

Наше теоретико-практичне дослідження доводить, що принцип 

природовідповідності навчання і виховання має і сьогодні бути повноцінною 

основою як для особистісно орієнтованої освіти, так і людиноцентриської. 

З’ясовано умови, за яких ідеї природовідповідності почнуть запроваджуватися 

в практику сучасного навчально-виховного процесу [4]. 
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Узагальнений аналіз напрацьованих ідей, міркувань й експериментальних 

фактів наголошує на можливості реальних змін, насамперед змісту підготовки 

самих вчителів: кожний з них має нарешті оволодіти ґрунтовними, 

фундаментальними психолого-педагогічними знаннями, бо в аспекті авторської 

концепції людини, першою чергою вчителі мають стати дитинознавцями, тож і 

людинознавцями, а в другу – знавцями обраних ними предметів. Перше 

потребує ґрунтовних знань дитячої психології, зокрема і виховання, тоді як 

друге – предметних метаметодик. Це не просто бажання автора, це вимога часу! 

Зрозуміло, що задовольнити запити сучасної спільноти може лише 

вчитель, який володіє різними стилями  виховання та навчання, умінням їх 

ефективно поєднувати у процесі його професійної діяльності. Вочевидь, 

професійна підготовка вчителя може бути лише багатомірною,  багатофункціо-

нальною, багатофакторною, багатоваріантною – метапрофесійною.  

Природовідповідна діяльність повинна восторжествувати в українській 

школі натомість сьогоднішньому декларуванню. 

Автор наголошує, що запропонована педагогічна концепція Людини є 

новою для української педагогічної науки і практики. 
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ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Інформаційне суспільство, створюючи умови для простого продукування і 

вільного розповсюдження інформації крім очевидних позитивних соціальних 

процесів несе людству низку загроз і проблем. Одною із них є неконтрольоване 

зростання кількості інформації, що час від часу приводить до так званих 

інформаційних криз. Проте це тільки верхня частина айсберга. Сьогодні ми тільки 

починаємо усвідомлювати наслідки впливу блискавичних змін інформаційного 

середовища на різноманітні суспільні інституції. Це і моментальне застарівання 

технологій, це зміна пріоритетів розвитку суспільства, поглиблення розшарування 

суспільства та багато іншого. Попадає під вплив цих тенденцій і педагогіка. 

Вибуховий характер росту людських знань змінив основну парадигмальну 

установка педагогіки від «навчити на все життя» до «навчити постійно вчитися», 

адже отримані за час навчання компетентності дуже швидко застарівають і не здатні 

забезпечити успішність та конкурентоспроможність на довготривалий час.  

На відміну від «класичної», в основі сучасної педагогіки має бути покладено 

принцип трансдисциплінарності, тобто освоєння в процесі навчання певних 

фундаментальних пізнавальних засад, що є основоположними для науки в цілому та 

відкривають широкі можливості взаємодії багатьох дисциплін при вирішенні 

комплексних проблем природи і суспільства. Таким чином, ідея 

трансдисциплінарності полягає в інтеграції знань, необхідних в найрізноманітніших 

предметних областях. Іншими словами, технологія трансдисциплінарності – це 

технологія оволодіння такими методологічними знаннями, які справедливі для будь-

якої дисципліни [1]. 

За відсутності детально розроблених атрибутів «супер- або гіпердісціпліни», 

якою її бачили засновники, ідея трансдисциплінарності на багато років сама 

перетворилася в предмет теоретичних міркувань монодисциплінарних дослідників, 

викладачів вузів, вчених різних країн світу. Ця обставина сприяла поява в науковій 

риториці двох співзвучних термінів «трансдисциплінарності науки» і 

«трансдисциплінарності наука». Термін «трансдисциплінарності науки» 

констатував схильність до синтезу монодисциплінарних знань в описі і 

комплексному дослідженні складної системи (об'єкта). Термін 

«трансдисциплінарності наука» припускав універсальну концепцію і методологію, 
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здатну вирішувати складні багатофакторні проблеми природи і суспільства, а також 

складні монодисциплінарні проблеми [2]. Ці та інші аспекти зумовили, що на 

сьогодні розроблені різні підходи до тлумачення поняття трансдисциплінарності. 

Різні дослідники виділяють до 5 окремих напрямів. Проте загальною надзадачею 

освіти, не залежно від підходів та напрямів є розвиток «загальної здатності 

мислення », що включає в себе вміння розуміти складне, контекст, багатовимірність 

і глобальні відносини [3]. 

У такій ситуації затребуваними виявляються ефективні орієнтири дії, як, 

наприклад, запропоновані міжнародною комісією під керівництвом Ж. Делора в 

Доповіді ЮНЕСКО «Освіта для XXI століття» принципи навчитися вчитися, 

навчитися робити, навчитися жити разом і навчитися існувати [4]. 

Під «Навчитися вчитися» необхідно розуміти освоєння ефективних навичок, 

які відкривають для індивіда разом з новим знанням нові горизонти професійної та 

особистісної реалізації, а також комунікативних просторів. «Навчитися робити» 

передбачає не тільки оволодіння виробничими навичками, а й збільшення 

когнітивних компонентів в економіці та промисловості. «Жити разом» випливає із 

розуміння необхідності співіснування і співпраці людей різних культур. Це бути 

толерантним і розуміти рівноцінність різних етнічних груп, націй і народів. 

«Вчитися існувати». Це підхід, що дозволяє знизити ризики дисбалансу 

техногенного і духовного в цивілізаційному розвитку, а тому врівноважити 

техноцентрізм сучасності гуманістичними, естетичними, моральними і 

соціальними вимірами. В основі сучасних освітніх і виховних стратегій повинен 

бути цілісний підхід, заснований на визнанні унікальності особистості кожного 

учня або студента, який володіє талантами як в науково-технічній або природничо 

сферах, так і в областях художньої творчості [3]. 

Трансдисциплінарний підхід в навчальному процесі сприяє розкриттю 

творчого потенціалу студентів та освоєння на більш високому якісному рівні 

дисциплін навчального плану за обраним напрямом підготовки. Так, 

трансдисциплінарність в процесі навчання є чинником, що сприяє формуванню в 

учнів єдиного цілісного сприйняття усього реалізованого ЗВО для конкретного 

напряму підготовки навчального плану, а не у вигляді деякої сукупності ізольованих 

один від одного навчальних дисциплін[5]. 

Таким чином, трансдисциплінарність в освіті – це, перш за все, нова 

методологія досліджень цілісного єдиного навколишнього світу. Вона руйнує вузькі 

межі окремих дисциплін при виявленні, структуруванні та аналізі проблем і 

забезпечує цілісність навчального процесу, а відтак і сприйняття навколишнього 

світу студентами. 
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ІННОВАЦІЙНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  – ЗАПОРУКА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИПУСКНИКА СУЧАСНОГО  

ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

У темі розкрито сутність інноваційного освітнього середовища,  
конкурентоздатного фахівця; досліджено проблему формування 
конкурентоспроможності випускника сучасного закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти. 
Ключові слова: інноваційне освітнє середовище; інноваційний простір, 
конкурентоспроможність, конкурентоздатний фахівець, сучасний 
кваліфікований робітник, заклад професійної (професійно-технічної) освіти. 

Инновационное образовательная среда – залог конкурентоспособности 
выпускников современного учреждения профессионального (профессионально-
технического) образования. В теме раскрыта сущность инновационной 
образовательной среды, конкурентоспособного специалиста; исследована 
проблема формирования конкурентоспособности выпускника современного 
учреждения профессионального (профессионально-технического). 
Ключевые слова: інноваційне освітнє середовище; інноваційний простір, 
конкурентоспроможність, конкурентоздатний фахівець, сучасний 
кваліфікований робітник, заклад професійної (професійно-технічної) освіти. 

Innovative Educational Environment – a Guarantee of Competitiveness of the 
Graduate of Modern Institution of Professional (Vocational and Technical) Education. 
The topic reveals the essence of an innovative educational environment, a 
competitive specialist; the problem of formation of competitiveness of the graduate 
of modern establishment of professional (vocational and technical) education. 
Keywords: Innovative Educational Environment; Innovation Space, Competitiveness, 
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Competitive Specialist, Modern Skilled Worker, Institution of Professional 
(Vocational) Education. 

Вступ. Інноваційні процеси в сфері професійної (професійно-технічної) 

освіти (далі – П(ПТ)О) вимагають створення інноваційного освітнього 

середовища, яке спрямоване на реалізацію стратегічних цілей і завдань 

розвитку освіти. В умовах модернізації освіти у сучасному суспільстві  все 

більше актуальнішим є питання професійного становлення майбутніх 

випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі 

ЗП(ПТ)О) в умовах інноваційного освітнього середовища, адже ринок праці 

ставить особливі вимоги до професійної компетентності фахівця. Тільки 

інноваційна за своєю сутністю освіта може сформувати та виховати людину, яка 

живе в сучасному інформаційному просторі, є всебічно розвиненою, 

креативною, творчою, активною, самостійною, самодостатньою особистістю, 

яка здатна успішно розв’язувати актуальні проблеми. 

Інноваційність освітніх процесів, упровадження інноваційних компонентів 

у навчальну діяльність стали на сьогодні основою конкурентоспроможності 

закладів П(ПТ)О. Тому особливої змістової ваги і наповнення набуває 

проектування особистісного розвитку майбутнього конкурентоспроможного 

випускника училища. Впровадження інновацій у педагогічний процес закладу 

профтехосвіти покликане забезпечити підвищення якості навчання учнів, що є 

запорукою майбутньої конкурентоспроможної особистості, успішної людини. 

Головним рушієм цього процесу завжди були і незмінно залишаться люди – 

компетентні і кваліфіковані, конструктивні і конкурентоспроможні, компромісні 

і консенсусні. У розвитку людського потенціалу, людського капіталу ключову і, 

головне, безперервно зростаючу роль відіграє освіта. Звісно – освіта сучасна, 

що відповідає найкращим стандартам якості. Виключно завдяки освітній 

складовій в індексах людського розвитку та глобальної 

конкурентоспроможності [1, с. 4]. Загальновідомим є факт, що середовище є 

одним з чотирьох (поряд зі спадковістю, діяльністю та вихованням) 

загальновизнаних у педагогічній науці чинників, що впливають на розвиток 

особистості [2, с. 5–27] Створення інноваційного освітнього середовища для 

розвитку особистості, здатної до самореалізації, – основне завдання сучасних 

ЗП(ПТ)О, в яких формуються оптимальні умови, фактори, необхідні для 

успішного функціонування освітнього процесу. 

Удосконалення навчально-виховного процесу закладів П(ПТ)О 

здійснюється в контексті таких освітніх тенденцій: суспільний характер освіти 

та її неперервність; сучасне оснащення навчального процесу; адаптація 

освітнього процесу до запитів і потреб особистості; орієнтація на 
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демократизацію; орієнтація освіти на інновації та реалізація інноваційних 

освітніх технологій як засіб досягнення ефективності професійного навчання; 

впровадження компетентнісної та дуальної форми навчання; участь у 

міжнародних освітніх проектах; залучення в навчальний процес працюючих 

фахівців із галузей, пов'язаних із конкретними професіями; підвищення 

кваліфікації викладачів; зв'язок навчального закладу з працедавцями. 

Інноваційне освітнє середовища — це система, в якій взаємодіють всі 

учасники освітнього процесу: «адміністрація — педагоги — учні — батьки-

працедавці». Під час його формування в навчальному закладі необхідно 

розв’язати проблему змісту освіти на сучасному етапі, співвідношення 

традиційних складових навчального процесу та нових інформаційно-

комунікаційних технологій, нових взаємин учня, педагога, батьків та 

працедавців у освітньому середовищі. інформаційне освітнє середовище 

містить технологічні, інформаційні й організаційні ресурси. Тому під час 

створення інноваційного освітнього середовища в ЗП(ПТ)О зростає значущість 

ІКТ-компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу за умов 

широкого застосування засобів інформаційних і комунікаційних технологій. 

Інноваційне освітнє середовище виступає функціональним інформаційним та 

навчальним просторовим об'єднанням всіх учасників навчально-виховного 

процесу училища, між якими існують  тісні взаємозв'язки. 

На нашу думку професійне становлення майбутніх кваліфікованих 

робітників формується під впливом інноваційного освітнього середовища, і 

навпаки – освітнє середовище формується під впливом активної інноваційної 

діяльності майбутніх конкурентоздатних  фахівців. 

Висновки. Інноваційне освітнє середовище професійного становлення 

майбутніх кваліфікованих робітників ЗП(ПТ)О – це система, що забезпечує 

умови для розвитку особистості як фахівця, реалізацію його творчого 

потенціалу, удосконалення фахових компетентностей і виражає взаємозв’язок 

його структурних компонентів. Усе сказане свідчить, що досягнення 

конкурентоспроможної якості професійної освіти в контексті сучасних змін та у 

інформаційному суспільстві нині стає пріоритетом модернізації освіти України. 
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РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИПУСКНИКІВ ЗАКЛАДІВ 

ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ В 

УМОВАХ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ 

У темі розкрито сутність компетентної особистості, конкурентоздатного 
фахівця; досліджено проблему формування та розвитку інформаційно-
цифрових та професійних компетентностей під час підготовки 
конкурентоздатних фахівців в закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти. 
Ключові слова: компетентна особистість, компетентність, 
конкурентоздатність національної системи освіти, конкурентоздатний 
фахівець, сучасний кваліфікований робітник, заклад професійної 
(професійно-технічної) освіти. 

Развитие информационно-цифровой компетентности будущих выпускников 
заведений профессионального (профессионально-технического) образования 
в условиях современной парадигмы образования. В теме раскрыта сущность 
компетентной личности, конкурентоспособного специалиста; исследована 
проблема формирования и развития информационно-цифровых и 
профессиональных компетентностей при подготовке конкурентоспособных 
специалистов в учреждениях профессионального (профессионально-
технического) образования. 
Ключевые слова: компетентная личность, компетентность, 
конкурентоспособность национальной системы образования, 
конкурентоспособный специалист, современный квалифицированный 
рабочий, заведение профессиональной (профессионально-технического) 
образования. 

Development of information and digital competence of future graduates of 
Professional (Vocational) Education Institutions in the Context of the Modern 
Paradigm. The topic reveals the essence of a competent person, a competitive 
specialist; the problem of formation and development of information-digital and 
professional competencies during the training of competitive specialists in 
Professional (Vocational) education institutions is investigated. 
Keywords: Competent Personality, Competence, Competitiveness Of The National 
Education System, Competitive Specialist, Modern Skilled Worker, Institution of 
Professional (Vocational) Education. 

Вступ. Конкурентоздатність національної системи освіти у європейському 

і світовому просторі має забезпечуватись високим професійно-кваліфікаційним 

рівнем майбутніх робітників, динамічністю та мобільністю навчального 

процесу, активністю учнів під час оволодіння професією. Забезпечення 

національної економіки кваліфікованим трудовими кадрами вимагає від 

держави і суспільства наданням випускникам шкіл якісної професійної 

(професійно-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О). Тому на сучасному етапі 
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стрімкого розвитку інформаційного суспільства особливої актуальності набуває 

проблема формування суспільно активного, творчого, компетентного 

випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти (далі – 

ЗП(ПТ)О), який одночасно є конкурентоздатним фахівцем на ринку праці. 

Процес навчання планується/проектується, організовується й 

направляється педагогом П(ПТ)О як результат його спільної діяльності з 

учнями відповідно до змісту освіти (програми державного стандарту 

професійно-технічної освіти), педагогічного досвіду, пізнавальних інтересів й 

потреб учнів. Адже конкурентоспроможність випускника (кваліфікованого 

робітника) на ринку праці, його впевненість у працевлаштуванні та одержанні у 

майбутньому високої заробітної плати і реалізації його потреб багато в чому 

залежать від набутої ним професійної освіти. Сучасне молоде покоління добре 

усвідомлює, що на ринку робочої сили зростає попит на компетентних фахівців 

з відповідною освітою. 

Формування компетентностей тісно пов’язане з цифровізацією освіти. 

Тому ключовим аспектом при підготовці  конкурентоздатних випускників 

ЗП(ПТ)О є набуття інформаційно-цифрових компетенцій та розвиток 

професійної компетентності у здобувачів освіти (учнів). Активне використання 

інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) суб’єктами освітнього 

процесу,  позитивно позначається на його ефективності й сприяє формуванню 

професійних компетентностей майбутніх фахівців. 

Компетенція – суспільні вимоги до засвоєння сукупності знань, способів 

діяльності, досвіду, ставлень з певної галузі знань, якостей особистості, яка діє 

в соціумі [1, с. 49]. Головним завданням сучасної освіти, зокрема професійно-

технічної, є створення такої системи, яка забезпечить кожній людині 

можливість оволодівати знаннями, їх оновлювати, самореалізуватися, 

самовдосконалюватися  впродовж життя [2, с. 181]. 

Професійна компетентність є запорукою успішності особистості. 

Інформаційно-цифрова компетентність є сукупністю знань, умінь та досвіду 

діяльності в інформаційному просторі. Сучасний випускник закладу П(ПТ)О 

має бути компетентним, відповідальним, креативним, вільно володіти своєю 

професією і орієнтуватися в суміжних галузях діяльності, здатним до 

ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів, готовим до постійного 

професійного зростання, соціально-професійної мобільності, впроваджувати 

перспективні інновації в різні сфери життя. Тому визначальними в 

характеристиці сучасного кваліфікованого робітника є мотивація до 

безперервної освіти і постійного професійного вдосконалення, здатність 

самостійно й ефективно виконувати професійні завдання будь-якої складності 

та оперативно приймати ситуативно виправдані рішення, адаптація до мінливих 

умов ринку праці, що вимагає від нього високої професійної мобільності. 

Нині модернізація сучасного змісту П(ПТ)О базується на продовженні 

розроблення та реалізації на практиці державних стандартів, заснованих на 

компетентностях; модернізації матеріально-технічної бази; впровадженні 
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інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес та забезпеченні 

науково-методичного супроводу викладання всіх навчальних дисциплін. 

Сьогодні ЗП(ПТ)О мають готувати не лише носія знань, але і творчу 

особистість, яка здатна використовувати здобуті знання для 

конкурентоспроможної професійної діяльності, тобто сформувати компетентну 

особистість. 

Формування та розвиток в учнів інформаційно-цифрових та професійних 

компетентностей є пріоритетним завданням вивчення учнями професійно-

теоретичних та професійно-практичних дисциплін. На нашу думку, на 

початкових етапах професійного навчання учнів у ЗП(ПТ)О потрібно створити 

досконалу систему мотивів, які поступово, під час навчально-пізнавальної 

діяльності, якісно переростуть в стійку ґрунтовну мотивацію до навчання, що 

стане основою їхньої професійної підготовки. Тобто сприяти формуванню та 

розвитку загальнолюдських цінностей та професійно важливих якостей 

майбутнього кваліфікованого робітника та надати йому можливість стати 

конкурентоздатною особистістю в сучасному інформаційному суспільстві.  

Сучасні умови життя  педагогів та учнів ЗП(ПТ)О в умовах дистанційного, 

змішаного та очного навчання вимагають використання інноваційних форм 

навчання та виховання. У навчанні майбутніх кваліфікованих робітників для 

підвищення рівня їхньої інформаційно-цифрової та професійної компетентності 

викладачі використовують різноманітні освітні технології, що є особистісно 

орієнтованими. 

Висновки. Отже, формування та розвиток інформаційно-цифрових та 

професійної компетентностей майбутнього випускника (кваліфікованого 

робітника) є актуальною і складною проблемою системи П(ПТ)О. Це тривалий і 

багатоаспектний процес, що вимагає формування професійно важливих 

якостей, умінь, навичок учнів під час навчання у закладі освіти з метою 

забезпечення національної економіки кваліфікованими кадрами. 

Подальшого удосконалення потребують форми, методи, засоби 

формування інформаційно-цифрової та професійної компетентностей учнів в 

П(ПТ)О. 
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КОЗАЦЬКІ ПІДВОДНІ ЧОВНИ – ВІДКРИТЕ ПИТАННЯ. АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ В 
СИМБІОЗІ ГУМАНІТАРНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ НАУК 

Викладачі історії та інженерної графіки, разом зі студентами досліджували 
практичне використання  субмарин козаками  в 17 столітті. Розглядали 
взаємозв'язок історичних, природничих та технічних дисциплін на прикладі 
порівняльних схем. 
Ключові слова: козаки, субмарина, орнамент. 

Козацкие подводные лодки – открытый вопрос. Анализ информации в симбиозе 
гуманитарных и технических наук. Преподаватели истории и инженерной 
графики, вместе со студентами исследовали практическое использование 
субмарин казаками в 17 века. Рассматривали взаимосвязь исторических, 
естественных и технических дисциплин на примере сравнительных схем. 
Ключевые слова: казаки, субмарина, орнамент. 

Cossack’s Submarines – an Open Question. Analysis of Information in the Symbiosis 
of Humanities and Technical Sciences. Teachers of history and engineering graphics 
together with students studied the practical use of submarines by the Cossacks in 
the 17th century. Сonsidered the relationship of historical, natural and technical 
disciplines on the example of comparative schemes. 
Keywords: Cossacks, Submarine, Ornament. 

Вступ (актуальність і постановка проблеми дослідження). У світлі 

сучасних освітніх тенденцій, студенти повинні розуміти, як використовуються 

теоретичні знання на практиці, бачити взаємозв'язок гуманітарних та технічних 

дисциплін, необхідність креативного підходу до розв'язання різноманітних 

задач. Саме приклад козацької хоробрості, нестандартного розв'язання задач 

воєнної стратегії та тактики, надихнув студентів до плідної роботи.  

Мета, методи і підходи. На основі самостійної роботи студентів показати 

міжпредметні зв’язки, довести або спростувати практичне використання 

підводних човнів козаками в XVII столітті. Виховати почуття патріотизму і 

гордості за свій народ. Методи, які використовувались в ході роботи: уявна 

екскурсія, диспут, зіставлення, повторення матеріалу з різних предметів (історії, 

фізики, інженерної графіки, технічної механіки тощо), виразне читання віршів, 

творчі комп’ютерні завдання–накладання орнаментів вишиванок на козацькі 

підводні човни. 

                                                           
5©Тарутіна Олена (Tarutina Olena) 
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7©Бурлака Лариса (Burlaka Larysa) 
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Основні результати. Мореплавці піднімуть вітрила і до мрій свій 

вітрильник ведуть, тільки той, хто працює справно, знайде шлях до скарбів 

наук. Не лякають його перешкоди, він завжди до мети дійде і омріяні ним 

вітрила в океані знання знайде! (Тарутіна О. Б., член ВСПМ) 

Рушійною силою в боротьбі за національне визволення України було 

козацтво. На прикінці XVI–XVII століття Запорізька Січ стала центром 

визвольного руху українського народу. 

Козаки були славними воїнами не тільки в степах, а й на морі. З самого 

початку свого існування козацтво боролася проти татарсько-турецької агресії. 

Козацькі човни чайки відомі своїми передовими технічними 

характеристиками для кінця XVI  – початку XVII століття. Існує лише 

теоретичне припущення про існування у козаків підводних човнів. Записи 

монаха-єзуїта Фур’є надихнули на початку XX століття французького інженера 

Монжері намалювати уявну модель козацького підводного човна. У Монжері  

були послідовники,  які розвинули його теорію. 

Викладачі історії та інженерної графіки, провели разом зі студентами 

дослідницьку роботу, яка допомогла розвинути творчі здібності та уяву 

студентів. На лекції з історії України проводився диспут на тему: «Козацькі 

підводні човни XVII століття-відкрите питання» 

Ознайомившись попередньо з матеріалами даної проблематики, 70 %  

студентів дійшли висновку, що козаки використовували на практиці субмарини. 

Приблизно 30 %  виказали сумнів з цього приводу, спираючись на описання 

технічних характеристик субмарин того часу, а саме: низьку швидкість, 

нетривалий час знаходження під водою, малу місткість, відсутність 

елементарних санітарно-гігієнічних норм, складний і вартісний  процес 

виготовлення. 

Козаки дійсно були креативними, але на той час, використання деревини та  

очерету для дихання було більш безпечним та практичним, ніж використання 

субмарин (рис.1) 

 

Рис. 1. Козак під водою 
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Студенти також отримали завдання порівняти субмарини 17 століття з 

сучасними та згадати закони фізики, технічної  механіки, які потрібно знати 

при будівництві субмарин, порівняти прилади на козацьких та сучасних 

субмаринах. Порівняльна таблиця допомогла систематизувати матеріал та 

зробити висновки. 

Приклади приладів з козацької субмарини:  

1. Манометри для вимірювання тиску (розділ фізики: «Тиск»);  

2. Компас, який дає можливість орієнтації в просторі (фізика – розділ:  

«Електромагнітні поля») (табл. 1). 

Таблиця 1 

Порівняльна таблиця 

Козацька субмарина Сучасна субмарина 

Людська сила Дизель-електричний двигун 

З боків кріпились зв’язки очерету, які збільшували 
плавучість і слугували буфером при швартуванні 

Резервуари зі стисненим повітрям 

Виготовлялась з великої видовбаної колоди та 
борти оббивали сосновими дошками 

Виготовлений зі спеціальних сплавів 
(наприклад: бронза, сталь, чавун тощо) 

Довжина 18 м Довжина   91,3 м 

Ширина та висота до 4 м Ширина та висота до 7,5 м 

Прилади: Компас, манометр Прилади: компресор, ехолот, оптика акумулятори, 
магнітометрія радіолокація, газоаналіз 

Баласт – 

Швидкість 4 вузла Швидкість 16 вузлів 

Тривалість знаходження під водою приблизно 
декілька годин 

Тривалість знаходження під водою  
90 діб 

Місткість 10-12 осіб Місткість 77 осіб 

Для того, щоб побудувати сучасні субмарини, автотранспорт, воєнну 

техніку, потрібно добре знати вищу математику, закони фізики (розділ 

електромагнітне поле), інженерну графіку (накреслити ескіз, робочий 

кресленик субмарини (рис.2), технічну механіку (статика підводного човна, де 

вивчаються плавучість, остійність,  непотоплюваність. Динаміка підводного 

човна, а саме ходкість, хитавиця, керованість. Центр ваги підводного човна. 

 

Рис. 2. Кресленик субмарини 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BD
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Наступне завдання, яке отримали студенти: прикрасити орнаментами 

козацькі човни. Пошук різноманітних орнаментів вишиванок з різних частин 

України, та те, як можливо прикрасити ними козацькі човни, розвивають у 

студентів творчі здібності та почуття патріотизму (рис. 3) 

 

а)                                            б)                                              в) 

Рис. 3. Орнаменти з різних куточків України: 

а)– орнамент з Буковини, б) -– орнамент з Волині, в) – орнамент з Сумщини. 

Висновки. В результаті дослідницької роботи, більшість студентів дійшли 

висновку, що козаки могли в окремих випадках користуватись підводними 

човнами, але деревина та очерет для дихання, були більш практичними 

засобами переміщення під водою, ніж субмарини. Приклад козацької 

хоробрості, оригінального розв'язання задач воєнної стратегії та тактики, 

надихнули студентів до плідної роботи. Вони дійшли висновку про необхідність 

побудови українського, сучасного за технічними характеристиками, воєнно-

морського флоту. Сімбіоз знань з гуманітарних та технічних дисциплін дав 

змогу побачити проблему вцілому та знайти вирішення складної задачі. 
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of a Single Open Educational Information Space 
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ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Авторами визначено ключові поняття ідентичності та зокрема ідентичності 
особистості схем. 
Ключові слова: професійна ідентичність, ідентичність, особистість, 
індивідуальність. 

Профессиональная идентичность личности как предмет психологического 
исследования. Авторами определены ключевые понятия идентичности и в 
частности идентичности личности. 
Ключевые слова: профессиональная идентичность, идентичность, личност, 
индивидуальность. 

Professional Identity of the Individual as a Subject of Psychological Research. The 
author’s defines the key concepts of identity and, in particular, personality identity. 
Keywords: Professional Identity, Identity, Personality, Individuality. 

Професійна ідентичність на сьогоднішній день має дуже багато чинників її 

становлення. Саме ідентифікація особистості в професії, яку вона здобуває, є 

рішучим фактором отримання професійної ідентичності. Професійна 

ідентифікація здобувається шляхом ототожнення себе з людиною яка має певну 

професію та безперервно в цій професії зростає як фахівець вищої ланки. Адже 

кожній людині притаманні свої риси характеру, поглядів та інтересів і саме ці 
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фактори повинні грати першочергову роль у виборі професії. Але, інститут 

професійної орієнтації у шкільних закладах працює на дуже низькому рівні і 

майбутні фахівці, в більшості випадків, при виборі професії орієнтуються на 

поради та попит батьків чи авторитетних людей ніж на власну професійну 

орієнтованість. Значна кількість науковців розглядає питання професійної 

ідентичності, оскільки на нашу думку від цього залежить наше майбутнє і саме 

професійне зростання та прагнення опанувати досконало професією є 

надважливим. 

І. Грига розглядаючи дане питання в свої статті зазначає, що ідентичність 

визначають як індивідуальний сенс самості та унікальності, а також 

безперервність/незмінність цінностей, поведінки та мислення, що 

підтримуються у різних обставинах [3]. 

На думку вченої ідентичність пов'язана з ідентифікацією — процесом 

формування психічного образу важливої, значимої іншої особи з подальшою 

демонстрацією думок, поведінки і почуттів у спосіб, притаманний цій особі. 

Ідентифікація часто сприяє інтеграції «Я» та особистісному зростанню. Отже, 

досягнення ідентичності відбувається через уподібнення іншим особам. 

Ідентичність пов'язана також із формуванням «Я-образу» — уявлень про себе як 

про об'єкт сприйняття. Таким чином, «Я-образ» зумовлює демонстрацію 

поведінки, дотримання рольових моделей відповідно до очікувань інших людей 

(включаючи колег, клієнтів) [3]. 

Д. Бородій професійну ідентичність визначає не лише наявністю якостей, 

але і виявом в характері суб’єктивного відношення до професії, спеціальності, 

конкретної діяльності. Саме в даному контексті слід розглядати поняття 

«вдоволеність роботою» і «вдоволеність життям».  

Взаємозв’язок і взаємозалежність даних понять Д. Бородій розглядає з 

позицій теорій: 

− компенсації – люди, які не знаходять задоволення в роботі замінюють її 

знаходженням позитивних об’єктів, інших видів діяльності;  

− генералізації – задоволення (незадоволення) роботою відображається на 

інших сторонах життя; 

− сегментації – відсутність зв’язку між рівнем задоволеності роботою і 

життям [2]. 

Досить цікаво Т. Лях із ідентичністю пов’язує процес професіоналізації 

особистості. Він полягає в научінні людини, залучені її до професії. До 

професіоналів відносять тих, хто оволодів нормами професійної діяльності, 

професійного спілкування і здійснює їх на високому рівні, досягаючи 

професійної майстерності, дотримуючись професійної етики, слідуючи 
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професійним ціннісним орієнтаціям; це такі люди які прагнуть та вміють 

викликати інтерес до результатів своєї професійної діяльності, сприяють 

підвищенню значення й престижу своєї професії в суспільстві, гнучко 

враховують нові запити суспільства до професії. У своєму становленні людина 

як професіонал проходить такі фази: оптант (вибір професії); адепт (навчання 

певній професії); адаптант (звикання молодого фахівця до роботи); інтернал 

(досвідчений працівник, який повністю може справлятись зі своєю роботою); 

майстер (характеризується індивідуальним, неповторним стилем діяльності й 

високим стабільними результатами діяльності); авторитет (майстер своєї 

справи, відомий у професійних колах та за їх межами); наставник (фахівець, в 

якого колеги готові повчитися й перейняти досвід) [4]. 

Альтернативну думку пропонує В. Осьодло. Науковець вважає, що 

професійна ідентичність пов’язана з професією не прямим чином, а 

опосередковано. Найміцнішим є зв’язок профідентичності з етичними 

професійними орієнтирами, що виражаються у відчутті суб’єктності своєї 

праці, відповідальності за неї та у відчутті власної професійної 

самоефективності. Як зазначають науковці, психологія праці і професійного 

самовизначення в самостійній і усвідомленій побудові людиною перспектив 

свого розвитку в певній трудовій діяльності передбачає вияв суб’єктності, яка 

складає контекст для конкретної праці і розвитку людини в цій праці: «Якщо 

вести мову про розвиток суб’єкта праці, то перш за все слід підкреслити 

розвиток його здатності самостійно осмислювати свою діяльність, самостійно 

знаходити значення цієї діяльності і шляхи вдосконалення себе в цій 

діяльності». Відповідно до цього становлення суб’єкта праці розкривається 

найповніше в досягненні професійної позиції, котра інтегрує професійні 

ситуації, відношення і образ «Я», що характеризує тотожність, визначеність і 

цілісність людини [5]. Досить важливим фактором є структура професійної 

ідентичності. Так, Я. Андрушко виділяє такі три компоненти: 

Перший компонент – це ставлення людини до себе як до професіонала, 

сприйняття себе як реального чи майбутнього професіонала. Цей компонент 

виявляється в оцінці людиною своїх професійних можливостей, свого 

професійного потенціалу, це професійна самооцінка людини. 

Другий компонент – ставлення людини до тієї професії, яку вона обрала чи 

збирається обрати. Цей компонент виявляється у ставленні до майбутньої 

професії, до її змісту; це професійна задоволеність, яка полягає у віднайдені 

можливостей задовольнити свої потреби за допомогою обраної професії. 

Третій компонент – ставлення людини до цінностей, норм, ідеалів тієї 

професійної спільноти, у рамках якої вона буде здійснювати свою професійну 
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діяльність. Механізмом реалізації цього компоненту професійної ідентичності 

виступає процес співвідношення особистих інтересів, цінностей, ідеалів, норм 

із інтересами, цінностями, ідеалами, нормами тієї професійної спільноти, у якій 

людина здійснює чи збирається здійснювати свою професійну діяльність [1]. 

Висновки. Розглянувши всі історичні та наукові ресурси, дослідивши 

емпіричні дослідження сучасних науковців ми дійшли висновку, що професійна 

ідентичність це досить складне соціально-психологічне явище, яке потребує 

безумовно глибокого вивчення саме через потреби особистості та ідентифікації 

майбутнього фахівця у професійній та особистісній сфері. реалізації. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

На основі теоретичного аналізу визначено основні проблеми розвитку 
цифрової компетентності педагогів у сучасному освітньому середовищі. 
Розглянуто психологічні умови розвитку цифрової компетентності 
педагогічних працівників у системі професійної освіти. Описано ціннісно-
мотиваційний компонент, рефлексійний компонент, діяльнісний компонент 
цифрової компетентності як складники психологічних умов. Вказано 
перспективи розвитку цифрової компетентності як основа професіоналізації. 
Ключові слова: цифрова компетентність, розвиток цифрової компетентності, 
психологічні умови, складники цифрової компетентності. 

Психологические условия развития цыфровой компетентности пеагогических 
работников. На основе теоретического анализа определены основные 
проблемы развития цифровой компетентности педагогов в современной 
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образовательной среде. Рассмотрены психологические условия развития 
цифровой компетентности педагогических работников в системе 
профессионального образования. Описаны ценностно-мотивационный 
компонент, рефлексивный компонент, деятельностный компонент цифровой 
компетентности как составляющие психологических условий. Указано 
перспективы развития цифровой компетентности как основа 
профессионализации. 
Ключевые слова: цифровая компетентность, развитие цифровой 
компетентности, психологические условия, составляющие цифровой 
компетентности. 

Psychological Conditions for the Development of Digital Competence of Pedagogical 
Workers. On the basis of theoretical analysis the main problems of development of 
digital competence of teachers in the modern educational environment are defined. 
The psychological conditions for the development of digital competence of teachers 
in the system of vocational education are considered. The value-motivational 
component, reflection component, activity component of digital competence as 
components of psychological conditions are described. Prospects for the 
development of digital competence as a basis for professionalization. 
Keywords: Digital Competence, Development of Digital Competence, Psychological 
Conditions, Components of Digital Competence. 

У сучасному світі, коли відбувається перехід до інформаційного 

суспільства і посилення цифровізації, розвиток цифрового середовища і 

глобальної мережі охоплює практично всі сфери життя людини. Тому варто 

звернути увагу на особливості психічного розвитку в умовах, що постійно 

змінюються та вимагають нових навичок діяльності. 

У результаті змін у освітньому просторі, що пов’язані з використанням 

технологій дистанційного навчання в умовах карантинних заходів, важливо 

пам’ятати про закономірності функціонування психіки. Постійно порушується і 

знову відновлюється рівновага між організмом і середовищем, причому стан 

рівноваги є тимчасовим, а процес урівноважування – розвитку постійним. 

Суперечності, що виникають при цьому, спонукають особистість до активності, 

спрямованої на їх подолання, на відновлення рівноваги. подолання одних 

суперечностей призводить до появи нових, які, відповідно, спонукають до 

нових дій, до подальшого удосконалення діяльності особистості. Таким чином 

відбувається відбір значимостей у сфері компетентностей людини, що 

обумовлені вимогами суспільства, трудової діяльності та власними інтересами. 

У сучасному освітньому просторі професійної (професійно-технічної) 

освіти особливу увагу привертають ключові компетентності педагогічних 

працівників, розвинені професійні компетентності є запорукою успішної 

професіоналізації здобувачів освіти. Курси підвищення кваліфікації створюють 

інформаційний освітній простір де компетенції переплітаються та поєднуються: 
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розвиваючи компетентності, важливі для однієї життєвої сфери, одночасно 

розвиваються й пріоритетні компетентності для іншої. Такі навички, як 

критичне мислення, аналітичне мислення, вирішення проблем, творчість, 

робота в команді, уміння спілкуватись та проводити переговори, ухвалення 

рішень, саморегуляція, стійкість, емпатія, участь, повага до різноманітності, 

враховуються у всіх ключових компетентностях, а особливо професійних. До 

складників професійної компетентності, відповідно моделі підвищення 

кваліфікації яка реалізується Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти, належить і цифрова компетентність, оскільки формується 

нова ідеологія, заснована на «гейміфікації» та «діджіталізації» освіти, де на 

зміну традиційним педагогам ЗП(ПТ)О йдуть «координатори онлайн-платформ 

і освітніх траєкторій». 

Сьогодення вимагає переходу на якісно вищий рівень використання 

цифрових технологій в освіті, і разом з тим переходу на вищий рівень розвитку 

психіки, який зрештою обумовлений зовнішніми умовами, зовнішніми 

впливами. Однак цей розвиток не можна безпосередньо виводити із зовнішніх 

умов і обставин. Ці умови та обставини завжди переломлюються через 

життєвий досвід людини, її особистість, індивідуальні психічні особливості, її 

психічний склад. У цьому сенсі зовнішній вплив опосередковується, 

переломлюється через внутрішні умови, до яких і відноситься своєрідність 

психіки індивіда, його особистий досвід. Однак дія зовнішніх умов на цей 

процес завжди опосередкована внутрішніми умовами (С. Рубінштейн). 

Професійна діяльність педагогічних працівників у сучасному освітньому 

просторі безпосередньо пов’язана використанням цифрових технологій під час 

підготовки кваліфікованого робітника. Тому важливо розуміти які саме 

психологічні умови необхідно створювати для розвитку цифрової 

компетентності. 

Розглянемо внутрішні та зовнішні психологічні умови. 

До внутрішніх віднесемо ціннісно-мотиваційний компонент цифрової 

компетентності педагогічних працівників, який містить мотиви, мету, потреби в 

навчанні засобами цифрових технологій, вдосконаленні, самовихованні, 

саморозвитку, ціннісні установки актуалізації в навчальній діяльності, 

стимулює творчий прояв та включає мотиви здійснення професійної діяльності, 

спрямованість на передачу знань під час роботи зі здобувачами освіти і власний 

розвиток педагогічного працівника. Також внутрішнім можемо вважати 

рефлексійний компонент цифрової компетентності педагогічного працівника, 

що визначається відношенням до самого себе і до світу, до своєї практичної 

професійної діяльності та її здійснення. Включає самосвідомість, самоконтроль, 
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самооцінку, розуміння власної значущості в колективі і розуміння результатів 

своєї діяльності, відповідальності за результати своєї діяльності, пізнання себе і 

самореалізації в професійній діяльності через засоби цифрових освітніх 

технологій. 

До зовнішніх психолого-педагогічних умов віднесемо змістовий компонент 

цифрової компетентності який має забезпечити вільне володіння навичками 

опрацювання інформації та роботи з цифровими об’єктами, які відповідно 

впливають на формування цифрової компетентності педагогічного працівника. 

Діяльнісний компонент цифрової компетентності визначаємо як активне 

застосування цифрових освітніх технологій і комп’ютера в освітній діяльності 

як засобів пізнання і розвитку цифрової компетентності, самовдосконалення і 

творчості педагогічного працівника. Комунікативна складова цього компонента 

виявляється в умінні встановлювати міжособистісні зв’язки в цифровому 

освітньому середовищі, вибирати оптимальний стиль спілкування в різних 

ситуаціях, опановувати засобами вербального і невербального спілкування, 

саме цього вимагає сучасний освітній простір [1]. 

Розвиток суспільства спричинює перетворення у особистому досвіді 

педагогічного працівника проте вивчення тих чи інших цифрових освітніх 

технологій та засобів має бути зумовлено потребами особистості та чітко 

окреслено у індивідуальній траєкторії розвитку. Стрімкий розвиток цифрових 

технологій і вимоги суспільства знань потребують від педагогічного працівника 

ЗП(ПТ)О постійного розвитку цифрових компетентностей та визначення нових 

підходів до побудови індивідуальних маршрутів розвитку цифрової 

компетентності педагогічних працівників. 

Список використаних джерел 

1. Жерновникова О. (2018). Цифрова компетентність: суть та структура. Розвиток життєвої 
компетентності особистості в умовах освітніх трансформацій: виховний, психологічний, 
інклюзивний виміри: матер. 1-й Всеукр. наук.-практ. конф. (20-21 вересня 2018 р., м. Херсон). 
Херсон : Айлант, Т.  І. С. 49-52. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Помиткін Едуард11 
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 
м. Київ, Україна; e-mail: Edalex@bigmir.net 

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ТА СИСТЕМНІ ПОМИЛКИ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ 

Стратегія розвитку освіти людства не може бути сталою, оскільки світ постійно 
змінюється. Провідним орієнтиром освітнього процесу має бути сама людина з її 
реальними потребами розвитку. Суттєвою перешкодою на шляху реформування 
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освіти є системні помилки, які повторюються в часі та призводять до небажаних 
результатів. Виявлення та унеможливлення цих помилок допоможе у 
найкоротші терміни підвищити якість і ефективність освітнього процесу. 
Ключові слова: стратегія освіти, системні помилки, орієнтири освітнього процесу. 

Стратегические ориентиры и ошибки образования ХХI века. Стратегия развития 
образования человечества не может быть постоянной, поскольку мир постоянно 
меняется. Ведущим ориентиром образовательного процесса должна быть сам 
человек с его реальными потребностями развития. Существенным препятствием 
на пути реформирования образования является ошибки, которые повторяются 
во времени и приводят к нежелательным результатам. Выявление и 
предотвращения этих ошибок поможет в кратчайшие сроки повысить качество и 
эффективность образовательного процесса. 
Ключевые слова: стратегия образования, системные ошибки, ориентиры 
образовательного процесса. 

Strategic Orientations and System Mistakes of Education of the XXI Century. The 
development strategy of humanity's education cannot be constant, since the world is 
constantly changing. The leading guideline of the educational process should be the 
person himself with his real needs for development. A significant obstacle to 
reforming education is mistakes that are repeated over time and lead to undesirable 
results. Identifying and preventing these errors will help to improve the quality and 
efficiency of the educational process in the shortest possible time. 
Keywords: Intellectual Property, Competence, Technology of Forming Pedagogical 
Competence in the Field of Intellectual Property. 

Нині цілком очевидним є твердження про те, що роль освіти в сучасному 

світі не зводиться тільки до розвитку інтелекту. 

Освіта, передусім, це засіб формування особистості, її світогляду, культури, 

духовності. Така освіта не ставить головним завданням «наповнення голови 

учня та студента знаннями», що призводить до втрати здоров`я і бажання 

вчитися. 

У Концептуальних засадах реформування середньої освіти пояснюється 

ідеологія змін в освіті, що закладена в проекті базового закону «Про освіту» 

(№ 3491-д від 04.04.2016 р.). Зокрема, в документі зазначається, що «За 

експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій 

перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично 

мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в 

багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями. Але 

українська школа не готує до цього. Як і 10, 20, 50 років тому, пересічний 

український школяр здобуває в школі застарілі знання. 

За останні роки цей обсяг дуже збільшився, як і значно зріс загальний 

інформаційний потік у світі. Учні спроможні лише відтворювати фрагменти 

несистематизованих знань, проте часто не вміють застосовувати їх для 

вирішення життєвих проблем. Спосіб навчання в сучасній українській школі не 

мотивує дітей до навчання. 
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Матеріал підручників затеоретизований, переобтяжений другорядним 

фактологічним матеріалом». 

Побудова нової стратегії розвитку освіти має враховувати помилки, які 

стають перешкодою для розвитку учнів, студентів та дорослих здобувачів знань. 

Ці помилки можуть носити системний характер, тобто повторюватися в часі. 

Під системною помилкою маємо  на увазі причинно-наслідковий зв'язок, який 

постійно призводить до небажаного результату. Оскільки система освіти 

складається з багатьох ланок, системна помилка може бути зумовлена багатьма 

причинами.  

Для дослідження ефективності освітнього процесу у ланці середньої освіти 

ми розробили спеціальну анкету, спрямовану на виявлення знань, вмінь і 

навичок, необхідних сучасній людині. Зміст анкети відображає 35 шкільних 

дисциплін, теми та деякі поняття, що їх характеризують. Цей матеріал було 

виокремлено з сучасних підручників та доповнено тим, що використовувався в 

недалекому минулому. У анкетуванні взяли участь дорослі респонденти віком 

від 21 до 96 років, переважно з вищою освітою (90 %). За фахом серед них були 

представники 40 професій: викладачі, науковці, адвокати, психологи та ін. 

Узагальнення отриманих результатів дозволило встановити, що для 73% 

респондентів більшість шкільних знань у реальному житті не знадобилася. 

Вони висловлювали нерозуміння, навіщо дітям запам`ятовувати інформацію та 

термінологію з таких тем як еукаріоти, мітохондрії, вакуоля, хлоропласти, 

хромопласти, симбіоз, мікологія, цитологія, лейкопласти (біологія); флюсові 

вапняки, рекреація, релігійний склад населення, етноси, інфраструктура, міська 

агломерація (географія); дисперсні системи, колоїдні розчини, електроліти, 

кристалогідрати, термохімічні рівняння, полімеризація, вуглеводи, 

амінокислоти, езотермічні реакції (хімія); аксіоми, теореми, дріб, похідна, 

теорема Вієта, геометрична прогресія, комбінаторика та ін. 

Подібне дослідження можна було б провести і в галузі вищої освіти, однак 

за статистичними даними до 85 % випускників ЗВО в Україні працюють не за 

спеціальністю. Це означає, що поглиблені профільні знання 85 % студентської 

молоді практично не знадобляться.   

Отже, попередній аналіз отриманих результатів показав, що для більшості 

дорослих людей переважна частина знань, понять, умінь і навичок, які 

вивчалися в школі, не стала в нагоді. Багато тем з шкільних дисциплін не є 

цікавими і потрібними. Саме вони знижують пізнавальну мотивацію дітей, а їх 

викладання прискорює професійне вигорання педагогічного персоналу. При 

цьому виникає питання пріоритетів: ОСВІТА для ЛЮДИНИ чи ЛЮДИНА для 

ОСВІТИ? 
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Слід усвідомити, що замінюючи знання, вміння та навички новомодним 

словом «компетенції» ми не здійснимо оновлення системи освіти. Перегляду 

потребує, передусім, її зміст, який ігнорує саму людину і спрямований на 

вивчення лише зовнішнього світу. 

Система освіти має бути підпорядкована розвитку свідомості, а не 

заповненню голови знаннями, які ніколи не знадобляться. Прикладом освітньої 

технології, спрямованої насамперед на розвиток свідомості особистості, є 

інтегрований курс «Людина. Родина. Світ», розроблений фахівцями ІПООД 

імені Івана Зязюна, Інституту проблем виховання НАПН України та 

Мелітопольського державного університету імені Богдана Хмельницького. Цей 

курс обрали для вивчення понад 100 закладів загальної середньої освіти в 

Україні, США та Туреччині. 

Таким чином стратегічним орієнтиром освітнього поступу має стати сама 

особистість з її здібностями та реальними потребами розвитку. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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АЛГОРИТМІЗАЦІЯ МІЖПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ 
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

Визначальним напрямом державної політики України є вирішення та 

реалізація проблеми щодо створення міжпрофесійної взаємодії суб’єктів 

соціальної системи, яка виступає головною ланкою у встановленні різних 

відносин у професійному середовищі, що виявляється в формі спільної 

діяльності, спілкування, емоційного співпереживання. 

Головним пріоритетом виступає ефективна міжпрофесійна взаємодія, що 

дає змогу своєчасно реагувати на соціально-економічні зміни в державі та 

підвищити продуктивність діяльності на рівні інституцій у межах одного 

сектору (організації громадянського суспільства) та між різними секторами 

(громадою; органами влади й місцевого самоврядування; правоохоронними 

органами; соціальними, освітніми та медичними установами; засобами масової 

комунікації тощо). 

Саме тому нагальною потребою сьогодення є здатність фахівців соціальної 

сфери до міжпрофесійного діалогу, що є основою формування важливих 

психологічних компетентностей, що асоціюється з успішною поведінкою 

фахівця в нестандартних ситуаціях, стресостійкістю у міжособистісних 

контактах з різними людьми, опануванням засобами самоорганізації та 
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саморегуляції, міжпрофесійною взаємодією з партнерами, розв’язанням 

складних проблем, вирішенням конфліктів, творчій реалізації професійних 

функцій, самотворення й самореалізації себе як професіонала. 

Взаємодія розглядається як процес безпосереднього чи опосередкованого 

впливу суб’єктів один на одного, який породжує їх взаємну обумовленість і зв’язок, 

розуміється не тільки вплив людей один на одного, але й безпосередня організація 

їх спільних дій, що дозволяє групі реалізувати загальну для її членів діяльність. 

Ієрархія основних понять представлена конструктом ланцюгу на рисунку 1.  

 

 

Рис. 1. Ієрархія основних понять у контексті дослідження міжпрофесійної взаємодії фахівців 

соціальної сфери 

Міжособистісна взаємодія – система взаємозумовлених індивідуальних дій, 

пов’язаних циклічною причинною залежністю, спрямованих на особистісний 

розвиток кожного із її учасників, при якій поведінка кожного із них виступає 

одночасно і стимулом, і реакцією на поведінку інших. 

Професійна взаємодія виступає головною ланкою у встановленні різних 

відносин у професійному середовищі, що виявляється в формі спільної 

діяльності, спілкування, емоційного співпереживання. Адже основною 

характеристикою професійно зрілої особистості є її професіоналізм, 

спорідненим до якого є поняття «компетентність». Тож однією з головних 

компетенцій і професіоналізму фахівця є правильно організований процес 

міжпрофесійної взаємодії. 

Дії фахівця соціальної сфери в його професійних ролях є сукупністю 

конкретних операцій, необхідних для реалізації цілої низки професійних 

функцій, зокрема: діагностична (діагностика, аналіз, оцінювання об’єктів 

соціальної роботи); прогностична (прогнозування та моделювання соціальної 

роботи всіх соціальних інститутів суспільства); правозахисна (використання 

нормативно-правового забезпечення для захисту прав та інтересів клієнтів); 

організаційно-управлінська (організація діяльності соціальних служб для 
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надання різних видів допомоги та соціальних послуг населенню); соціально-

економічна (сприяння та надання необхідної допомоги й підтримки різним 

категоріям населення); контрольно-наглядова (здійснення контролю за 

виконанням прийнятих рішень, за цільовим використанням коштів, 

передбачених для надання адресної соціальної допомоги); комунікативна 

(формування стратегії та тактики співробітництва фахівця соціальної сфери з 

клієнтами в процесі міжпрофесійної взаємодії); превентивна (реалізація 

соціальних, правових, юридичних, медичних, психологічних, педагогічних та 

інших механізмів попередження й подолання соціальних деструкцій); 

психотерапевтична (консультування, коригування та допомога різним 

категоріям населення); медична (формування здорового способу життя 

населення); педагогічна (виявлення інтересів і потреб людей у різних видах 

діяльності); освітня (формування зацікавленості фахівців соціальної сфери в 

навчанні та підвищенні кваліфікації, використання інноваційних методів 

навчання, новітніх технологій); науково-дослідна (визначення проблем, 

конкретних тем досліджень; добір, аналіз літературних джерел, досвід; 

використання наукових методів збирання первинної інформації та її обробки); 

рекламно-пропагандистська (організація реклами соціальних послуг, 

пропаганда та поширення ідей соціального захисту населення). 

Тож у контексті проблематики, міжпрофесійну взаємодію розуміємо як 

цілеспрямований, соціально-зумовлений, динамічний процес співпраці фахівців 

різних галузей, що виражається у послідовних спільних діях спеціалістів, 

спрямованих на досягнення індивідуальних цілей кожного та мети спільної 

трудової діяльності. 

Іншими словами міжпрофесійна взаємодія – це функціональна взаємодія, 

що має діловий характер і відрізняється від міжособистісної взаємодії. Вона 

сприяє досягненню індивідуальних цілей кожного та мети спільної трудової 

діяльності за умов високого рівня усвідомленості та позитивного емоційного 

фону. При цьому особливостями міжпрофесійної взаємодії визначено те, що: 

партнер у міжпрофесійній взаємодії завжди виступає як особистість, значуща 

для суб’єкта; учасникам взаємодії притаманне добре взаєморозуміння в 

питаннях справи; головним завданням міжпрофесійної взаємодії виступає 

продуктивна співпраця. 

Ознаками міжпрофесійної взаємодії встановлено: глибину, проблемність і 

критичність мислення; відкритість і готовність до діалогу, толерантність, 

чутливість до інших; гнучкість у пошуку альтернативних підходів до вирішення 

проблеми; варіативність і пластичність у комунікативних стратегіях; 

включеність у міжпрофесійну діяльність; наявність спільної мети; загальну 
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мотивацію; прийняття відповідальності за вибір рішення; спільні зусилля щодо 

реалізації вирішення проблем. 

Основними формами міжпрофесійної взаємодії виступають спільна 

діяльність, яка включає суб’єкт-суб’єктні відносини, з позиції мети, предмета, 

способів здійснення та зворотного зв’язку. 

Мета сприяє досягненню вирішення проблеми за умови об’єднання 

спільних зусиль, у процесі яких важливу роль відіграють знання, завдання та 

сенс співпраці, комунікації, емоційні впливи, конструктивні дії при вирішенні 

цієї проблеми та рефлексивне осмислення праці. 

Предметом міжпрофесійної взаємодії виступає професійне завдання.  

Способами міжпрофесійної взаємодії визначено: мотиви, готовність до 

професійної діяльності, практичні дії, спілкування, професійні дії, правильність 

у прийнятті рішень, взаємодопомогу, відповідальність. Зворотний зв’язок 

полягає у: розумінні, суб’єктній активності, емоційному співпереживанні. 

Зазначені процеси здійснюються через механізми емпатії (розуміння відносин, 

почуттів, психічних станів іншої особи в формі співпереживання), рефлексії 

(усвідомлення особою того, як її сприймають і оцінюють інші особи або групи); 

атрибуції (це процес, у якому особа або група пояснюють причини поведінки 

або подій), ідентифікації (це спосіб пізнання, при якому встановлюється 

подібність об´єктів шляхом знаходження спільного та відмінного в їх ознаках) і 

стереотипізації (процес формування враження про особу на основі вироблених 

стереотипів). 

Психологічне забезпечення міжпрофесійної взаємодії фахівців соціальної 

сфери базується на засадах діалогічно-компетентнісної парадигми, основою 

якої є поєднання діалогічного та компетентнісного підходів. Згідно цього 

підходу, діалогічні стосунки суб’єктів виступають психологічною умовою їх 

ефективності; діалог є феноменом інтерсуб’єктної активності, яка передбачає 

діалогічну спрямованість учасників міжпрофесійної взаємодії. Діалогічна 

міжпрофесійна взаємодія забезпечує психологічну рівність між усіма 

учасниками та сприяє особистісно-професійному розвитку та підвищенню 

результативності спільної діяльності. 

Міжпрофесійну компетентність трактуємо як володіння знаннями та 

якостями особистості необхідними для виконання професійної діяльності – 

здатність до планування, мотивація досягнення, гнучке професійне мислення, 

здатність до проектування професійної діяльності, професійна здатність до 

навчання, а також якості особистості, що дають можливість людині діяти 

відповідально та самостійно. За міждисциплінарного підходу точки зору на 

спільну проблему двох дисциплін А та В інтегруються (поєднуються) для 
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отримання більш узагальненого розуміння. В широкому значенні 

міждисциплінарність передбачає взаємну інтеграцію організаційних концепцій, 

методологічних процедур, епістемології, термінології, даних тощо. 

В основі трансдисциплінарності покладено розуміння єдності знань і 

вирішення мега- і комплексних проблем, опираючись на концептуальні засади 

різних дисциплін та зацікавлених сторін неакадемічного профілю 

(стейкхолдерів) і беручи за домінанту одну пріоритетну теорію. На відміну від 

інтеграції дисциплін відбувається синтез різноманітних знань із потенційною 

можливістю переходу до нової якості, зародження нового наукового 

напряму [3]. При цьому міжпрофесійна взаємодія є тим інструментом, що надає 

можливість фахівцям соціальної сфери здійснювати цілеспрямований, 

соціально-зумовлений, динамічний, безпосередній або опосередкований 

одночасний вплив суб’єктів один на одного при виконанні певної професійної 

діяльності, спрямовуючій ролі суб’єкта, що володіє сукупністю теоретичної та 

практичної підготовки, метою якої є реалізація змісту професійної діяльності 

одного й задоволення потреб іншого. Результатом такого впливу має стати 

оновлений рівень якості життя суб’єкту на який здійснюється цей вплив. 

Порівняльна характеристика мультидисциплінарності (МультиД), 

міждисциплінарності (МіжД) та трансдисциплінарності (ТД) у процесі 

міжпрофесійної взаємодії представлено на рисунку 2. 

 

 

 

СКЛАДОВІ     ПІДХОДИ 

МультиД       МіжД         ТД 

об’єкт  єдиний з поміж  єдиний з поміж  інтеграційний 

інших   інших 

на вимогу 

предмет  в межах   однаковий   зацікавлених 

(суб’єкт впливу) кожного напряму     осіб 

риси   зіставлення,  взаємодія, інтеграція, наступність, 

(ознаки)  послідовність, фокусування,   трансформація 

координація  поєднання, 

сполучення 

характер  ситуативний  інтегрований   об’єднаний 

взаємозв’язку 

кінцевий  відсутність  об’єднаність   якісно новий 

результат  єдиної матриці     підхід 

 

Рис. 2. Основні риси мультидисциплінарності, міждисциплінарності та трансдисциплінарності в 
процесі міжпрофесійної взаємодії 
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Це є основою крос-професійного континууму, який складається з: 

мультипрофесійної, міжпрофесійої і транспрофесійної взаємодії. Кожна з цих 

структур має свої певні ролі. Якщо ми говоримо про мультипрофесійну 

взаємодію, то роль є вузькоспеціалізованою (у кожного є власне завдання). 

Гасло мультипрофесійної взаємодії – роби свою роботу якнайкраще. Якщо 

звернутися до міжпрофесійної взаємодії, то тут роль є спеціалізованою але вона 

орієнтована на взаємодію, співпрацю і координацію (так званий коуч). 

Гасло міжпрофесійної взаємодії – роби свою роботу, співпрацюй, 

кооперуй, організуй, координуй. Це можна пояснити діяльністю різних 

спеціалістів, у яких в центрі є основна компетентність і вони працюють на 

забезпечення цієї компетентності. Якщо говорити про транспрофесійну 

взаємодію, то це теж є спеціалізована роль, але кожний учасник її не лише 

доповнює, а й замінює один одного. Завдання цієї взаємодії взаємозалежні. 

Гасло транспрофесійної взаємодії – роби свою роботу в інтерактивному 

режимі. Потрібно бути готовим до постійних корекцій і до постійних змін. 

Формування цієї компетентності повинно відбуватися у взаємодії – єдиному 

цілому. 

Варто зазначити, що між суб’єктами соціальної сфери мають 

встановлюватись обов’язкові взаємозв’язки за принципом єдиної інформаційно-

правової системи, що передбачає запровадження загальної форми, зокрема: 

повідомлення про виявлення сім’ї/особи, яка перебуває в складних життєвих 

обставинах; заява від сім’ї/особи про необхідність соціальної допомоги та 

соціальних послуг; акт обстеження сім’ї/особи та оцінка потреб сім’ї/особи. 

При цьому має бути єдиний перелік документів, що надається сім’єю/особою. 

Також призначається відповідальний за ведення соціального супроводу, а саме 

закріплення за сім’єю/особою фахівця соціальної сфери. Має бути єдина 

система обліку сімей/осіб, які знаходяться під соціальним супроводом в рамках 

Інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення. 

Функціонально-змістова модель міжпрофесійної взаємодії при наданні 

соціальних послуг різним категоріям цільових груп і клієнтів включає: основні 

концептуальні / парадигмальні засади; нормативно-правову базу, стандарти 

послуг; основні принципи, мету та завдання роботи з різними категоріями 

цільових груп і клієнтів. 

До напрямів діяльності віднесли: психологічні, педагогічні, медичні, 

економічні, юридичні, інформаційні, просвітницькі, довідкові, рекламно-

пропагандистські. 

До механізмів, що забезпечують ефективність роботи включили: «Єдине 

вікно звернень»; орган, що координує ухвалення рішення; міжвідомча та 
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міжсекторальна взаємодії; координація роботи; ресурси громади. Ефективність 

залежатиме від форм, методів та технологій соціальної роботи. 

Результатом міжпрофесійної взаємодії при наданні соціальних послуг 

різним категоріям цільових груп і клієнтів виступає зміна ситуації та подолання 

складних життєвих обставин. 

Таким чином, алгоритм міжпрофесійної взаємодії фахівців соціальної 

сфери з різними цільовими групами та категоріями клієнтів передбачає 

наявність: системи провідників змін (фахівці, які виконують функції 

безпосередніх помічників своїх клієнтів у забезпеченні змін у їхній свідомості, 

поведінці та їх взаєминах з мікросередовищем після ретельного аналізу ситуації 

та причин її виникнення); системи споживачів (особи, які звернулися до 

фахівця з проханням про допомогу чи підтримку у вирішенні їхніх проблем і 

труднощів); система мішеней (клієнти, на яких націлений вплив); система дії 

(фахівці, які об’єднані для здійснення впливу на систему мішеней, які беруть 

участь у міжпрофесійній взаємодії при наданні соціально-психологічних 

функцій). Саме за таких умов можливо ефективно організувати комплексний 

підхід і комплексно підійти до проблемної ситуації в цілому, визначити в ній 

місце клієнта, реальні мішені впливу, а також психологічне забезпечення 

соціальних послуг з метою досягнення можливо максимального рівня 

психофізичного здоров’я клієнта, а також соціального благополуччя кожної 

особи. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

У статті визначено протиріччя процесу дистанційного навчання майбутніх 
педагогів професійного навчання металургійного профілю. Встановлено види 
напруженості у навчальній праці. Визначено форми психологічної підтримки 
дистанційного навчання студентів, які повинен забезпечити викладач у 
дистанційному курсі. Зроблено висновок про те, що організувати навчальну 
працю студента, розвивати професійно важливі якості особистості майбутнього 
фахівця із застосуванням ІКТ-технологій можливо лише за умови гуманістичної 
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взаємодії викладача і студента на засадах особистісно орієнтованого та 
індивідуального підходів. 
Ключові слова: дистанційне навчання, психологічна підтримка студентів, 
психологічне здоров’я, здатність до навчання, види напруженості. 

Психологическая поддержка дистанционного обучения студентов. В статье 
определены противоречия процесса дистанционного обучения будущих 
педагогов профессионального обучения металлургического профиля. 
Установлены виды напряженности в учебном труде. Определены формы 
психологической поддержки дистанционного обучения студентов, которые 
должен обеспечить преподаватель в дистанционном курсе. Сделан вывод о том, 
что организовать учебный труд студента, развивать профессионально важные 
качества личности будущего специалиста с помощью ІКТ-технологий можно 
лишь при условии гуманистического взаимодействия преподавателя и студента 
на основе личностно ориентированного и индивидуального подходов. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, психологическая поддержка, 
психологическое здоровье, способность к обучению, виды напряженности. 

Psychological Support for Distance Learning Students. The article defines the 
contradiction in the process of distance learning of future teachers of vocational 
training of metallurgical profile. Types of tension in the educational work are 
established. Forms of psychological support for distance learning students, which 
should provide a teacher in a distance learning course, are defined. The conclusion is 
made that to organize the academic work of the student, to develop professionally 
important personality traits of the future specialist with the use of IKT-technologies 
is possible only under the condition of humanistic interaction of the teacher and the 
student on the principles of personality-centered and individual approaches. 
Keywords: Distance Learning, Psychological Support for Students, Psychic Health, 
Ability to Learn, Types of Tensity. 

Вступ. Аналіз практики дистанційного навчання у процесі підготовки 

майбутніх педагогів професійного навчання металургійного профілю виявив 

протиріччя: між необхідністю реалізувати компетентнісну модель освіти та 

недостатністю методик формування компетентностей майбутніх фахівців в 

умовах дистанційного навчання; між вимогами до самостійності студентів та 

їхніми недостатньо розвинутими уміннями самоорганізаціїї навчання.  

Розв’язанню виявлених протиріч сприятиме здійснення викладачем 

психологічної підтримки дистанційного навчання студентів.  

Мета, методи і підходи. Мета – визначити протиріччя у процесі підготовки 

майбутніх фахівців в умовах дистанційної форми навчання у вищій школі; види 

напруженості у навчальній праці; форми психологічної підтримки 

дистанційного навчання студентів. Для досягнення мети використано 

теоретичні методи дослідження: порівняльно-змістовний та структурно-

функціональний аналіз літературних джерел; систематизація та узагальнення 

результатів аналізу. 

Основні результати. Практика проведення дистанційного навчання 
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минулого навчального року засвідчила, що багаточасова праця з комп’ютером є 

причиною виникнення різного роду напруженості. 

Вчені виокремлюють 5 основних видів напруженості: інтелектуальна, 

сенсорна, емоційні навантаження, монотонність, режим роботи [1, c. 197]. Тому 

при проектуванні методик дистанційного навчання викладач має враховувати 

наступне. 

До перенапружень інтелектуального характеру призводять завдання, які 

виконуються  в умовах дефіциту часу. 

Зменшують таке напруження емоційний комфорт; інтелектуальні почуття; 

уміння працювати з інформацією; надання студентам часу, достатнього для 

виконання завдань; різнотипні завдання, відсутність завеликих обсягів 

навчальної інформації. 

До сенсорних перенапружень призводять: спостереження за екраном 

монітора впродовж довгого часу та щільні інформаційні сигнали, які має 

сприймати студент впродовж заняття. Викладач має пам’ятати, що  «інноваційні 

технології навчання забезпечують учням всебічний розвиток, але й висувають 

високі вимоги, яким здатні відповідати не всі» [2]. Тому важливо встановлювати 

високі, але реалістичні вимоги, надавати завдання різних видів складності, 

надавати студентам можливість вибору (форм, строків виконання завдань).  

Запобігати перевантаженням емоційного характеру допомогають: 

посильний (не надвисокий) рівень відповідальності студента за результат 

власної навчальної діяльності. Це можливо, якщо надавати студентам: зрозумілі 

алгоритми виконання робіт; можливість доопрацювати практичну роботу після 

отримання зауважень викладача; чітко визначені критерії оцінювання; 

можливість запобігання конфліктним ситуаціям завдяки реальної можливості 

спілкування засобами ІКТ (наприклад, широке використання електронної 

пошти, Viber). Дистанційна форма навчання є особливо вибагливою до 

студентів з низькою самооцінкою. Вони особливо потребують «живого» 

контакту з викладачем, тому необхідно словесно реагувати, «підтверджувати» 

їхні досягнення (надавати похвалу, підтримку). 

Для запобігання монотонії потрібно постійно чергувати різні типи і види 

навчальних завдань. Також викладач повинен свідомо уникати перевантаження 

«режиму роботи», яке спричиняє нерівномірна викладення «порцій» навчальної 

інформації у дистанційному курсі, неравномірне чергування складних і простих 

завдань. Потрібно враховувати стресову ситуацію (незвичні для студентів умови 

навчання), тож бажано для виконання складних завдань надавати дещо більше 

часу, ніж у звичайних умовах. 

Висновки. Таким чином, у процесі викладання дистанційного курсу сучасний 
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викладач має виконувати функцію психологічної підтримки дистанційного 

навчання студентів. Така підтримка передбачає: роботу з мотивацією студентів на 

навчання у незвичних для них умовах; надання студентам рекомендацій щодо 

організації робочого місця, уникнення перевтоми у процесі роботи з комп’ютером, 

навчання роботі з інформацією, навчання самоорганізації, ефективному розподілу 

часу тощо. 

Організувати навчальну працю студента, розвивати професійно важливі якості 

особистості майбутнього фахівця можливо лише за умови гуманістичної взаємодії 

викладача і студента на засадах особистсіно орієнтованого та індивідуального 

підходу із застосуванням ІКТ-технологій. 
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РОЗВИТОК ПОЗИТИВНИХ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО 
ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

У статті розглядається роль позитивних емоційних станів дітей молодшого 
шкільного віку у навчальній діяльності учнів, причини їх емоційного 
дискомфорту, шляхи забезпечення емоційного благополуччя учнів і 
створення ситуації успіху для кожної дитини. Успішність навчання дітей 
молодшого шкільного віку залежить від їх емоційних станів. 
Ключові слова: емоційні стани, забезпечення емоційного благополуччя учнів, 
успіх, причини емоційного дискомфорту. 

Развитие положительных эмоциональных состояний детей младшего 
школьного возраста как психологическая проблема. В статье рассматривается 
роль положительных эмоциональных состояний детей младшего школьного 
возраста в учебной деятельности учащихся, причины их эмоционального 
дискомфорта, пути обеспечения эмоционального благополучия учащихся и 
создание ситуации успеха для каждого ребенка. Успешность обучения детей 
младшего школьного возраста зависит от их эмоциональных состояний. 
Ключевые слова: эмоциональные состояния, обеспечение эмоционального 
благополучия учеников, успех, причины эмоционального дискомфорта. 

The Development of Positive Emotional States of Primary School Children as a 
Psychological Problem. The article examines the role of positive emotional states of 
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primary school children in the educational activities of students, the reasons for 
their emotional discomfort, ways to ensure the emotional well-being of students 
and the creation of a situation of success for each child. The success of teaching 
children of primary school age depends on their emotional states. 
Keywords: Emotional States, Ensuring the Emotional Well-Being of Students, 
Success, Causes of Emotional Discomfort. 

Постановка проблеми. Емоційні переживання відіграють важливу роль у 

збагаченні внутрішнього світу особистості. Найбільш сприятливиим періодом 

розвитку емоційної сфери особистості вважається молодший шкільний вік.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній психолого-

педагогічній науці велика кількість досліджень присвячена вивченню цих 

проблем (А. Бєлкін, О. Бєляєв, К. Бюлер, Л. Виготський, А. Гаврілова, 

Д. Гоулмен, В. Громовий, Ф. Гудінаф, А. Запорожець, М. Корольчук, Д. Маєр, 

Г. Мюнстерберг, Е. Помиткін А. Прихожан, С. Рубінштейн, О. Тихомиров, 

М. Фоміна, П. Якобсон та ін. Великий внесок у вивчення емоційних станів 

учнів було зробилено Л. Лубовськиим, Н. Морозовою, М. Певзнер та ін). Однак, 

існує невелика кількість робіт з дослідженнями можливостей підвищення 

результативності навчання шляхом забезпечення емоційного благополуччя 

школярів. 

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні реалізації шляхів 

створення умов розвитку позитивних емоційних станів дітей молодшого 

шкільного віку через створення умов емоційного комфорту дитини, збереження 

її здоров’я й гармонізації особистості. 

Матеріали і методи дослідження: для розв’язання поставлених завдань та 

досягнення мети дослідження було застосовано комплекс теоретичних, 

емпіричних методів. Теоретичні – теоретичний аналіз, узагальнення та 

порівняння наукової психолого-педагогічної літератури; емпіричні методи - 

спостереження, бесіда, тестування; психолого-педагогічний та формувальний 

експеримент. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасному світі звертається 

велика увага на взаємозв'язок емоцій і розуму. Емоції викликають емоційні 

стани, які діляться на позитивні та негативні. Позитивні емоції підвищують 

активність і життєдіяльність, а негативні навпаки знижують активність і 

пригнічують життєдіяльність. В розвитку дитини існує особливий період – 

молодший шкільний вік. Провідною діяльністю цього періоду є навчання, в 

основі якого лежить пізнавальний інтерес і нова соціальна позиція. 

Дуже важливим в освітньому процесі є емоційний стан інтересу, яке 

мотивує навчання, розвиток навичок і умінь. У стані інтересу у людини 

підвищується увага, допитливість і захопленість об'єктом інтересу. Підручники 
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насичені фактичним матеріалом, який є незавжди зрозумілим, цікавім, 

привабливим, оскільки використувувається енциклопедичний підхід до 

структурування змісту освіти. Такі підручники і посібники не можуть бути 

джерелом позитивних емоцій і задоволення. 

Реформування сучасної освіти лежить на шляху подолання ізольованого 

викладання навчальних предметів, навчальних тем і створення принципово 

нових навчальних програм, на розробку інтегрованих підручників, 

впровадження інтегрованих курсів, проведення інтегрованих уроків та 

використання системи інтегрованих навчальних завдань. Так, наприклад, метою 

освітньої галузі «Людина і світ» є оволодіння учнями лише знаннями та 

вміннями, а не набуття необхідних життєвих компетентностей.  

Сучасна система освіти дає людині знання про навколишній світ, але не дає 

розуміння внутрішнього, в результаті дитина не знає себе, не може поставити 

цілі і зробити правильний вибір. Так вважає один з авторів нової навчальної 

програми для учнів під назвою «Людина Родина Світ», доктор психологічних 

наук, професор Е. Помиткін. Тому було б доцільно вводити інтегровані курси, 

які спрямовані на емоційної стабільності особистості школяра наприклад, 

освітня програма «Людина Родина Світ», розроблена Е. Помиткіним, 

Л. Москальовою та О. Алієвим, мотивує дитину навчатись у школі заради 

майбутнього успіху. Програма орієнтована на пізнання особистості, світу, 

розвиток сімейних цінностей, допомагає формуванню в дітей уявлень про себе, 

сімейні стосунки та навколишній світ. 

Серед впровадження інтегрованих програм з'являються предмети з 

елементами вивчення іноземної мови, і, навпики, а також впровадження 

розвитку позитивних емоційних станів через вивчення іноземних мов. 

Особливо це актуально для вивчення мов з ієрогліфічним написанням. Під час 

вивчення ієрогліфічної писемності разом з фонетичною системою активізується 

робота лівої та правої півкулі мозку, що, безумовно, має велике значення для 

формування емоційного стану особистості. 

При формуванні образів ієрогліфів діти молодшого шкільного віку оперують 

власними уявленнями, надаючи ієрогліфу власне емоційно-асоціативне 

забарвлення. Їхні образи мають істотно виражену індивідуальність. 

Використовуючи колір можна зробити певну психологічну діагностику щодо 

відношення дитини до будь-якого предмету або людини, або присутність певних 

почуттів. У свою чергу, даний метод допомагає дітям, які вивчають китайську мову 

легко запам'ятовувати ієрогліфи. Наприклад, під час вивчення теми курсу «Людина 

Родина Світ» можна взяти на опрацювання слово «добро» іноземною мовою, в 

нашому прикладі китайською: hăo (хао). Далі ми зображуємо ієрогліф 好. Слово 好 
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при написанні складається з одного ієрогліфа. Ми розбираємо ієрогліф, в якому 

знаходимо жінку і дитину, розбираємо чому добро може складатися з жінки і 

дитини. Надалі, використовуючи асоціативне співвідношення своєї мами з жінкою 

та себе з дитиною кожна дитина робить малюнок ієрогліфа. 

Висновки. Для створення умов емоційного комфорту дитини, збереження її 

здоров’я й гармонізації особистості необхідною створити школу психологічного 

комфорту і благополуччя. Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у 

розробці курсів та подачі матеріалу при навчанні дітей спрямованих на емоційну 

сферу дитини, на розвиток позитивних емоційних станів та емоційно благополуччя 

дітей, а також у розробці комплексу діагностичних методик для з’ясування 

емоційних станів дітей молодшого шкільного віку у процесі навчання, розробці 

програм, спрямовану на підвищення ефективності вивчення шкільних предметів, 

зокрема іноземних мов дітьми через емоційну сферу сприйняття матеріалу. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ У СИСТЕМІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

У статті розглядається проблема лояльності в контексті ціннісного поля 
працівників позашкільної освіти. Проблема лояльності персоналу виходить 
на перший план в умовах конкурентного середовища, де організації повинні 
боротися за талановитих та креативних спеціалістів. Лояльність є 
соціальною характеристикою організації. 
Ключові слова: лояльність, персонал, організація, позашкільна освіта. 

Социально-психологическая организация лояльности педагогических 
работников в системе внешкольного образования. В статье рассматривается 
проблема лояльности в контексте ценностного поля работников 
внешкольного образования. Проблема лояльности персонала выходит на 
первый план в условиях конкурентной среды, где организации должны 
бороться за талантливых и креативных специалистов. Лояльность является 
социальной характеристикой организации. 
Ключевые слова: лояльность, персонал, организация, внешкольное 
образование. 

Social-Psychological Organization of Loyalty of Pedagogical Workers in the System of 
Extracurricular Education. The article considers the problem of loyalty in the context 
of the value field of out-of-school education workers. The problem of staff loyalty 
comes to the fore in a competitive environment, where organizations must fight for 
talented and creative professionals. Loyalty is a social characteristic of the 
organization. 
Keywords: Loyalty, Staff, Organization, Extracurricular Education. 

Вступ. Відсутність єдиного підходу до розуміння сутності лояльності 

персоналу, недостатність уваги до аналізу методологічних аспектів управління 

лояльністю призводять до того, що в сучасній науковій літературі не 

представлена концепція управління персоналом в позашкільних закладах. 

Зростаючий інтерес до такого явища, як лояльність працівника до своєї 

організації, обумовлений тим, що персонал сьогодні розглядається як фактор 

конкурентоспроможності, а відданість робітників – як конкурентна перевага. 

Лояльне відношення трактується як мотивація людини працювати на користь 

організації, відстоювати її інтереси в різних сферах. Тобто, лояльність 

персоналу – це одна з головних цінностей кожної корпоративної системи. Вона 

в змозі принести користь, починаючи з підвищення продуктивності праці і 

закінчуючи формуванням позитивного відношення до керівництва. Справді, 

лояльність важко піддається вимірюванню, але її важливість неможливо 

переоцінити, так як вона безпосередньо впливає на успішність організації. 
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Зазначимо, що організаційна лояльність є водночас і надзвичайно складним, 

і простим явищем. Зростання лояльності негайно відбивається на робочому 

процесі [3]. У цьому сенсі, актуальність вивчення лояльності персоналу в 

позашкільній освіті обумовлюється тим, що відсутність в закладах позашкільної 

освіти лояльності по відношенню до працівників – це глобальна проблема, 

спрямована на руйнування української нації взагалі. Де і коли, як не в 

позаурочний час під керівництвом досвідчених педагогів діти й майже учнівська 

молодь зможуть долучитись до джерел духовної й матеріальної культури, 

навчитись багато цікавого і корисного, зайнятися науково-дослідницькою 

роботою? 

Мета, методи і підходи. Адже мета цієї статті – довести, що у сфері 

позашкільної освіти дуже важливим чинником ефективності підготовки 

майбутнього покоління до життя і професійної діяльності мають стати лояльні 

норми, які є підґрунтям позитивного розвитку як позашкілля, так і будь-якої 

галузі країни взагалі. 

Зауважимо, що нині, у результаті децентралізації трапляється знищення 

закладів позашкільної освіти та відбувається нівелювання відношення до 

позашкільників. Тому вважаємо, що важливо зберегти когорту талановитих, 

креативних, творчих педагогічних працівників позашкільної освіти, 

вмотивованих самовіддано працювати на користь організації, відстоювати 

інтереси в різних сферах, тим самим виявляючи досить лояльні організаційні 

позиції у цьому контексті. Зазначимо, що лояльність співробітників кожної 

організації представляє емоційний зв’язок персоналу та працедавців, бажання 

бути частиною корпорації. 

Дослідник А. Калабін стверджує, що лояльність – це доброзичливе, 

коректне, поважне ставлення до кого-небудь або чого-небудь, дотримання 

наявних правил, норм, розпоряджень, навіть при незгоді з ними [3]. Концепції 

поведінкового підходу представляє Г. Беккер. Він вважає, що лояльність – це 

результативність певного акценту, який робить людина, пов’язуючи зовнішні 

інтереси з відповідним напрямом своєї діяльності [2]. Проте, Р. Кантер розглядає 

лояльність як готовність соціальних одиниць віддавати енергію і бути відданими 

організації; додавання емоційного фонду людини до групи [2]. 

Також існують ще концепції Т. Чистякова, В. Моісеєнко, де обгрунтовано 

доводиться, що лояльність – це ідентифікація працівника з організацією, в якій 

він працює, пов’язує з діяльністю у ній свої успіхи і невдачі в усіх сферах свого 

життя [4]. До методів оцінки лояльності віднесено такі, як: оцінка рівня відтоку 

кадрів; проведення опитувань та анкетування; інтерв’ювання робітників різних 

підрозділів. 

Наприклад, застосовується певний методичний інструментарій: 

особистісний опитувальник – тест Кеттела (складається з 187 запитань; на основі 

відповідей пропонуються висновки про стан педагогічного працівника, його 

тривожність, доброзичливість, відношення до норм та правил) [3]. 

М. Ростока розкриття суті феномену «соціально-психологічна організація 

лояльності» пов’язує з інтенсивністю трансформаційних перебудов як у 



3-й Міжнародний науково-практичний WEB-форум                                                                                                                                  
РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ  
25-28 травня 2021 року, Київ-Харків, Україна 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

суспільстві, так і в освіті, що у своєму змісті відображає інноваційні аспекти 

становлення особистості, адаптованої до соціально-психологічних та 

культурологічних впливів динамічного середовища існування людини, зокрема у 

професії, пов'язаної зі специфікою педагогічної діяльності [4, c. 146]. 

Основні результати. У психології існує багато досліджень, де вчені 

намагалися виявити фактори і джерела формування організаційної лояльності: 

вплив образу майбутнього організації і індивідуального майбутнього на 

лояльність персоналу, реалізація очікувань працівника від своєї організації, 

взаємозв’язок між неформальним спілкуванням та рівнем лояльності персоналу. 

Зауважимо, що коли особистісний потенціал лояльності недостатній (тобто 

людина має певні риси характеру несумісні с поняттям лояльності, як то егоїзм, 

нещирість) та мотивація співробітника незначна, людина імітує діяльність, 

створює видимість лояльності. Це скоріше спосіб виживання, пристосування 

людини до оточуючого середовища ніж взаємодія з ним. Емоційно працівник 

ніяк не пов’язаний з організацією. 

Специфіка позашкільної освіти потребує роботи педагогічних працівників 

найчастіше з обдарованими дітьми. Але значна кількість з них у позашкілля 

прийшли працювати за сумісництвом (наприклад, керівники гуртків), тому 

важливим аспектом є зацікавити їх на ефективну співпрацю. Якщо це творчі, 

креативні та ініціативні особистості, то проблема лояльності не виявляється 

гострою. 

Однак, коли людина прагматична, за своєю природою схильна до емоційної 

прихильності, вірності, подяки, але ці її якості не підтримуються і не 

мотивуються, зробити її лояльною може тільки високий ступінь задоволення 

власних потреб у даній організації. Якщо керівництво ігнорує відданість 

працівника, емоційна прив’язаність зникає. 

Психологічно у робітника виникають негативні стани, стреси, 

незадоволеність, пригніченість, розчарування. Внаслідок демотивації втрачається 

потенціал для креативу, розвитку, самовдосконалення. Як наслідок, працівник 

звільняється і звичайно, що вже ніколи не повертається у це середовище. 

Висновки. Отже, необхідність досліджень управління лояльністю в 

позашкільній освіті обумовлює потребу також в уточненні його сутності та 

складових лояльності персоналу: задоволеність працею, благонадійність, 

прихильність, залученість до трудового процесу. При цьому під управлінням 

лояльністю персоналу доцільно розуміти цілеспрямований вплив на чинники, що 

її формують, з метою забезпечення її подальшого розвитку і зміцнення.   

Поліпшення рівня лояльності співробітників є головною метою діяльності.  

Таким чином, підвищення лояльності персоналу обумовлює комплексний 

підхід з виявленням проблем, які викликають тривогу як у всіх працівників, так і 

у окремих спеціалістів. 

Підвищення лояльності співробітників – головна мета корпоративної 

культури. Керівництво повинно прислухатися і вміти слухати свій персонал, 

створювати комфортні умови для праці. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ПЛАКАТИ ТА ІНТЕРАКТИВНІ ДОШКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ НА УРОКАХ ФІЗИКИ 

Метою дослідження є застосування інтерактивних плакатів та 
інтерактивних дошок для формування пізнавального інтересу учнів у 
процесі вивчення фізики. Завданням дослідження є наведення прикладу 
впровадження інтерактивних плакатів та інтерактивних дошок у навчання 
фізики. Об’єктом дослідження є процес навчання фізики. Предметом 
дослідження є використання інтерактивних плакатів та інтерактивних 
дошок як засобу формування пізнавального інтересу на уроках фізики. У 
статті розглянуто можливості інтерактивних плакатів та інтерактивних 
дошок у навчанні фізики для формування пізнавального інтересу на уроках 
фізики. Наведено приклади інтерактивних плакатів та інтерактивних дошок 
у навчання фізики. Результати дослідження дозволяють зазначити, що 
використання інтерактивних плакатів та інтерактивних дошок у навчанні 
фізики допомагає ефективно вирішувати цілий ряд практичних завдань з 
метою формування пізнавального інтересу на уроках фізики.України. 
Ключові слова: інтерактивні плакати, інтерактивні дошки, пізнавальний 
інтерес, навчання фізики. 

Интерактивные плакаты и интерактивные доски как средство формирования 
познавательного интереса на уроках физики. Целью исследования является 
применение интерактивных плакатов и интерактивных досок для 
формирования познавательного интереса учащихся в процессе изучения 
физики. Задачей исследования является приведение примера внедрения 
интерактивных плакатов и интерактивных досок в процессе обучения 
физики. Объектом исследования является процесс обучения физике. 
Предметом исследования является использование интерактивных плакатов 
и интерактивных досок как средства формирования познавательного 
интереса на уроках физики. В статье рассмотрены возможности 
интерактивных плакатов и интерактивных досок в обучении физики для 
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формирования познавательного интереса на уроках физики. Приведены 
примеры интерактивных плакатов и интерактивных досок в процессе 
обучения физики. Результаты исследования позволяют отметить, что 
использование интерактивных плакатов и интерактивных досок в обучении 
физики помогает эффективно решать целый ряд практических задач с целью 
формирования познавательного интереса на уроках физики. 
Ключевые слова: повышение квалификации, высшие учебные заведения, 
интеллектуальная собственность. 

Interactive Posters And Interactive Whiteboards As A Means Of Forming Cognitive 
Interest On Physics Lessons. The aim of the research is to use interactive posters 
and interactive whiteboards to form students' cognitive interest in the process of 
studying physics. The aim of the study is to give an example of the introduction of 
interactive posters and interactive whiteboards in the teaching of physics. The 
object of research is the process of teaching physics. The subject of the research is 
the use of interactive posters and interactive whiteboards as a means of forming 
cognitive interest in physics lessons. The article considers the possibilities of 
interactive posters and interactive whiteboards in teaching physics for the 
formation of cognitive interest in physics lessons. Examples of interactive posters 
and interactive whiteboards in teaching physics are given. The results of the study 
allow us to note that the use of interactive posters and interactive whiteboards in 
teaching physics helps to effectively solve a number of practical problems in order 
to form cognitive interest in physics lessons. 
Keywords: Interactive Posters, Interactive Whiteboards, Cognitive Interest, Teaching 
Physics. 

Досить актуальним питанням у процесі вивчення фізики у загальноосвітній 

школі є формування пізнавального інтересу. На нашу думку, дієвим засобом 

підвищення пізнавального інтересу учнів до природничих наук є застосування 

інтерактивних дошок та інтерактивних плакатів. На жаль, не завжди на уроці 

можна провести експеримент. Застосування ж комп'ютерних моделей фізичних 

явищ дозволяє усунути ці прогалини. До того ж, використання анімації 

активізує увагу учнів. Саме комп'ютерні моделі і анімації - одна зі складових 

інтерактивного плаката з фізики. Використання онлайн-сервісів дає можливість 

візуалізувати інформацію, працюючи дистанційно. Прикладами таких онлайн-

сервісів є інтерактивні онлайн-дошки. 

Інтерактивні онлайн-дошки Padlet і linoit дають можливість візуалізувати 

інформацію, працюючи в групах, навіть перебуваючи на відстані один від 

одного, але під контролем учителя, який дистанційно регулює, коректуючи 

даний потік інформації. Учитель отримує оповіщення про зміни на дошці. Після 

того, як потрібна інформація зібрана, учні, спільно з учителем приступають до 

систематизації інформації і складання спільного проекту. 

Сервіс Padlet – інструмент для спільної роботи в віртуальному просторі (на 

віртуальному полотні), що дозволяє: організувати колективний мозковий штурм 

(навіть якщо учасники знаходяться на відстані); підготувати віртуальну 
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виставку, плакат з певної тематики; здійснити обмін інформацією, доступною 

для перегляду і редагування будь-яким користувачем; відобразити результати 

інформаційного пошуку учнів за темою; організувати рефлексію. 

Можна писати прямо на дошці, переміщати елементи, збільшувати і 

зменшувати їх, налаштовувати фонове зображення, і працювати спільно з 

іншими учнями. При реєстрації в онлайн-сервісі Padlet, можна додати саме ту 

кількість учасників, яке буде брати участь у створенні проекту.  

У процесі роботи учнями 8-го класу над проектом «Унікальні фізичні 

властивості води» учням  варто запропонувати виконати вправу «Крапля води» з 

метою реалізації наскрізної змістової лінії «громадянська відповідальність» за 

допомогою віртуальної дошки створеною за допомогою сервісу linoit.com. 

Учням пропонується дати відповідь на п’ять запитань використовуючи лише 

три ключові ідеї (рис. 1). 

 

Рис. 2. Віртуальна дошка для вправи «Краплина води» [2] 

Основна мета розробки інтерактивних плакатів з фізики – створення умов 

для підвищення мотивації учнів на уроках з використанням електронних 

освітніх ресурсів. 

Завдання, які вирішуються при використанні інтерактивних плакатів: 

підвищити якість сприйняття нового матеріалу на уроці; сприяти підвищенню 

уваги і творчого мислення учнів; підвищити пізнавальний інтерес в учнів до 

наукового світогляду. Універсальність використання ІП дозволяє працювати з 

ним як на інтерактивній дошці, так і на окремому комп'ютері, що дає 

можливість організувати різні форми робіт з учнями: індивідуальну, групову та 

фронтальну. При фронтальній роботі вчитель працює з інтерактивним плакатом 

на інтерактивній дошці, використовуючи його при поясненні нового матеріалу. 

Під час дистанційного навчання використання інтерактивних плакатів 

дозволяє кожному учневі індивідуально в своєму темпі, самостійно 

досліджувати конкретну комп'ютерну модель. Інтерактивні плакати дозволяє 
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об'єднати різні галузі знань, показуючи їх взаємозв'язок. 

Для створення інтерактивних плакатів існують різноманітні сервіси: 

Glogster – це інструмент для створення інтерактивних плакатів із текстам, 

відео, гіперпосиланнями та зображеннями. Сервіс можна використовувати для 

створення інтерактивних біографій, стрічок часу, введення математичних і 

фізичних формул, результатів експериментів. 

ThingLink – онлайн-сервіс, який дозволяє наносити на забраження 

інтерактивні мітки (текст, посилання на інші ресурси, зображення, відео). 

Використовується для створення дидактичних матеріалів. 

За допомогою сервісу можна створювати інтерактивні мультимедійні 

плакати, на які наносяться маркери. 

Для створення мультимедійного плакату в сервіс завантажується картинка і 

на неї наносяться маркери, які ведуть на другий сервіс: відео з YouTube, 

сторінка з Вікіпедії, аудіосервіс SoundCloud. 

Genial.ly – сервіс для створення різноманітного інтерактивного контенту: 

презентацій, інтерактивних плакатів, ігор, інфографіки тощо. 

Наведемо приклад інтерактивного плаката, створеного за допомогою 

сервісу ThingLink: «Вчені Кіровоградщини у галузі фізики та техніки» [1]. 

Такий плакат, на нашу думку, доцільно використовувати на уроках фізики 7-го 

класу у процесі вивчення розділу «Фізика як природнича наука. Пізнання 

природи». Зазначений плакат пов'язаний з однойменним проектом [3]. 

У робочій області інтерактивного плакату розміщується зображення 

Кіровоградської області: статичні чи динамічні ілюстрації, текст, відео, 

посилання на сайт проекту. 

Висновки. Отже застосування інтерактивних онлайн-дошки та  

інтерактивних плакатів у навчальному процесі сприяє формуванню 

пізнавального інтересу учнів до фізики. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ 
РОЗВИТКУ STEM-ОСВІТИ 

У даній публікації розглянуто одну із сучасних технологій – технологію 
доповненої реальності та можливості її застосування у контексті розвитку 
STEM-освіти в Україні. Наведено приклади використання доповненої 
реальності в навчальному процесі, представлено додатки з доповненою 
реальністю. Також наведено результати дослідження щодо використання 
додатків доповненої реальності вчителями природничо-математичних 
дисциплін під час навчання учнів. Зроблено висновки про доцільність 
включення сучасних технологій, зокрема, технології доповненої реальності, в 
освітній процес. Застосування додатків з доповненою реальністю має 
дозований, поступовий, системний та свідомий характер. 
Ключові слова: STEM-освіта, доповнена реальність, технологія доповненої 
реальності, сучасні технології, додатки доповненої реальності. 

Использование технологии дополненной реальности в контексте развития 
STEM-образования. В данной публикации рассмотрена одна из современных 
технологий – технология дополненной реальности и возможности ее 
применения в контексте развития STEM-образования в Украине. Приведены 
примеры использования дополненной реальности в учебном процессе, 
представлены приложения с дополненной реальностью. Также приведены 
результаты исследования по использованию приложений дополненной 
реальности учителями естественно-математических дисциплин при 
обучении учащихся. Сделаны выводы о целесообразности включения 
современных технологий, в частности, технологии дополненной реальности, 
в образовательный процесс. Применение приложений с дополненной 
реальностью имеет дозированный, постепенный, системный и 
сознательный характер. 
Ключевые слова: STEM-образование, дополненная реальность, технология 
дополненной реальности, современные технологии, приложения 
дополненной реальности. 

Using Technology Augmented Reality in the Context of STEM-Education. This 
publication considers one of the modern technologies - augmented reality 
technology and the possibility of its application in the context of the development of 
STEM education in Ukraine. Examples of the use of augmented reality in the 
educational process are given, applications with augmented reality are presented. 
The results of a study on the use of augmented reality applications by teachers of 
natural sciences and mathematics in teaching students are also presented. 
Conclusions are made about the expediency of including modern technologies, in 
particular, augmented reality technologies, in the educational process. The use of 
augmented reality applications is dosed, gradual, systematic and conscious. 
Keywords: STEM-Education, Augmented Reality, Augmented Reality Technology, 
Modern Technologies, Augmented Reality Applications. 
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STEM-освіта є пріоритетним напрямом в освіті в більшості країн світу, 

оскільки, кожен з компонентів STEM робить свій внесок в різнобічність освіти. 

Так, наука дає учням глибоке розуміння навколишнього світу; технології 

готують молодь до роботи у сфері високотехнологічних професій; інженерія 

дозволяє удосконалювати навички розв’язання проблем і застосовувати знання 

в нових проєктах. Математика, як говорив Михайло Ломоносов «…розум до 

порядку приводить», отже, формує аналітичне мислення, дозволяє аналізувати 

інформацію, приймати усвідомлені рішення. Міждисциплінарність та 

інтегративність у STEM-освіті пов’язує усі дисципліни в єдину систему. Таким 

чином, готуючи професіоналів, які будуть потрібні у майбутньому і конкурувати 

зі штучним інтелектом. 

Варто зазначити, що розвиток STEM-освіти має супроводжуватися 

модернізацією навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів 

освіти, упровадженням в освітній процес проблемного навчання, проєктної 

діяльності, цифрових технологій тощо. 

У вирі розвитку сучасних технологій актуальними стають питання 

використання технологій, зокрема, технології доповненої реальності (AR) в 

освітньому процесі усіма його учасниками. 

Технологія доповненої реальності за останні роки стрімко почала входити 

у наше повсякденне життя, і від сумнівно перспективної розвинулася до такої, 

що повсюдно використовується [1]. Так, AR активно розвивається у маркетингу 

(реклама через дитячі розмальовки, ігрові додатки торгових марок товарів та 

послуг тощо), медицині (наприклад, хірурги на відстані можуть асистувати 

своїм колегам), авіації (сканування інженерного обладнання та виявлення 

помилок/несправностей у його роботі, що значно скорочує час на діагностику 

тощо), туризмі (віртуальні подорожі до відомих музеїв світу, екскурсії з AR 

тощо), дизайні (добір меблів у віртуальній реальності у себе вдома або в офісі 

тощо), для здійснення покупок (орієнтування в просторі супермаркетів, 

інформування про знижки тощо) та під час гри. 

Однак, в освітній галузі дана технологія лише набирає певні оберти й 

поступово переходить від ігрової до технології навчальної, а саме від дитячих 

книжок-розмальовок і книжок-казок з доповненою реальністю до використання 

в сучасних підручниках, як в початковій, так і старшій школі. 

Сьогодні завдяки українським науковцям-розробникам в навчанні учнів 

можна використовувати вже вітчизняні додатки доповненої реальності. Так, на 

уроках природознавства, хімії, фізики та астрономії вчителі використовують 

додатки «LiCo.Organic», «LiCo.SolarSystem», розроблені у Прикарпатському 

національному університеті імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ. На 
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уроках технологій, фізики, географії, хімії – «Da Vinci Machines AR», 

«Electricity AR», «Bridges AR», «Skyscrapers AR», «Crystal AR», розроблені у 

Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна, м. Харків.  

Нами було проведене дослідження у грудні 2020 – січні 2021 років з метою 

з’ясувати чи використовують вчителі у навчанні природничо-математичних 

дисциплін додатки доповненої реальності та яким саме з них надають перевагу. 

Отримані результати показали, що більш ніж половина респондентів 

(52,5 %) використовують власні гаджети з метою застосування технології 

доповненої чи віртуальної реальності у навчанні та майже половина 

респондентів (48,8 %) використовують у роботі додатки доповненої реальності.  

На рисунку 1 показано яким саме додаткам доповненої реальності вчителі 

надають перевагу. 
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Рис. 1. Використання додатків доповненої реальності в освітньому процесі 

Так, найбільше використовують додатки для навчання геометрії AR 

Geometry (23,8 %), для вивчення планет та сонячної системи Planets 4D 

(18,8 %), тваринного світу (16,3 %), дитячі розмальовки – додаток Quiver – 3D 

Coloring App (13,8 %) та ін. 9,0 % респондентів зазначили, що не 

використовують такі додатки. 

Отже, зазначимо, що до переваг у використанні технології доповненої 

реальності в освітньому процесі можна віднести інтерактивність, сучасність, 

візуалізацію навчальної інформації, зацікавлення навчальним предметом, 

об’єднання навчання з гаджетом з навчальною метою тощо. Дана технологія 

нова і потребує подальших ґрунтовних досліджень. 

Список використаних джерел 

1. Гончарова Н. О. (2019). Технологія доповненої реальності в підручниках нового 
покоління. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / Інститут педагогіки 
НАПН України. Київ : Педагогічна думка, Вип. 22. С. 46-56. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ STEM-ОСВІТИ В КИТАЇ 

Це дослідження починається з конотації STEM-освіти, що поєднує 
характеристики STEM-освіти в китайській системі освіти для аналізу стану її 
розвитку та існуючих проблем, розкриває перспективи розвитку STEM-
освіти в Китаї, а також надає шляхи подальших досліджень та розвиток 
STEM-освіти. 
Ключові слова: STEM-освіта, конотація, стан розвитку, перспективи розвитку. 

Состояние и перспективы развития STEM-образования в Китае. Это 
исследование начинается с коннотации STEM-образования, сочетающий 
характеристики STEM-образования в китайской системе образования для 
анализа состояния ее развития и существующих проблем, раскрывает 
перспективы развития STEM-образования в Китае, а также предоставляет 
пути дальнейших исследований и развитие STEM-образования. 
Ключевые слова: STEM-образование, коннотация, состояние развития, 
перспективы развития. 

Interactive STATE and Prospects of STEM Education in China. This study begins with 
the connotation of STEM education, which combines the characteristics of STEM 
education in the Chinese education system to analyze the state of its development 
and existing problems, explores the prospects for STEM education in China, and 
provides ways for further research and development of STEM education. 
Keywords: STEM Education, Connotation, State of Development, Development 
Prospects. 

Вступ. В останні роки STEM-освіта (наука, технології, інженерія та 

математика) стала міждисциплінарною темою та ключовим напрямком 

розвитку, загальновизнаною у всіх країнах світу, належить до основних 

освітніх цілей [3, C. 29- 36.]. Деякі країни (особливо Китай та США) та 

відповідні звіти (наприклад, звіт Horizon) наголошують на важливості 

теоретичного дослідження та практичного застосування моделей STEM-

освіти. 

Починаючи з 2006 року, STEM-освіті все більше приділяється велика 

увага з боку дослідників та практиків, а відповідні результати досліджень 

також демонструють значне зростання з року в рік. Однак основні 

проблеми та майбутні тенденції у цій галузі досі незрозумілі. З цієї 

причини необхідно проаналізувати стан досліджень STEM-освіти, 

зрозуміти наукові межі та дослідити перспективи розвитку цієї галузі, а 

також надати довідкові матеріали для подальших досліджень і розвитку 

STEM-освіти. 

Мета і методи дослідження. Мета цього дослідження полягає в тому, 
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щоб зрозуміти зміст STEM-освіти, її відмінність від традиційної освіти та 

її сучасний розвитку у Китаї, проаналізувати проблеми STEM-освіти в 

процесі розробки та запропонувати рішення існуючих проблем, щоб вона 

могла бути кращою в Китаї. У методах дослідження використовувалися 

метод опитування, метод аналізу літератури, метод узагальнення досвіду, 

математичний метод та метод кількісного аналізу. 

Основні результати. Конотація STEM-освіти. STEM-освітою 

називається «метадисципліна» [1, с. 4-5.], що скорочує поняття «наука, 

техніка, техніка, математика та мистецтво», і її мета полягає у перетинанні 

та інтеграції багатьох дисциплін для виховання міждисциплінарного 

мислення учнів. Зокрема, наука намагається зрозуміти природний світ, 

отримуючи емпіричний досвід; технологія бере початок від інженерного 

проектування, щоб проникнути в інженерні концепції; інженерія поєднує 

науку і математику для проектування продуктів; математика використовує 

логічні розрахунки та докази, щоб пояснити закономірності взаємозв'язку 

речей; мистецтво підкреслює цінність, яку приносить проектування та 

створення ремесел. На відміну від обмеження мислення традиційними 

дисциплінами, STEM-освіта зосереджується на формуванні практичної 

концепції міждисциплінарного мислення, яка спрямована на виховання у 

студентів базових знань та здібностей різних дисциплін та всебічних 

можливостей застосування для підтримки довгострокового розвитку 

майбутнього. Стан та перспективи розвитку STEM-освіти в Китаї. 19 

жовтня 2019 р. Китайський науково-дослідний STEM-центр опублікував 

перший масштабний звіт про опитування, заснований на 

загальнонаціональній (включаючи спеціальні адміністративні регіони 

Гонконгу та Макао) – «Звіт про наукові дослідження в галузі STEM в 

Китаї» в рамках третього етапу розвитку STEM освіти в Китаї [1, с. 1-63]. 

Це опитування є важливою частиною «Плану дій щодо інновацій в галузі 

освіти STEM до Китаю на 2029 рік». Протягом 5 місяців воно отримало 

48499 анкет, у тому числі 22807 анкет для учнів початкових класів, 16122 

анкет для учнів середніх класів, 9010 анкет для вчителів та 560 анкети для 

адміністраторів шкіл. В основному це відображається в наступних 

аспектах. Концепція STEM-освіти є загальновизнаною, а самооцінка 

здібностей відносно консервативною. Більшість викладачів сходяться на 

думці, що метою STEM-освіти є виховання інноваційного духу та 

практичних здібностей. 81,79 % викладачів вважають, що метою STEM-

освіти є виховання інноваційного духу учнів; 75,42 % викладачів вважає, 

що метою STEM-освіти є виховання практичних здібностей учнів; 69,52% 
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викладачів вважають, що її метою є навчитися науковому досліджувати 

методи та розробляти всебічну здатність застосовувати знання; розуміння 

адміністраторами освіти мети STEM-освіти посіло першу трійку 

відповідно до результатів опитування вчителя. 

Різні суб’єкти мають різне ставлення до інтересів STEM, і ці 

відмінності різноманітні. Хлопчики більше цікавляться STEM, ніж дівчата, 

і на гендерні відмінності варто звернути увагу. Серед учнів початкових та 

середніх класів хлопчики більше цікавляться шкільними уроками 

природознавства, науково-технічними клубами чи змаганнями, ніж 

дівчатами. У той же час виявляється, що учні початкових класів більше 

цікавляться шкільними уроками природознавства, науково-технічними 

клубами або змаганнями, ніж учні середніх класів. Вчителі та 

адміністратори, як правило, підтримують STEM, а молоді вчителі мають 

вищі результати. Вчителі різного віку викладання мають суттєві 

відмінності у своєму ставленні до STEM-освіти. Найвищий рівень 

підтримки STEM-освіти в цій школі мають вчителі, які не мають одного 

року викладацького стажу, а найнижчий рівень підтримки викладачів, які 

викладають 21-30 років. Що стосується професійних звань, викладачі з 

нижчими професійними званнями мають вищий рівень підтримки STEM-

освіти в своїх школах. Причиною може бути те, що STEM, як освітня 

концепція та модель, яка з’явилася та поширилася лише в Китаї за останні 

роки, вимагає вищих інновацій у навчанні та викладанні, а новим 

викладачам легше їх прийняти та зрозуміти. 

Фронтальна практика STEM має різні форми, різні виміри оцінки 

викладання навчальної програми і показує потенціал. Викладання STEM в 

основному базується на діяльності, а частота змагальних заходів STEM є 

найвищою в молодших та середніх школах. Початкові та середні школи, як 

правило, проводять навчальну діяльність у галузі STEM за допомогою 

різноманітних науково-технічних конкурсів, культурних фестивалів, 

тематичних заходів та наукових курсів як носії. За результатами 

опитування, основними формами STEM-освіти, що проводяться в школах, 

є «розвиток за допомогою різних науково-технічних конкурсів, культурних 

фестивалів, тематичних заходів тощо» (54,09 %) та «розвиток у початковій, 

молодшій та середній школі наукових курсів як носіїв» (44,36 %), і менше 

шкіл (23,35 %), які «відкривають спеціалізовані курси STEM на базі 

школи». Слід оптимізувати дизайн вищого рівня STEM-освіти та посилити 

гарантію ресурсів. Майже половина шкіл обладнані спеціальними 

лабораторіями STEM, а більше половини шкіл придбали засоби навчання 
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або обладнання, пов'язані з освітою STEM. 49,03 % шкіл обладнали 

спеціальні лабораторії, пов'язані з освітою STEM, з них 28,02% в школах 

проводять спеціальний експеримент, пов'язаний із освітою STEM. 

У лабораторії 17,12 % шкіл мають 2-5 спеціальних лабораторій, пов'язаних 

із освітою STEM, а 3,89 % шкіл мають 6 або більше спеціальних 

лабораторій, пов'язаних із освітою STEM. Перспектива STEM-освіти є 

широкою, і існує величезний попит на навчальні матеріали та методичні 

вказівки. У навчальній діяльності STEM сфери, які школи очікують 

отримати ключову підтримку, включають керівництво освітою вчителів 

(77,63 %), позабюджетні фонди викладацької діяльності (53,50 %), бази 

викладацької діяльності поза містом (45,72 %) та плани викладацької 

діяльності (39,88 %). STEM-освіта в материковій частині, Гонконзі та 

Макао має свої відповідні переваги завдяки інтеграції для виграшного 

майбутнього. З точки зору практичної діяльності більше можливостей є для 

учнів на материку, а для учнів загальноосвітніх шкіл – у Гонконгу та 

Макао. Студенти материкової частини початкового рівня мають більше 

практичних можливостей, ніж студенти Гонконгу та Макао, тоді як 

студенти Гонконгу та Макао мають більше мобільних телефонів на 

середньому рівні, ніж материки. 

Висновки. Багато регіонів, шкіл та установ Китаю провели низку 

теоретичних та практичних досліджень з вивчення STEM-освіти, що 

спочатку сформувало нову атмосферу для розвитку STEM-освіти в Китаї. 

Усі регіони не обмежуються ідеями та практикою іноземних піонерів, але 

поєднують потреби країни і суспільства, збирають сили всіх секторів 

суспільства та досліджують шляхи розвитку, відповідні місцевим умовам. 

Однак у Китаї STEM-освіта все ще перебуває в зародковому стані. 

У майбутньому необхідно посилити дизайн найвищого рівня, уточнити 

конкретний шлях та методи розвитку; збагатити модель викладання, 

вдосконалити систему оцінки процесів; налагодити інтеграцію ресурсів 

платформа для проходження всього навчального процесу. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВЕКТОРІ STEM-ОСВІТИ 

У статті розглянуті особливості організації наукової роботи студентів у ЗВО. 
Запропоновані напрямки її вдосконалення із використанням принципів 
STEM-освіти. Доцільність такого підходу визначається сучасним інтенсивним 
розвитком суспільства, а STEM-освіта дозволяє забезпечити розвиток 
творчого та критичного мислення у майбутнього фахівця. 
Ключові слова: заклади вищої освіти, STEM-освіта, наукова робота студентів, 
вдосконалення професійної підготовки, міждисциплінарний підхід. 

Усовершенствование научной работы студентов в русле STEM-образования. В 
статье рассмотрены особенности организации научной работы студентов в 
ЗВО. Предложенные направления ее усовершенствования с использованием 
принципов STEM-образования. Целесообразность такого подхода 
определяется современным интенсивным развитием общества, а STEM-
образование позволяет обеспечить развитие творческого и критического 
мышления у будущего специалиста. 
Ключевые слова: учреждения высшего образования, STEM-образование, 
научная работа студентов, совершенствования профессиональной 
подготовки, междисциплинарный подход. 

Improvement of Scientific Work of Students in STEM Educations. The article discusses 
the features of the organization of scientific work of students in the Western Military 
District. Proposed directions for its improvement using the principles of STEM 
education. The feasibility of this approach is determined by the modern intensive 
development of society, and STEM education allows the development of creative and 
critical thinking in a future specialist. 
Keywords: Institutions of Higher Education, STEM Education, Scientific Work of 
Students, Improvement of Professional Training, Interdisciplinary Approach. 

Вступ. У часи інтенсивного технологічного розвитку конкурентну перевагу на 

ринку праці матимуть фахівців, здатні до креативного мислення, які вміють 

знаходити нестандартні підходи до вирішення професійних завдань. Відповідно, 

система вищої освіти намагається переорієнтуватися із врахуванням сучасних 

вимог роботодавців. Викладачі ЗВО здійснюють пошуки ефективних методичних 

шляхів щодо вдосконалення навчальних дисциплін не лише для забезпечення якості 

знань студентів, але і ті, які сприяють розвитку їхнього мислення, креативності 

тощо. Одним із перспективних шляхів для вирішення цієї важливої педагогічної 

проблеми є використання принципів STEM-освіти із врахуванням особливостей 

професійної підготовки в закладах вищої освіти (далі – ЗВО). 

Мета, методи і підходи. Для дослідження особливостей здійснення 

наукової роботи студентів ЗВО, були проаналізовані науково-методичні 

публікації з проблеми дослідження, узагальнено наявні практичні 

напрацювання та власний педагогічний досвід. Аналізувалися проблеми, які 

виникали під час цього процесу, шляхом проведення опитування викладачів, 
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студентів. Для досягнення окресленої мети використанні такі загальні методи 

дослідження: абстрагування, узагальнення, порівняння та систематизація.  

Основні результати. У власних наукових пошуках ми розуміємо поняття 

«STEM-освіта» у трактуванні авторів публікації [1] як «категорії, яка визначає 

педагогічну технологію формування і розвитку розумово-пізнавальних і 

творчих якостей молоді, зокрема здатності до розв’язання комплексних задач, 

формування критичного мислення, здатності до управління, інноваційної 

діяльності тощо». 

Перспективи у розвитку цього напрямку у ЗВО ми вбачаємо у тому, що 

STEM-освіта використовує міждисциплінарні підходи у побудові навчальних 

програм, поєднання різних методів для вирішення практичних завдань, 

вивчення певних явищ і процесів. Адже центральною ідеєю STEM-навчання є 

інтеграція чотирьох галузей (науки, технології, інженерії та математики) є 

єдину взаємопов’язану систему. Тобто, замість викладання окремих дискретних 

дисциплін, STEM-навчання пропонує інтегрувати їх у єдину парадигму 

навчання на основі бажаних характеристик майбутніх фахівців. Використання 

засобів STEM-освіти у ЗВО дає можливість студентам здійснювати проектну та 

дослідницьку діяльність, засвоювати науково-технічні знання, розвивати 

навички критичного мислення, що позитивно впливає на їх професійну 

компетентність. 

Серед напрямів розвитку технічної творчості студентів Вінницького 

національного технічного університету на даному етапі найбільшу цікавість 

викликають застосування нових речовин, нетрадиційних джерел енергії, зміна 

властивостей системи методами перетворення інформації, забезпечення безпеки 

життєдіяльності тощо. 

Ще одним із перспективних напрямків впровадження принципів STEM-

освіти в освітній процес ЗВО ми вбачаємо у вдосконаленні методики 

проведення  лабораторних та практичних робіт із завданнями пошукового 

характеру. Досвід цієї роботи описаний нами у публікаціях [2-5]. Наразі наявні 

методичні розробки щодо впровадження засобів STEM-навчання в процесі 

вивчення фізики та хімії у ЗВО технічного профілю. Наприклад у публікації 

О. Кузьменко [6] розглянуто особливості використання інноваційного 

комплекту для вивчення інтерференції світла, виготовленого німецькою 

компанією «Phywe». При цьому автор аналізує особливості проведення 

лабораторних робіт з оптики на базі даного комплекту, які апробовані у ЗВО 

різного профілю навчання. 

Висновки. Таким чином, наведені напрями вдосконалення наукової роботи 

студентів у ЗВО із використанням принципів STEM-освіти забезпечує 

позитивну мотивацію студентів до її здійснення. Коли результатом роботи є не 

лише певні теоретичні напрацювання, але і матеріальні об’єкти із новими 

властивостями, це викликає цікавість та бажання вдосконалюватися і в 

подальшому. Однак, варто зауважити, що проблема застосування засобів STEM-

освіти є на даному етапі досить складною і потребує подальшого дослідження з 
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метою вироблення конкретних рекомендацій для їх впровадження в освітній 

процес закладів вищої освіти. 
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STEM-ПЛАТФОРМИ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 
ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧА 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

У статті розглянуто використання STEM-платформ для підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників з фізико-технічного напряму. Актуальність 
використання інноваційного підходу у процесі підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників окреслюється змінами щодо розвитку та формуванням 
нових освітніх парадигм XXI ст. (цифровізації, STEM-освіти, роботизації). 
Наведено приклад практичного проходження підвищення кваліфікації із STEM-
напряму на платформі The Europen Schoolnet Academy. 
Ключові слова: фізика, STEM-освіта, STEM-платформи, підвищення 
кваліфікації, науково-педагогічні працівники. 

STEM-платформы инновационной среды как фактор повышения 
квалификации преподавателя физико-технических дисциплин. В статье 
рассмотрено использование STEM-платформ для повышения квалификации 
научно-педагогических работников с физико-технического направления. 
Актуальность использования инновационного подхода в процессе повышения 
квалификации научно-педагогических работников определяется изменениями 
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по развитию и формированию новых образовательных парадигм XXI в. 
(цифровизации, STEM-образованиe, роботизация). Приведенный пример 
практического прохождения повышения квалификации по STEM-направлению 
на платформе The Europen Schoolnet Academy. 
Ключевые слова: физика, STEM-образование, STEM-платформы, повышения 
квалификации, научно-педагогические работники. 

STEM-Platforms of the Innovation Environment as a Factor of Developing the 
Qualification of the Teacher Physics and Technics Disciplines. The article considers 
the use of STEM platforms for advanced training of scientific and pedagogical 
workers in the field of physics and technology. The relevance of using an innovative 
approach in the process of professional development of research and teaching staff 
is outlined by changes in the development and formation of new educational 
paradigms of the XXI century. (digitization, STEM-education, robotics). An example 
of practical training in STEM direction on the platform of The Europen Schoolnet 
Academy is given. 
Keywords: Physics, STEM-Education, STEM-Platforms, Advanced Training, Scientific 
and Pedagogical Workers. 

Вступ. Розвиток інноваційного STEM-середовища є невід’ємним важілем 

формування кваліфікованих фахівців, особливо в фізико-технічній галузі в 

контексті Індустрії 4.0. За прогнозами вчених-футурологів, XXI ст. 

характеризуватиметься такими основними проявами: розвитком цифровізації, 

STEM-освітою, дуальною та інклюзивною освітою, роботизацією, 3D-

моделюванням, використанням адаптивних технологій, загальною 

комп’ютеризацією та системним програмуванням усіх сфер виробництва, 

широким використанням лазерної техніки й мікропроцесорів, застосуванням 

телекомунікацій зі зворотним зв’язком та ін. 

Сьогодення вимагає не тільки якісної підготовки конкурентоспроможних 

фахівців але й підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

(далі – НПП) з фізико-технічних дисциплін на засадах STEM-освіти. Тому, нами 

визначено, що зміни в сфері вищої технічної освіти, з урахуванням розвитку 

STEM-освіти передбачає перегляд концепції підготовки спеціалістів у кожній 

конкретній галузі діяльності, тому модернізація змісту освіти вимагає 

оновлення навчально-методичної бази (цілей, змісту, методів, форм і засобів), 

через яку в подальшому буде здійснюватися реалізація сучасних інноваційних 

STEM-підходів в сформованому інноваційному STEM-середовищі. 

Отже, проходження підвищення кваліфікації НПП з використанням 

міжнародних платформ освітньо-наукового напряму з розгляду STEM-методик 

та застосуванням STEM-технологій повинно сформувати в них фундаментальне 

ядро STEM-skills (soft skills) про навчання фізики та професійно зорієнтованих 

дисциплін в умовах розвитку трансдисциплінарного та онтологічного підходів. 

Мета, методи і підходи. У процесі дослідження проаналізовано 
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дисертаційні дослідження, діючі програми, підручники, методичні посібники і 

публікації, що відображають проблему дослідження із STEM-освіти, з метою 

виявлення сучасних фізичних наукових положень та досягнень, тенденцій 

розвитку фізики в технічних закладах вищої освіти, зокрема Льотної академії 

НАУ. Проведено опитування серед НПП, стосовно використання платформ для 

підвищення кваліфікації та самоосвіти. 

Основні результати. STEM-освіта базується на використанні інноваційних 

засобів та обладнання, що пов'язані з технічним моделюванням, енергетикою і 

електротехнікою, інформатикою, обчислювальною технікою і мультимедійними 

технологіями, науковими дослідженнями в області енергозберігаючих 

технологій, автоматикою, телемеханікою, робототехнікою і інтелектуальними 

системами, радіотехнікою і радіоелектронікою, авіацією, космонавтикою і 

аерокосмічною технікою. 

Об’єктивна необхідність використання цих засобів зумовлена їх суттєвим 

впливом на процес розуміння і застосування інноваційних технологій, тому 

дуже суттєвим є підвищення кваліфікації НПП фізико-технічного напряму, 

щодо вміння працювати в сучасних інтерфейсах. 

Актуальними та доцільними є використання STEM-платформ: stemalliance 

(http://www.stemalliance.eu/stem-platforms), digital learning platform ties stem-

concepts (https://blog.definedlearning.com/blog/digital-learning-platform-ties-stem-

concepts-to-real-world-problem-solving), EU STEM-coalition 

(https://www.stemcoalition.eu), The Europen Schoolnet Academy 

(https://www.europeanschoolnetacademy.eu) та ін. За допомогою цих платформ 

доцільно ознайомлюватися з освітніми інноваційними тенденціями, 

нормативними документами, проходити підвищення кваліфікації та міжнародне 

стажування. 

Експерти The Europen Schoolnet Academy стверджують, що національні 

стратегії впровадження STEM-освіти повинні бути спрямовані на [1]: створення 

позитивного образу науки; підвищення наукової та цифрової грамотності; 

покращення стану викладання навчальних досягнень у закладах освіти; 

підвищення інтересу су’єктів навчання до науки, її популяризація; подолання 

гендерних стереотипів та досягнення гендерного балансу. 

Наприклад, проходження нами міжнародного стажування на платформі 

The Europen Schoolnet Academy (рис.1) дало можливість максимізувати знання 

із STEM-освітньої галузі, зрозуміти попередній навчальний досвід інших 

учасників. Наприклад, вивчаючи тематику «STEM is Everywhere! Rerun» ми 

визначили парадигми, що змінюються в STEM-освіті, розглядали навички 

XXI ст. та їх формування, розробляли свій план заняття щодо вимог Scientix та 
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навчилися використовувати його для побудови своїх планів занять щодо 

використання реальних тенденцій розвитку STEM-освіти на засадах 

трансдисциплінарного та онтологічного підходів. 

 

  

Рис.1. Проходження міжнародного стажування The Europen Schoolnet Academy 

 

Висновки. Таким чином, домінантною стає підготовка НПП, діяльність 

якого не обмежується викладанням власного предмета, фахівця, здатного до 

здійснення трандисциплінарних та онтологічних зв’язків (інтеграції фізики та 

технічних дисциплін), який усвідомлює значущість професійних знань в 

контексті STEM-освіти. 

Важливим є вміння НПП організувати освітній процес як педагогічну 

взаємодію на основі STEM-технологій, спрямовану на розвиток особистості 

суб’єкта навчання, його підготовку до розв’язання завдань професійно 

зорієнтованого характеру. 
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ІНТЕГРОВАНІ МОДЕЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ПРЕДМЕТІВ 
ПРИРОДНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ ДЛЯ ГІМНАЗІЇ 

У тезах розглянуто зміни освітньої системи України в зв’язку з 
запровадженням Концепції «Нова українська школа» у закладах загальної 
середньої освіти. Проаналізовано основні ідеї закладені у Державному 
стандарті базової середньої освіти (2021), типовій освітній програмі, 
модельних навчальних програмах на першому циклі базової середньої освіти 
(5-6 роки навчання). Зміни в освітньому процесі передбачають 
запровадження інтегрованих навчальних програм з предметів природничо-
технологічного циклу, що дають можливість реалізувати ідеї STEM-освіти. 
Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України 
розробляються інтегровані модельні навчальні програми STEM, 
робототехніка, фізика та техніка, інтегрований курс природничі науки та ін. 
Ключові слова: STEM, інтегровані курси, модельні навчальні програми. 

Інтегровані модельні навчальні програми з предметів природничо-
технологічного циклу для гімназії. В тезисах рассмотрены изменения 
образовательной системы Украины в связи с введением Концепции «Новая 
украинская школа» в учреждениях общего среднего образования. 
Проанализированы основные идеи заложенные в Государственном 
стандарте базового среднего образования (2021), типичной 
образовательной программе, модельных учебных программах на первом 
цикле базового среднего образования (5-6 года обучения). Изменения в 
образовательном процессе предусматривают введение интегрированных 
учебных программ по предметам естественно-технологического цикла, дают 
возможность реализовать идеи STEM-образования. Институтом педагогики 
Национальной академии педагогических наук Украины разрабатываются 
интегрированные модельные учебные программы STEM, робототехника, 
физика и техника, интегрированный курс естественные науки и другие.  
Ключевые слова: STEM, интегрированные курсы, модельные учебные 
программы. 

Integrated Model Curricula for Natural Science Subjects for the Gymnasium. The abstracts 
consider changes in the educational system of Ukraine in connection with the 
introduction of the Concept «New Ukrainian School» in general secondary education 
institutions. The main ideas laid down in the State Standard of Basic Secondary Education 
(2021), a typical educational program, model curricula in the first cycle of basic 
secondary education (5-6 years of study) are analyzed. Changes in the educational 
process include the introduction of integrated curricula in the subjects of the natural-
technological cycle, which make it possible to implement the ideas of STEM-education. 
The Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine 
develops integrated model training programs STEM, robotics, physics and engineering, 
integrated course of natural sciences and others. 
Keywords: STEM, Integrated Courses, Model Curricula. 
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Вступ. Реалізація Концепції «Нова українська школа» відбувається 

поступово, одночасно з впровадженням Державного стандарту початкової 

освіти (2018). На першому рівні загальної середньої освіти (1–4 роки навчання) 

активно використовуються нові компетентнісно орієнтовані методики навчання, 

діяльнісний підхід до організації освітнього процесу, групова форма організації 

навчальних занять, навчання через дослідження тощо. Законом України «Про 

освіту» (2017) передбачено поділ на три рівні середньої освіти: чотирирічна 

початкова освіта, п’ятирічна базова середня освіта та трирічна профільна 

середня освіта. Освіта на рівні базової середньої освіти має здійснюватись у 

гімназіях, саме таку назву матиме заклад середньої освіти ІІ ступеня, що 

функціонуватиме або як окремий заклад освіти чи складова закладу освіти І-ІІ 

ступеня. Заклади середньої освіти ІІІ ступеня – ліцеї, як правило, 

функціонуватимуть як самостійні юридичні особи. 

Концептуальні засади Концепції «Нова українська школа» закріплені й на 

ІІ ступені загальної середньої освіти у Законі України «Про повну загальну 

середню освіту» (2020), Державному стандарті базової середньої освіти 

(2020) [1], Типовій освітній програмі для 5–9 класів загальної середньої 

освіти (2021). Ці зміни впроваджуватимуться в освітню практику поступово 

починаючи з 2022-2023 навчального року. 

Науковцями Інституту педагогіки НАПН України у співпраці із фахівцями 

Міністерства освіти і науки України,  викладачами закладів вищої освіти, 

учителями підготовлено проєкти 19 модельних навчальних програм для 5-6 (5-

9) класів закладів загальної середньої освіти [2]. Модельними навчальними 

програмами для адаптаційного циклу базової середньої освіти (5–6 роки 

навчання), що охоплюють STEM-предмети враховано міжпредметні зв’язки,  

передбачено міжпредметну інтеграцію, узгодження в часі вивчення навчального 

матеріалу. Запровадження інтегрованих міжгалузевих (Програма міжгалузевого 

інтегрованого курсу STEM, Робототехніка) та внутрішньогалузевих курсів 

(Пізнаємо природу 5–6 класи, Природничі науки) дає змогу повноцінно 

реалізувати ідеї STEM-освіти. Триває розробка модельних навчальних програм 

для циклу базового предметного навчання (7–9 роки навчання) в яких буде 

реалізовано міжгалузеву та внутрішньогалузеву інтеграцію (STEM, фізика та 

техніка, природничі науки, робототехніка тощо). 

Освітні програми закладів загальної середньої освіти можуть передбачати 

вивчення інтегрованих курсів за рахунок навчального навантаження на 

відповідні навчальні предмети. Кількість годин на вивчення кожної освітньої 

галузі заклад освіти може зменшувати до визначеної Державним стандартом 

мінімальної кількості. 
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Розглянемо проєкти модельних навчальних програм, що передбачають 

міжгалузеву інтеграцію. 

Насамперед, це програма міжгалузевого інтегрованого курсу STEM (5–6 

класи) авторів О. Бутурліна, О. Артем’єва [3] якою передбачена інтеграція 

природничої, технологічної, інформатичної та соціальної галузі. Програма 

розрахована на 1 годину на тиждень у 5 та 6 класі. Кількість годин на вивчення 

можна збільшити за рахунок включення до програми навчального матеріалу з 

інших модельних навчальних програм або за рахунок варіативної складової 

навчального плану. Програма передбачає щорічне виконання п’яти навчальних 

проєктів відповідно до сфер діяльності людини: «людина-людина», «людина-

техніка», людина-природа», «людина-знак», «людина-образ». Всі запропоновані 

проєкти мають міждисциплінарний характер й поєднують знання з усіх галузей, 

що інтегруються. 

Програма «Природничі науки» (5–6 класи) авторського колективу Ж. Білик, 

Т. Засєкіна, Г. Лашевська, В. Яценко [4] передбачає інтеграцію природничої 

галузі зі здоров’язбережувальною й соціальною. Інтеграції підпадають ті 

питання здоров’язбережувальної та соціальної галузі, що пов’язані з 

природничими науками. Структура курсу є концентрично-спіральною, тобто в 

5–6 класах відбувається ознайомлення з основними поняттями природничих 

наук, а більш детальне вивчення буде під час предметного навчання (7–9 класи). 

Планується запропонувати під час предметного навчання інтегрований курс 

«Природничі науки. 7–9 класи», як альтернативу традиційному поділу на 

фізику, хімію, біологію, географію та астрономію. Програма містить 

орієнтовний зміст, який вивчається з точки зору кожної з предметних галузей, 

що інтегруються. Автори зазначають, у пропонованому змісті навчання, не 

лише звичні нам моделі, а і їх цифрові аналоги, наприклад, цифровий глобус 

Google Earth. 

Отже, під час реформування освітньої системи України, як один із 

напрямів її модернізації обрано перебудову структури школи, відокремлення її 

ланок у різні навчальні заклади: початкова школа, ліцей, гімназія. 

Оновлення освітнього середовища відповідно до потреб кожної з ланок 

загальної середньої освіти. 

Вперше, як інваріанту складову освітніх програм, впроваджують 

інтегровані міжгалузеві курси, що реалізовують ідеї STEM-освіти. Проте, 

впровадження компетентнісно орієнтованих методик навчання нових 

навчальних предметів потребує психолого-педагогічного супроводу, 

попередньої апробації в освітньому процесі з метою визначення їх 

ефективності. 
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ON CASE STUDY METHOD IN TEACHING ENGLISH AT TECHNICAL UNIVERSITIES 

In the context of the EU integrating process, teaching English as a foreign language 
at Technical Universities proves to be a daunting challenge.  
Being a skill set that needs regular practical application, and due to the lack of 
relevant language environment, English is difficult to master in technical education. 
The said issue resolution involves a revision of traditional methods in instruction 
and replacing them with those that can eliminate the actual imbalance in everyday 
teaching practice. 
Keywords: Eu Integrating, Foreign Language, Practical Skills, Case Study Method. 

Про застосування методу Case Study у викладанні англійської мови в технічних 
університетах. Автор наголошує, що у контексті процесу інтеграції до ЄС 
викладання англійської мови як іноземної в технічних університетах 
виявляється складним завданням. 
Як набір навичок, який потребує регулярного практичного застосування, а 
через відсутність відповідного мовного середовища, англійську важко 
оволодіти в технічній освіті. Вирішення зазначеного питання передбачає 
перегляд традиційних методів навчання та заміну їх тими, які можуть 
усунути фактичний дисбаланс у повсякденній практиці навчання. 
Ключові слова: інтеграція в ЄС, іноземна мова, практичні навички, метод 
вивчення прикладу. 

Об использовании метода Case Study при обучении английскому языку в 
технических университетах. Автор утверждает, что в контексте процесса 
интеграции в ЕС преподавание английского языка как иностранного в 
технических университетах оказывается сложной задачей. 
Английский язык определяется как набор навыков, требующий регулярного 
практического применения, и из-за отсутствия соответствующей языковой 
среды овладеть английским в рамках технического образования сложно. 
Указанное решение проблемы предполагает пересмотр традиционных 
методов обучения и замену их теми, которые могут устранить фактический 
дисбаланс в повседневной педагогической практике. 

Ключевые слова: интеграция ЕС, иностранный язык, практические навыки, 
метод изучения конкретного случая. 
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Teaching English as a foreign language at Technical Universities is a daunting 

challenge that requires consideration. In consequence, there is a strong case for 

looking closely into the matter. In fact, students who go to university in order to do a 

degree in engineering do not normally take an entrance exam in English. As a result, 

most of them are not fluent. Moreover, technical universities are forced to limit 

academic hours on Humanities, giving their preference to specialties. Obviously, the 

semester hour’s misbalance hampers the students’ progress in mastering a foreign 

language. Being a skill set that requires regular practical application, and due to the 

lack of relevant language environment, English proves to be difficult to master.  

According to curricula developed in Technical Universities, a foreign language 

instruction takes shorter academic hours as compared with the world practice. 

Nevertheless, it is assumed that the student should develop speaking and writing 

skills to communicate their ideas interpersonally and interculturally. 

In actual fact, independent studies of foreign languages prevail, and brushing up 

on speaking and listening skills is substituted for by reading and translating non-

authentic texts. It is well established that the student can only practice speaking and 

listening in a language environment, i.e. in class, but not on their own. The problem is 

exacerbated as far as any kind of independent work requires self-determination, self-

reflection, self-discipline, as well as self-control, independent goal setting and 

commitment. First-year students, who have recently left school and are inexperienced 

in actual life maturity, lack these skills, as a rule. Undoubtedly, it affects the overall 

result. 

In this way, lack of actual language skills, aggravated by insufficient practice 

and unjustified bias in teaching methods are the reason why undergraduates and 

graduates are not fluent in English. In the context of the EU integrating process, this 

issue requires a revision of traditional methods in instruction and replacing them with 

those that can eliminate the actual imbalance in everyday teaching practice. All put 

together reaffirms the topicality of this research. 

Our goal in writing this paper is to review methods of teaching a foreign 

language and to develop instruction techniques relevant for a technical university 

(taking into account the actual disequilibrium between classroom and independent 

activities). 

Research methods involve theoretical studies on English teaching specificities 

from Psychological, Pedagogical and Didactic perspectives; generalising our own 

practical work experience, and analysing modern trends in enhancing foreign 

language acquisition.  

The study design implies adjusting a case-study technique to meet the 

requirements of technical education, a variety of placement tests carried out early and 
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late in the study year, as well as a relevant assessment scale for students’ 

performance. 

Despite being a commonly used qualitative method in academic research, the 

case-study technique is seldom implemented in foreign language teaching. A 

«classical» case normally contributes to developing individual decision-making 

abilities, while in foreign language teaching it aims at boosting speaking and listening 

skills. In brief, a case study is an active analysis method associated with a problem 

resolution. Practically, students are divided into groups where they are to consider a 

problem and come up with its practical solution. At the initial stage, evaluation of 

suggested algorithms and their general discussion take place.  

The Case study method was first applied at Harvard University in 1870. The 

Law School Dean, Professor Christopher Columbus Langdell used and developed his 

method of trial and error based on the Socratic Method (question – answer). He 

offered the students to work with legal sources (court cases, decisions made by the 

court of appeal, etc.), and then to draw their own conclusions, present their own 

interpretations and analyses. To put it in other words, Langdell's approach differed 

considerably from traditional teaching schemes (lectures, seminars) in terms of 

implementing inductive empiricism in education. Subsequently, Langdell's 

experience was implemented in teaching medicine and business administration. 

What we offer is a «classical» case, which involves a true-to-life problem and 

encourages students to figure out an appropriate solution based on their background 

knowledge, practical experience and intuition. Since any debatable issue implies 

multiple solutions, a general discussion is an essential element of class-rom activities. 

As a result, the student`s listening and speaking skills are improved. Apart from that, 

they learn how to take into account an alternative point of view and communicate 

their own ideas, as well as how to navigate a foreign language environment and to 

adapt to it. Due to this method, students become people-smart team players, flexible 

and adaptable speakers of English and brush up on their decision-making skills. 

Case studies in foreign language teaching can vary. You can use mass media, the 

Internet, encyclopedia entries, announcements, emails, text-messages, audio and 

video files, given the case details are clear and accessible, involve acceptable and 

understandable definitions and accurate data. 

According to I. Oskolskaya, the specifics of a case study and its subject matter 

ought to be simple, i.e. the background analysis should not exceed studying the 

assigned tasks. The subject matter ought to be public, i.e. the necessary data should 

be available. The issue has to be true-to-life, lest the student should be distracted by 

«Fantasy» while solving the problem [1, p. 79]. For example, «Will nerds rule the 

world?’ You may work as experts and predict the ever-vaster spread of computer 
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technology over areas formerly deemed computer-free. Compare life with and 

without technology including the following points: positive and negative aspects of 

technological progress; areas of our life in which it is impossible to do without 

modern technology; symptoms of our excessive dependence on modern 

technology» [2]. 

To sum up, combining traditional and interactive methods of teaching is highly 

productive in shaping practical language and decision-making skills as well as in 

building up an adequate scale of moral values in academic environment. 
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ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЄКТ «ХЛІБ – ВСЬОМУ ГОЛОВА» 
У СИСТЕМІ STEM-ОСВІТИ 

В умовах сучасної ринкової економіки – випускник закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти має бути всебічно розвиненою та професійно 
підготовленою особистістю. 
Ключові слова: STEM-освіта, учні, проєкт, майстер-клас, виховний захід. 

Исследовательский проект «Хлеб – всему голова» в системе STEM-
образования. В современных условиях рыночной экономики, выпускник 
заведения профессионального (профессионально-технического) 
образования должен быть всесторонне развитой и профессионально 
подготовленной личностью. 
Ключевые слова: STEM-образование, учащиеся, проект, мастер-класс, 
воспитательное мероприятие. 

Research Project «Bread – Everything Head» in the System STEM Education. In a modern 
market economy, a graduate of vocational school must be well-developed and 
professionally trained person.  
Keywords: STEM-Education, Pupils, Project, Master Class, Educational Event. 

В умовах сучасної ринкової економіки молодий спеціаліст – випускник 

професійно –технічного навчального закладу, має бути всебічно розвиненою та 

професійно підготовленою особистістю. Основне завдання викладача та 

майстра виробничого навчання формувати у учнів здатність думати самостійно, 

креативно, творчо. Одним із цікавих методів роботи в цьому напряму є метод 

дослідницького проєкту. Дослідницький проєкт потребує добре обміркованої 
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структури, визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх 

учасників, соціальної значущості, продуманості методів, зокрема 

експериментальних методів обробки результатів. Вони повністю підпорядковані 

логіці дослідження і мають відповідну структуру: визначення теми 

дослідження, аргументація її актуальності, визначення предмета й об’єкта, 

завдань і методів, визначення методології дослідження, висунення гіпотез 

розв’язання проблеми та визначення  шляхів їх розв’язання. 

Метод проєкту дуже добре вписується в систему STEM-освіти. Останнім 

часом у освітньому просторі України набирає обертів тренд STEM-освіти. Що 

ж це таке? 

STEM-освіта (абревіатура від англійських слів Science, Technology, 

Engineering, Math, що в перекладі означає наука, технології, інженерія та 

математика) – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує 

учнів до успішного працевлаштування, до освіти після училища або для того й 

іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із 

застосуванням математичних знань і наукових понять. Подібна система освіти 

вчить жити розвиненою творчою особистістю. 

STEM – це великий вибір можливостей професійного розвитку, надання 

учням доступу до технологій. Сьогодні, коли світ перетинається 

комп’ютерними мережами, діти створюють цифровий контент, обмінюються 

ним та використовують його в великих масштабах. Вони запускають веб-сайти, 

знімають фільми на телефони, створюють власні ігри. 

STEM-технології вимагають від учнів великих здібностей до критичного 

мислення, вміння працювати як в команді так і самостійно. 

STEM-освіта ставить перед учителями завдання інтеграції навчальних 

предметів, забезпечення тісного взаємозв’язку суміжних наук у процесі 

навчання. Інтегровані заняття спонукають до осмислення й пошуку причинно-

наслідкових зв’язків, до розвитку логіки, мислення, комунікативних здібностей. 

Одне з основних завдань, яке повинен розв’язувати вчитель – це організація та 

підтримка цілеспрямованої пізнавальної діяльності учнів, формування у них 

умінь та навичок здійснювати наукові дослідження. Цікавим є те, що під час 

STEM-уроків в центрі уваги знаходиться не вчитель, а практичне завдання, яке 

потрібно вирішити. Існує декілька варіантів трактування цього терміну: 

STEM = Science + Technology + Engineering + Mathematics (природничі 

науки, технологія, інжиніринг, математика). 

STEAM = Science + Technology + Engineering + Arts + Mathematics 

(природничі науки, технологія, інжиніринг, мистецтво, математика). 

STREAM = Science + Technology + Reading+wRiting + Engineering + Arts + 
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Mathematics (природничі науки, технологія, читання + письмо, інжиніринг, 

мистецтво, математика). 

Взяті окремо чотири предмети STEM визначаються таким чином: наука є 

вивченням природного світу, в тому числі законів природи, пов’язаних з 

фізикою, хімією, біологією, а також оперуванням або застосуванням фактів, 

принципів, концепцій, пов’язаних з цими дисциплінами; технологія включає в 

себе всю систему людей і організацій, знань, процесів і пристроїв, які входять 

до створення та функціонування технологічних артефактів, а також самі 

артефакти, тобто продукти технологічної діяльності; інжиніринг є сукупністю 

знань про дизайн та створення продуктів і способу вирішення проблеми; 

інжиніринг використовує поняття науки та математики, а також технологічні 

процедури та інструменти; математика вивчає закономірності і взаємозв’язки 

між величинами, цифрами та формами; математика включає теоретичну 

математику і прикладну математику. 

Раннє залучення учнів в STEM може підтримати не лише розвиток 

креативного мислення та формування компетентності дослідника, а й сприяти 

кращій соціалізації особистості, тому що розвиває такі навички, як: 

1. Співробітництво. Іноді плідна співпраця з товаришами по команді може 

бути складнішим завданням, ніж фактичне завдання, що стоїть перед командою. 

Для досягнення інноваційних результатів і вирішення складних завдань, в 

команді мають працювати особистості з різним науковим і технічним 

бекграундом. Маленькі, міждисциплінарні команди вимагають співробітництва, 

взаємодопомоги і швидкого мислення, щоб досягти прогресу в кінці проекту. 

2. Комунікативність. Незалежно від посадового положення, саме тактовне 

спілкування, а не тиранія в команді, може сприяти продуктивній спільній роботі 

і зміцненню авторитету керівництва. Навчання в області STEM надає широкі 

можливості для спілкування «один на один» і «один-до-багатьох». 

3. Творчість. Творчість та інновації йдуть пліч-о-пліч. «Креатив» може 

вдихнути нове життя у будь-який науковий і технологічний проект, показати 

його ще не розкриті можливості. Більш того, ті, хто здатний вийти за межі 

технічних навичок і мислити нестандартно, можуть винаходити щось 

абсолютно нове в багатьох інших областях життєдіяльності людини. 

Впровадження в навчально-виховний процес методичних рішень STEM-

освіти дозволить сформувати в учнів найважливіші характеристики, які 

визначають компетентного фахівця: уміння побачити проблему; уміння 

побачити в проблемі якомога більше можливих сторін і зв’язків; уміння 

сформулювати дослідницьке запитання і шляхи його вирішення; гнучкість як 

уміння зрозуміти нову точку зору і стійкість у відстоюванні своєї позиції; 
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оригінальність, відхід від шаблону; здатність до перегруповування ідей та 

зв’язків; здатність до абстрагування або аналізу; здатність до конкретизації або 

синтезу; відчуття гармонії в організації ідеї. 

Сьогодні STEM-підходи реалізуються в навчально-виховному процесі. 

Мною, майстром виробничого навчання за професією «Кухар. Буфетник. 

Офіціант.» було запропоновано учням підготувати дослідницький проект 

«Хліб – всьому голова». 

Учням групи було запропоновано об’єднатися у чотири творчі  групи для 

дослідження основних питань проекту: 

1 група – вивчала історію походження хліба та хлібної продукції; 

2 група – досліджувала біологічну цінність хліба та хлібної продукції; 

3 група – вивчала та досліджувала  попит на хлібну продукцію в місті 

Маріуполі; 

4 група – розробляла калькуляційні картки, та обчислювала сировину для 

приготування борошняних виробів. 

Робота над проектом проходила на протязі двох місяців. Учні чітко 

визначили предмет, об’єкт, завдання і методи досліджуваних питань: працювали 

з літературою, інтернет- ресурсами, звертались за консультаціями до фахівців. 

Напрацьований матеріал оформлявся в презентації, публікації. На позакласному 

виховному закладі «Хліб – всьому голова» відбулась презентація проєкту. Це 

було свято, на яке було запрошено багато гостей- викладачів історії та 

викладачів спецтехнології з професії «Кухар. Буфетник. Офіціант.» училищ 

міста Маріуполя, учнів училища, майстрів виробничого навчання. Готуючи 

проект учні провели конкурси на кращий малюнок, на знання прислів’я про 

хліб, професійний конкурс на кращий коровай. Все це стало естетичним 

оформленням презентації проекту. Кожна з чотирьох  груп учнів підготувала і 

презентувала цікаву розповідь, яка супроводжувалась цінними фактами,  

цифрами, вікториною, даними фахівців фізиологів та біологів. Учні 

досконально розповіли про історію хліба, про його цінність і важливість для 

людини. Доцільною і дуже емоційною була інформація про голодомори в 

Україні (використання відео кліпу), саме вона сприяла вихованню патріотизму 

серед молоді. 

Слід зазначити, що готуючи цей проєкт, третя група учнів досліджувала 

питання попиту хлібної продукції в місті Маріуполі. Учні побували в столових 

заводів, кафе, ресторанах, магазинах міста, збираючи матеріал про асортимент 

хлібо - булочної продукції та її попит серед населення міста. Навіть зробили 

рекламу для ресторану української кухні «Диканька» та кафе «Хліб-дю солей» 

(французька кухня). Інформація подавалась цікаво, жваво, презентації 
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супроводжувались коментарями. В кінці презентації кожної з чотирьох  груп 

був доцільний номер художньої самодіяльності. Родзинкою виховного заходу 

був майстер-клас з приготування дріжджового тіста та виробів з нього, який 

показала викладач спецтехнології і майстер виробничого навчання Чупир 

Тетяна Іванівна. 

 

Рис. 1. Презентація -проєкту «Хліб – всьому голова» 

Вона розповіла про один з найпопулярніших атрибутів українського 

харчування, печений виріб з тіста – хліб. Хліб відіграє велику роль у сімейних 

обрядах та календарних звичаях. Хлібом – сіллю зустрічали бажаних гостей. 

Хлібом на заручинах та сватанні скріплювали укладання договору. З хлібом 

підходили до новонародженої дитини, символізуючи цим побажання достатку. 

Впродовж віків у народі виховувалася повага до священного продукту. 

Майстер виробничого навчання при проведенні майстер-класу загострила увагу 

залу на сировині, яка використовується при замішуванні тіста, розповіла 

технологію приготування та запропонувала корисні поради, формувала 

дріжджові вироби і підійшла до цього творчо. Вироби були дуже красиво 

сформовані та випечені. Все це супроводжувалося показом презентації. 

Наприкінці виховного заходу було влаштовано дегустацію хлібобулочних 

виробів, які заздалегіть були приготовлені учнями-учасниками проєкту. Було 

накрито столи для учасників заходу та гостей, які куштували продукцію, 

обмінювались враженнями про скуштовані хлібобулочні вироби та презентацію 

проекту. Таким чином, підготовка проекту та його презентація на одноіменному 

виховному заході «Хліб – всьому голова» сприяла розвитку дослідницької 

діяльності учнів, доступу учнів до технологій, вмінню працювати як в команді, 

так і самостійно, здатністі до аналізу, а ще мала велике виховне значення, так як 
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сприяла вихованню взаємодопомоги, патріотизму, відповідальності за доручену 

справу, мала сильне естетичне та емоційне забарвлення 

Висновки. Учні вчаться знаходити рішення не в теорії, а безпосередньо на 

практиці, шляхом спроб і помилок. STEM-освіта допомагає формувати у учнів 

критичне мислення, навички командної роботи, бачення цілісної картини світу 

та вміння застосовувати знання для розв’язання завдань з реального світу. На 

відміну від класичної освіти, навчаючись за STEM-методикою, учні отримують 

набагато більше автономності. На такий процес навчання менше впливають 

стосунки, які склалися між учнем та вчителем, що дає можливість об’єктивніше 

оцінювати прогрес. За рахунок цього учень вчиться бути самостійним, 

приймати власні рішення та брати за них відповідальність. 
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SOME ASPECTS OF THE DISTANCE LEARNING MODEL 

Introduction. Currently, many areas of human activity, including education, are 

rapidly developing through the various innovations introduction, in particular, 

through pedagogical innovations. Pedagogical innovation is understood as the 

teaching on the pedagogical innovations’ creation, their assessment and development 

by the pedagogical community, their use and application in practice, and seriously 

increasing the current education system efficiency [1, 2]. As many researchers rightly 

point out [3–5], the pedagogical innovations’ creation is primarily due to the need to 

improve the content and form of education following the changing requirements of 

society to the individual. 

The pedagogical innovation main principle, in our opinion, is to create 

conditions for students to have the opportunity to freely choose ways to obtain 

information to achieve the main result - to become a highly qualified specialist 

necessary for the country’s national economy and find a worthy application for 

themselves. In our opinion, all pedagogical innovations are based on the ability to 

apply modern pedagogical strategies, methods, and models, which is especially 

essential when the COVID-19 has spread through entire humanity. 

The teacher’s task is to clear and present the educational material, which is 

essential in this case, and influence the students with their erudition, good manners, 

and intellect. The high level of pedagogical skill of the teaching staff of universities is 

the basis for the high-level specialists training quality. At the same time, at present, 

one of the main types of educational work of universities is conducting training 

sessions in a remote work format. It is pretty evident that one of the primary 
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consumers of this format is the educational sector. This circumstance is explained by 

the fact that modern Internet resources quite successfully provide interactivity and 

multimedia support for the educational process [2]. 

Today, Internet technologies allow the teacher to conduct training in a remote 

format while using the distance learning software resources. Due to the noted, 

conditions are created for the effective assimilation of the material. 

Aspects of distance and mobile learning formats. At the first stage, we would 

like to reveal the main problem of modern pedagogy, which consists of the 

inseparability of the concepts of distance and mobile learning technologies. It is 

evident that such concepts are very similar in their content, but they cannot be called 

identical. Distance learning should be understood as the form of learning itself and 

mobile – technical training aids. Distance learning format. Usually, specialists in 

educational services try to compare it with the traditional form of education regarding 

distance learning. At this stage of the material presented, we would like to reflect the 

obvious, from our point of view, the distance learning format advantages cover:  

− stimulating self-education of students; 

− increasing learning process individualization; 

− process intensification of students’ independent work; 

− increase in the studied material; 

− increasing motivation and cognitive activity due to a variety of work forms, 

the possibility of including a game approach;  

− the possibility of obtaining educational services, considering the student’s 

inclinations; 

− the opportunity to receive educational services at a time convenient for the 

student and regardless of the educational institution territorial location; 

− the ability to combine educational services and work; 

− widespread use of information and telecommunication technologies; 

− the possibility of increasing the level of IT competence of students in the 

context of the constant growth of technical and intellectual innovations.  

Separately, it should be emphasized that in the pedagogical educational space, 

discussions about the distance education system effectiveness are underway. Without 

touching upon this critical aspect of the pedagogical debate, we would like to note 

that the education system effectiveness depends not only on the modern educational 

technologies but on the following factors related to improving the teachers’ 

professional quality: 

− enhance motivation for cognitive activity due to the variety of teaching forms, 

the possibility of including a game approach; 
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− try to make the learning process more enjoyable, varied and intense;  

− reflect the author's style of presenting information, which cannot be conveyed 

in paper format. 

Mobile learning format differs by application of digital technology and 

telecommunication systems. In this case, the student, as a rule, carries out the 

learning process via various virtual environments. The active use of mobile 

communications and various electronic devices has become a characteristic feature of 

the last decade. Modern smartphones and personal communicators have functionality 

that is not inferior to personal computers of the mid-90s, which can still be used in 

the educational process. At the beginning of 2020, there were several billion mobile 

phones and communicators globally - almost three times as many as computers. The 

prevalence of smartphones and personal communicators among mobile users, 

according to experts, has a clear upward trend. The mobile technologies application 

reveals new learning opportunities. The ability to learn anywhere, anytime, inherent 

in mobile learning, is a general trend of intensifying life in the information space. 

In connection with the above, we provide some mobile learning features: 

− ensuring access equality to information and communication technologies; 

− improving the education quality; 

− the best practices implementation for integrating information and 

communication technologies into education; 

− introduction into the educational process of such educational technologies that 

form differentiated learning; 

− formation of students' abilities for lifelong learning; 

− preparing students for independent work in the modern world. 

− allows students to move freely; 

− enables people with disabilities to learn; 

− does not require the purchase of a personal computer and paper educational 

literature, i.e., this approach is economically viable; 

− educational materials are easily shared between users owing to modern 

wireless technologies; 

− multimedia content, i.e., information is presented in various forms: text, 

graphics, and sound; 

− the material is better understood and remembered, the interest in learning 

increases. 

In our opinion, the need for a mobile learning format will increase.  

Distance learning model software resources. A good many software tools and 

Internet resources are currently distributed that allow establishing remote 

communication with students. Those allow relaying students a variety of information 
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in lecture and methodological material and the form of video lectures, presentations, 

photos, videos, and audio recordings. According to our observations, social networks 

have recently begun to be actively used to organize the educational process. Note that 

this is a separate topic for highlighting the learning process organization features. 

Nevertheless, we would like to point out the main advantages of this approach, which 

covers: a large number of listeners; the ability to connect photos, video materials in 

the process of presenting new material. 

Separately, we note that at present, many educational institutions use a virtual 

learning environment based on the Moodle platform [6]. The Moodle system is a free 

software service with open access to code (open source). Thanks to open source, such 

a software environment is easily adaptable to a variety of educational goals. Such a 

resource allows creating a wide range of different courses. Simultaneously, it allows 

forming lecture material, laboratory practice, tests to check the material mastering 

level by students, etc. 

Experts note that the noted services are essential in organizing distance learning. 

However, without a doubt, the most outstanding efficiency in organizing the learning 

process is achieved under the condition of direct contact between the teacher and the 

students. For this purpose, the software for video conferencing is oriented. In these 

conditions, the teacher communicates directly with the students, sees them, asks 

questions, receives answers to them, organizes appropriate dialogues with students. 

These software tools include Zoom, DingTalk Lite, Google Meet, TrueConf, 

Microsoft Teams, Skype, etc. 

Among the noted software tools, Zoom has gained the most popularity recently. 

The service has become widespread not only for organizing distance learning but also 

for video conferencing and online meetings. 

The practice of the Zoom environment shows that its developers are constantly 

improving this software while eliminating the discovered shortcomings. 

Let us note the main changes related to video communication security.  

1. The conference administrator can now mute and unmute the participants' 

microphones. Besides, the conference administrator can turn on video and request 

that all other participants turn on video. This approach allows not only optimizing the 

work process but also to constantly monitor it. 

2. To ensure video communication security, the conference is configured by a 

unique identifier and password. 

3. The conference administrator can manage the so-called "waiting room." The 

administrator can configure the conference so that when connecting to the 

conference, the participant does not immediately enter the virtual room, but only after 

the administrator's confirmation. Also, during the conference course, the 
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administrator can, if necessary, transfer any participant to the "Waiting room" and 

then return him/her to the shared virtual room. 

Experience with the Zoom environment allows us to note some advanced screen 

sharing capabilities, which are essential for distance learning. For instance, the 

conference administrator can use various commenting functions while sharing the 

admin screen or the screens of the conference participants. That provides the ability 

to write or draw over the demo screen. For example, when using the extension .docx, 

.pdf, etc., using the Zoom toolkit, one can add additional text while highlighting 

words or sentences, draw, draw, etc., which allows students to understand better the 

material being presented. Besides, the advantage of such a comment function is the 

ability to instantly delete all additional explanatory entries or save the discussion as 

an image along with these entries. Conference participants can also use this function 

if it is enabled in the appropriate settings. 

Furthermore, it is necessary to pay attention to one more option that is quite 

important for the educational process, which is included in the paid version of the 

Zoom environment – polls. This option allows the instructor to create and edit 

appropriate polls. This approach is focused on identifying the students’ academic 

achievement degree. When organizing remote video communication with students, 

one cannot ignore the possibility of video recording of the performed lessons. If 

necessary, the video can be paused and then continued. The video recording is saved 

after it is turned off or the conference ends. Zoom videos take up a small amount of 

disk space, allowing downloading such files to students' mobile devices or even 

placing them in the cloud. The experience of the Zoom environment application in 

the educational process allows noting some practical recommendations. Let us note 

those related to the advent of the safest and most efficient virtual classrooms. 

4. Setting a password for a conference. A password is created for the conference, 

which is provided to students. That allows only participants with access to the 

password to join the virtual audience. 

5. Request for conference participants’ registration. With the registration set up 

for the conference, the administrator can view those who plan to join the intended 

audience. Meanwhile, the administrator can independently confirm each registered 

user to determine future participants in the event.  

6. The waiting room. Waiting rooms do not automatically allow users to join 

classes. One can accept participants one by one or as a list.  

7. Turn off screen sharing. This option should only be available to the board 

administrator. Under these circumstances, students cannot share distracting 

information in the classroom. If necessary, the administrator can allow users to share 

content. To do this, one needs to change the settings of such a function. 
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6. Disable private chat. The administrator can block the chat and prohibit 

students from exchanging messages with each other. At the same time, the chat with 

the administrator remains available.  

7. Managing conference participants. The administrator can remove unwanted 

participants who have joined the conference altogether using the "Security" menu 

controls.  

8. Blocking a conference. The administrator can block the conference through 

the «Security» menu so that after the start of the lesson, no additional participants 

were joining. Thanks to this function, one can protect oneself from unwanted guests 

and wean students to be late. 

Conclusions. The experience of the distance learning model implementation 

indicates promising areas of its development: testing, educational research, contextual 

learning, mobile educational, social networks development, the mobile educational 

games application, the introduction of mobile voice content with interactive 

assessment. Also, analyzing the conducting a distance learning model experience, we 

can note some advantages, including: 

− the possibility of attracting high-quality lecturers to lecturing, who, for any 

reason, are difficult to invite to lecture at remote faculties; 

− significant time savings for teachers; 

− an increase in the amount of material presented within the budget allocated 

for regular classroom activities in the curriculum. 

Finally, it can be noted that digital technologies are constantly evolving and 

improving. They acquire particular relevance along with the complex epidemiological 

situation in the world. The resources we noted allow increasing the educational 

process efficiency, make it attractive and exciting for students and motivate them to 

an active learning process always and everywhere. The noted, in turn, allows students 

to receive a quality education. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ 

У тезах розглядаються особливості освітнього процесу в технічних закладах 
вищої освіти, наголошено на використанні інфомаційних, педагогічних 
технологій, які поєднують в собі синергію людського фактору  та технічні 
засоби з метою оптимізації цілісного освітнього процесу. 
Ключові слова: студент, освіта, система, технологія, якість, результат, 
ефективність, розвиток. 

Особенности образовательного процесса в технических заведениях высшего 
образования. В тезисах рассматриваются особенности образовательного 
процесса в технических вузах высших учебных заведений, с акцентом 
применения информационных и педагогических технологий, объединивших 
в себе синергию человеческого фактора и технических средств для 
оптимизации образовательного процесса. 
Ключевые слова: студент, образование, технология,система, качества, 
эффективность, развитие. 

Features of the Educational Process in Technical Institutions of Higher Education. 
Theses consider the features of the educational process in technical institutions of 
higher education, emphasize the use of information, pedagogical technologies that 
combine the synergy of the human factor and technical means to optimize the 
holistic educational process. 
Key words: Student, Education, System, Technology, Quality, Result, Efficiency, 
Development. 

Вступ. Сьогоднішні процеси глобалізації в освіті змінюють нашу 

свідомість і свідомість студентської молоді. Студенти, які навчаються у 

закладах вищої освіти, не дуже відрізняються від дорослих у своєму світогляді. 

Проте життя диктує їм, як і дорослим, безперервний моніторинг їх кола 

мислення в аудиторії. 

Соціально-економічні та політичні зміни, що відбуваються в усьому світі 

та нашій країні, вимагають кардинальних перетворень у всіх сферах, в тому 

числі у сфері освіти. Особливостями освітнього процесу в технічних закладах 

освіти під час професійної підготовки майбутніх фахівців інженерних та 

інженерно-педагогічних спеціальностей є те, що ця підготовка здійснюється для 

поступального розвитку з новою методологією мислення, вагома роль 

відводиться науково-дослідній роботі студентів, яка формує творче мислення, 

креативні здібності, гнучкі навички. Відбувається переорієнтація змісту вищої 

освіти на цілі прогресивного розвитку. На викладача покладається місія навчити 

студента вчитися протягом всього життя. У недалекому майбутньому будуть 
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функціонувати глобальні освітні центри я виклик національній освіті. На часі 

нова модель університету 4.0 – з новими законами, новітніми технологіями, 

синергією людини і техніки, цифровими технологіями, трансдисциплінарністю 

в дипломних проектах та у викладанні дисциплін. 

Мета: показати необхідність змін у вищій освіті, яка  є основним фактором 

реформування суспільства і його трансформації в суспільство, більш відкритого 

для зовнішнього світу і орієнтованого на нові технології і знання.  

Основні результати. В освітньому процесі вищої освіти все частіше 

використовуються інтерактивні методи, «мозковий штурм», «кейс-стаді» та інші 

форми навчання. З досліджень, проведених психологами, відомо, що людина, 

освоюючи нову інформацію, зберігає тільки 10 відсотків того, що вона чує, 50 

відсотків того, що вона бачить, і, нарешті, 90 відсотків того, що вона робить 

безпосередньо, в пам'яті [1]. Сьогодні, коли потік інформації дуже великий, 

необхідно не просто чути, чи бачити, а вчити та  намагатися засвоїти знання, 

тоді можливо досягти необхідного результату. Сучасні методи навчання 

студентів технічного закладу вищої освіти потребують постійного 

вдосконалення, використанням новітніх технологій та організаційно-

методичних засобів, оскільки зростають особистісні якості професійного 

колективу, вимоги до знань, кваліфікацій і навичок, якими повинен володіти 

сучасний фахівець. Студенти повинні брати активну участь в процесі навчання, 

стати його активними учасниками, щоб вони могли свідомо, розуміти нову 

інформацію та вміли її застосовувати [2]. 

Актуальними в технічних ЗВО є освітні технології, націлені на 

застосування і реалізацію системного методу, що враховує синергію технічних 

засобів і людського фактору. Адже студенти беруть участь у його реалізації з 

метою оптимізації цілісного освітнього процесу, спрямованого на можливе 

повне засвоєння знань у процесі навчання. Такі освітні технології є 

інструментом, джерелом інформації, який  впливає на підвищення ефективності 

навчання, а також забезпечує як засвоєння, так і активність того, хто навчається. 

При цьому майбутній інженер стає активним суб'єктом, здатним отримати 

відповіді на проблемні питання, які на цьому етапі процесу навчання або його 

роздумів можуть бути досконально пояснені, та, якщо в його мисленні є якісь 

помилки, він особисто бере участь в їх усуненні. Все це сприяє формуванню 

soft-skills студента, на які все частіше звертають увагу роботодавці. 

Використання ж практичних, лабораторних і семінарських занять у процесі 

формування знань, умінь і навичок у студентів технічних спеціальностей – 

максимально піднімають студента-дослідника в активний статус, якій доводить 

його практично до такого ж статусу, як і викладача, та разом з використанням 
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технологічних засобів [3] і методів дозволяють йому реалізувати свої знання, 

світогляд у вирішенні різних технологічних ситуацій та застосування їх на 

практиці. Наприклад, при викладанні дисциплін «Загальна та фізична хімія», 

«Аналітична хімія», «Органічна хімія» доцільно, на наш погляд, 

використовувати сучасні педагогічні технології з поєднанням інформаційних і 

дослідницьких технологій для формування гармонійної особистості та 

зниження дисбалансу між освітньою сферою і ринком праці. 

Висновки. ХХІ століття потребує реформи не тільки системи вищої освіти, 

а й змін у свідомості викладача, готовності застосовувати новітні технології. 

Треба швидко відгукуватися на виклики часу, адаптуватися до цих змін і шукати 

свою модель професійної підготовки студента, націлену на формування його як 

професіонала й особистості. юридичні особи. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ 
РОЗВИТКУ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 

СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

У тезах розглядається питання використання та реалізації традиційних  та 
інноваційних форм розвитку інженерно-педагогічної освіти в умовах 
сучасних трансформацій 
Ключові слова: інновації, інноваційні форми, традиційні форми. 

Использование и реализации традиционных и инновационных форм развития 
инженерно-педагогического образования в условиях современных 
трансформаций. В тезисах рассматривается вопрос использования и 
реализации традиционных и инновационных форм развития инженерно-
педагогического образования в условиях современных трансформацій 
Ключевые слова: инновации, инновационные формы, традиционные формы. 

Use and Implementation of Traditional and Innovative Forms of Development of 
Engineering and Pedagogical Education in the Conditions of Modern Transformations. 
In theses the question of use and realization of traditional and innovative forms of 
development of engineering and pedagogical education in the conditions of modern 
transformations is considered. 
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Вступ. У теперішній час використання та реалізації традиційних та 

інноваційних форм розвитку інженерно-педагогічної освіти в умовах сучасних 

трансформацій пропонується розуміти як цілісну систему заходів, пов'язаних з 

підготовкою, створенням та практичною реалізацією новацій техніко-

технологічного, організаційного, управлінського, економічного, соціального та 

ін. Характеру, що задовольняє комерційним і некомерційним громадським 

потребам за допомогою трансляції нововведень в систему культурних норм , 

зразків і цінностей. Це процес створення новації, її поширення і використання 

отриманого результату. 

Таким чином, розпочавшись з рівня окремих виробничих організацій, 

фірм, інноваційна практика і її наукове дослідження на заході поширились на 

рівень загальнонаціональних інститутів. 

Мета, методи і підходи. Інновація – є процес створення, поширення і 

використання нового практичного засобу для нової або кращого задоволення 

вже відомої потреби людей, груп, суспільства [2,3,4] Однак, деякі дослідники 

розглядають інновацію як кінцевий результат інноваційної діяльності, яка, в 

свою чергу визначається як процес, спрямований на втілення результатів 

наукових досліджень і розробок в новий або вдосконалений продукт, що 

реалізується на ринку, або технологічний процес, використовуваний у 

практичній діяльності. У будь-якому випадку ми не можемо заперечувати те, що 

інновація є одна з видів діяльності, а, отже, має структуру, внутрішньою 

логікою розвитку і структурно функціональними і змістовними параметрами, 

характерними для будь-якого виду діяльності.  

Основні результати. Однак, інноваційна діяльність є за своєю суттю 

соціальною. Вона здійснюється в певному соціальному середовищі. Отже, в її 

структуру необхідно ввести 2 компонента. Це суб'єкт, той, завдяки кому 

інновація виникає і розвивається. Перш за все, це люди, які винаходять ідею, 

розробляють концепцію здійснення діяльності, реалізують це у практичній 

діяльності і доводять до споживачів, забезпечуючи масове задоволення 

відповідної соціальної потреби. 

Таким чином, можна стверджувати, що, якщо внутрішнє середовище 

формування інноваційних методів створюють люди як їх автори, то зовнішнє 

середовище створює суспільство в цілому, включаючи економічну складову 

(ринкові механізми), соціальну структуру, культуру.  

Беручи до уваги множинність взаємозалежних факторів, зазначених вище, і 

які безпосередньо впливають на інноваційні процеси, очевидно, що аналіз і 
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комплексна оцінка ефективності інноваційної діяльності вимагає системного 

підходу. 

Об'єктивну основу нововведень, як діяльності, становлять соціальні 

потреби, що формуються в різних сферах життєдіяльності суспільства і які не 

отримують свого задоволення за допомогою наявних ресурсів. Якщо ці потреби 

залишаються незадоволеними, це призводить до виникнення напруженості, 

депресій і кризових явищ, як на рівні окремих індивідів, так і на рівні 

відповідних соціальних сфер і суспільства в цілому. Задоволення цих потреб 

можливо шляхом конструювання нових адекватних умов, що змінюються, 

соціальних практик, тобто за допомогою деякої інноваційної діяльності. Ця 

інноваційна діяльність і становить сутність нововведення. Іншими словами, 

нововведення можна розглядати як форму організації інноваційної діяльності 

для цілеспрямованого задоволення потреб людей, що  змінюються в процесі їх  

соціального розвитку. 

У чому ж, власне, полягає специфіка інноваційної діяльності, а саме 

використання та реалізації традиційних  та інноваційних форм розвитку 

інженерно-педагогічної освіти в умовах сучасних трансформацій. Науковий 

аналіз показує, що всі види людської діяльності можна поділити на 

репродуктивну і продуктивну. Репродуктивна діяльність заснована на 

повторенні вже розроблених схем дій і спрямована на отримання вже відомого 

результату відомими засобами. Її кінцевим результатом виступають кількісні 

показники. Продуктивна діяльність пов'язана з розробкою нових цілей, засобів 

їх досягнення або досягнення відомих цілей новими засобами. Вона включає 

створення нової якості, тому її необхідним компонентом є творчість, включаючи 

саморозвиток інноваційної особистості. 

Продуктивна діяльність диференціюється на духовну і предметно-

практичну. Духовна означає зміну, створення нових духовних цінностей, знань, 

вірувань, переконань. Вона включає прогнозування і проектування, тому що 

залишається на рівні проектів. Друга відноситься до практичної зміни людиною 

навколишнього світу і самого себе як особистості. Це і є власне інноваційна 

діяльність, де на початковому етапі створюється проект нововведення, який 

потім втілюється в реальність. 

Висновки. Підсумовуючи все вище сказане, можна визначити інноваційну 

діяльність як предметно-практичну продуктивну діяльність людей, яка є 

творчою і створює нові якості в різних сферах соціальної життєдіяльності. Її 

об'єктом є інші види діяльності, які сформувалися в попередній період і 

придбали репродуктивний характер. А їхні кошти стали рутинними для цієї 

спільноти людей. Інноваційна діяльність, таким чином, спрямована на їх зміну. 
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А її головна функція полягає в зміні їх способів, механізмів. З цього випливає 

висновок, що використання та реалізації інноваційних форм розвитку 

інженерно-педагогічної освіти в умовах сучасних трансформацій- це 

метадіятельність, трансформує репродуктивні види діяльності.Сьогоднішні 

процеси глобалізації в освіті змінюють нашу свідомість і свідомість 

студентської молоді. Студенти, які навчаються у закладах вищої освіти, не дуже 

відрізняються від дорослих у своєму світогляді. Проте життя диктує їм, як і 

дорослим, безперервний моніторинг їх кола мислення в аудиторії. 
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РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ 
ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ТА СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

Автор наголошує, що інженерно-педагогічна освіта є флагманом професійної 
підготовки студентів, в яку закладено формування й розвиток навичок 
критичного мислення, комунікаційні та технічні навички, емоційний 
інтелект, аналітичні здібності студентів. Викладач нового покоління має 
розуміти трансформаційні напрями інженерно-педагогічної освіти, 
працювати на засадах трансдисциплінарного, системного та ін. підходів. А 
виші мають застосовувати бенчмаркінг як концепцію постійного 
вдосконалення. 
Ключові слова: професійна підготовка, інженерно-педагогічна освіта, відкритий 
інформаційний простір, трансформації в освіті, бенчмаркінг. 

Развитие инженерно-педагогического образования Украины в условиях 
открытого информационного пространства и современных трансформаций. 
Инженерно-педагогическое образование является флагманом 
профессиональной подготовки студентов, в которую заложено 
формирование и развитие навыков критического мышления, 
коммуникационные и технические навыки, эмоциональный интеллект, 
аналитические способности студентов. Преподаватель нового поколения 
должен понимать трансформационные направления инженерно-
педагогического образования, работать на основе трансдисциплинарного, 
системного и др. подходов. А вузы должны применять бенчмаркинг как 
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концепцию постоянного совершенствования. 
Ключевые слова: профессиональное обучение, инженерно-педагогическое 
образование, открытое информационное пространство, трансформации в 
образовании, бенчмаркинг. 

Development of Engineering and Pedagogical Education in Ukraine in the Conditions 
of Open Information Space and Modern Transformations. Engineering and pedagogical 
education is the flagship of professional training of students, which includes the formation 
and development of critical thinking skills, communication and technical skills, emotional 
intelligence, analytical abilities of students. The teacher of the new generation must 
understand the transformational directions of engineering and pedagogical education, work 
on the principles of transdisciplinary, systemic, etc. approaches. And universities should use 
benchmarking as a concept of continuous improvement. 
Keywords: Vocational Training, Engineering and Pedagogical Education, Open 
Information Space, Transformations In Education, Benchmarking. 

Вступ. За матеріалами щорічної лондонської виставки в освіті Bett, 

пріоритетними галузями на наступні роки будуть: штучний інтелект, 

кібербезпека, науки про життя, обробна промисловість, енергетика. Тож 

інженерно-педагогічна освіта стоїть перед викликами регіонального, освітнього 

й глобалізаційного рівня. Майбутнє саме за підготовкою інженерно-

педагогічних фахівців, які зможуть конкурувати на ринку праці, бо в програму 

їхньої підготовки закладено формування й розвиток навичок критичного 

мислення, комунікаційні та технічні навички, емоційний інтелект, аналітичні 

здібності. Сьогодні виші чекають учня-абітурієнта, який завжди мобільний, 

уміє співпрацювати з усіма, зростає в соцмережах, навчається скрізь, 

використовуючи будь-який контент. Але й інженерно-педагогічна освіта має 

трансформуватися в умовах відкритого інформаційного простору. 

Мета: окреслити для викладача трансформаційні напрями інженерно-

педагогічної освіти в умовах відкритого інформаційного простору. 

Основні результати. Пандемія, яка триває вже другий рік, ніби перевіряє 

освітню систему України на стійкість і якість. Уважаємо, що інженерно-

педагогічна освіта стоїть у центрі всіх трансформаційних перетворень, бо 

підготовка майбутнього фахівця відбувається з врахуванням 

трансдисциплінарної парадигми формування й розвитку особистості, на 

психологічних засадах розбудови єдиного відкритого інформаційного простору 

освіти впродовж життя, з використанням STEM-освіти та стратегій цифрової 

освіти й професійної мобільності студента і викладача. Залежно від освітніх 

завдань заклад вищої освіти використовує адаптивне управління освітньою 

системою, або йде шляхом глибинних трансформацій, що у будь-якому випадку  

сприятиме підвищенню якості вищої освіти, забезпеченню відповідності 

навичок та знань випускників закладів вищої освіти очікуванням роботодавців, 

вимогам ринку праці та суспільства загалом. Саме тому інженерно-педагогічна 
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освіта почала трансформуватися в професійно-педагогічну: з’явилась 

можливість створення дисциплін, які виходять за рамки інженерно-технічної 

сфери. Професійно-педагогічна освіта покликана формувати педагога 

професійної школи, здатного розвивати особистість студента, виховувати в 

нього відповідальність за своє професійне майбутнє і підвищення професійної 

кваліфікації. 

Викладач нового покоління не є транслятором знань, він тільки спрямовує 

навчальний процес, студент навчається сам; викладач має активно працювати в 

команді на засадах трансдисциплінарності, він активно співпрацює з 

викладачами інших спеціальностей; спрямовує студентів до співпраці, 

використовує інноваційні технології в освітньому процесі. 

На часі модель університету 4.0, який  має розвинену не тільки 

гуманітарну, але й інноваційну та бізнес-складову. Гаранти програм підготовки 

майбутніх фахівців враховують трансформацію вимог до переліку компетенцій 

студентів-інженерів, що обумовлено зростанням ролі малих і середніх 

підприємств, які можуть швидко реагувати на зміни попиту ринку товарів та 

послуг, у подоланні існуючих кризових системних явищ сучасної економіки. 

Ринок вимагає не тільки фахівця, але й менеджера, який зможе вести діалог з 

бізнесом, володіє інноваційним мисленням, здатен до безперервної самоосвіти 

та співтворчості, володіє навичками та здатностями, що формуються в рамках 

гуманітарних дисциплін, а також з набором конкретних базових маркетингових 

та бізнес-знань [1]. Доречним у контексті трансформації інженерно-

педагогічної освіти буде бенчмаркінг – концепція, що передбачає розвиток у 

закладів вищої освіти прагнення до безперервного вдосконалення і сам процес 

удосконалення. Це безперервний пошук нових ідей, їх адаптація та 

використання на практиці. Тож викладач, формуючи  інженера «нового типу»,  

сьогодні сприяє насамперед всебічному розвитку його особистості, забезпечує 

формування комплексу стійких гуманістично-демократичних цінностей, 

життєво важливих знань,  умінь і навичок, сприяє підготовці до неперервної 

самоосвіти і саморозвитку. Освіта є завданням усієї діяльності людини 

впродовж життя [2]. Нові завдання, які ставить ХХІ століття – століття знань, 

інформатизації та комунікацій, ¬- це глобалізація і революція в інформаційних і 

комунікаційних технологіях, які потребують обґрунтування нової парадигми 

розвитку, центром якої є людина [3]. 

Висновки. Отже, трансформація в освіті пов’язана зі зміною істотних 

властивостей цього процесу. Інженерно-педагогічна освіта сьогодні, як 

важливий чинник поступу високорозвинених цивілізованих держав, на перший 

план висуває формування у студентів високої духовності, інтелігентності, 
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культури, почуття соціальної відповідальності за результати впровадження 

науково-технічних ідей, нових технологій. Суспільство й роботодавці 

потребують професіоналів з розвинутими соціальними навичками. 
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КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В ГЛОБАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: НОВІ 
ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

Автор наголошує, що відкритість сучасної освіти, збільшення потоків 
інформації, інтенсифікація обміну інноваційним досвідом між різними у 
змістовому та структурно-організаційному плані педагогічними системами – 
усе це сприяє конституюванню нового глобального освітнього простору. 
Обґрунтування комунікативних стратегій, найбільш прийнятних для цього 
нового простору освіти, можливе на основі системного і цілісного 
дослідження моделей взаємодії суб’єктів освіти, їхнього генезису та  
технологій реалізації. 
Ключові слова: комунікативна стратегія, освітній простір, «м’який» і «жорсткий» 
сценарій розвитку освітнього простору. 

Коммуникативные стратеги в глобальном образовательном пространстве: 
новые вызовы и перспективы. Автор говорит о том, что открытость 
современного образования, увеличение информационных потоков, 
интенсификация обмена инновационным опытом между различными в 
содержательном и структурно-организационном плане педагогическими 
системами – все это способствует конституированию нового глобального 
образовательного пространства. Обоснование коммуникативных стратегий, 
наиболее приемлемых для этого нового пространства образования, 
возможно на основе системного и целостного исследования моделей 
взаимодействия субъектов образования, их генезиса и технологий 
реализации. 
Ключевые слова: коммуникативная стратегия, образовательное 
пространство, «мягкий» и «жесткий» сценарий развития образовательного 
пространства. 

Communication Strategists in the Global Educational Space: New Challenges and 
Prospects. The openness of modern education, an increase in information flows, an 
intensification of the exchange of innovative experience between pedagogical systems that 
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are different in content and structural and organizational terms - all this contributes to the 
constitution of a new global educational space. Justification of the communication strategies 
that are most acceptable for this new educational space is possible on the basis of a 
systematic and holistic study of models of interaction between educational subjects, their 
genesis and implementation technologies. 
Keywords: Communication Strategy, Educational Space, «Soft» and «Hard» Scenario 
for the Development of Educational Space. 

Вступ. Розвиток технологічних засобів комунікації, з одного боку, зближує 

різні культури, надає нові можливості для соціалізації особистості в освітньому 

просторі. Водночас віртуалізація комунікаційних процесів, підвищення впливу 

інтерпретаційних схем на почуття та настрої мас, створює сприятливі умови для 

маніпулювання суспільною свідомістю. Таким чином, набуває актуальності 

проблема розрізнення комунікативних процесів у сучасному освітньому 

просторі, який набуває все більш різнорідного характеру. Потреба в управлінні 

комунікаціями у просторі освіти певного типу обумовлює необхідність 

дослідження відповідної комунікативної стратегії, що виявляється в 

осмисленому плануванні та реалізації соціальної взаємодії. 

Мета: обґрунтувати найбільш прийнятні для сучасного глобалізованого 

світу вектори трансформації освітнього простору й відповідні комунікативні 

стратегії. 

В основу описів та інтерпретацій еволюції освітнього простору покладено 

загальнофілософські принципи історизму, розвитку і системності, а також 

принцип компліментарності, що дозволив інтерпретувати різні освітні концепції 

як такі, що взаємодоповнюють одна і одну і створюють відповідний часу 

філософсько-педагогічний дискурс. 

Основні результати. Комунікативна стратегія являє собою концептуально 

оформлений в технології світоглядний “намір”, що передбачає вибір того чи 

іншого комунікативного інструментарію, типу взаємодії у просторі освіти. 

Вихідним пунктом теорії і методології «суб’єкт-центрованих стратегій» є 

суб’єкти та їх діяльність. Цей клас теорій включає не лише монологічні, у тому 

числі «прагматично-інструментальні», моделі спілкування, а й різноманітні 

форми «діалогізму», зокрема й ті, де точкою відліку виступає не «Я», а «Інші». 

При цьому можемо вести мову як про індивідуальні, так і колективні, 

інституціональні або історичні «суб’єкти». 

Стратегії протилежного типу знаходять своє вираження у «системно-

структурних» або «функціональних» моделях спілкування. Їх прихильники  

декларують прагнення до повного усунення «суб’єкта» й усієї герменевтичної 

проблематики, до заміни суб’єктів «функціями». За такого підходу предметом 

дослідження виступає не діяльність і свідомість людини, а системи усталених 
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способів і форм взаємодії, «дискурсів», практик та інших «надіндивідуальних 

структур», які існують й функціонують у даному суспільстві. 

У цих двох стратегіях – суб’єкт-центрованій та функціональній – 

виявляються дві протилежні теоретико-методологічні установки, що й 

визначили усю історію філософсько-педагогічної думки. Перша – це 

«сингуляризм» або «соціальний атомізм», що виходив з первинності індивідів 

та їх діяльності по відношенню до суспільства, друга – соціальний 

«універсалізм», який постулював примат суспільства над індивідом. Їх симбіоз 

видається безперспективним, а взяті окремо ці теорії являють собою дві крайні 

форми редукціонізму. Аналогічною є ситуація і з «суб’єкт-центрованою» і 

«системно-структурною» стратегіями у теоріях спілкування: абсолютизація 

однієї з них неприйнятна, з огляду на однобічність філософського осмислення 

процесів комунікації. Проте, кожна із них фіксує реально існуючі структури і 

механізми соціальної взаємодії у просторі освіти певного типу – «м’якого» або 

«жорсткого». 

Визначальною для формування м’якого освітнього простору вважаємо 

пріоритетність у розвитку суспільної свідомості суб’єкт-центрованої стратегії 

дослідження соціальної взаємодії, для жорсткого – системно-структурної або 

функціональної стратегії [1, с. 278]. 

В інформаційному суспільстві, де аудіовізуальна інформація і комунікація 

набувають все більшого поширення, змінюється характер культури, усталені 

норми співжиття людей, їх світоглядні орієнтири. У такому суспільстві 

формується новий освітній простір, розвиток якого безпосередньо залежить від 

того, в якій мірі країна, соціальна група або окремий індивід мають доступ до 

новітньої інформаційно-комунікативної системи. Серцевиною такого освітнього 

простору стає вже не просто людина, а «людина мережі». 

У будь-якій країні доступність інформації відносна і залежить від 

політичного устрою. Саме з проблемою доступності інформації пов’язаний 

характер освітнього простору, його змістова наповнюваність. Якщо для держави 

пріоритетом є підвищення освітнього рівня нації, то на відповідному рівні 

відбувається й інформаційне та технологічне забезпечення освіти. На думку 

К. Поппера, «у відкритому суспільстві, по-перше, законним є вільне 

обговорення, і результати публічних дискусій впливають на політику; по-друге, 

у ньому є інститути, які сприяють волі тих, хто не шукає вигоди» [2, с. 245]. 

Отже, плюралізм, який має місце у діяльнісному діалозі, є ознакою відкритого 

простору освіти. Притаманні йому комунікативні стратегії виявляються у 

наступних характеристиках: кожен учасник комунікативного процесу 

розглядається як рівноправний співрозмовник, який має право на активну 
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позицію; усі аргументи представлені відкрито;  учасники не потребують 

посередників і можуть розраховувати на продовження комунікації; немає 

анонімних учасників комунікативного процесу. 

Якщо ж держава прагне жорстко контролювати весь спектр інформації, 

використовуючи при цьому маніпулятивні комунікативні стратегії, освітній 

простір набуває «закритого» характеру, а функціонування його внутрішніх 

структурних елементів цілковито підпорядковується базовим, стратегічним 

цілям держави. 

Відповідно активність, як сутнісна характеристика суб’єкта, у такій 

системі не є затребуваною. Індивід стає об’єктом без права бути активним 

суб’єктом в його самоідентифікації та визначенні власного ставлення до 

існуючого порядку речей. 

Визначальними для комунікативних стратегій у такому випадку стають такі 

фактори: відсутність рівноправного статусу учасників комунікації; 

неприйнятність діалогу (учасники комунікативного акту або не оповіщаються 

про прийняті рішення, або оповіщаються через посередників); аргументи 

замінюються мотивами окремих людей або спільнот; дискусія перетворюється 

на протистояння, де обвинувач виступає як анонім. 

В першому випадку освітній простір характеризується нами як «м’який», у 

другому він розвивається за «жорстким» сценарієм. Слід зазначити, що в обох 

випадках освітній простір є вкрай неоднорідним утворенням, що виявляється у 

паралельному функціонуванні не лише загальнодоступних державних освітніх 

закладів, а й елітних університетів, коледжів, шкіл, навчання у яких недосяжне 

для більшої частини суспільства. Таке структурування освітнього простору 

відображає об’єктивне розшарування населення за рівнем доходів як у межах 

однієї країни, так і в міжнаціональному вимірі. 

Висновки. Сучасний освітній простір формується під впливом 

взаємопов’язаних факторів: по-перше, нових освітніх технологій, які 

відкривають необмежений доступ до інформації, по-друге, потреб суспільства, 

державних інститутів, зацікавлених у розповсюдженні нових знань, соціально 

значущих цінностей. Тим самим освітній простір формується «знизу» і 

«зверху». Його межі постійно розширюються, що пояснюється розширенням 

світу культури.Цілком природно, що серед різноманітних факторів, які 

стимулюють розгортання освітнього простору, провідними виступають 

соціальні потреби, які врешті-решт й визначають характер комунікативних 

стратегій. Виявлення й обґрунтування найбільш прийнятного для сучасного 

суспільства типу комунікативних стратегій потребує системного і цілісного 

дослідження моделей взаємодії суб’єктів освітнього простору, їхнього генезису 
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та технологій реалізації. 

В умовах нової медіальної ситуації, коли суб’єктивність формується 

переважно поза традиційним процесом самоідентифікації у зустрічі з Іншим, 

все більшої актуальної набувають комунікативні стратегії, в основі яких − 

діалогічний характер педагогічної взаємодії в освітньому просторі. Поява і 

активний розвиток нових технологій дестабілізує освітню комунікацію, і не 

стільки тим, що деперсоніфікує особу педагога, а й тим, що змінює режим 

верифікації знання і трансформує ті аксіологічні основи, які є “цементуючими” 

для системи освіти. Саме тому на етапі становлення інформаційного 

суспільства актуалізується антропологічна орієнтація освіти, сходження до 

індивідуальності, самовдосконалення на засадах проектно-технологічної 

культури мислення і діяльності. 
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ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА В КОЛЕДЖІ ЯК 
СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ 

Автором розглянуто види позааудиторної діяльності та їх вплив на 
формування особистості молодих фахівців. Представлено структуру 
комплексу професійно спрямованих заходів відповідно до курсів навчання  в 
коледжі. Показано, що навички, здобуті у процесі професійно-спрямованої 
позааудиторної роботи, дають перевагу при працевлаштуванні. 
Ключові слова: позааудиторна діяльність, професійно спрямована 
позааудиторна робота, особистість фахівця. 

Профессионально направленная внеаудиторная работа в колледже как 
составляющая в формировании личности специалиста. Автором 
рассматриваются виды внеаудиторной деятельности и их влияние на 
формирование личности молодых специалистов. Представлена структура 
комплекса профессионально направленных мероприятий по курсам 
обучения в колледже. Показано, что навыки, полученные в процессе 
профессионально-направленной внеаудиторной работы, дают преимущество 
при трудоустройстве. 
Ключевые слова: внеаудиторная деятельность, профессионально 
направленная внеаудиторная работа, личность специалиста. 

Professionally Oriented Extracurricular Activity in the College as a Component of the 
Formation of a Specialist Personality. The article reviews types of extracurricular 
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activities and their influence on formation of young specialists’ personality. The structure of 
a set of professionally oriented activities in accordance with the courses of study at the 
college is presented. The article shows that skills gained in the process of professionally 
oriented extracurricular activities provide a significant advantage in the interview process. 
Key words: Extracurricular Activities, Professionally Oriented Extracurricular Activity, the 
Personality of the Specialist. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з 

практичними завданнями. Актуальною проблемою сучасного закладу освіти є 

підвищення ефективності освітнього процесу з підготовки професійно і 

культурно орієнтованої особистості, яка усвідомлює необхідність навчання й 

самовдосконалення впродовж усього трудового життя [3]. На нашу думку, 

виховний контекст цього процесу має велике значення, про що в нормативних 

документах останніх років йдеться розмова. Адже у виховній роботі закладу 

освіти основною складовою частиною є позааудиторна діяльність. 

У ХХІ столітті ринок праці потребує фахівців, високий рівень профільної 

підготовки яких має бути не відокремленим від цінностей, інтересів та 

саморозвитку особистості. 

Аналіз досвіду. Зазначимо, що навчання в закладі вищої освіти (далі – 

ЗВО) передбачає не тільки професійну підготовку, а й виховання молоді у 

процесі цієї підготовки. Тому важливим компонентом у змісті навчання й 

виховання коледжу є позааудиторна робота зі здобувачами освіти. Таким чином, 

позааудиторна діяльність – це будь-яка діяльність, що здійснюється поза 

межами навчальної аудиторії й сприяє навчанню та безпосередньо не пов‘язана 

з навчальною програмою [4]: самопідготовка здобувачів освіти до занять; 

виховна робота куратора з групою; робота студентських груп за інтересами; 

екскурсії, спрямовані на саморозвиток й розвиток особистості; подорожі 

тощо [1]. 

Більшість дослідників поділяє позааудиторну роботу на професійно та 

соціально спрямовану [2]. Професійна категорія такої роботи має фаховий 

характер та проходить під керівництвом педагогів та об`єднає здобувачів освіти 

однієї або споріднених спеціальностей. Проте соціально-спрямованиа 

позааудиторна робота за характером спряє виховній діяльності та уможливлює 

об'єднання студентів з різних спеціальностей. 

До коледжу, на відміну від закладу загальної середньої освіти, молода 

людина вступає вже маючи власні погляди й вподобання, з визначеним 

світоглядом та сподіваннями самовираження. Так тож позааудиторна робота зі 

студентами відкриває великі можливості для їх самореалізації. Вагома роль у 

процесі формування і становлення майбутніх фахівців належить куратору 

академічної групи. У цьому контексті В. Сухомлинський стверджував, що: «Ми 
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маємо справу з найскладнішим, неоцінним, найдорожчим, що є в житті, – з 

людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості 

залежить її громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті, її 

щастя» [5]. 

Основний зміст і результати роботи. Усвідомлюючи необхідність 

подальшого удосконалення форм і методів організації позааудиторної роботи, з 

метою формування світогляду, розвитку особистоті та пізнавальної діяльності 

здобувачів освіти, колективами випускових циклових комісій Виокремленого 

структурного підрозділу «Автотрнспортний фаховий коледж Криворізького 

національного університету» напрацьовано досвід щодо проведення професійно 

спрямованих позааудиторних заходів, що реалізується в практику викладачами і 

кураторами студентських груп. 

Методичні розробки з проведення позааудиторних заходів професійного 

спрямування є змістовними, їх виконано з  врахуванням «Положення про 

виховний процес в коледжі», розглянуто та схвалено методичною радою 

закладу освіти. 

Основу виховного кейсу з професійно спрямованої позааудиторної роботи 

зі студентами І-ІV курсів складають: сценарії виховних годин, позааудиторних 

заходів в гуртожитку, фахових конкурсів, конференцій за підумками практик, 

занять-екскурсій з гуртківцями до виробничих підрозділів автопідприємств, 

обмін досвідом щодо відвідування технічних виставок, а також програми 

зустрічей з випускниками та фахівцями виробничих підрозділів в рамках тижня 

циклової комісії тощо. 

У цілому структура комплексу професійно спрямованих заходів (на 

прикладі роботи викладачів циклової комісії обслуговування транспортних 

засобів) відповідно до курсів навчання має такий зміст, що подано у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Комплекс професійно спрямованих заходів позаудиторної роботи 

Позааудиторні заходи професійного спрямування Учасники 

1 2 

1-й курс навчання 

Година  спілкування «Мій професійний вибір і шляхи 
досягнення мети» 

Студенти групи/відділення, куратор групи 

Виховний захід «Бібліотека коледжу: навчальний фонд, 
раритетні друковані джерела » 

Студенти групи/відділення, куратор групи, 
бібліотекарі 

Година  спілкування «Єднання поколінь: будьмо знайомі» Студенти групи/відділення та викладачі 

Продовж. табл. 1 

1 2 
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Сумісне виховне заняття «Студентське життя в коледжі – 
щасливі роки мого життя» 

Студенти першого та четвертого курсів 
навчання, куратори груп 

Екскурсія «Автокомплекс коледжу» Студенти групи, майстер в/н 

виховний захід в гуртожитку коледжу «Історія розвитку 
автомобіля» 

Студенти, викладачі 

2-й курс навчання 

Виховний захід-тренінг «Конструктор вашого професійного 
успіху» 

Студенти групи/відділення, викладачі/куратори 
навчальних груп 

Вікторини зі спеціальних дисциплін («Кращий знавець ДВЗ» ) Студенти групи/відділення, викладачі 
спецдісциплін 

Предметні конкурси Студенти групи/відділення, викладачі 
спецдісциплін 

Предметні  олімпіади Студенти групи/відділення, викладачі 
спецдісциплін 

Концерт до Дня автомобіліста і дорожника Студенти, викладачі /куратори 

виховний захід в гуртожитку коледжу «Видатні 
автоконструктори» 

Студенти, викладачі спецдісциплін 

Година  спілкування «Єднання поколінь. Зустріч з 
випускниками коледжу» 

Студенти, викладачі /куратори, випускники 
коледжу 

Виставка-презентація робіт гуртківців Студенти, керівники гуртків 

3-й курс навчання 

Виховний захід в гуртожитку коледжу «Вікторина-
Автоспринтер» 

Студенти, викладачі спецдісциплін 

екскурсії до виробничих підрозділів АТП/СТО/МТС Студенти, викладачі, 

Фаховий конкус Young Car Mechanic Студенти, викладачі спецдісциплін 

Виставка аВТОтЕХсЕРВІС Студенти, викладачі спецдісциплін 

Фаховий конкус SERVICE MASTER JUNIOR 2021 Студенти, викладачі спецдісциплін 

Позааудиторні тематичні заняття компанії Bosch, LAUNCH, 
Механіка , ін. 

Студенти, викладачі спецдісциплін, менеджери 
компанії 

Науково-практична конференція «Відкриваємо світ науки» Студенти, викладачі 

Міжрегіональна  науково-творча конференція «Україна 
єдина - творчість молодих» (ІІІ тур – «Моя професія -
найкраща») 

Студенти, викладачі 
Студенти групи/відділення, 

Міський конкурс  студентських наукових робіт з питань 
екології 

Студенти, викладачі 

Міський захід «Ярмарок професій» Студенти, викладачі/куратори 

4-й курс навчання 

Творчі профорієнтаційні заходи Студенти групи/відділення, слухачі підготовчих 
курсів, викладачі 

Фахові заходи-квести з демонстрацією набутих вмінь та 
навичок в рамках проведення міського методичного 
об`єднання викладачів транспортних дициплін ЗВО І-ІІ р.а. 

Студенти, викладачі спецдісциплін 

Продовж. табл. 1 

1 2 
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 Чемпіонат МЕТІНВЕСТ щодо розв`язання  кейсів гірничої 
справи   

Студенти, викладачі спецдісциплін 

Професійний конкурс «Кращий водій» Студенти групи, майстри в/н, викладачі  

Міжрегіональна  науково-творча конференція «Україна 
єдина - творчість молодих»(ІІІ тур – «Реконструкція 
промислових галузей України:  проблеми та шляхи 
вирішення») 

Студенти, викладачі спеціальних дициплін 

  Конкурс професійної майстерності «Кращий автослюсар» в 
рамках предметного тижня до Дня автомобіліста і дорожника 

Студенти групи, майстри в/н, викладачі 
спеціальних дициплін 

Регіональна  практична конференція за підсумками 
технологічної практики 

Студенти, викладачі спеціальних дициплін 

 Виховна година  «Автотранспортний коледж  у моєму 
професійному становленні» 

Студенти групи/відділення, викладачі/куратори 
навчальних груп 

З досвіду організації і проведення професійно спрямованих заходів 

з`ясовано, що позааудиторна діяльність відкриває великі можливості для 

самореалізації. Учасники навчально-виховного процесу мають змогу 

неформального спілкування під час проведення позааудиторних заходів, 

налагодження більш тісної міжособистісної комунікації, як професійного, так і 

культурного збагачення особистості майбутніх фахівців. Така діяльність 

поєднана з соціальною виховною роботою. Вона проходить під керівництвом 

або наглядом викладачів-кураторів. Педагоги формують позитивне ставлення 

студентів до позааудиторної роботи професійного спрямування на кожному її 

етапі. 

На першому курсі, під час адаптації студентів, позааудиторні заходи носять 

ознайомчий характер, можуть зацікавити більшість юнаків як хобі. Але згодом 

високий рівень організації та системність такої діяльності уможливлює для них 

набуття особистісних компетенцій: визначати мету роботи; проаналізувати 

інформацію і зробити висновки; самостійно організувати виконання завдань 

відповідно до встановленої мети; висловити й відстояти власну думку; виявити 

ініціативу; працювати в команді. Також участь у позааудиторній роботі вчить їх 

відповідальності, підвищує академічну успішність, розвиває вміння 

комунікувати в колективі та розвивати самоповагу [2]. 

Студенти-старшокурсники беруть активну участь у фахових заходах, 

маючи високий рівень вмотивованості й розуміння важливості набутих ними 

умінь та навичок при працевлаштуванні та для подальшого продовження 

навчання в закладі вищої освіти (університеті, академії тощо). 

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що наскрізна система 

організації професійно спрямованої позааудиторної роботи та комплекс заходів  

є прогресивною формою діяльності закладів вищої освіти щодо формування 

особистості майбутнього фахівця. Це дає змогу забезпечувати реалізацію і 

самовираження студентів через набуті необхідні фахові, моральні та 

загальнолюдські якості і компетенції. Відповідно, важлива роль у цьому процесі 
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належить викладачам спеціальних дисциплін випускових циклових комісій 

коледжів. 

Список використаних джерел 

1. Антонюк М. С. (1995). Психологічні особливості формування у студентів умінь і навичок 
самостійної роботи. Сучасні педагогічні технології у вищій школі: наук.-метод. зб. Київ, 
С. 111-113. 

2. Козліковська Н. Я. (2008). Позааудиторна робота як складова вищої освіти. Актуальні 
проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами:  зб. наук. праць  
Вип. 5(7), 86 с. 

3. Олексенко В. М. (2006). Виховна діяльність у процесі професійного становлення 
студентської молоді. Нові технології навчання. Вип. 45. С. 71-76. 

4. Онучак Л. В. (2002). Педагогічні умови організації самостійної позааудиторної роботи 
студентів економічних спеціальностей: автореф. дис. ... к. пед.наук. Київ, 18 с. 

5. Сухомлинський В. О. (1976). Вибрані твори: в 5 т. [редкол.: О. Г. Дзеверін та ін.]. Київ, Рад. 
шк., Т. 2, 420 с. 

________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________________________________ 

 
138 Forum SOIS 2021, Ukraine 

НАУКОВИЙ ЧАТ 5 
ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ І ПОЛІТИЧНІЙ ОСВІТІ 

Scientific Chat 5. 
Innovative Transformations in Economic and Political Education 

Модератори: 

Кашаба Ольга Юріївна, 
кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії, українознавства і політології 

Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна; 

Цуркан Олексій Петрович, 
кандидат юридичних наук, завідувач кафедри спеціальних дисциплін та професійної підготовки, 

Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університет 
внутрішніх справ, м. Кривий Ріг, Україна. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Кашаба Ольга32, Щербина Ірина33 
Українська інженерно-педагогічна академія, м.Харків, Україна 
e-mail: olga.kashaba@ukr.net, shcheririna63@gmail.com 

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Автори привертають увагу на важливість політичної обізнаності громадян. 
Запорукою успішного громадянського суспільства, сталої демократії і 
стабільної, розвиненої держави є політична активність громадян. Політична 
освіта допомагає орієнтуватися в складному і суперечливому сучасному світі, 
сприяє формуванню вміння брати на себе відповідальність за вирішення 
важливих державних питань. 
Ключові слова: політична освіта, держава, громадянське суспільство. 

Развитие политического образования как фактор формирования 
гражданского общества. В тезисах авторы обращают внимание ученых, 
политиков, педагогов, широкой общественности на проблему развития 
политического образования граждан в современном украинском обществе. 
Ключевые слова: политическая культура, политическое образование, 
демократизация общества. 

Development of Political Education as a Factor in the Formation of Civil Society. The 
authors pay attention to the importance of  political awareness of citizens. The key 
to a successful civil society, a sustainable democracy and a stable, developed state is 
the political activity of citizens. Political education helps to navigate in the complex 
and contradictory modern world, promotes the formation of the ability to take 
responsibility for solving important state issues. 
Keywords: Political Education, State, Civil Society. 

Політична освіта – це практика систематичного поширення і засвоєння 

громадянами знань про їхні права, свободи та механізми їх здійснення, про 

шляхи розв’язання проблем суспільного життя, політичну систему та інститути 

публічного урядування, процедури їхнього функціонування і способи впливу на 
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них, що має наслідком компетентну участь громадян у суспільному житті. Мета 

політичної освіти полягає у навчанні людини адекватно орієнтуватися в 

складному і суперечливому сучасному світі, представляти і захищати свої 

інтереси, поважаючи інтереси і права інших людей, спільно з іншими 

розв’язувати загальні проблеми. 

Однією з головних вад сучасного українського суспільства є відсутність 

політичної відповідальності чиновників і низький рівень політичної освіти 

громадян. Це у свою чергу проявляється у вигляді  браку знань про власні права 

та відповідальність за їх дотримання, слабкого інтересу до участі у громадських 

справах і розв’язанні суспільних проблем, відстороненого ставлення до 

ухвалення політичних рішень, пасивності серед громадян. Все це у значній мірі 

призводить до погіршення суспільно-політичної та економічної ситуації у 

державі, перешкоджає утвердженню міцного громадянського суспільства та 

демократичних цінностей у ньому. 

Успішна демократична держава спирається на політично освічених 

громадян, які залучені у процес прийняття політичних рішень і спроможні 

брати на себе відповідальність за долю власної держави. Політична освіта 

виходить із визнання фундаментальних гуманістичних цінностей, зокрема 

свободи і гідності кожної особистості, її природних і невідчужуваних прав. 

Вона сприяє правильному усвідомленню існуючого суспільно-політичного ладу, 

свого місця і ролі в державі, власних прав та обов’язків. Не маючи знань з 

політичної освіти та не розуміючи характер суспільно-політичних процесів, що 

відбуваються в державі, людина може легко перетворитися на об’єкт 

маніпулювання з боку різних політичних сил, у тому числі деструктивних, які 

завдяки цьому можуть прийти до влади. Політично освічені громадяни є 

запорукою формування свідомої та відповідальної влади.  

Встановлення демократичного режиму та побудова громадянського 

суспільства неможливі без участі у процесі прийняття політичних рішень 

активних і свідомих громадян, які здатні реалізувати свої права та нести 

відповідальність перед громадою та суспільством за свої дії. Щоб бути в змозі 

це здійснювати, громадянин повинен розуміти соціальну та політичну 

реальність і процеси, що в ній відбуваються. Політична освіта спрямована на 

створення критичної маси громадян, які володіють повнотою та достовірною 

інформацією про політичну реальність, незалежно і критично формують власну 

думку та готові до громадської діяльності. Вона виступає життєво важливим 

елементом не лише побудови та становлення демократичної громадянської 

держави, але й розвитку та ефективного функціонування всіх сфер суспільної 

життєдіяльності. Отже, перед політичною освітою стоять важливі завдання, які 
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будуть сприяти формуванню громадянського суспільства і демократичних 

цінностей. А саме: 

1. Ліквідація політичної безграмотності громадян (повага до державних 

символів, надання політично незаангажованих знань з історії, вивчення 

принципів сучасного ефективного державного управління, суті політичної 

влади і політичних режимів, виборчих і партійних систем, прав і свобод людини 

і громадянина); 

2. Формування демократичних поглядів та цінностей (повага до себе та 

інших, прагнення до мирного вирішення проблем, справедливість, свобода, 

рівність,  толерантне відношення до іншої точки зору та інших поглядів, 

дотримання принципів ґендерної рівності); 

3. Вироблення розуміння політики (процедури створення, прийняття та 

реалізації політичних рішень); 

4. Вироблення вміння критично мислити, правильно оцінювати певну 

подію і запропонувати оптимальне вирішення проблеми; 

5. Сприяти усвідомленню громадянином власних інтересів, пошуку шляхів 

їх прийнятої реалізації та впливу на існуючу політичну ситуацію. 

6. Сформувати вміння брати на себе відповідальність за вирішення 

важливих державних питань. 

Отже, наявність політично освічених громадян є запорукою, з одного боку, 

формування відповідальної та прозорої влади, яка ефективно та послідовно 

виконуватиме взяті на себе перед суспільством зобов`язання, а з іншого, є 

важливим чинником у процесі трансформації та модернізації суспільства. 
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Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна 

ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІФАХОВИХ ЛЕКЦІЙ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ІНЖЕНЕРІВ-ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ 

На основі аналізу нормативних документів та наукових праць провідних 
вчених визначено форми навчання майбутніх інженерів-технологів харчової 
галузі, які моделюють професійну діяльність фахівців щодо розроблення та 
впровадження оздоровчих продуктів харчування. Використання поліфахових 
лекцій забезпечує цілісне засвоєння знань, формування умінь і навичок, 
професійно важливих якостей за трьома складовими (медико-фізіологічною, 
біологічною та технологічною), сприяє перенесенню теоретичних знань у 
практичну діяльність цих фахівців.  
Ключові слова: професійна підготовка, майбутні інженери-технологи 
харчової галузі, здоров’язбережувальна компетентність, методика навчання, 
поліфахові лекції. 

Использование полипрофессиональных лекций в процессе формирования 
здоровьесохраняющей компетентности будущих инженеров-технологов 
пищевой отрасли. На основе анализа нормативных документов и научных 
трудов ученых определены формы обучения будущих инженеров-технологов 
пищевой отрасли, которые моделируют профессиональную деятельность 
специалистов по разработке и внедрению оздоровительных продуктов 
питания. Использование полифахових лекций обеспечивает целостное 
усвоение знаний, формирование умений и навыков, профессионально 
важных качеств по трем составляющим (медико-физиологической, 
биологической и технологической), способствует переносу теоретических 
знаний в практическую деятельность этих специалистов. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущие инженеры-
технологи пищевой отрасли, здоровьясберегающая компетентность, 
методика обучения, полифаховые лекции. 

The use of Polyprofessional Lectures in the Process of Forming the Health of the 
Preserving Competence of Future Food Process Engineers. Based on the analysis of 
normative documents and scientific works of leading scientists, the forms of training 
of future engineers-technologists of the food industry, which model the professional 
activity of specialists in the development and implementation of health food, are 
determined. The use of poliprofessional lectures provides a holistic acquisition of 
knowledge, formation of skills and abilities, professionally important qualities in 
three components (medical-physiological, biological and technological), promotes 
the transfer of theoretical knowledge into practice of these specialists. 
Key words: professional training, future engineer-technologists of the food industry, 
health-saving competence, training methodology, poliprofessional lectures. 

Актуальність дослідження. Модернізація професійної підготовки 
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майбутніх інженерів-технологів харчової галузі передбачає необхідність 

формування знань, умінь, навичок та професійно важливих якостей зі 

здоров’язбереження. Так, майбутні фахівці повинні здійснювати не лише 

технологічну діяльність з виробництва оздоровчої продукції, а й реалізовувати 

медико-фізіологічні знання з будови і функціонування організму споживачів та 

біологічні знання щодо оздоровчих властивостей біологічно активних речовин 

та харчових добавок. Це активізує потребу розроблення і впровадження 

відповідних форм навчання майбутніх інженерів-технологів харчової галузі, 

направлених на системне формування їхньої здоров’язбережувальної 

компетеності. 

Окремі аспекти формування здоров’язбережувальної компетентності 

майбутніх фахівців розглянуто у працях науковців І. Анохіної, Л. Безкоровайної, 

Ю. Бойчука, Д. Вороніна, Ю. Лукашина, А. Маркової, Л. Мітіної, І. Рибіної. 

Однак, питання формування здоров’язбережувальної компетентності в процесі 

професійної підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі не було 

предметом спеціального дослідження. 

Дослідження присвячено проблемі підвищення рівня сформованості 

здоров’язбережувальної компетентності майбутніх інженерів-технологів 

харчової галузі в процесі їхньої професійної підготовки. 

Метою дослідження постає підвищення рівня сформованості 

здоров’язбережувальної компетентності шляхом теоретичного обґрунтування 

фронтальних форм навчання майбутніх інженерів-технологів харчової галузі в 

процесі їхньої професійної підготовки, зокрема поліфахових лекцій. 

Вирішення поставлених завдань здійснювалося за допомогою 

використання комплексу таких методів дослідження: теоретичних: аналіз 

педагогічної, психологічної, наукової і методичної літератури з проблеми 

дослідження; порівняння, класифікація та систематизація теоретичного та 

практичного матеріалу; системно-узагальнювальний метод; емпіричних: 

педагогічне спостереження за діяльністю майбутніх інженерів-технологів 

харчової галузі в процесі формування здоров’язбережувальної компетентності, 

бесіди з викладачами та студентами. 

Основні результати. Форма навчання означає зовнішню сторону 

упорядкованої, взаємопов'язаної діяльності викладача і студентів, спрямованої 

на розв'язання завдань навчання [2]. Застосування фронтальних форм навчання 

забезпечує формування ряду професійно-важливих якостей майбутніх фахівців. 

Так, серед мотиваційного блоку якостей, слід виділити формування мотивації 

до професійної діяльності щодо розроблення оздоровчої продукції. Вдала 

подача навчальної інформації викликає бажання до розвитку пізнавальної 
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активності, формує професійну позицію та мотивує до професійної діяльності в 

суспільстві. Фронтальні форми навчання сприяють розвитку таких когнітивних 

якостей, як концентрація уваги під час тривалого та насиченого потоку нової 

інформації на лекціях; здатностей до запам’ятовування великих обсягів 

отриманого матеріалу, а також уяви та представлення стану, явищ та процесів за 

медико-фізіологічною, біологічною та технологічною складовими змісту 

навчання. 

Крім зазначених, фронтальна форма навчання направлена на формування 

світоглядних якостей, а саме моральних (відповідальності за життя кожного 

споживача, громадянської гідності) та духовних (гуманність, повага до дітей, 

вагітних жінок та людей похилого віку, хворих). 

Найбільш ефективними видами фронтальної форми навчання майбутніх 

фахівців, що розвивають представлені якості вважаємо поліфахові лекції, які є 

незамінними у процесі інтегрованого засвоєння студентами первинного 

матеріалу. 

Навчальний матеріал змісту формування здоров’язбережувальної 

компетентності майбутніх фахівців викладають з різних професійних позицій, 

що направлено на диференційне формування медико-фізіологічної, біологічної 

та технологічної складових змісту навчання. Так, проведення поліфахової лекції 

двома або трьома спеціалістами з різними науковими інтересами дозволить 

сформувати відповідні комплекси інтегрованих складових змісту. З огляду на 

інформаційне наповнення інтегрованих складових, що формуються, 

викладачами поліфахової лекції можуть виступати фахівці з фізіології людини, 

біології та харчових технологій. Такі спеціалісти, що мають різні наукові 

інтереси зможуть розглянути поставлену на поліфаховій лекції проблему з 

власної точки зору. У вигляді прикладу розглянемо проблему розроблення 

оздоровчої молочної продукції. 

Завданням фахівця з фізіології людини є розкрити необхідність щоденного 

споживання людиною молочної продукції, як основного джерела незамінних 

амінокислот та кальцію. Фахівець з біології може доповнити інформацію, 

викладаючи факти про будову та властивості молочнокислих бактерій, як 

оздоровчих добавок, що використовують у виробництві молочної продукції. 

Завданням фахівця з харчових технологій є донести до майбутніх фахівців 

технологічні параметри введення молочнокислих бактерій та методи 

збереження їх корисних властивостей в процесі виробництва оздоровчої 

продукції. Застосування принципу взаємодоповнення інформації партнера 

дозволяє майбутнім фахівцям прийти до оптимального вирішення професійної 

задачі. Так, проведення поліфахової лекції підкреслює можливість розглянути 
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різні підходи до вирішення проблемних питань в процесі розроблення 

оздоровчої продукції. 

Висновок. Отже, практика застосування поліфахової лекції має певні 

переваги: активізує сприймання, мислення; робить проблемним не тільки зміст, 

а й форму викладу, що активізує пізнавальну діяльність студентів; дає 

можливість передати більший обсяг інформації за рахунок реконструювання 

матеріалу і підтримки високого рівня уваги й інтересу студентів; сприяє 

виробленню умінь альтернативного мислення, вихованню поваги до іншої точки 

зору [1]. 
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INNOVATIVE PRACTICES OF TEACHING ACCOUNTING DISCIPLINES 

A number of innovative practices of teaching accounting disciplines are considered 
in the work. It has been found that traditional lectures continue to be the most 
common form of learning, but interactive learning technologies are becoming more 
widely used. Using them in the educational process of higher education 
establishments transforms this process into an interesting and exciting activity for 
higher education students, encourages them to work in a team, to help each other, to 
develop leadership and communication skills, along with promoting healthy 
competition and allowing them to contribute to the educational process. 
Keywords: Interactive Teaching Methods, Accounting, Innovation. 

Інноваційні практики викладання облікових дисциплін. Авторами розглянуто 
ряд інноваційних практик викладання облікових дисциплін. Встановлено, 
що традиційні лекції надалі залишаються найбільш поширеною формою 
навчання, але інтерактивні технології навчання отримують все більш 
широке розповсюдження. Їх використання у навчальному процесі ЗВО 
перетворює цей процес у цікаву і захоплюючу діяльність для здобувачів 
вищої освіти, заохочують їх до групової роботи у команді, взаємодопомоги, 
сприяють розвитку лідерських якостей і комунікативних здібностей, 
одночасно сприяючи здоровій конкуренції і дозволяючи їм робити свій 
внесок в освітній процес. 
Ключові слова: інтерактивні методи навчання, облік, інновацїї. 

Инновационные практики преподавания учетных дисциплин. Авторами 
рассмотрен ряд инновационных практик преподавания учетных дисциплин. 
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Установлено, что традиционные лекции в дальнейшем остаются наиболее 
распространенной формой обучения, но интерактивные технологии 
обучения получают все более широкое распространение. Их использование в 
учебном процессе ЗВО превращает этот процесс в интересную и 
увлекательную деятельность для соискателей высшего образования, 
поощряют их к групповой работе в команде, взаимопомощи, способствуют 
развитию лидерских качеств и коммуникативных способностей, 
одновременно способствуя здоровой конкуренции и позволяя им делать 
свой вклад в образовательный процесс. 
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, учет, инновации. 

Introduction (timeliness of the research and problem setting). Training 

competitive specialists in accounting and taxation and developing the competences, 

approved by the educational standards, suggests using the corresponding 

methodological approaches to the essence and character of teaching the accounting 

disciplines. 

Among them, the most important are the following: reconsideration of the forms 

and content of the educational process, transition from the informative forms and 

methods of training to the active ones, reorientation from the knowledge to the 

activity approach, permanent support of the students’ knowledge about modern legal 

and regulatory acts, search for the opportunities to combine students’ theoretical 

knowledge and their practical skills, approaching the students’ practical work  to the 

realities of production relations, etc. Modern education technologies, active and 

interactive methods of training should correlate with the developed competences. 

Therefore, use of innovative teaching practices is one of the most important 

directions to improve the students’ training at modern higher education 

establishments and the mandatory condition for effective implementation of the 

competence approach. 

Goal, methods and approaches. The goal of the research is to analyze different 

innovative practices of teaching accounting disciplines and to specify the most 

optimal ones for training the specialists in accounting and taxation. To achieve the set 

goal, it is necessary to analyze the existing scientific and practical approaches to 

organization of the educational process at higher education establishments, using 

general scientific methods, such as theoretical generalization, dialectic, logic and 

historical, comparison, abstraction, etc. 

The main results. Blended teaching is a new approach to the educational 

process, which combines learning in a classroom and distant learning [3]. 

Students work with a teacher in the university classroom and use online 

resources at home. Therefore, blended learning provides for higher education students 

to get knowledge in a more comfortable and acceptable form, because they can work 
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at their own rate and get feedback online. 

Blended learning can be used for different academic courses and disciplines. For 

in-class learning, teachers can use QR-codes, interactive posts, interactive work 

books (worksheets) and add online questionnaire, didactic games, video and audio 

materials. Virtual simulations can be used as tasks during the in-class learning. 

Classroom sessions can be also recorded and discussed with the groupmates and the 

teacher afterwards [1]. 

«Flipped classroom» is one of the examples of blended learning. Contrary to the 

traditional learning, when new material is explained in the classroom, the «flipped 

classroom» methodology suggests students study the material before the classes and 

therefore get extra time for solution of the problems and other forms of training, 

which are traditionally defined as homework [4]. The «flipped classroom» provides 

the opportunity for the students to take an active part in training, whereas the teacher 

acts as a mentor, assisting in case of difficulties. The «flipped classroom» 

methodology can be implemented by preparing recorded video and PowerPoint slides 

with audio instead of traditional lectures in a classroom. Those videos can be 

supplemented with text or other online forms for interactive questioning to secure the 

best possible learning of the lecture material. At classes, students do exercises using 

active methods of learning. That methodology will be useful for teaching courses of 

accounting in business entity management, introduction to specialty, etc. 

The case method is another method providing more experience of each hour of 

learning than any other teaching approach. It originates from the «ancient methods of 

Socratic dialogue or questioning, as well as Aristotle logic, method of argumentation 

and counterargument» [5]. 

The case method merges students into the real business situations, where the 

main person, i.e. a chief accountant or a head of the consultant firm, faces some 

problem. That method of learning is widely recognized and used in the business 

schools all over the world. It provides the opportunity for the students to feel 

themselves managers. The cases simulate real managerial situations by involving 

such parameters as incomplete information, contradictory goals, time and budget 

restrictions. Working independently or in groups, the higher education students 

analyze all aspects to solve the problems and discuss possible solutions of the 

business situations, blending the theory and the practice. 

Due to the developed Internet technologies, there are numerous methodologies 

to involve students of higher education establishments into substantiation and public 

presentation of their opinions on the most actual problems of economic transactions 

documentation and manifestation of them in the accounting, financial or managerial 

reports, organization of accounting and audit. In particular, students can be proposed 
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to participate in public discussions, debates, presentation of ideas in the form of 

pitching, writing reports for students’ scientific conference. The teacher should 

encourage the material submission, and give extra points to the final grade in case the 

students’ abstract or article is published in scientific editions. 

Many students are visuals, i.e. they perceive information better if it is presented 

in the form of pictures. Therefore, to transfer the main ideas to the target public, it is 

expedient to use infographics. Infographic texts should be easily readable and 

laconic. To simplify the text, the mind maps can be used. Group games with 

application of the mind maps help visual structuring of the ideas and thus, contribute 

to a deeper analysis and feedback. Moreover, teachers can also use videos, which 

combine visual and auditory perception and can become a powerful instrument of in-

class learning and training outside the classroom [2]. 

Conclusions. Using different innovative practices of teaching accounting 

disciplines improves the quality and level of their mastering and practical training, 

contributes to development of the skills of independent learning, saves the time for 

learning, intensifies the efficiency of communication between the teachers and 

students, increases the indices of the learning success. Moreover, at higher education 

establishments, a new model of the educational process, which is characterized as an 

innovative, open, flexible and dynamic one, is developed. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЛІНГВІСТИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ НЕОЛОГІЗМІВ 
КОМП'ЮТЕРНОЇ СФЕРИ 

Діджиталізація суспільства збагачує словниковий резерв будь-якої мови,  
оновлення відбувається шляхом появи власне нових слів, розвитку нових 
значень у старих словах або в результаті запозичення іншомовних слів. 
Поява лексичних неологізмів пов'язана з необхідністю називання реалій, які 
раніше не існували, семантичні неологізми – це раніше відомі слова, які 
придбали нове значення. Найбільш продуктивними способами 
словотворення є аффіксація, словоскладання, конверсія, скорочення, 
телескопія. 
Ключові слова: неологізм, діджиталізація, аффіксація, словоскладання, 
конверсія, скорочення, телескопія. 

К вопросу о лингвистических перспективы неологизмов компьютерной 
сферы. Диджитализация общества обогащает словарный резерв любого 
языка, обновление происходит путем появления собственно новых слов, 
развития новых значений у старых словах или в результате заимствования 
иностранных слов. Появление лексических неологизмов связана с 
необходимостью называния реалий, которые ранее не существовали, 
семантические неологизмы – это ранее известные слова, которые приобрели 
новое значение. Наиболее продуктивными способами словообразования 
является аффиксация, словосложение, конверсия, сокращения, телескопия. 
Ключевые слова: неологизм, диджитализация, аффиксация, словосложение, 
конверсия, сокращения, телескопия. 

On the Question of the Linguistic Perspectives of Neologisms of the Computer Sphere. 
The digitalization of society enriches the vocabulary of any language, renewal 
occurs through the emergence of new words, the development of new meanings in 
old words or as a result of borrowing foreign words. The emergence of lexical 
neologisms is associated with the need to name realities that did not exist before, 
semantic neologisms are previously known words that have acquired a new 
meaning. The most productive ways of word formation are affixation, word 
formation, conversion, reduction, telescopy. 
Keywords: Neologism, Digitalization, Affixation, Word Formation, Conversion, 
Reduction, Telescopy. 

Ознакою сьогодення є діджиталізація, яка сприяє появі нових слів, це  

обумовлено науково-технічним прогресом, культурним зближенням країн і 

суспільно-політичними умовами. Словниковий резерв будь-якої мови 

оновлюється шляхом появи власне нових слів, розвитку нових значень у старих 

словах або в результаті запозичення іншомовних слів. Неологізми комп'ютерної 

сфери є об'єктом постійного і пильної уваги лінгвістів (Н. Виноградова, 

Ю. Волошин, М. Гуткін, Т. Гуральник, О. Жиліна, Н. Князєв, Ю. Сорокін, 

                                                           
39©Ротова Наталія (Rotova Natalia) 

mailto:lydkar@ukr.net
mailto:larshpak@gmail.com


3-й Міжнародний науково-практичний WEB-форум                                                                                                                                  
РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ  
25-28 травня 2021 року, Київ-Харків, Україна 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

А. Черепанов). Пояснення цього явища лежить на поверхні: ця галузь науки і 

людської діяльності динамічно розвивається, і це супроводжується 

виникненням визначень для нових реалій. Навряд чи будь-яка інша галузь 

життєдіяльності людини в змозі конкурувати зі сферою комп'ютерних 

технологій щодо кількості виникаючих новоутворень. Як відомо, при 

дослідженні нової лексики використовуються різні підходи: 

когнітівнопрагматичний (Г. Бреклі, Ю. Апресян та ін.), лінгвокультурогічний 

(Т. Гуральник та ін.), соціолінгвістичний ( Є. Комина, А. Майорова та ін.). 

Поява лексичних неологізмів пов'язана з необхідністю називання реалій, 

які раніше не існували: смартфон, ноутбук, гігабайт, драйвер. Семантичні 

неологізми – це раніше відомі слова, які придбали нове значення. Прикладом 

такого роду неологізмів є слово макінтош. У тлумачному словнику дається 

визначення: «пальто або плащ із прогумованої тканини». Зараз же воно набуло 

ще одне значення: «комп'ютер фірми Apple Computer, не сумісний з IBM».  

Упровадження комп'ютерної техніки в життя сучасного суспільства 

зумовили створення інформаційних неологізмів. Неологізми інформаційних 

технологій виконують в мові виключно номінативну функцію, називаючи 

поняття: cyber squatter (киберсквоттер) – человек, который перепродает 

доменные адреса; hosting (хостинг) – услуга по предоставлению дискового 

пространства для физического размещения информации на сервере, постоянно 

находящемся в сети; copy past (копипаст) - использование путем механического 

копирования информации с чужих web-ресурсов на своих web-страницах. 

Великий інтерес представляють словотвірні моделі. Серед найбільш 

продуктивних способів словотворення таких, як аффіксація, словоскладання, 

конверсія, скорочення, телескопія, найбільш продуктивним є останній. 

Телескопія – порівняно недавній словотвірний спосіб, словотворчою одиницею 

в якому є не основа, а її довільний фрагмент. Слова, що з'являються в 

результаті, називаються блендами (blends). В англійській мові спосіб носить 

назву blending. 

Саме у сфері інформаційних технологій багато слів утворені шляхом 

телескопії. Наприклад, netiquette походить від злиття двох слів network 

(мережа) і etiquette (етикет), що в загальному сенсі дає нове - правила, прийняті 

при спілкуванні в мережі. Сьогодні люди стали спілкуватися, використовуючи 

соціальні мережі замість живого спілкування, це дало поштовх до утворення 

подібних нових слів. Webinar утворено від web (мережа) і seminar (семінар), що 

в сукупності дає значення семінару, який проходить у мережі, без живої 

присутності. Інший приклад - netizen, що походить від network (мережа) і citizen 

(громадянин), що означає людина, яка проводить більшу частину часу в 
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інтернеті. Infomania – злиття слів information (інформація) і mania (манія), 

говорить про залежність постійно перевіряти соціальні повідомлення. 

Одночасно зберігаються і класичні способи словотвору. За допомогою 

аффіксации утворено слово e-quaintance, що позначає знайомого, з яким 

спілкуються тільки по інтернету, а не в реальному житті. Це слово походить від 

acquaintance (знайомство) з приєднанням початкового e-, яке є скороченням від 

electronic. Аналогічно утворені слова e-ticket (електронний квиток), e-wallet 

(електронний гаманець), e-business (покупка і продаж речей або послуг через 

інтернет), e-learning (онлайн-навчання), які можна бачити в словнику Longman 

Dictionary of Contemporary English. Іншим прикладом слова зі світу 

інформаційних технологій є textspeak, що означає мова, характерна для 

повідомлень або так званий інтернет сленг, який характеризується 

використанням скорочених слів. Наприклад, замість фрази What are you doing? 

в інтернет листуванні можна побачити What r u doin '? 

Звичайно, сфера інформаційних технологій швидко освоюється молоддю, 

так саме як і слова, що відносяться до цієї сфери. Висловлюються побоювання, 

що інтернет-сленг негативно впливає на мову. Скорочення, прийняті в 

інтернеті, перешкоджають грамотному написанню слів, крім того, слова часто 

замінюються значками. Але, завдяки появі деяких нових слів, мова стає більш 

емоційною і живою. А. Меткалф, відомий американський дослідник неології, 

виділяє п'ять основних чинників, що дозволяють новій лексичній одиниці 

увійти в словниковий склад мови: 

1) частотність вживання (frequency of use);  

2) «ненав'язливість» (unobtrusiveness: «... new words are more successful 

when we do not notice them»); 

3) широкий спектр ситуацій і велика кількість людей , що використовують 

нові слова (diversity of users and situations); 

4) здатність утворювати нові словоформи і породжувати нові значення 

(generation of other forms and meanings);  

5) «виживання» поняття (endurance of the concept: «.words have short lives 

when they represent short-lived concepts») [5, р.63]. 

Практично вся лексика комп'ютерної галузі історично пов'язана з 

англомовними країнами: за точку відліку ери ЕОМ приймають 15 лютого 

1946 р., коли вчені Пенсильванського університету США винайшли перший у 

світі електронний комп'ютер, відомий під назвою ЕНІАК. Теоретичні розробки 

американців були розпочаті ще в 30-х роках. Отже, США по праву можуть 

вважатися «батьківщиною» комп'ютерних технологій. Провідна роль США в 

розробці і імпорті інформаційних технологій сприяла особливій ролі 
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англійської мови в Інтернет-спілкуванні, який став не просто засобом 

мережевого спілкування англомовних користувачів, а комунікативним 

стандартом для представників різних націй і культур. 

Досить поглянути на український словник комп'ютерного сленгу, щоб 

побачити величезну кількість англійських запозичень: інсталяція, геймер, хард 

диск, коннектіться, юзер, клікати (клацати), батони (кнопки), Варнінг, пас-ворд, 

дефінішн, Мастдай (жаргонне позначення ОС Windows, що утворено від виразу 

«must die»), рестартнути (перезавантажити), девайс, хакер. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПАНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНИ 
В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ 

НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ 

У статті розглянуто особливості навчальних дисциплін практичного 
спрямування, що викладаються в закладах вищої освіти зі специфічними 
умовами навчання. На прикладі опанування «Вогневої підготовки» зроблено 
акцент на необхідності організації навчального процесу в змішаному режимі. 
Наголошено, що опанування відповідних знань, умінь та навичок можливе 
виключно під керівництвом та обов’язковим контролем науково-
педагогічного складу. 
Ключові слова: національна поліція, заклад вищої освіти зі специфічними 
умовами навчання, вогнева підготовка, вогнепальна зброя. 

Особености освоения специальных дисциплин в высших учебных заведениях с 
специфическими условиями обучения во время пандемии. В статье 
рассмотрены особенности учебных дисциплин практического толка, 
которые излагаются в заведениях высшего образования со специфическими 
условиями обучения. На примере овладения «Огневой подготовкой» сделан 
акцент на необходимости организации учебного процесса в смешанном 
режиме. Отмечено, что овладение соответствующими знаниями, умениями и 
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навыками возможно исключительно под руководством и обязательным 
контролем научно-педагогического состава. 
Ключевые слова: национальная полиция, заведение высшего образования со 
специфическими условиями обучения, огневая подготовка, огнестрельное 
оружие. 

Peculiarities of Studing Special Discipline in Higher Education Institution with 
Specific Conditions of Study During a Pandemic. The article examines the features of 
academic disciplines of a practical sense, which are set out in higher education 
institutions with specific learning conditions. Using the example of mastering "Fire 
training", the emphasis is placed on the need to organize the educational process in 
a mixed mode. It is noted that mastering the relevant knowledge, skills and abilities 
is possible only under the guidance and mandatory supervision of the scientific and 
pedagogical staff. 
Key words: National Police, Institution of Higher Education With Specific Learning 
Conditions, Fire Training, Firearms. 

Поширення вірусної інфекції з початку 2020 року, викликаною штамом 

вірусу SARS-CoV-2, призвело до дестабілізації суспільних відносин в усіх 

сфера людського життя та державного управління. Як наслідок урядом України 

було вжито ряд заходів щодо запобігання рівня захворюваності серед учнів шкіл 

та здобувачів освіти навчальних установ різного рівня акредитації, в тому числі 

і в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що належать до 

структури Міністерства внутрішніх справ України. Саме тому оптимальним 

рішенням в підготовці майбутніх поліцейських на теперішній час є переведення 

на змішану форму навчання з урахуванням особливостей навчальних 

дисциплін, адже саме на опанування таких знань, умінь та навичок формує 

майбутнього правоохоронця, як професіонала своєї справи. 

Навчальними планами передбачено проведення практичних заняття з 

«Тактико-спеціальної підготовки», «Вогневої підготовки», «Спеціальної 

фізичної підготовки», «Домедичної підготовки» тощо, компетентності яких 

направлені на отримання здобувачами вищої освіти стійких навичок 

ефективного застосування вогнепальної зброї, спеціальних пристроїв і засобів, 

засобів надання домедичної допомоги, що знаходяться у розпорядженні 

поліцейського.  

Розглядаючи особливості опанування спеціальних дисциплін в закладах 

вищої освіти зі специфічними умовами навчання ми розглянемо їх більш 

детально на прикладі такої навчальної дисципліни як «Вогнева підготовка». 

«Вогнева підготовка»» є комплексом заходів, спрямованих на вивчення 

поліцейським основ стрільби з вогнепальної зброї, правомірного її застосування 

(використання) та вдосконалення навичок безпечного поводження з нею, 

швидкісної та влучної стрільби по нерухомих і рухомих цілях, з різних 

положень, в обмежений час, у русі тощо [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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Поряд із зазначеним завданням «Вогневої підготовки» Положенням про 

службову підготовку визначено такі:  

− вивчення заходів безпеки при поводженні з нею, а також порядку й 

правил її застосування та використання; 

− формування та вдосконалення у поліцейських практичних навичок 

умілого та безпечного поводження з вогнепальною зброєю (швидкісне 

діставання пістолета з кобури та приведення його в бойову готовність, 

виконання пострілу, усунення затримок при стрільбі тощо); 

− виконання прийомів швидкісної стрільби в різних умовах, з різних 

положень, з перенесенням вогню по мішенях тощо; 

− відпрацювання нормативів з вогневої підготовки [2]. 

Враховуючи вимоги нормативно-правових актів необхідно ще раз 

підкреслити, що зміст «Вогневої підготовки» передбачає вивчення 

поліцейськими не тільки теоретичної частини, а також обов’язково закріплення 

практичних навичок під тренування зі зброєю та виконання практичних стрільб. 

Адже законом України «Про Національну поліцію» передбачено, що 

поліцейський уповноважений на зберігання, носіння вогнепальної зброї, а 

також на її застосування і використання лише за умови що він пройшов 

відповідну спеціальну підготовку [1].  

Якщо вивчення теоретичного розділу умовно допустимо під час 

самостійного опанування чи занять в дистанційному форматі, то безпосередньо 

виконання нормативів та практичних вправ з вогнепальною зброєю категорично 

заборонено в умовах перебування здобувачами вищої освіти поза територією 

навчальної установи. Саме тому, ми наголошуємо, що якісне засвоєння 

навчального матеріалу з «Вогневої підготовки» можливе лише під керівництвом 

та обов’язковим контролем науково-педагогічного складу відповідних кафедр, 

циклів тощо. 

Аналізуючи основні норми розділу VІІІ «Проведення занять з вогневої 

підготовки» Положення необхідно зазначити, що її проводять у формі 

навчальних занять за місцем служби та на навчальних зборах, в тому числі 

закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. 

Опанування «Вогневої підготовки» передбачає проведення занять в групах 

та практичної підготовки у вигляді навчально-тренувальних стрільб з 

розподілом часу не менше 80% практичного навчання. 

У зазначеному нормативно-правовому акті закріплено обов’язкову 

періодичність проведення навчально-тренувальних стрільб, тобто практичної 

частини «Вогневої підготовки»: 
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− з поліцейськими підрозділів поліції особливого призначення - не менше 

ніж двічі на місяць (по 2 академічні години); 

− з іншими категоріями поліцейських - не менше одного разу на місяць (2 

академічні години) [2]. 

Одночасно з цим не дотримано вищеназваних вимог і в навчальних планах 

підготовки здобувачів вищої освіти у ЗВО, затверджених у 2019 році. Так, для 

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 262 «Правоохоронна 

діяльність» навчальні заняття з навчальної дисципліни «Вогнева підготовка» 

складають 76 %, а для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 

081 «Право» – взагалі 55 %. 

З огляду на це, вважаємо за доцільне приведення навчальних планів 

підготовки здобувачів вищої освіти у відповідність до вимог Положення про 

службову підготовку. Саме тому для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» 

спеціальності 081 «Право» в межах загальної кількості годин – 360, на вивчення 

«Вогневої підготовки» практичні заняття повинно бути відведено 300 годин/10 

кредитів, що становитиме 83 %, а для спеціальності 262 «Правоохоронна 

діяльність» – у межах загальної кількості годин 210, повинні складати 180 

годин/6 кредитів, що становитиме 86 % [3, с. 145-146]. 

Висновок. Враховуючи вище викладене ми пропонуємо звернути увагу на 

важливість обов’язкового проведення вказаних практичних занять з навчальної 

дисципліни «Вогнева підготовка» в повному обсязі згідно окремих розкладів 

занять з суворим дотриманням заходів запобігання поширення рівня 

захворюваності, адже відсутність стійких умінь та навичок у володінні 

вогнепальною зброєю може суттєво вплинути на подальше проходження 

служби в практичних підрозділах після закінчення закладу вищої освіти, а в 

надзвичайних випадках може коштувати здоров’я та життя як поліцейського так 

і громадян. 
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ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО: НОВІ ПРОФЕСІЇ – НОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Проаналізовано вплив промислових революцій на зникнення чи 
трансформацію професій. Визначено нові професії ХХІ століття. 
Схарактеризовано ключові компетентності, необхідні для опанування нових 
професій. 
Ключові слова: онлайн-освіта, промислові революції, професія, навички, 
компетентності. 

Образование будущего: новые профессии – новые компетентности. 
Проанализировано влияние промышленных революций на исчезновение 
или трансформацию профессий. Определены новые профессии XXI века. 
Представлено характеристику ключевых компетентностей, необходимых 
для освоения новых профессий.  
Ключевые слова: онлайн-образование, промышленные революции, 
профессия, навыки, компетенции. 

Education of the Future: New Professions – New Competences. The influence of 
industrial revolutions on the disappearance or transformation of professions is 
analyzed. New professions of the XXI century have been identified. The key 
competencies required for mastering new professions are characterized. 
Keywords: Online Education, Industrial Revolutions, Profession, Skills, 
Competencies. 

Освіта майбутнього пов’язана передусім з промисловими революціями. 

Нині ми ще живемо у період Четвертої промислової революції, особливість якої 

полягає в масовому впровадженні інформаційних технологій у виробництво. 

Основними характеристиками цієї революції є: цифрова трансформація, 

кіберфізичні системи, інтернет речей, інтернет послуг, розумне виробництво. 

Натомість у 2019 році вже почали вести мову про наступний етап – П’яту 
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промислову революцію. На відміну від Четвертої вона буде орієнтована не на 

цифрову трансформацію, а на комунікацію людей і створених ними цифрових 

технологій. Людино-машинні комунікації перейдуть на новий рівень взаємодії 

як на виробництві так і в звичайному житті  

Четверта і П’ята промислові революції в найближчі кілька десятків років 

суттєво змінять ринок професій. Згідно з прогнозами експертів частина 

професій зникне безслідно, а більшість нині існуючих кардинально 

трансформуються. Першими під удар потраплять галузі, які легко 

автоматизувати: передусім це будівельні й робітничі професії (робітники 

фабрик і заводів). 

Особливістю нової технологічної революції є те, що сфер діяльності, де 

людина могла б бути продуктивнішою, ніж машина, залишається все менше і 

менше. Штучний інтелект дійшов того етапу розвитку, коли машини здатні 

виконувати роботу якісно, точно та без помилок. Внаслідок цього працівники 

конвеєрів вже відходять на другий план. В їхні обов’язки входить 

спостереження і виявлення помилок роботи конвеєра [1]. 

Однак не лише важка рутинна праця відійде в минуле. Є низка й інших 

професій, які з розвитком інформатизації та комп’ютеризації стануть 

незатребуваними. Серед них: телефонний оператор, бібліотекар, 

документознавець, стенографіст/розшифровщик, перекладач, бухгалтер, 

спортивний суддя, диктор новин, диспетчер, водій таксі, касир, ліфтер, білетер 

та ін. Попит на турагента, репортера, юрист-консультанта, кур’єра буде 

падати [2]. 

Натомість з’явиться багато нових професій, які будуть потрібні в 

найближчому майбутньому. 

Лідерами стануть із набором нових професій такі галузі: 

– медицина – це одна з найбільш перспективних галузей у контексті змін,  

майбутня медицина перейде на високоточну діагностику, комп’ютерне 

моделювання прогнозу та лікування, вирощення органів і тканин; 

– енергетика та її накопичення: крім звичних вже альтернативних видів 

енергії, яку добувають із вітру і сонця, з’являться інші типи генерації енергії: 

енергія тіла, збір енергії з міських поверхонь, рекуперація енергії (повторне 

використання) тощо; 

– транспорт: потреби та вимоги соціуму до транспортної системи міст 

зростають щороку, особлива увага приділятиметься безпеці та комфорту; 

– біотехнології: у перспективі їх розвиток призведе до появи органічних 

тканин, заміни виробництва хімічних та лікарських засобів і побутової хімії на 

виробництво препаратів біосинтезу із живих систем [3]. 
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Інтенсивно будуть розвиватися інформаційні технології – у цьому напрямі 

передбачається найбільше інновацій. Тому важливо активно освоювати їх, 

причому людям усіх галузей. І хоча роботи витіснятимуть людей із багатьох 

сфер діяльності, потрібні будуть фахівці для створення самих роботів, як і для 

їх обслуговування. Популярними будуть професії проектувальників і операторів 

роботів. 

Роботи сьогодні можуть виконувати досить складні завдання, але поки що 

не здатні відтворити художню творчість чи професійну майстерність. Живий 

інтелект, розум, логічне мислення, творчість та талант, звичайно ж будуть 

затребувані. Адже машинам не під силу осягнути спеціальності, які вимагають 

творчості чи професійної майстерності. Креативних людей, які здатні щось 

вигадувати і творити ніяк не замінити роботами. Це означає, що творчі 

професії – митці, музиканти, художники, актори залишаться [4]. Науковці, 

дослідники, вчені –  тобто люди, які вивчають світ навколо нас, також будуть 

затребувані, тому що дослідження різного плану дозволяють більше дізнаватися 

про світ та, відповідно, прогнозувати те, що чекає на нас у майбутньому. Однак 

дослідження матимуть інший характер і напрями. Поки виробництва та 

компанії розвиваються, будуть потрібні люди, здатні керувати та організовувати 

інших людей. У цій справі просто необхідні живі емоції та спілкування. 

У сфері освіти залишиться вчитель, як носій Добра, Краси і Істини. Хоч і 

прийшли на допомогу вчителю роботи-асистенти, але для дитини, яка росте і 

пізнає світ, батьків і вчителя  ніхто нічим не замінить – дитині потрібне живе 

спілкування, живі емоції, душевний і духовний зв’язок.  

Разом з тим, в освіті вже зараз починають з’являтися нові професії, що 

потребують формування й розвитку нових компетентностей. Зокрема, це: 

– розробник освітніх траєкторій; 

– організатор проектного навчання; 

– координатор освітніх онлайн платформ; 

– тренер із майнд-фітнесу (сучасна освітня технологія розвитку 

індивідуальних когнітивних здібностей). 

– ігровикладач та ін. [2]. 

Великої популярності набувають професії, пов’язані з освітою дорослих. 

Підсумовуючи, зазначимо, що всі прогнози орієнтовані переважно на 

розвинені країни і експерти вважають, що до України це дійде через років 50. 

Однак в найближчі 15-20 років в Україні, як і в світі вже будуть затребувані нові 

фахівці, які не лише розбиратимуться у своїй галузі, а й матимуть крос-галузеву 

спеціалізацію. Мова йде про те, що фахівець повинен буде мати набір навичок 

та знань, що дадуть можливість знайти роботу на перехресті галузей. Нині вже 
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на вагу золота спеціалісти, які володіють знаннями відразу в декількох галузях, 

це так звані «універсальні солдати», які володіють інформаційно-

комунікаційними технологіями, кількома іноземними мовами, знають основи 

менеджменту, маркетингу та фінансів. Тому цінується крос-функціональність, а 

крім того ще й мобільність – здатність швидко освоювати різні професії, 

вчитися [3]. Для успішної людини вміння вчасно оновлювати знання, 

заповнювати «білі плями», правильно структурувати інформацію і 

застосовувати все це на практиці стає однією з ключових навичок. 
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В умовах глобалізації, інтеграції та інформатизації зростають і 

урізноманітнюються пізнавально-інформаційні запити різних категорій 

дорослих, які вже неможливо задовольнити в межах наявних форм традиційної 

освіти. Відповідно, постає гостра проблема невідповідності сформованої 

системи традиційної освіти новим потребам суспільства й людини. Це 

породжує вимогу іншого підходу до організації освітньої діяльності дорослих – 

навчання повинне відповідати різнорівневим інтересам і можливостям 

громадян, органічно вписуватися в їхній спосіб життя, враховувати специфіку 

запитів того чи іншого контингенту й навіть окремих категорій дорослого 

населення. Процеси безперервної освіти розуміються тепер не тільки як 

«навчання протягом життя» (lifelong learning), а й як «навчання шириною в 

життя» (lifewide learning). Останнє акцентує увагу на розмаїтості видів освіти – 

формальній, неформальній, інформальній, що супроводжують будь-яку сферу 

життєдіяльності сучасної людини [5]. У цьому контексті необхідний новий 

погляд на роль і значення неформальної освіти, спроможний подолати як ті 

стереотипи, що сформувалися раніше, так і ті, що з’являються сьогодні.  

Перший стереотип виявляє ставлення до неформальної освіти як 

несуттєвої й мало важливої, що стосується переважно сфери розваг, хобі, 

дозвілля. Це пов’язано з тим, що в Україні в процесі становлення системи 

неперервної освіти враховувалася лише формальна освіта, а іншим двом видам 

(неформальній та інформальній) не приділялося практично жодної уваги [1]. 

Нерозуміння специфіки неформальної освіти та її соціального потенціалу 

(порівняно з формальною) породжувало недостатність уваги до неї. У 

результаті маємо нині низку невирішених питань у цьому напрямі. Як зауважує 

В. Бахрушин, на відміну від країн ОЕСР чи ЄС, ми не знаємо, скільки в нас 

існує закладів неформальної освіти, скільки в них працює викладачів, скільки 

осіб здобувають таку освіту, які програми є найбільш популярними й 

затребуваними, яких програм не вистачає тощо. Ми маємо дуже обмежену 

інформацію про ресурси, потрібні громадянам для самоосвіти. Ми не вміємо 

оцінювати результати навчання у неформальній та інформальній освіті. І не 

ставимо завдання навчитися це робити, хоча без такого оцінювання офіційне 

визнання цих результатів неможливо. Все це є наслідком відсутності будь-якого 

згадування про неформальну та інформальну освіту в нашому законодавстві, а 

також відсутності в системі освіти багатьох інших важливих складових, які 
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пропонує запровадити новий закон про освіту, зокрема, розвиненої системи 

кваліфікацій, професійних стандартів, ефективної системи забезпечення якості 

освіти та ін. [2]. 

Другий стереотип виявився впродовж останніх кількох років і демонструє 

іншу крайність – протиставлення неформальної освіти формальній. Останнім 

часом неабиякої популярності набувають дискусії щодо переваг неформальної 

освіти і навіть прогнозів, що вона може замінити формальну. Теоретики й 

практики вказують на те, що формальна освіта (навчання в школі, коледжі або 

університеті, а також у всіх інших закладах, спрямованих на здобуття знань у 

рамках національної системи освіти) є консервативною, певною мірою 

примусовою, дає застарілі знання, не готує людину до життя. Натомість 

неформальна освіта пропонує новий зміст і чимало ефективних альтернативних 

видів та форм навчання, що допомагають людям пристосуватися до постійних 

трансформацій суспільства. 

Як показує практика, неформальна освіта дійсно виходить на чільні позиції 

у світових освітніх процесах – це диктується базовими тенденціями сучасного 

розвитку людства. Вона охоплює корпоративні програми освоєння професійних 

навичок і вмінь (у тому числі й на підприємствах), підвищення грамотності 

дорослих і програми базової освіти для осіб, які дочасно завершили навчання у 

школі, а також курси, організовані громадськими організаціями для своїх 

членів, цільової групи чи широкої громадськості [1]. 

Ключовими ознаками неформальної освіти є: добровільність участі, 

доступність для всіх бажаючих, відсутність системи оцінок, різноманітність та 

гнучкість у методах та підходах, інтегративність, творча й демократична 

атмосфера; активність дорослого учня, рівноправність суб’єктів навчального 

процесу, сприймання групи як важливого джерела знань, побудова навчального 

процесу на основі інтересів і потреб того, хто навчається. Неформальна освіта, 

хоча й може плануватися «зверху», але реально виникає й здійснюється тільки 

як відповідь на конкретний освітній запит «знизу». При цьому активність 

дорослих учнів підтримується «зсередини» за рахунок реалізації їхніх 

актуальних потреб та інтересів [5]. 

Завдання створення сучасних, ефективних і конкурентоспроможних 

суспільства і держави неможливо вирішити без оновлення системи освіти, в 

якій неформальна та інформальна освіта мають стати важливими і 

невід’ємними складовими [2]. Однак, ми притримуємося позиції тих 

дослідників, які вважають важливою умовою ефективності професійного 

розвитку виступає органічне поєднання формальної (структурована освіта, 

спрямована на чітко поставлену мету у формі визнаних державних документів), 
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неформальної (будь-яка освітня активність поза формальною системою, 

спрямована на отримання додаткових, знань, умінь, компетентностей); та 

інформальної освіти (незапрограмоване наперед навчання в повсякденному 

житті, індивідуальна пізнавальна діяльність) [3; 4]. Тому для України вкрай 

важливо найближчим часом вжити дієві заходи для подолання відставання у цій 

сфері. Задоволення постійно зростаючих освітньо-пізнавальних потреб різних 

категорій дорослого населення буде ефективним на основі співробітництва між 

державними установами й організаціями, недержавними структурами та 

соціальними партнерами. Таким чином, можемо підсумувати, що неформальна 

освіта, як ніяка інша, безпосередньо відображає й задовольняє не лише 

особистісні, але й професійні потреби й запити різних категорій дорослого 

населення, мобілізує природну здатність особистості до самовдосконалення, до 

внутрішнього духовного зростання, надає широкі можливості у виборі напряму 

й форм освітньої діяльності, як у професійній сфері, так і в різних сферах 

дозвілля, забезпечуючи тим самим умови для самореалізації. 
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ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
УНІВЕРСИТЕТІВ ТРЕТЬОГО ВІКУ В УКРАЇНІ 
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Законодательное обеспечение университетов третьего возраста в Украине. 
Проанализировано современное состояние законодательного обеспечения 
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университетов третьего возраста в Украине и представлено краткий обзор 
проекта Закона Украины «Об образовании взрослых». 
Ключевые слова: университет третьего возраста, законодательное 
обеспечение, пожилые люди. 

Legislative Support of Third Age Universities in Ukraine. The current state of 
legislative support of universities of the third age in Ukraine and a brief overview of 
the draft Law of Ukraine «On Adult Education» are analyzed.  
Keywords: University of the Third Age, Legislative Provision, Elderly People 
Platforms. 

Створення університетів третього віку в Україні є нині одним з актуальних 

завдань у сфері освіти дорослих. Це підтверджує статистика. Останні дані 

аналітичного звіту засвідчують, що Україна входить до 30 найстаріших країн 

світу. Нині люди після 60 років становлять 23% населення країни. За 

національним демографічним прогнозом, на період до 2025 року частка осіб 

віком від 60 років становитиме 25 %, а у 2030 році – понад 26 % [1]. У звітах 

Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України 

зазначено, що в 2061 р. частка дітей у населенні України становитиме 14,9%, 

осіб у віці 60 років і старших – 31,2% (наприклад, у 2013 р. – 21,4%) [2]. 

З огляду на зазначене варто наголосити, що сучасне українське суспільство 

потребує модернізації всіх складових своєї життєдіяльності, але 

фундаментальним є завдання істотного й якісного підвищення ефективності 

освіти впродовж життя. 

На початку ХХІ ст. винятково важливого значення набуває орієнтація 

освіти дорослих на забезпечення соціально-культурного прогресу, довготривале 

підтримання креативного, інноваційного потенціалу кожного дорослого члена 

суспільства. 

Так, у «Національній доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в 

Україні» визначено пріоритетні напрями розвитку системи освіти дорослих в 

Україні до 2020 року, зокрема: розроблення нормативно-правового забезпечення 

формальної і неформальної освіти дорослих, національних програм і стратегій 

розвитку; розширення можливостей громадських організацій щодо вирішення 

просвітницьких та інших завдань в освіті дорослих; оновлення законодавчої 

бази України, розроблення й ухвалення Закону України «Про освіту дорослих», 

здійснення моніторингу культурно-освітніх потреб різних категорій дорослих та 

якості наданих освітніх послуг; створення у структурі МОН України підрозділу 

з освіти дорослих; розроблення науково обґрунтованих, практично спрямованих 

концептуальних підходів до організації неперервної освіти в Україні, 

забезпечення науково-методичного супроводу професійної підготовки 

дорослих; використання прогресивних ідей зарубіжного досвіду організації 

навчання [3]. Важливим кроком у цьому напрямі можна вважати розроблення 
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проєкту Закону України «Про освіту дорослих», у якому передбачено 

пріоритетні завдання, що безпосередньо стосуються і літніх людей, зокрема: 

– забезпечення права особи на освіту впродовж життя; 

– розвиток культури навчання впродовж життя, стимулювання дорослих до 

самоосвіти і саморозвитку;  

– забезпечення активної участі дорослих в суспільному житті, формування 

їхніх громадянських компетентностей;  

– задоволення потреб дорослих у професійному, інтелектуальному, 

культурному й духовному розвитку;  

– забезпечення мобільності й конкурентоспроможності дорослих на ринку 

праці, створення умов, що полегшують їхнє працевлаштування, зміну місця 

роботи, професії, сфери [4]. 

Отже, що освіта дорослих в Україні набуває законодавчого регулювання й 

освітні послуги для людей третього віку також. Підтвердженням тому є 

«Стратегія державної політики з питань здорового та активного довголіття 

населення на період до 2022 року», схвалена розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 11 січня 2018 року. Цей документ розроблено з метою 

створення сприятливих умов для здорового та активного довголіття, 

забезпечення адаптації суспільних інститутів до подальшого демографічного 

старіння та розбудови суспільства рівних можливостей. У ньому визначено 

комплексні заходи щодо підтримки громадян похилого віку, забезпечення їх 

активної участі в суспільному розвитку, підвищення якості життя. 

Ключовим завданням Стратегії є поліпшення умов для самореалізації 

громадян похилого віку та їхньої участі у процесах розвитку суспільства. Для 

досягнення цілей Стратегії розроблено та затверджено план заходів із реалізації 

Стратегії з відповідними фінансовими розрахунками. Одним із пунктів цього 

плану є розвиток соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку», 

зокрема через розвиток центрів активного довголіття, центрів дозвілля, в тому 

числі на базі діючих установ соціального обслуговування [5]. Таким чином, в 

Україні розпочато активну роботу щодо законодавчого підкріплення неперервної 

освіти впродовж життя, нормативно-правового регулювання процесу створення 

університетів третього віку та забезпечення активного довголіття. 
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АКМЕОГЕНЕЗ АНДРАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

Автор висвітлює проблему розвитку андрагогічної компетентності викладача 
післядипломної педагогічної освіти. Наголошено на найвищому рівні 
професіоналізму педагога – акмеологічному. Виділено андрагогічні напрями 
неперервного акмепрофесіогенезу викладачів післядипломної педагогічної освіти. 
Акцентується увага на діяльності створеної науковою спільнотою «Майстерні 
андрагога». 
Ключові слова: андрагогічна компетентність, акмепрофесіогенез, викладач. 

Акмеогенез андрагогический компетентности преподавателя последипломного 
педагогического образования. Автор освещает проблему развития 
андрагогический компетентности преподавателя последипломного 
педагогического образования. Отмечено наивысший уровень профессионализма 
педагога – акмеологический. Выделено андрагогическое направление 
непрерывного акмепрофессиогенеза преподавателей последипломного 
педагогического образования. Акцентируется внимание на деятельности 
созданной научным сообществом «Мастерской андрагога». 
Ключевые слова: андрагогическая компетентность, акмепрофессиогенез, 
преподаватель. 

Acmeogenesis of Andragogical Competence of the Teacher of Postgraduate Pedagogical 
Education.The author highlights the problem of the development of andragogical 
competence of a teacher of postgraduate pedagogical education. The highest level of 
professionalism of the teacher is noted - acmeological. The andragogical direction of 
continuous acmeprofessiogenesis of teachers of postgraduate pedagogical education is 
highlighted. Attention is focused on the activities of the «Andragog's Workshop» created by 
the scientific community. 
Keywords: Andragogic Competence, Acmeprofessiogenesis, Teacher. 

Вступ. Головним завданням діяльності закладів післядипломної 

педагогічної освіти є професійна перепідготовка та підвищення кваліфікації 

освітянських кадрів. Тому необхідність реалізації в системі післядипломної 

педагогічної освіти нового підходу до професійної діяльності педагогічного 

персоналу вимагає особливої уваги до формування андрагогічної 
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компетентності високопрофесійних, творчих здібностей викладача, які життєво 

необхідні у роботі з дорослими. 

Державна політика в галузі післядипломної педагогічної освіти 

грунтується на принципах, визначених у «Національній стратегії розвитку 

освіти в Україні на 2012–2021 рр.», Законі України «Про вищу освіту» та ін., де 

наголошується на важливості проблеми формування особистості і 

професіоналізму сучасного педагога. 

Отже, метою сучасної післядипломної педагогічної освіти, як провідного 

фактора формування акме-професіонала суспільного розвитку, є володіння 

викладачем не тільки професійною компетентністю, а й андрагогічною 

компетентністю, яка дає можливість на високому рівні взаємодіяти з дорослими 

учнями, мобільно реагувати на постійні зміни, що відбуваються у суспільстві. 

Відомі дослідники І. Алексашина, С. Алексєєв, Т. Браже, В. Воронцова, 

Н. Гузій [1] розглядалють питання професіоналізму, підвищення кваліфікації та 

перепідготовки педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної 

освіти як вищі форми і вищі рівні розвитку людини, досягнення вершин 

професіоналізму. 

Мета. В умовах зростання конкурентності на сучасному ринку праці 

професіоналізація викладача має спрямовуватися на формування, розвиток та 

реалізацію індивідуальних акме-якостей, самоосвіту та самовдосконалення, 

цілеспрямований рух до особистісного та професійного акме.  

Методи і підходи. Дослідниця В. Сидоренко наголошує, що в умовах 

післядипломної освіти педагогічний акмепрофесіогенез пов’язаний із задоволенням 

освітніх і професійних потреб фахівців та здійснюється шляхом науково-

методичного супроводу їхнього професійного розвитку, що полягає у створенні 

мережевого диференційованого акмеологічного освітнього простору, де 

відбувається професійна взаємодія рівноправних партнерів на принципах 

людиноцентризму, гуманізму, фасилітативності, індивідуалізації, надання адресної, 

диференційованої допомоги відповідно до індивідуальних запитів, змодельованих 

індивідуальних освітніх траєкторій, спланованої організації заходів курсового і 

міжкурсового періодів, мережевої взаємодії суб’єктів [3, с. 193]. 

Досліджуючи розвиток андрагогічної компетентності педагогічного 

персоналу в закладах післядипломної педагогічної освіти на базі кафедри 

педагогіки, корекційної освіти та менеджменту Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського створено 

«Майстерню андрагога». Напрям дослідницької діяльності розвитку 

андрагогічної компетентності викладача ми розглядаємо як андрагогічний 

акмепрофесіогенез. Процес розвитку андрагогічної компетентності 
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педагогічного персоналу у закладі післядипломної педагогічної освіти, полягає 

в послідовному осмисленні викладачем післядипломної педагогічної освіти 

власної стратегії андрагогічної діяльності у формальній і неформальній освіті 

дорослих; освоєнні науково-інформаційного освітнього простору; створення 

науково-інноваційного середовища та актуалізація потенціалу викладача 

післядипломної педагогічної освіти у конкретні корисні результати набуття 

андрагогічно значущих компетенцій, засвоєння та реалізації інноваційних 

андрагогічних ролей і функцій та досягнення найвищого рівня андрагогічної 

компетентності – андрагогічного акмепрофесіоналізму. 

Виконуючи завдання, окреслені «Положенням про «Майстерню 

андрагога», науково-педагогічні працівники Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України і педагогічний персонал 

кафедри педагогіки, корекційної освіти та менеджменту Чернігівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського 

працюють над розв’язанням актуальних андрагогічних проблем, вирішення 

яких забезпечується використанням оригінальних форм, методів, прийомів, 

засобів навчання, нових освітніх систем або інтеграції традиційних форм, 

методів і прийомів. 

Слід наголосити на андрагогічних напрямах неперервного 

акмепрофесіогенезу викладачів післядипломної педагогічної освіти, за якими 

надаються освітні послуги: коучинговий, предметно-методичний, професійно-

кваліфікаційний, соціальний, експертний, маркетинговий, інформаційно-

комунікаційний, моніторинговий, психолого-мотиваційний та ін. 

Акмеогенез андрагогічної компетентності, досягнення вершин 

андрагогічного акмепрофесіоналізму викладача післядипломної педагогічної 

освіти зумовлюється поєднанням дії трьох груп факторів, які виокремлює 

науковець В. Приходько – об’єктивних, (зовнішня реальна андрагогічна 

діяльність); суб’єктивних, пов’язаних з індивідуальними передумовами міри 

успішності андрагогічної діяльності; об’єктивно-суб’єктивних, зумовлених 

організацією професійного андрагогічного середовища [2]. 

Основні результати. Як виявлено нами в дослідженні, надзвичайно 

важливими загальними акмеологічними факторами досягнення викладачем 

післядипломної педагогічної освіти андрагогічного акмепрофесіоналізму є 

прагнення до самореалізації, самовдосконалення через професійну 

андрагогічну діяльність; високі особистісні і професійні стандарти; високий 

рівень професійного мислення і сприймання андрагогічної діяльності; 

андрагогічна компетентність та сформована особистісна професійна 

спрямованість. 



3-й Міжнародний науково-практичний WEB-форум                                                                                                                                  
РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ  
25-28 травня 2021 року, Київ-Харків, Україна 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Висновки. Отже, акмеогенез андрагогічної компетентності викладача 

післядипломної педагогічної освіти є інтегративним процесом, неперервним, 

динамічним та поетапним. Індивідуальна освітня траєкторія професійного 

формування і вдосконалення фахівця забезпечує загальне та професійне 

становлення професіонала, його готовність до інноваційно-перетворювальної 

творчої діяльності, саморозвиток і самовдосконалення впродовж життя шляхом 

формальної та неформальної освіти. 
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Вступ. В умовах реформування системи освіти, коли найвищою цінністю 

суспільства проголошується людина, сучасна шкільна освіта покликана 

створити оптимальні умови для інтелектуального розвитку та самореалізації 

особистості. Важко прогнозована ситуація з карантином ускладнює організацію 

освітнього процесу. Усі розуміють, що підвищення кваліфікації вже не може 

постійно проходити у звичному офлайн-режимі; усе частіше очна форма 

навчання чергується з дистанційною (далі – ДН). 

Виклад основного матеріалу. Так, наприклад, у КВНЗ «Харківська 

академія неперервної освіти» насамперед визначилася, які сервіси та 

інструменти потрібно обрати для роботи, як організувати групову роботу із 

застосуванням технологій дистанційного навчання, які моделі змішаного 

навчання можна використовувати в освітній діяльності, щоб педагоги мали 

доступ до всієї необхідної інформації. Уважаємо, що оптимальним варіантом в 

такій ситуації є організація змішаного навчання, оскільки така форма поєднує в 

собі очну та дистанційну форми й при цьому є більш ефективною, ніж кожна з 

них окремо. Слухачі засвоюють частину матеріалу онлайн і певною мірою 

самостійно керують своїм часом, а частину – офлайн (на курсах підвищення 

кваліфікації КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»). Водночас, це 

логічно пов’язані між собою компоненти теми. Такий підхід дає можливість 

контролювати час, місце, спосіб (траєкторію) та темп опанування матеріалом.  

Слухачам курсів підвищення кваліфікації було запропоноване анкетування, 

у якому було запропоноване запитання щодо перешкод, які можуть виникнути 

під час змішаного навчання (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Перешкоди, які виникли в слухачів під час змішаного навчання 

 

Аналіз проблем, пов’язаних зі змішаним навчанням, свідчить, що кожен 

педагог повинен ретельно планувати своє підвищення кваліфікації, уміти чітко 

визначати цілі, методи роботи та прогнозувати кінцевий результат. Розвиток 
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освітньої системи підвищення кваліфікації вчителів ставить безліч питань щодо 

змісту й організації курсів та методичного забезпечення їх викладання. Так, на 

запит учителів професорсько-викладацький склад кафедри методики навчання 

мов і літератури КВНЗ «Харківська академія непевної освіти» постійно 

здійснює пошук та реалізацію оптимальних затребуваних форм навчання, що 

сприяє підвищенню мотивації слухачів до неперервного професійного 

вдосконалення щодо якісного викладання свого предмета; урізноманітнює 

тематику фахових та тематичних спецкурсів з метою найповнішого 

забезпечення професійних потреб педагогічних працівників. Заняття, які 

проходять у дистанційній формі, відрізняються від стандартних. Так, 

наприклад, в умовах ДН онлайн-заняття курсів підвищення кваліфікації 

проходять із показом навчальних презентацій, слайд-шоу, відео з тестуванням 

чи коментуванням, із використанням хмарних технологій в мережі Інтернет, 

заочних відеоекскурсій, відеоімпровізацій тощо, що дає можливість задіяти всі 

канали сприйняття інформації: візуальний, аудійний, кінестетичний. Так, 

наприклад, Google-диск надає можливість не тільки зберігати інформацію на 

ньому, а ще й разом зі слухачами можемо керувати доступом до файлів і спільно 

редагувати їх незалежно від свого місця знаходження. Тому проблему 

виконання завдань в умовах ДН вирішити дуже просто та зручно для кожного 

слухача. Для проведення відеоконференцій викладацько-професорський склад 

задіює в навчальному процесі сервіс Zoom, використовуючи функцію 

демонстрації екрану, що дає змогу показувати слухачам навчальні презентації, 

відео тощо. Важливим є те, що здобувачі освіти стають співавторами заняття, 

отримуючи доступ до роботи з презентацією, віртуальною дошкою тощо. Також 

під час онлайн-занять, які вимагають спільної взаємодії, застосовують 

віртуальну інтерактивну дошку Padlet (https://padlet.com). 

Послуговуючись інструментами цього вебресурсу, можна оформити дошку 

й наповнити її даними, організувати спільний доступ користувачів до неї, 

експортувати дошку в різні формати, розмістити її в соціальних мережах, що 

сприятиме кращому сприйманню навчального матеріалу, підвищенню інтересу 

до предмета, формуванню вмінь як самостійної, так і спільної роботи тощо. 

Будь-який вид ДН передбачає контроль знань. За такої організації освітнього 

процесу оптимальною формою є онлайн-тестування, що дозволяє організувати 

швидке оцінювання рівня опанування матеріалу слухачами. Більшість 

викладачів кафедри методики навчання мов і літератури КВНЗ «Харківська 

академія неперервної освіти» у своїй практиці використовує конструктор тестів 

від платформи «Всеосвіта» (https://vseosvita.ua/test). Він має три режими 

тестування: активний, запланований та керований. 

https://padlet.com/
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В усіх режимах відбувається спостереження за проходженням слухачами 

онлайн-тесту.  

Висновки. Безперечно, змішаний підхід в освітньому процесі є однією з 

найбільш актуальних освітніх технологій сьогодення, оскільки дозволяє 

скористатися гнучкістю і зручністю дистанційного курсу та перевагами 

традиційного навчання. 

Серед сучасних підходів до навчання він займає провідне місце. Таким 

чином, вважаємо, що для широкого застосування змішаного навчання, як 

технології змін і трансформацій, необхідні додаткові зусилля як закладів 

післядипломної освіти, так і самих слухачів підвищення кваліфікації. 

Змішане навчання має переваги та недоліки, але завдяки постійному 

розвитку та спрямованості на підтримку особистісно-орієнтованого навчання, 

дозволяє розглядати його як затребувану технологію змін і трансформацій. 

Інструменти для дистанційної освіти залишатимуться актуальними й після 

карантину. Тому варто навчитися користуватися ними ефективно. 
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ЩОДО ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
СУБ’ЄКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

У статті наголошено на важливості взаємодії усіх заінтересованих сторін 
щодо забезпечення ефективного функціонування та розвитку освіти 
дорослих. Виокремлено основні вимоги щодо механізмів такої взаємодії, а 
також акцентовано увагу на необхідності подолання існуючих недоліків 
щодо державної політики у сфері освіти дорослих як шляху реалізації однієї з 
Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року – заохочення 
можливості навчання впродовж життя для всіх. 
Ключові слова: освіта дорослих, навчання впродовж життя, провайдери 
освітніх послуг, державна освітня політика. 

Касаемо проблемы обеспечения механизмов эффективного взаимодействия 
субъектов реализации государственной политики в сфере образования 
взрослых. В статье идет речь о важности взаимодействия всех 
заинтересованных сторон касаемо обеспечения эффективного 
функционирования и развития образования взрослых. Выделены основные 
требования касаемо механизмов такого взаимодействия, а также 
акцентировано внимание на необходимости преодоления существующих 
недочетов в государственной политике в сфере образования взрослых как 
пути реализации одной из Целей устойчивого развития Украины на период 
до 2030 года – поощрение возможности обучения в течение жизни для всех. 
Ключевые слова: образование взрослых, обучение в течение жизни, провайдеры 
образовательных услуг, государственная образовательная политика. 
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Regarding the Problem of Ensuring the Mechanisms of Effective Interaction of 
Subjects of Implementation of State Policy in the Field of Adult Education. The article 
emphasizes the importance of cooperation of all stakeholders to ensure the effective 
functioning and development of adult education. The main requirements for the 
mechanisms of such interaction are highlighted, as well as the need to overcome 
the existing shortcomings of the state policy in adult education as a way to achieve 
one of the Sustainable Development Goals of Ukraine until 2030 – to encourage 
lifelong learning for all. 
Keywords: Adult Education, Lifelong Learning, Providers Of Educational Services, 
State Educational Policy. 

Пріоритет ролі інформації, знань, прискорення та трансформація 

цивілізаційного розвитку сучасного суспільства постає вирішальним фактором 

у забезпеченні підготовки мобільної, конкурентоспроможної, здатної до 

сприйняття і здійснення перетворень особистості. Водночас, необхідність все 

частіше змінювати її соціальний і професійний статус накладає свої вимоги 

щодо постійного підвищення власної кваліфікації. 

Зважаючи на соціально-економічну, політичну, демографічну світову та 

національну ситуації, а також передбачаючи подальший стрімкий розвиток 

інформаційного суспільства, актуальність освіти дорослих набирає все більше 

обертів. Саме дієва, цілісна національна система освіти дорослих постає 

важливим індикатором реалізації однієї з Цілей сталого розвитку України на 

період до 2030 року, а саме «забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної 

освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх» [4]. 

Мета дослідження – виокремити та проаналізувати основні механізми 

взаємодії між суб’єктами реалізації державної політики у сфері освіти дорослих 

як запоруки її подальшого успішного розвитку. Нині, державна політика у сфері 

освіти дорослих не забезпечена достатньою мірою нормативно-правовим 

підгрунтям. Яскравим прикладом є відсутність окремого закону, який би 

регулював і визначав чіткі організаційні механізми її реалізації. Усі принципи та 

завдання, що стосуються забезпечення правових, фінансових засад 

функціонування освіти дорослих в Україні задекларовано у проєкті Закону 

України «Про освіту дорослих» [3]. 

Водночас, реалізація права дорослої особи на освіту впродовж життя має 

бути забезпечена як організаційно так і функціонально у рамках спільної 

діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

інститутів громадянського суспільства, закладів освіти, роботодавців, інших 

заінтересованих осіб тощо. Відтак, успішна співпраця між усіма суб’єктами 

реалізації державної політики у сфері освіти дорослих передумовлено 

створенням сприятливих умов для забезпечення ефективної реалізації концепції 
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навчання впродовж життя. Серед вагомих недоліків державної політики у сфері 

освіти дорослих відзначають такі [2]: 

− основу освіти дорослих становить, в переважній більшості, 

післядипломна освіта за рахунок підвищення кваліфікації і перепідготовки 

дипломованих фахівців; 

− відсутні системні пропозиції з надання освітніх програм для дорослих з 

огляду на їх особисті потреби, дієздатність, вік; 

− ускладнено діяльність міжнародних донорів з освіти дорослих; 

− не поширено, на достаньому рівні, практику фінансової підтримки 

державним і місцевим бюджетами провайдерів освіти дорослих; 

− власне ставлення споживачів освітніх послуг до освіти дорослих як до 

особистої справи і, переважно, завдань комерційної освіти; 

− відсутність законодавчої і нормативно-правової бази, що регулює 

державну політику у сфері освіти дорослих. 

Враховуючи особливості державної політики та спираючись на 

актуальність і необхідність створення й підтримки потужної національної 

системи освіти дорослих, серед основних механізмів ефективної взаємодії 

суб’єктів її реалізації ми виокремлюємо такі, як: 

− чітке законодавче та нормативно-правове забезпечення державної 

політики у сфері освіти дорослих, зокрема, закріплення вимог щодо координації 

та взаємодії різних суб’єктів діяльності із системного і послідовного здійснення 

цієї освіти; 

− забезпечення органами державної влади (органами місцевого 

самоврядування) теріторіальної доступності освіти дорослих у кожній області, 

та врахування, за рахунок взаємодії на договірних засадах з широким спектром 

провайдерів освіти дорослих, інтересів і пропозицій відповідних 

територіальних громад; 

− інтенсифікація та розширення меж взаємодії органів державної влади 

(органів місцевого самоврядування) з представниками бізнес-структур, 

приватним сектором, закладами освіти, інститутами громадянського 

суспільства, науковими установами з метою створення і розвитку мережі 

центрів освіти дорослих шляхом їх фінансової підтримки, реалізації 

відповідних місцевих програм та проєктів розвитку освіти дорослих тощо; 

− забезпечення потужного державно-громадського управління у сфері 

освіти дорослих, що сприятиме підвищенню ефективності управлінських 

рішень, що мають спрямовуватися на задоволення суспільних інтересів; 

− налагодження зв’язків органів державної влади (органів місцевого 

самоврядування) із провайдерами освіти дорослих та потенційними 
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роботодавцями на умовах довгострокої співпраці, що забезпечуватиме 

системний моніторинг потреб національного, регіонального і місцевого ринків 

праці, й впливатиме на вирішення проблем безробіття тощо. 

Таким чином, забезпечення ефективної взаємодії суб’єктів реалізації 

державної політики у сфері освіти дорослих постає одним із пріоритетних 

завдань освітньої політики в цілому як чітко сформульований напрям у 

загальній стратегії навчання впродовж усього життя. 
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АНДРАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО САМОРОЗВИТКУ 
ПЕДАГОГА У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ 

У роботі зазначено, що основою професійного саморозвитку є особистісний 
саморозвиток, спрямований на становлення творчої індивідуальності 
педагога. Висвітлено андрагогічні умови: організаційно-педагогічні, 
навчально-методичні, психолого-андрагогічні, що забезпечують професійно-
особистісний саморозвиток педагога у післядипломній освіті. Наголошено, 
що показником ефективності застосування андрагогічних умов виступає 
сформованість внутрішньої мотивації до професійно-особистісного 
саморозвитку. Підсумовано, що використання андрагогічних умов в рамках 
безперервної освіти сприяє підвищенню ефективності навчання дорослих за 
рахунок посилення внутрішньої мотивації педагога до професійно-
особистісного саморозвитку. 
Ключові слова: андрагогічні умови, професійно-особистісний саморозвиток, 
післядипломна педагогічна освіта. 

Андрагогические условия профессионально-личностного саморазвития 
педагога в последипломном образовании. В работе отмечено, что основой 
профессионального саморазвития является личностное саморазвитие, 
направленное на становление творческой индивидуальности педагога. 
Освещены андрагогические условия: организационно-педагогические, 
учебно-методические, психолого-андрагогические, которые обеспечивают 
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профессионально-личностное саморазвитие педагога в последипломном 
образовании. Отмечено, что показателем эффективности применения 
андрагогических условий выступает сформированность внутренней 
мотивации к профессионально-личностному саморазвитию. Подытожено, 
что использование андрагогических условий в рамках непрерывного 
образования способствует повышению эффективности обучения взрослых 
за счет усиления внутренней мотивации педагога к профессионально-
личностному саморазвитию. 
Ключевые слова: андрагогические условия, профессионально-личностное 
саморазвитие, последипломное педагогическое образование. 

Andragogical Conditions of Professional-Personal Self-Development of a Teacher in 
Postgraduate Education. The paper notes that the basis of professional self-
development is personal self-development aimed at the formation of creative 
individuality of the teacher. The andragogical conditions are covered: 
organizational-pedagogical, educational-methodical, psychological-andragogical, 
which provide professional and personal self-development of the teacher in 
postgraduate education. It is emphasized that the indicator of the effectiveness of 
the use of andragogical conditions is the formation of internal motivation for 
professional and personal self-development. It is concluded that the use of 
andragogical conditions in the framework of continuing education contributes to 
the effectiveness of adult learning by strengthening the internal motivation of the 
teacher to professional and personal self-development. 
Keywords: Andragogical Conditions, Professional and Personal Self-Development, 
Postgraduate Pedagogical Education. 

Вступ. Модернізація системи освіти, як це визначено в Національній 

доктрині розвитку освіти, спрямовує педагога на безперервне професійне 

самовдосконалення. У прагненні педагога до саморозвитку виражена вища 

форма розвитку його особистості й професіоналізму. Ця проблема стає дедалі 

актуальнішою для нашого суспільства, в якому в умовах вільної конкуренції 

будуть працювати висококваліфіковані фахівці, спроможні оперативно 

приймати самостійні рішення, бути активними й творчими, гідно представляти 

інноваційно-інтелектуальний потенціал країни у світовому та європейському 

освітньому просторі [2]. Одним із важливих шляхів вирішення цієї проблеми 

виступає створення в системі післядипломної педагогічної освіти таких 

андрагогічних умов і засобів стимулювання професійно-саморозвитку 

педагогів, які б сприяли пробудженню потреби в самоактуалізації, 

самоствердженні та життєтворчості, бажанні творити свою особистість. 

Метою дослідження є висвітлення андрагогічних умов, що забезпечують 

професійно-особистісний саморозвиток педагога у післядипломній педагогічній 

освіті. 

Методи. У роботі було використано аналіз і синтез наукової та навчально-

методичної літератури для порівняння, зіставлення різних поглядів на 

досліджувану проблему. 
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Основні результати. Зауважимо, що жоден навчальний заклад у системі 

освіти не має таких потужних можливостей впливу на процес стимулювання 

професійно-особистісного саморозвитку педагогів, як система післядипломної 

педагогічної освіти, якій належить пріоритетна функція у спрямуванні фахівців 

на професійний саморозвиток «упродовж життя». 

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що основою професійного 

саморозвитку є особистісний саморозвиток, який спрямований на становлення 

творчої індивідуальності педагога. Як зазначають дослідники [2], 

саморозвиток – це прагнення людини до виявлення, усвідомлення та 

вдосконалення своїх особистісних якостей. Цей процес розглядається як 

становлення й інтеграція в педагогічній діяльності особистісних, професійних 

якостей і здібностей, методологічних, методичних, дослідницьких знань і вмінь, 

але головне – це активне якісне перетворення педагогом свого внутрішнього 

світу, яке приводить, власне, до самоактуалізації та реалізації його творчого 

потенціалу. Ми розуміємо саморозвиток як процес саморуху особистості до 

нового якісного стану, як здатність зберігати та вдосконалювати свою власну 

цілісність на основі самоорганізації. Професійно-особистісний саморозвиток ми 

визначаємо як інтегративний процес свідомого особистісного становлення, 

заснований на взаємодії внутрішньо значущих і активно-творчо сприйнятих 

зовнішніх факторів. Особистісними механізмами саморозвитку є самопізнання, 

саморефлексія, самовизначення, самопроектування, саморегуляція, самоосвіта, 

самореалізація, самоактуалізізація, самопрезентація, що ведуть до подальшої 

соціалізації дорослого. 

У післядипломній освіті навчання розглядається як відкрита динамічна 

система взаємодії дорослого-слухача та викладача-андрагога, який виконує 

фасилітативні функції. Освітнє середовище створене з урахуванням 

особистісно-орієнтованого, андрагогічного, діяльнісного, гуманітарно-

аксіологічного, культурологічного, компетентнісного, контекстного підходів та 

андрагогічних принципів: пріоритету самостійного навчання; спільної 

діяльності; опори на досвід учня; індивідуалізації навчання; системності 

навчання; контекстності навчання; актуалізації результатів навчання; 

елективності навчання; розвитку освітніх потреб; усвідомленості навчання [1]. 

Система умов і засобів, що забезпечують якість професійно-особистісного 

саморозвитку педагога, представлена наступним комплексом андрагогічних 

умов. Організаційно-педагогічні умови включають в себе: індивідуальність 

навчання, гнучкість навчання, внутрішню відкритість, компактність і 

прискореність навчання, адаптивність. Навчально-методичні умови 

припускають забезпеченість дорослих учнів навчально-методичними 
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матеріалами, що включають різні види лекцій, практичних завдань з 

використанням елементів дистанційного навчання, індивідуальних електронних 

тестових завдань, які враховують особливості дорослих учнів; можливість 

вибору форм презентації самостійно отриманих знань; авторизований підхід 

дорослого учня до процесу власного навчання. Психолого-андрагогічні умови 

передбачають створення ситуації, в якій у дорослого слухача при зіставленні 

поставлених цілей і передбачуваних результатів освітньої діяльності виникають 

внутрішні протиріччя як джерело розвитку, які сприятимуть особистісному та 

професійному зростанню [1]. Важливою умовою освітнього процесу дорослих 

виступає андрагогічна компетентність викладача системи підвищення 

кваліфікації та професійної перепідготовки, що враховує багатоваріантність 

вимог до андрагога, який виступає в якості агента соціалізації дорослого учня. 

Зауважимо, що показником ефективності застосування андрагогічних умов 

виступає сформованість внутрішньої мотивації до професійно-особистісного 

саморозвитку. Внутрішня мотивація сприяє перетворенню знань у потребу 

професійного розвитку, активізує гностичну діяльність, спонукає особистість 

до спрямованої навчально-професійної діяльності. Вважаємо, що мотивована 

пізнавальна діяльність дорослих-слухачів буде успішною, якщо вона буде 

будуватися на основі єдності мотивів, практико-орієнтованих пізнавальних 

потреб і інтересів, самоаналізу та самоконтролю. 

Висновки. Отже, андрагогічні умови освітнього процесу дорослих в межах 

безперервної освіти являють собою систему, впровадження якої дасть 

підвищення ефективності навчання дорослих за рахунок посилення 

внутрішньої мотивації педагога до професійно-особистісного саморозвитку. 
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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТИ: ПЕРЕХІД ВІД ОСВІТНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА ДО ОСВІТНЬОЇ ЕКОСИСТЕМИ 

Вступ. Четверта промислова революція і в цілому діджиталізація 

безумовно впливають на сучасні заклади вищої освіти. Широке впровадження 

цифрових технологій в освітню та управлінську діяльність формує додатковий 

до вже існуючого переліку базових типів закладів вищої освіти (далі – ЗВО): 

дослідницький, підприємницький, інноваційний [1]. Актуальність 

діджиталізації освіти саме в даний час зв'язується з потребами цифрової 

економіки в кадрах, підготовлених до діяльності в рамках її ідеології та 

технологій. 

Діджиталізація послідовно поширюється на освітні та управлінські 

процеси в системі вищої освіти. Ці тенденції на рівні ЗВО відображаються в 

появі і розвитку концепції «цифрового університету» і вважалася більш 

просунутою концепції цифрової університетської екосистеми. 

«Цифровий університет» допускає найрізноманітніші інтерпретації - від 

конкретних, що включають опис набору «необхідних» для використання 

цифрових інструментів (обладнання, мереж, програмного забезпечення), до 

аксіоматичних, які передбачають прагнення до максимально повного 

використання сучасних інформаційних і пов'язаних з ними технологій [2]. 

У дослідженні розглядаються дискусійні аспекти формування сучасних 

освітніх взаємодій в умовах діджиталізації освіти. Розглядається концепція 

цифрової університетської екосистеми. Аналізуються результати впровадження 

цифрових технологій в процеси навчання і управління в українських та 
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зарубіжних ЗВО, перспективи та обмеження на шляху їх поширення, а також 

супутні процесу цифровізації університетів ризики [3, 4]. За аналогією зі 

структурою поняття «цифрова економіка» формується визначення «цифрова 

освіта» як навчальна і виховна діяльність, заснована на переважно цифровій 

формі подання інформації навчального та управлінського характеру, а також 

актуальних технологіях її зберігання і обробки, що дозволяє істотно підвищити 

якість освітнього процесу та управління їм на всіх рівнях. При цьому 

«діджиталізація освіти» трактується як перехід від традиційної освіти до 

цифрової. 

Наростаюча інтеграція освітніх екосистем, що обумовлена діджиталізацією 

і глобалізацією, визначає в якості вихідних цінностей критичне мислення і 

креативність, вміння працювати в команді, емоційний і соціальний інтелект, 

відповідальність за прийняття рішень, готовність до «служіння» іншим і 

когнітивну гнучкість. Саме ці цінності визначають формування і подальший 

розвиток студентів в умовах нової екосистеми освіти. В основі цієї екосистеми 

лежать не тільки цифрові технології, але й стратегія складних і 

взаємообумовлених переходів від колективного навчання до індивідуалізації, а 

від неї, через диференціацію до персоналізації освітніх взаємодій. Саме ця 

світова тенденція змінює природу глобального освітнього простору, а так само і 

національних освітніх екосистем від форматів 2.0 і 3.0 до формату 4.0, який 

відповідає VI технологічного укладу. Це відображає не тільки важливість для 

системи вищої освіти завдання односпрямованого розвитку з суспільством і 

економікою, а й високу затребуваність фахівців з новими компетенціями, 

необхідними в сучасних умовах. 

Кінцева мета трансформації і модернізації університетів – НЕ 

впровадження нових технологій саме по собі, а ОТРИМАННЯ освітнього 

результату, в тому числі збільшення практико-орієнтованих компетенцій 

випускників. У зв'язку з цим доцільно проаналізувати тренди, пов'язані з 

трансформацією концепції «цифрового університету», відповідні зарубіжні 

дослідження і практики її реалізації. 

З огляду на множинності підходів і рішень, різноманітності досвіду, самої 

специфіки цифровізації і стрімких темпів її втілення, результати і рекомендації 

не можуть бути зведені до єдиної моделі. 

У результаті робиться висновок про необхідність при формуванні і 

розвитку цифрових університетських екосистем брати до уваги цілий комплекс 

факторів, що враховують відмінності в умовах, завдання та результати їх 

побудови. Основний висновок полягає в необхідності інтеграції концепції 

цифровізації в стратегії розвитку ЗВО. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИЗАЙН ЯК ШЛЯХ ДО РЕЗУЛЬТАТИВНОГО 
ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ 

У тезах розглядається питання суті впровадження педагогічного дизайну в 
закладах освіти з метою підвищення ефективності та результативності 
електронного навчання під час дистанційній та змішаній формі організації 
процесу навчання. 
Ключові слова: Дистанційна освіти, електронне навчання, педагогічний 
дизайн. 

Педагогіческий дизайн как путь к результативности электронного обучения. В 
тезисах рассматривается вопрос особенности использования 
педагогического дизайна в учебных заведениях с целью повышения 
эффективности и результативности электронного обучения при 
дистанционном и смешанного обучения. 
Ключевые слова: дистанционное образование, электронное обучение, 
педагогический дизайн. 

Pedagogical Design as a Way to Effective E-Learning 
Theses consider the question of the peculiarities of the use of pedagogical design in 
educational institutions in order to increase the efficiency and effectiveness of e-
learning in distance and blended learning. 
Keywords: Distance Education, E-Learning, Pedagogical Design. 

Вступ. На сьогодні питання якості цифрової освіти є важливим і 

невід'ємним в межах підвищення ефективності освітніх послуг, які надають 

заклади освіти під час дистанційного та змішаного навчання. У 1998 році один з 

провідних ідеологів використання інформаційних технологій в освіті Девід 

Меррілл (М. David Merrill) заявив про те, що «інформація сама по собі ще не 

навчання» ( «Information is Not Instruction»). Завжди дуже легко захопитися 

«технологічної» стороною навчання, заснованою на нових інформаційних 

технологіях – на шкоду справжнім результатами навчання [1]. 
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Мета, методи і підходи. Занадто багато так званого «e-Learning» – це 

просто інформація, перенесена в Інтернет без відповідної демонстрації, 

практики, зворотного зв'язку і керівництва навчанням здобувачів освіти. А як 

уже говорилося, інформація, як така, навчанням не є. На противагу таким 

електронним ресурсам, ресурси, побудовані на основі теорій навчання, 

дозволяють здійснювати даний е-learning – навчання, яке буде ефективним, 

результативним і захоплюючим. 

Щоб гарантувати ефективність, результативність і захопливість будь-якої 

освітньої програми, слід пам'ятати, що технології змінюються, а принципи, 

фізіологічні та психологічні можливості людини до навчання – немає. Для того 

щоб люди вчилися, необхідно забезпечити відповідну наявність практики, 

надати структури знань, а також забезпечити правильне керівництво 

навчанням. Вірне використання зазначених підходів для організації навчання 

розглядається в напрямку, який має назву педагогічний дизайн [2]. 

Визначення педагогічного дизайну формулюється так: «педагогічний 

дизайн базується на розумінні, поліпшенні і застосуванні методів навчання» [3]. 

Результатом педагогічного дизайну як професійної діяльності є щось подібне 

архітекторським кресленням – проєкту того, яким має бути навчання. 

Педагогічний дизайн як наукова дисципліна стосується питань вивчення 

оптимальних проектів. З яких елементів складається такий проєкт? 

Педагогічний дизайн пов'язаний не просто з описом діяльності як такої, а з 

питаннями інтеграції інформаційних засобів, нових мультимедіа в освітню 

діяльність. Всі моделі педагогічного дизайну включають фазу проєктування, 

розробки, перевірки і апробації освітніх ресурсів. 

Основні результати. При визначенні спеціальної фази розробки 

електронних матеріалів традиційні моделі педагогічного дизайну не пояснюють 

зв'язків цієї фази з іншими фазами процесу. 

Інтеграція розробки електронних освітніх ресурсів і педагогічного дизайну 

може здійснюватися на трьох рівнях діяльності: рівень освітнього контексту; 

рівень вимог; рівень проєктування. 

Рівень освітнього контексту включає всі елементи, які традиційно є 

частиною аналітичної фази моделей педагогічного дизайну, підрозділяючи їх на 

два види: аналіз здобувачів освіти і аналіз викладачів. 

Аналіз здобувачів освіти включає чотири елементи [2]: 

1. Аналіз стилів навчання (бажані способи сприйняття і обробки 

інформації). 

2. Аналіз мотивації, тобто усвідомлюваною важливості навчання і 

усвідомлюваної можливості успіху. 
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3. Базові знання з предмета. 

4. Навчальні здібності, тобто, як здобувачі освіти можуть вчитися 

самостійно або використовуючи спеціальні навчальні матеріали, і, відповідно, 

яке керівництво буде потрібно їм в навчанні. 

Аналіз викладачів складається з чотирьох елементів, які розглядають 

викладання з загальної точки зору: 

1. Галузь знань - визначення змісту навчання. 

5. Цілі навчання - опис того, що навчають, повинні знати або вміти робити 

після проходження курсу навчання. 

6. Тимчасові і просторові обмеження, тобто загальна кількість годин, 

кількість сесій, тривалість в тижнях або місяцях, наявність приміщень та 

технічного оснащення. 

7. Оцінка: дизайн оцінки є частиною самого дизайну. 

Рівень освітнього контексту не вводить ніяких нововведень в звичайну 

модель, але він потрібен для забезпечення розробки електронних ресурсів. 

Аналіз двох типів вимог одночасно має свої переваги: 

1. Приводить до єдиного спільного розуміння усіма членами команди. 

8. Допомагає краще організуватися на ранніх стадіях розробки. 

9. Збільшує ефективність і продуктивність обох процесів дизайну. 

10. Покращує взаємну узгодженість вимог до навчання і до електронних 

освітніх ресурсів, і, отже, проєктної діяльності 

Висновки. У процесі використання педагогічного дизайну 

використовуються певні вимоги і приймаються рішення, як з навчальної 

діяльності, так і з мультимедіа додатків. В цьому випадку обидва процеси 

дизайну можуть проходити паралельно, маючи деякі точки дотику, так як 

конкретний зміст повинно бути визначено і структуровано спільно. 
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ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ: ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС 

Педагогічні інновації є одним із постійних викликів у вищій освіті, оскільки 
поєднують рамки освітніх систем, адаптацію до змін і потреб суспільства у 
працевлаштуванні, навчальні програми, технологічні трансформації та 
останні тенденції досліджень у сфері освіти та педагогіки. У тезах розглянуті 
виклики педагогічних та технологічних інновацій та представити модель 
перевернутого класу як одну з успішних стратегій у сучасній педагогіці, а 
саме у вищій освіті.  
Ключові слова: перевернутий клас, освітні технології, змішане навчання, 
навчальна діяльність, інформаційні платформи. 

Инновации в образовании: цифровые технологии и перевернутый класс. 
Педагогические инновации являются одним из постоянных вызовов в 
высшем образовании, поскольку объединяют рамки образовательных 
систем, адаптацию к изменениям и потребностям общества в 
трудоустройстве, обучающие программы, технологические трансформации и 
последние тенденции исследований в сфере образования и педагогики. В 
тезисах рассмотрены вызовы педагогических и технологических инноваций 
и представлена модель перевернутого класса как одна из успешных 
стратегий в современной педагогике, а именно в высшем образовании. 
Ключевые слова: перевернутый класс, образовательные технологии, 
смешанное обучение, обучающая деятельность, информационные 
платформы. 

Innovations in Education: Digital Technologies and the Flipped Classroom. 
Pedagogical innovation is one of the constant challenges in higher education, as it 
integrates the framework of educational systems, adaptation to changes and 
society's employment needs, training programs, technological transformations and 
the latest trends in research in education and pedagogy. The theses examine the 
challenges of pedagogical and technological innovation and present the flipped 
classroom model as one of the successful strategies in modern pedagogy, namely in 
higher education. 
Keywords: Flipped Classroom, Educational Technology, Blended Learning, Learning 
Activities, Information Platforms. 

Вступ. Сьогодні в активному навчанні учень бере на себе більш активну 

місію, в якій він вирішує проблеми, розробляє проєкти та створює можливості 

для побудови знань. Ця концепція просувається за допомогою кількох 

стратегій, що використовують дослідження, гейміфікацію, проблемне 

навчання (ПН) і концепцію «перевернутого класу», яку MIT (Массачусетський 

технологічний інститут) і Гарвард використовували та глибоко досліджували. 

Ці університети досліджували інноваційні та освітні технології, зосередившись 

на студентові, який навчається перед заняттям, роблячи клас активним 

навчальним простором, з практичною діяльністю в супроводі викладача, який 
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тепер має нову місію, відмінну від традиційного змісту. презентація. Пандемія 

коронавірусу перевернула світ з ніг на голову і змусила нас по-новому 

поглянути на інноваційні технології змішаного навчання і, зокрема, на 

технології перевернутого класу. У дослідженні розглядаються принципи, на 

яких має базуватися процес навчання в моделі «перевернутого класу». 

Обговорюються платформи та сервіси, які забезпечують найбільш ефективну 

передачу матеріалів студентам для вивчення та максимально орієнтовані на 

самостійну роботу студентів. Проаналізовано показники адаптації студентів до 

умов змішаного навчання (фактичні результати навчальної діяльності; ступінь 

задоволеності студентів результатами навчальної діяльності; самооцінка 

готовності до використання технологій дистанційного навчання в навчальному 

процесі; навички та вміння самостійної роботи та самоорганізації). 

Суспільство та освіта у 21 столітті є глибоко складними, дедалі більш 

вимогливими до кодування та декодування повідомлень через свою 

мультикультурну природу, у постійних технологічних змінах, з дискурсивними 

варіантами, з різними медіа та інтерактивними інформаційними платформами, 

які запускають океани інформації для громадян, для чого він рідко має час та 

інструменти для аналізу, фільтрації та засвоєння. Ця нова пов’язана мережа 

контекстів заслуговує наступного аналізу Флореса [1]: «Це факт, що 

культурний, соціальний та політичний контекст професії вчителя глибоко 

змінився за останні десятиліття, але ми можемо поставити під сумнів, наскільки 

навчальна програма і педагогічна практика вчителів, а також процес їхньої 

підготовки трансформувалися перед обличчям викликів цифрової епохи, в якій 

ми живемо. Фактично, протягом останніх двох десятиліть школи, а отже, і 

вчителі стикаються з дедалі більше складні вимоги та виклики, а саме 

розширення їхніх обов'язків і ролей (через, наприклад, багатокультурний 

контекст, у якому йому доводиться працювати, зміни в структурі сім'ї та 

розширення її функцій, які виходять за рамки класної кімнати та його 

дисципліни), зростання впливу засобів масової інформації у вихованні 

студентів, співіснування різних освітніх моделей у полікультурному 

суспільстві, збільшення можливостей для навчання студентів. навчання поза 

школою завдяки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, зростання 

бюрократії, підзвітності та громадського контролю тощо». 

Таким чином, існує потрійна потреба в змінах: навчальні заклади повинні 

розуміти виклики цього нового суспільства технологій та інформації [2], 

повинні йти в ногу з новими характеристиками цього покоління, зануреного в 

кіберкультуру, і повинні забезпечувати нові освітні практики на чолі з 

вчителем, який відповідає цим завданням. Треба терміново готувати тренерів 
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для цієї нової реальності, з інформаційно-комунікаційними технологіями, 

іміджем, навчальними платформами, новими дидактичними ресурсами, завжди 

з використанням на основі критичного мислення. Як добре писав Гаргрівз [3], 

«Хороші вчителі – це не просто добре змащені машини. Це емоційні, 

пристрасні істоти, які спілкуються зі своїми учнями і встигають наповнювати 

свою роботу та заняття задоволенням, творчістю, викликами та радощами». 

Однак прийняття нових технологій вимагає, як зазначає Понте [4], глибшої 

рефлексивної вправи, яка включає в себе те, які методології слід 

використовувати відповідно до студентів. Однією з найуспішніших 

методологій останніх років є перевернутий клас, який зосереджується на 

студенті як на центрі класної кімнати та центрі діяльності. 

Концепція перевернутого класу досі викликає різні аналізи та підходи. 

Багато хто підкреслює переваги цієї методології навіть під час недавньої кризи 

COVID-19. Тао Тан та ін. [5] пишуть, що оскільки перевернутий клас також 

використовує онлайн-ресурси для навчання, вважається, що поєднання онлайн-

викладання з перевернутими класами може відкрити нову модель змішаного 

навчання для відповідних курсів та покращити ефективність навчання онлайн-

класу. Вони також вважають, що перевернуте навчання може розширити 

можливості онлайн-викладання і є потомком змішаного навчання. Автори, 

цитуючи Talley & Scherer [6], також підкреслюють, що «зроблено спробу 

перевернутих класів у викладанні науки, техніки, техніки та математики 

(STEM), і це показало багатообіцяючі результати з точки зору його потенціалу 

для покращення утримання учнів». 

Арнольд-Гарза [7] вважає, що вимоги до навчальних програм зростають, 

тому вчителям доводиться більш ефективно використовувати час під час 

занять. У цьому може допомогти перевернутий клас, оскільки учні можуть 

отримати більш практичну сторону класу, оскільки вони мають підвищену 

відповідальність у процесі навчання, вони більш активні та залучені. Вчителі 

повинні бути добре підготовлені цій методології та володіти цифровими 

навичками, щоб адаптувати її до онлайн-навчання. Це означає, що вони повинні 

створювати матеріали для перевернутого класу, а це вимагає праці та часу, але 

все це можна компенсувати повторним використанням виготовлених матеріалів 

з адаптацією відповідно до нового досвіду навчання. Однак викладачі можуть 

очікувати, що час, витрачений на створення матеріалів для перевернутого 

класу, зменшиться після першого впровадження, оскільки повторне 

використання та адаптація зменшить витрати часу на майбутні заняття. 

Ромеро-Гарсія та ін. [8] стверджують, що «Учитель повинен 

використовувати активні методи навчання та стратегії, орієнтовані на учнів, які 
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дозволяють досягти раніше поставлених цілей, задовольнити потреби та 

інтереси контексту, в якому відбувається навчання», але також це також 

вимагає навичок використання цифрових інструментів, щоб вчителі мали 

можливість представляти вміст своїм учням поза класом, зокрема відеозаписи, 

а це також дуже важливо для онлайн-навчання. Ця модель використовується на 

різних рівнях освіти, включаючи середні та університетські ступені, що 

призводить до більшої мотивації студентів і кращих результатів навчання. 

Дослідники також виявили, що «Після впровадження моделі 

перевернутого навчання в онлайн-навчанні результати щодо задоволеності 

студентів були дуже позитивними. Для студентів методологія, використана в 

цій моделі, є корисною, повною, продуктивною та цікавою, тому більшість із 

них повторили б цей досвід». 
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА УРОКАХ 
ТЕХНОЛОГІЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

На часі маємо перехід людства в нову епоху, яка отримала назву 
«інформаційне суспільство». Одним з понять, що швидко входять в 
повсякденне життя людини, є «штучний інтелект». Не оминає це і освіту. 
Отже, дослідження впливу штучного інтелекту, з’ясування його переваг, 
можливостей застосування та ін., в тому числі в освітньому процесі, є досить 
актуальним. Підготовка вчителем майбутнього громадянина засобами, що 
містять у своїй основі елементи штучного інтелекту, зокрема на уроках 
технологій, дозволить вийти на новий рівень підготовки, де визначальними 
в майбутньому будуть фігурувати інформація та знання. 
Ключові слова: штучний інтелект, уроки технології, інформаційне 
суспільство. 

Преимущества использования искусственного интеллекта на уроках 
технологий старшеклассников. В наше время происходит переход 
человечества в новую эпоху, которая получила название «информационное 
общество». Одним из понятий, стремительно проникающих в повседневную 
жизнь человека, является «искусственный интеллект». Не обходит это и 
образование. Таким образом, исследования влияния искусственного 
интеллекта, выяснение его преимуществ, возможностей применения и т.д., в 
том числе в образовательном процессе, есть достаточно актуальным. 
Подготовка учителем будущего гражданина средствами, содержащими в 
своей основе элементы искусственного интеллекта, в частности на уроках 
технологий, позволяет выйти на новый уровень подготовки, где 
определяющими в будущем будут фигурировать информация и знания. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, уроки технологий, 
информационное общество. 

Advantages of Using Artificial Intelligence in High School Technology Classes. In our 
time, mankind is undergoing a transition into a new era, which has received the 
name «information society». One of the concepts rapidly penetrating into everyday 
life of a person is «artificial intelligence». It does not bypass this and education. 
Thus, research into the influence of artificial intelligence, its advantages, its possible 
applications, etc., including in the educational process, is quite relevant. The 
teacher’s preparation of the future citizen with means that contain elements of 
artificial intelligence, particularly in technology classes, makes it possible to reach a 
new level of training in which information and knowledge will be the determining 
factors in the future. 
Keywords: Artificial Intelligence, Technology Lessons, the Information So Ciety. 

Вступ. Сучасне інформаційне суспільство ставить високі вимоги перед 

майбутніми випускниками закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО). 
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Отже, перед вчителями технологій стоїть задача допомогти школяру стати 

повноцінним членом суспільства, який має необхідні знання, навички та уміння 

для подальшого життя у сучасних умовах становлення інформаційного 

суспільства [3]. Сьогодні, для розуміння роботи та структури людського 

інтелекту використовують штучний інтелект, створений за допомогою 

комп’ютерних засобів. Сфери застосування штучного інтелекту за останні роки 

значно розширилися, в тому числі й на освіту: його сьогодні за можливістю 

активно впроваджують в освітній процес ЗЗСО [1, 2]. 

Мета, методи і підходи. Метою нашої роботи є дослідження переваг 

використання штучного інтелекту на уроках технологій. Методи дослідження – 

теоретичні: аналіз наукових джерел, порівняння, класифікація, узагальнення та 

систематизація; практичні: вивчення та узагальнення досвіду, педагогічні 

спостереження, бесіди з учнями, вчителями трудового навчання та технологій. 

Основні результати. Використання штучного інтелекту в освіті загалом 

сприяє орієнтуванню на індивідуальні потреби учня, створює для нього 

особисті інструкції навчання, тестування тощо [4]. Результатом такого 

навчання виступає формування у учнів навичок до самостійного навчання та 

робота з готовими матеріалами. А цифрові підручники та налаштовані освітні 

інтерфейси дозволяють використання різнорівневих навчальних матеріалів для 

різних освітніх груп.  

На нашу думку, використання штучного інтелекту на уроках технологій 

старшокласників має такі переваги: 

Для школярів:  

1. Освіта в будь-який час. Використання цифрових підручників допомагає 

здобувати освіту незалежно від розкладу занять у ЗЗСО. До такої освіти можна 

віднести і голосових помічників, які завжди готові до роботи: достатньо мати 

лише смартфон з підключенням до мережі інтернет.  

2. Різноманітність варіантів навчання в залежності від потреб учнів.  

3. Віртуальні вчителі, репетитори, провідники, гіди. Сьогодні особливо 

гостро постало питання онлайн навчання, тому допомога вчителя та репетитора 

за рамками школи набуває особливого значення. Тож учні можуть переглядати 

записані на спеціальних сайтах відео та аудіо матеріали, створені, в тому числі, 

й за допомогою штучного інтелекту.  

Для вчителів технологій: 

1. Можливість визначити прогалини у знаннях учнів. Оскільки кожен із 

школярів індивідуальна особистість, то засоби штучного інтелекту такі як 

спеціальні навчальні програми або ж програми для перевірки знань допоможуть 

вчителю зрозуміти не засвоєний матеріал. 
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2. Краще залучення школярів до різних видів навчально-пізнавальної 

діяльності. Інтерактивне навчання завжди спонукає підвищенню мотивації та 

інтересу учня до предмету. 

4. Автоматичне створення навчальних програм. Досить лише завантажити 

свої навчальні матеріали до спеціальних програм, як зразу ж починається 

створення дидактичного матеріалу та його формування. 

Висновки. Сьогодні, говорячи про штучний інтелект в освіті 

старшокласників, в т.ч. на уроках технологій, можна з впевненістю сказати, що 

використання такого інформаційного навчання піде на користь учням, як 

майбутнім громадянам інформаційного суспільства, яке з кожним днем 

охоплює всі сторони людського життя: штучний інтелект здатен малювати, 

писати музичні твори, проєктувати, досліджувати, прогнозувати, пілотувати 

ракети, літаки та автомобілі, перемагати в шахи, Го, грати на музичних 

інструментах, танцювати тощо. 

Таким чином, підготовка і вчителів, і учнів, і батьків до прийдешніх 

революційних змін потребує ретельного вивчення систем штучного інтелекту, 

розробки відповідних засобів адаптації, напрацювання науково-методичного 

забезпечення. 
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РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: 
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ 

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

Аналізуються поняття «цифрова компетентність», «цифрове споживання» та 
умови, що стали вирішальними факторами для всебічного розвитку цифрової 
компетентності. Розглядаються питання, пов’язані з цифровими компетенціями 
педагогів та організацією освіти в постіндустріальному суспільстві. Розглядається 
роль цифрової освіти в процесах трансформації економіки країни та формування 
єдиного цифрового простору.  
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Ключові слова: цифрова компетентність, цифрові компетенції, інформаційне 
суспільство, медіаграмотність, освітні та цифрові технології. 

Развитие цифровой компетентности педагогических работников и организация 
дистанционного обучения в учреждениях профессионального 
(профессионально-технического) образования. Анализируются понятия 
«цифровая компетентность», «цифровое потребления» и условия, которые стали 
решающими факторами для всестороннего развития цифровой компетентности. 
Рассматриваются вопросы, связанные с цифровыми компетенциями педагогов и 
организацией обучения в постиндустриальном обществе. Рассматривается роль 
цифрового образования в процессах трансформации экономики страны и 
формирования единого цифрового пространства.  
Ключевые слова: цифровая компетентность, цифровые компетенции, 
информационное общество, медиаграмотность, образовательные и цифровые 
технологии. 

Digital Competence Development of Educators and Organization of Distance Education 
of Professional (Vocational and Technical) Education Institutions. Such concepts as 
«Digital Competence», «Digital Consumption» are being analyzed in the article. The 
conditions that have become decisive factors for comprehensive development of digital 
competence are also analyzed. Issues related to students' digital competencies and the 
organization of education in a post-industrial society are being addressed. The role of digital 
education in the processes of a country's economy transformation and the formation of a 
single digital space is being considered. The article reveals the importance of digital 
technologies for the organization of joint activities of an educator and students. 
Keywords: Digital Competence, Digital Competences, Post-Industrial Education, Digital 
Literacy, Information Society; Media Literacy; Information Literacy, Educational and Digital 
Technologies. 

Актуальність проблеми. Упровадження цифрових технологій у різні 

сфери економіки істотно змінюють стиль нашого життя: умови роботи, 

спілкування, ведення бізнесу тощо. Не виключенням стала й освіта. Пандемія 

та карантин призвели до певних проблем в організації освітнього процесу 

майже в усіх закладах освіти, що спричинило потребу у суттєвих змінах цілей, 

змісту, форм, методів, засобів і всієї організації навчання. 

Викладення матеріалу. У сучасному суспільстві цифрові навички 

належать до базових – поряд із умінням писати, читати та рахувати. 

Використання цифрових інструментів, які призначені для розв’язання 

повсякденних, пов’язаних із професійною діяльністю завдань, і вміння 

опановувати нові – одна з ключових вимог до сучасного кваліфікованого 

фахівця будь-якої галузі. 

Одним з визначальних вимірів інформаційного суспільства став високий 

темп технологічних змін. З огляду на це, особлива увага в сучасній освіті 

приділяється цифровій компетентності, яка полягає у готовності людини не 

тільки самостійно освоювати нові інформаційні технології, оцінювати їх 

можливості і ризики, але і бути готовою до сприйняття технологічних змін, 
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кількісне зростання яких постійно прискорюється. У навчальних курсах з 

підвищення цифрової компетентності важливо формувати настанови на 

постійне оновлення знань і придбання нових компетенцій. Оскільки технології 

розвиваються, то якісні поточні знання та вміння людини швидко стають 

застарілими, тому освіта має бути безперервною. Разом з розширенням 

можливостей молоді отримувати знання з різних джерел, поняття навчального 

закладу як місця освітньої практики зазнає істотної трансформації. Вже 

сьогодні здобувачі отримують значну частину своїх знань саме в Інтернеті. 

Прикладом може служити практика вітчизняних ЗВО використовувати 

елементи дистанційної освіти за допомогою веб-порталів. 

Для ефективного функціонування системи освіти (регіональної, 

національної) важливого значення набуває активне використання міжнародних 

джерел та веб-ресурсів в інформаційному забезпеченні освіти, оптимальне 

впровадження комунікаційних технологій у освітній процес. Одним із важливих 

чинників їх використання в системі освіти є інформаційна компетентність 

педагога. Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет відкриває реальні 

можливості для неперервної освіти, тобто "навчання впродовж усього життя", 

що стало ключовою ідеєю розвитку сучасної системи освіти в усьому світі, 

повсякденного співробітництва педагогів, закладів освіти, інших установ в 

Україні та за її межами. 

У зв’язку з цим особливе значення має організація інформаційної освіти, 

підвищення інформаційної культури (інформаційної компетентності) 

особистості спеціаліста у сфері освіти. Сутність питання полягає не в 

підвищенні рівня знань спеціаліста, а в розвитку здатностей знаходити потрібну 

інформацію, аналізувати її та впроваджувати у практичну діяльність, 

оперативно реагувати на інноваційний досвід, а також проектувати, створювати, 

експериментально апробовувати інновації, уміти їх цілеспрямовано 

розповсюджувати. 

Розглянемо деякі аспекти використання мережі Інтернет у професійній 

діяльності освітян. 

Є декілька напрямів використання так званих Інтернет-технологій, 

здебільшого – такі: 

− організація роботи з вивчення та узагальнення педагогічного досвіду; 

− обмін досвідом роботи засобами on-line зв’язку (теле-інтернет-

конференції, форуми, чати, електронна пошта тощо); 

− інформаційне забезпечення діяльності фахівця, який знаходиться в 

інноваційному пошуку (банки даних передового педагогічного досвіду та 

освітніх інновацій); 
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− популяризація/презентація досвіду роботи (розміщення інформації на 

web-сторінках освітніх сайтів, створення окремих web-сайтів); 

− вивчення теоретичного матеріалу і практичного досвіду з проблем 

досліджень та дослідно-експериментальної роботи, розміщеного в 

інформаційній мережі Інтернет; 

− проведення навчання, підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

за дистанційною формою з урахуванням і вищезазначених напрямів 

використання Інтернету; 

− мультимедійний супровід навчання. 

Таким чином, освітні веб-ресурси (портали, сайти) передбачають 

інформаційно- презентаційну, консультативну, інформаційно-методичну, 

просвітницьку, освітню підтримку діяльності суб’єктів взаємодії, відкривають 

нові можливості взаємодії з громадськістю.  

Застосування інформаційного простору в галузі освіти і безпосередньо в 

діяльності педагога стало загальною необхідністю. Освітні веб-ресурси можуть 

і повинні стати для педагогічної громадськості одним з пріоритетних засобів і 

способів самоосвіти; вони є ефективним організаційним елементом 

регіональної системи освіти, адже нові інформаційні технології впливають на 

всі компоненти освіти: зміст, методи  та організаційні форми навчання, 

дозволяють вирішувати складні та актуальні завдання педагогу для 

забезпечення його інтелектуально-творчого розвитку. 

Висновки. Отже, є необхідність у розвитку та удосконаленні рівня 

володіння цифровою компетентністю педагога, сформованість якої дозволяє 

йому використовувати електронні освітні ресурси, онлайн-інструменти з метою 

пошуку, логічного відбору, систематизації, використання навчального матеріалу 

та організації результативного освітнього процесу. 

Задля досягнення мети інноваційного розвитку економіки, необхідно 

сформувати високий рівень трудового потенціалу, забезпечити економіку 

працівниками з цифровими вміннями, навичками і компетенціями, новими 

спеціальностями й кваліфікацією відповідно до потреб сучасного ринку. Це 

можливо при неперервній освіті, яка в умовах мережевої економіки може 

реалізовуватися на відкритій освітній платформі, що працює на інноваційних і 

цифрових засадах. 

________________________________________________________________________________ 
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СИСТЕМА КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

У дослідженні розглянуто  систему критеріїв оцінювання якості функціонування 
системи управління. Дана система включає ймовірнісні параметри інформаційної 
мережі та ймовірнісне виконання завдань управління. 
Ключові слова: система критеріїв, система управління, інформаційна мережа. 

Система критеріїв определения якості функціонування системи управления. В 
исследовании рассмотрена система критериев оценки качества 
функционирования системы управления. Данная система включает 
вероятностные параметры информационной сети и вероятностное выполнение 
задач управления. 
Ключевые слова: система критериев, система управления, информационная сеть. 

System of Criteria for Determining the Quality of the Functions of Control Systems. The 
research is considered a system of criteria for assessing the quality of the management 
system. This system includes the probabilistic parameters of the information network 
and the probabilistic performance of management tasks. 
Keywords: System of Criteria, Management System, Information Network. 

Метою дослідження являється система управління, яка включає 

ймовірнісні параметри інформаційної мережі та ймовірнісне виконання завдань 

управління. Для забезпечення високоякісного обслуговування абонентів при 

впровадженні модернізованих технологічних інновацій і для надання 

інформаційних послуг необхідно використовувати, систему управління 

інформаційними мережами. Саме від системи організації керування залежить 

надійність, безпечність та конкурентна спроможність мережі. 

Найбільшою складністю при організації системи управління мережею, 

являється те, що в мережі часто використовують обладнання різноманітних 

виробників. Кожний виробник пропонує обладнання для системи управління, 

яке являється багатофункціональним та достатньо потужним, проте потрібно 

використовувати системи, які розроблені самостійно на принципах взаємодії 

відкритих систем [1, 2]. Причинами необхідності нової концепції для побудови 

системи управління є: 

– необхідність автоматизації повномасштабного управління процесом з 

моменту початку його ініціалізації до моменту завершення (наприклад, 

процесом надання послуги); 

– необхідність організація обміну інформацією між підпроцесами для 

забезпечення прозорості управління. 
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Технології, що розроблюються, повинні ефективно забезпечувати побудову 

спеціалізованих систем (систем розрахунку користувачів, систем фінансового і 

бухгалтерського розрахунку тощо) так, щоб програмні додатки різних 

виробників легко і надійно сполучалися в єдиній системі управління. З погляду 

управління бізнесами-процесами ці додатки повинні сприйматися як єдині 

частини єдиного цілого і їхня робота повинна виглядати "прозорою".  

Продуктивність та безпека являються критеріями оптимальної роботи. Для 

того, щоб розробити оптимальну систему управління необхідно задати 

порогові, граничні значення критеріїв оптимальності. 

Для побудови доцільного варіанту системи, потрібно враховувати великий 

вибір параметрів: моделі обладнання, типи, об’єкти управління, операційні 

системи, проколи та їх параметрів та ін. 

Перенавантаження основної мережі, відбувається за рахунок збільшення 

послуг, які надаються, відповідно збільшується число керуючих дій та обсяг 

інформації керування, яка передається. Критичним стає момент, коли кількість 

керуючої інформації стає більшим, ніж основний трафік.   

Для побудови оптимальної системи управління існує визначний критерій – 

рішення задачі мінімізації обсягів інформації управління.  

Для цього потрібно визначити мінімальну кількість інформації, яка 

необхідна для виконання функції управління із заданою точністю параметрів. 

При взаємодії елементів системи, яка складається із множини підсистем 

необхідно враховувати об'єми інформаційних потоків і виходячи з цього 

виконувати оптимізацію інформаційних елементів, ресурсів і структур з метою 

мінімізації кількості елементів, які виконують обробку, передачу інформації.  

Виконувати оптимізацію можна за декількома критеріями: кількісним,  

якісним, топологічним або часовим [3]. Для оптимізації ресурсів системи 

необхідно виконати кількісну оптимізацію інформаційних потоків. 

Адже, критеріями оптимальної роботи системи управління є її 

продуктивність і надійність, які визначаються конкретними показниками оцінки 

(наприклад, часом реакції, коефіцієнтом помилок, вартістю системи тощо). Ці 

параметри, що прямо або побічно впливають на критерії оптимальності, можуть 

варіюватися з метою підвищення показників ефективності роботи системи 

управління. При розробці оптимальної системи управління необхідно 

задаватися пороговими значеннями критерію оптимальності. Продуктивність 

системи можна оцінювати логічними значеннями «Працює/Не працює», і тоді 

оптимізація зводиться до діагностики несправностей і приведення мережі в 

будь-який працездатний стан. Іншим крайнім випадком є  налаштування мережі, 

при якій параметри працюючої системи можуть варіюватися за продуктивністю 
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навіть на декілька відсотків. Функціонування мережі в кожний момент часу t та 

характеризується вектором змінних станів {x_1 (t),x_2 (t),…,x_n (t),} або 

функціоналом F{x_1 (t),x_2 (t),…,x_n (t),}. Запропоновані змінні станів є 

випадковими величинами із своїми законами розподілу 〖R (x〗_i). 

x_i – термін часу доставки інформації між одним та іншим вузлами мережі. 

Якість функціонування мережі характеризується середньою затримкою 

повідомлень, яка обчислюється середньою величиною затримки на всіх вузлах.  

Система критеріїв оцінювання якості функціонування системи управління, 

дозволить підвищити якість та провести порівняльну оцінку ефективності як 

усього процесу контролю й управління, так і операцій процесу з погляду 

єдиного узагальненого статистичного критерію. При цьому потрібно враховати 

інформаційну здатність, швидкодію при певній точності, складності, надійності 

та вартості різних автоматичних і неавтоматичних пристроїв. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДОПОВНЕНОЇ 
РЕАЛЬНОСТІ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ  

Перші спроби створення інтерактивних пристроїв, що дозволяють взаємодіяти з 
імітованою реальністю або доповнюють реальність інформації, що накладається, 
робилися ще на початку XX століття, сама концепція змішаної реальності 
(континуум реальності-віртуальності), елементами якої є AR і VR в сучасному 
уявленні, є досить молодою (24 роки), так само як і ринок самих технологій 
віртуальної та доповненої реальності. І хоча поняття та концепції віртуальної та 
доповненої реальності не зазнали радикальних змін за останні 30 років, але 
технології віртуальної та доповненої реальності пройшли значний еволюційний 
шлях як у плані вдосконалення пристроїв та програмного забезпечення, так і 
контенту та вже пережили кілька стрибків зростання. 
Ключові слова: віртуальна та доповнена реальність, технології, пристрої, хмарні 
технології, освітній контент. 
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Особенности построения и использования элементов дополненной реальности в 
учебном процессе. Первые попытки создания интерактивных устройств, 
позволяющих взаимодействовать с имитируемой реальностью или 
дополняющих реальность накладываемой информацией, предпринимались еще 
в начале XX века, сама концепция смешанной реальности (континуум 
реальности-виртуальности), элементами которой являются AR и VR в 
современном представлении, является достаточно молодой (24 года), равно как 
и рынок самих технологий виртуальной и дополненной реальности. И хотя 
понятия и концепции виртуальной и дополненной реальности не претерпели 
радикальных изменений за последние 30 лет, но технологии виртуальной и 
дополненной реальности прошли значительный эволюционный путь как в 
плане совершенствования устройств и программного обеспечения, так и 
контента и уже пережили несколько скачков роста.  
Ключевые слова: виртуальная и дополненная реальность, технологии, 
устройства, облачные технологии, образовательный контент. 

Features of Construction and Use of Elements of Augmented Reality in the Educational 
Process. The first attempts to create interactive devices that allow interacting with 
simulated reality or superimposed information augmenting reality were undertaken at 
the beginning of the 20th century, the very concept of mixed reality (reality-virtuality 
continuum), elements of which are AR and VR in the modern concept, are quite young 
(24 years old), as well as the market for virtual and augmented reality technologies 
themselves. And although the concepts and concepts of virtual and augmented reality 
have not undergone radical changes over the past 30 years, but technologies of virtual 
and augmented reality have passed a significant evolutionary path both in terms of 
improving devices and software, as well as content, and have already experienced 
several growth leaps. 
Keywords: Virtual and Augmented Reality, Technologies, Devices, Cloud Technologies, 
Educational Content.  

Застосування AR и VR не обмежиться лише сферою розваг та ігор. Багато 

експертів вважають, що технології віртуальної та доповненої реальності поряд 

із BigData, хмарними технологіями, штучним інтелектом та деякими іншими 

стануть ключовими технологіями четверної промислової революції. Технології 

доповненої та віртуальної реальності можуть лягти в основу нової 

обчислювальної платформи. Вже сьогодні проекти на їх основі допомагають не 

лише створювати концептуально нові ринки, а й міняти існуючі. На основі 

емпіричного дослідження сформовано досить широкий спектр переваг від 

використання технологій віртуальної та доповненої реальності: прискорення та 

здешевлення процесів навчання, тренувань та інструктажу, а також збільшення 

їх ефективності, скорочення витрат на елементи та витратні матеріали, 

необхідні у навчанні, та на навчальний персонал; запобігання загрозі здоров'ю 

та життю співробітників та інших людей у процесі спеціального навчання та 

тренувань (медичні операції та інвазивні процедури, евакуація, забезпечення 

безпеки, порятунок у різних надзвичайних ситуаціях) та пов'язана з цим 
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оптимізація витрат на виплати компенсацій; скорочення кількості помилок та 

прискорення процесу при складанні, ремонті та експлуатації спеціального 

обладнання, пошуку інформації, необхідних деталей, розташування товарів на 

складі; значне зниження аварійності, і навіть вартості експлуатації одиниць 

техніки з допомогою своєчасного виявлення несправностей; прискорення 

процесу проектування та прототипування об'єктів, значне зниження витрат та 

часу на фізичне моделювання; покращення клієнтського досвіду, дизайну 

продуктів та торгових майданчиків та відповідне збільшення обсягів продажу; 

вдосконалення (спрощення) та підвищення результативності комунікацій. 

Останнім часом часто точаться дискусії про доповнену та віртуальну 

реальність. Обидві технології висвітлюються у ЗМІ, стають об'єктами 

досліджень, про них пишуть книги та знімають фільми. 

На бурхливий розвиток технологій доповненої та віртуальної реальності 

значний вплив зробив ринок мобільних пристроїв, який за останні 10 років 

змінився до невпізнанності: на зміну кнопковим апаратам прийшли сенсорні 

смартфони та планшети з повноцінною операційною системою, оснащені 

потужною відеокамерою, датчиками позиціонування та гіроскопами. 

[Н. Ліндер, 2017]. Наростаюча обчислювальна потужність пристроїв та 

повсюдна цифрова трансформація звели технології доповненої та віртуальної 

реальності на принципово новий рівень, де вони можуть вийти за межі індустрії 

розваг та охопити широкий спектр нових сфер діяльності людини. На 

сьогоднішній день технології віртуальної та доповненої реальності стали 

джерелом технологічних можливостей та сприяють не лише створенню 

концептуально нових ринків, а й розширенню наявних [А. Трачук, Н. Ліндер, 

2017]. Крім сфери розваг, технології доповненої та віртуальної реальності 

сьогодні широко використовуються для проектування, навчання та 

перепідготовки фахівців у програмних продуктах для інженерів, архітекторів, 

дизайнерів, ріелторів та рітейлерів. 

Технології доповненої та віртуальної реальності використовуються в освіті 

та медицині, на їх базі розробляються навчальні програми та тренажери, 

медичні апарати моделюють та проводять операції. 

Модель змішаної (гібридної) реальності, або континууму реальності-

віртуальності вперше описана в 1994 [P. Milgram, F. Kishino, 1994]. Змішана 

реальність визначена як система, в якій об'єкти реального та віртуального світів 

співіснують та взаємодіють у реальному часі, в рамках віртуального 

континууму. Проміжними ланками в цій моделі є доповнена реальність та 

доповнена віртуальність. Доповнена реальність ближче до реального світу, а 

доповнена віртуальність – ближче до віртуального. 
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Автори моделі виділили її основні елементи: 

Повна реальність – звичний світ, який нас оточує; 

Віртуальна реальність – цифровий світ, повністю створений за допомогою 

сучасних комп'ютерних технологій; 

Доповнена реальність – реальний світ, який «доповнюється» віртуальними 

елементами та сенсорними даними; 

Доповнена віртуальність – віртуальний світ, який «доповнюється» 

фізичними елементами реального світу. 

Термін «віртуальна реальність» набув поширення в середині 1980-х років, 

вжив та популяризував його Джарон Ланьє, американський вчений у галузі 

візуалізації даних та біометричних технологій, піонер у галузі технологій 

віртуальної реальності та їх комерційного просування. 

Власне технології з'явилися у другій половині ХХ століття. Однак деякі 

експерти вважають, що окремі елементи віртуальної реальності описані 

вченими та філософами задовго до цього. 

Таблиця 1 

Застосування технологій віртуальної та доповненої реальності 
[Kaiser R., Schatsky D., 2017] 

Що? Де? Потенційні результати 

Управління та взаємодія 

Візуальні підказки, які допомагають 
працівнику виконувати завдання з 
експлуатації, ремонту та монтажу 
(складання) 

Аерокосмічна промисловість, 
автомобільна промисловість, 
будівництво, охорона здоров'я, 
нафтогазова галузь, енергетика та 
комунальні послуги, технічні та 
прикладні науки 

Збільшення продуктивності, 
налагоджений робочий процес, 
скорочення ризиків, віддалена 
взаємодія 

Імерсивне навчання 

Створення реалістичного 
середовища для тренувань, яке у 
звичайних умовах пов'язане з 
високим ризиком або високими 
витратами для персоналу; 
відтворення певних умов та явищ 
для цілей психологічної 
реабілітації 

Споживчий сегмент, охорона 
здоров'я, вища освіта/програми 
підвищення кваліфікації, 
промислові продукти 

Скорочення ризиків, зниження 
витрат, посилення терапевтичного 
ефекту, збереження витратних 
матеріалів 
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ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ В 
УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ 

У статті визначено основні особливості розвитку професійної мобільності в 
умовах цифровізації закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 
Розглядаються специфічні особливості використання інформаційно-
комунікаційних технологій в контексті модернізації сучасної професійної 
освіти, що сприяють розвитку її освітнього простору. 
Ключові слова: цифрові технології, інформатизація, освіта, професійна освіта, 
мобільний фахівець. 

Основные особенности развития профессиональной мобильности 
специалистов в условиях цифровизации образования. В статье определены 
основные особенности развития профессиональной мобильности в 
контексте цифровизации в профессиональной (профессионально-
техническом) образовании. Рассматриваются некоторые особенности 
использования информационно-коммуникационных технологий в контексте 
модернизации современного профессионального образования, что 
способствуют расширению его образовательного пространства. 
Ключевые слова: цифровые технологии, информатизация, образование, 
профессиональное образование, мобильный специалист. 

Main Features of Professional Mobility Development of Specialists in the Conditions 
of Digital Education. The article identifies the main features of the development of 
professional mobility in the context of digitalization in Vocational Education. Some 
features of the use of information and communication technologies in the context of 
modernization of modern Vocational Education, which contribute to the expansion 
of its educational space. 
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Mobile Specialist. 

Одним з напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства є 

інформатизація освіти і зокрема професійної освіти – процес забезпечення 

сфери освіти методологією і практикою розробок та оптимального 

використання сучасних інформаційних технологій, орієнтованих на професійну 

мобільність фахівців. Процеси інформатизації, глобалізації та мобільної 

інтеграції системи освіти в Україні корелюють і відображають нові парадигми: 

економіка, заснована на знаннях і навчанні фахівців протягом усього життя. У 

процесі формування професіоналізму велику роль відіграє інформаційність, 

тобто, це вміння орієнтуватися в сучасних засобах комунікації, користуватися 

інформаційними ресурсами. 

Визначимо основні особливості  розвитку професійної мобільності 

фахівців в умовах цифровізації освіти, які, на нашу думку, виявляються в 

такому векторі: 

1. Навчальний аспект – доступ до інформації дозволяє розвивати 

мобільність фахівця – можна отримати інформацію з джерел  усього світу. 

Різноманітні електронні та інформаційні ресурси можуть бути впроваджені в 

якості навчально-методичного супроводу в процес навчання. Викладач може 

реалізовувати різні освітні засоби інформаційних технологій при підготовці до 

аудиторних занять, до практичних, лабораторних та інших занять. для якісного 

закріплення отриманих знань, умінь і навичок учнями закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, в процесі проміжного контролю якості 

отриманих знань, при організації самостійної роботи як з навчальних 

дисциплін, так і з додаткової освіти.  

2. Організаційний аспект – інформаційні технології можуть 

використовуватися закладом професійної (професійно-технічної освіти) в самих 

різних аспектах для проведення освітнього процесу: при реалізації процесу 

навчання кожного учня за індивідуальною навчальною програмою, а також на 

основі індивідуального навчального плану, здійснюваного в конкретній освітній 

організації, в тому числі і для групових форм навчання. 

3. Контролюючий аспект – це ще один важливий засіб реалізації контролю 

і оцінювання результатів навчання із застосуванням інформаційних технологій. 

Є тестові завдання, які можуть бути проведені з учнями як в режимі on-line з 

автоматичною оцінкою результату, так і в режимі off- line, де оцінку результату 

здійснює безпосередньо педагог. Крім цього, інформаційні технології стали 

основним інструментом в незалежну оцінюванні якості  професійних знань та 
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умінь. Формуванню мобільної компетентності має сприяти сучасне 

івнформаційно-освітнє середовище (далі – ІОС) закладу освіти. Тобто, 

діяльність новоствореного ІОС спрямовуватиметься на вдосконалення сучасної 

інформаційної інфраструктури, вирішення комплексу поточних і перспективних 

завдань щодо розвитку» закладу освіти та передбачатиме створення єдиного 

ІОС закладів освіти  всіх регіонів України [1]. Адже, сучасні вимоги змушують 

думати про те як зробити процес навчання більш результативним. Значення 

використання інформаційних технологій в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти важко недооцінити.  

Отже, відбувається вдосконалення і ускладнення засобів навчання, оцінки 

та моніторингу знань учнів. Відбувається розвиток  фахової мобільності 

майбутніх робітників. Також слід зазначити, що цифровізація не замінюють 

повністю традиційні технології навчання в професійній освіті, але дозволить 

істотно збільшити їх ефективність. 
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ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ФАХІВЦЯ – ЗАПОРУКА ЙОГО КАР’ЄРНОГО 
ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 

У статті здійснено теоретичний аналіз сутності поняття «професійна 
мобільність», як необхідної інтегративної якості особистості фахівця для 
кар’єрного зростання. Розкрито структуру професійної мобільності. Висвітлено 
умови формування і розвитку професійної мобільності фахівців. 
Ключові слова: мобільність, професійна мобільність, горизонтальна і 
вертикальна мобільність, мотивація особистості, професійна компетентність, 
активність, адаптивність, комунікативність, розвиток професійної мобільності. 

Профессиональная мобильность специалиста – залог его карьерного роста в 
условиях информационной среды. В статье осуществлен теоретический 
анализ сущности понятия «профессиональная мобильность», как 
необходимого интегративного качества личности специалиста для 
карьерного роста. Раскрыта структура профессиональной мобильности. 
Освещены условия формирования и развития профессиональной 
мобильности специалистов. 
Ключевые слова: мобильность, профессиональная мобильность, 
горизонтальная и вертикальная мобильность, мотивация личности, 
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профессиональная компетентность, активность, адаптивность, 
коммуникативность, развитие профессиональной мобильности. 

Professional Mobility of a Professional – a Guarantee of His Career Growth in the 
Conditions of the Information Environment. The article provides a theoretical 
analysis of the essence of the concept of «professional mobility» as a necessary 
integrative quality of the personality of a specialist for career growth. The structure 
of professional mobility is revealed. The conditions of formation and development of 
professional mobility of specialists are covered. 
Keywords: Mobility, Professional Mobility, Horizontal and Vertical Mobility, 
Motivation of the Person, Professional Competence, Activity, Adaptability, 
Communicativeness, Development of Professional Mobility. 

Вступ. В сучасному світі, який йде по шляху інтеграції і глобалізації, 

диджиталізації і цифрової трансформації, здатність людей швидко і успішно 

адаптуватися до умов внутрішньої і міжнародної конкуренції стає важливим 

фактором стійкого розвитку суспільства. Саме мобільність є одним із 

невід’ємних показників соціальної та професійної зрілості суб’єкта і є тією 

особистісною характеристикою, що засвідчує внутрішню готовність людини до 

якісних змін, перетворень. 

Аналіз публікацій та досліджень. Проблемі формування професійної 

мобільності майбутніх фахівців у професійно-технічних і вищих навчальних 

закладах освіти присвячені праці О. Акулова, Л. Вороновської, І. Герасимової, 

Л. Горюнової, С. Даньшевої, О. Дементьєвої, В. Дюніна, Є. Іванченко, 

С. Савицького, Л. Сушенцевої, Д. Череднік, І. Хом’юк та ін. 

Оснвні результати. Категорія «мобільність» інтегрує поняття 

«соціальної мобільності» та «трудової мобільності». А отже, мобільність – це 

переміщення людей між статусними позиціями соціального простору 

(горизонтальна і вертикальна мобільність). Вертикальний крок мобільності – 

підвищення рівня кваліфікації без зміни роду діяльності. Досягається це участю 

в семінарах, міжнародних форумах і науково-практичних конференціях, 

проходженням курсів підвищення кваліфікації. 

Горизонтальний крок мобільності – це перехід до нового або зміненого, у 

більшості випадків інноваційного, роду діяльності. Засобами горизонтальної 

мобільності є курси перепідготовки, друга вища освіта, магістратура, 

аспірантура. 

Професійна мобільність виявляється у готовності та здатності до швидкої 

зміни завдань і видів професійної діяльності, творчої зміни стилю та змісту 

своєї діяльності, планування та здійснення саморозвитку, попередження 

професійних деформацій та професійного вигорання. У структурі професійної 

мобільності можна виділити наступні складові:  
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− активність: розуміється як готовність до діяльності та освоєння нових її 

форм і видів; 

− адаптивність: здатність пристосовуватися до змінюваних умов 

діяльності; готовність змінювати своє життя і діяльність; 

− відкритість: сприйнятливість нового, невідомого, відмова від 

стереотипів; 

− комунікативність: здатність і готовність установлювати нові зв’язки і 

контакти з суб’єктами професійної діяльності; 

− креативність: творче ставлення до професійної діяльності, готовність до 

її перетворення;  

− компетентність: гнучке орієнтування в професії, готовність до 

продовження навчання, самоосвіти, саморозвитку. 

Професійна мобільність передбачає компетентність, формується на 

основі компетенцій, але не кожен компетентний фахівець апріорі є професійно 

мобільним. Професійна мобільність визначається готовністю і вмінням учитися 

самостійно, на базі отриманої освіти засвоювати нові досягнення в професійній 

сфері. У цьому процесі особлива роль належить мотивації особистості, її 

спрямованості на засвоєння нового, самоосвіту, самовдосконалення [2]. 

Зауважимо, що професійна мобільність формується у майбутнього 

фахівця в процесі його навчання у закладі вищої освіти і розвивається у процесі 

його професійної діяльності за рахунок стійкої мотивації і прагнення до 

особистісного розвитку та професійного зростання. 

Мотивація особистості передбачає прагнення до високого 

професіоналізму, постійного професійного розвитку та самовдосконалення, 

створення власного іміджу, підвищення якості життя, творчості, 

інтелектуальної та емоційної гнучкості, успішної адаптації до умов, що 

постійно змінюються. 

Шлях до ефективного розвитку професійної мобільності фахівців 

пролягає через розуміння мотивів їх діяльності. Тільки розуміючи, що рухає 

людиною, що стимулює її, які мотиви лежать в основі її дій, можна розробити 

ефективну систему впливу на процес зростання професійної мобільності. 

Професійну мобільність фахівця слід розглядати у тісному зв’язку з 

поняттям «професійна компетентність», оскільки базою для виникнення 

професійної мобільності є освіта, досвід і результати професійної діяльності, 

особистісний потенціал і мотивація. В умовах діджиталізації, сучасний 

фахівець повинен вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, 

використовувати комп’ютерні програми та мультимедійні засоби, володіти й 

оперувати інформацією співвідносно до нагальних професійних потреб.  
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Професійна мобільність фахівців є запорукою їх кар’єрного зростання, 

оскільки під час навчання у закладі вищої освіти у них формується ціннісне 

ставлення до майбутньої професії, потреба бути реалізованим у її межах, 

позитивне ставлення до можливостей професійного вдосконалення (стажувань, 

відряджень, додаткової освіти), вміння інтегрувати знання з різних дисциплін 

під час вирішення професійних  завдань, бажання організовувати ефективну 

комунікацію. Це досягається за рахунок постійного залучення студентів до 

науково-дослідної роботи, участі у конференціях, семінарах, конференціях 

іншими мовами, залучення практичних працівників у освітній процес, 

проведення бінарних занять, засідань наукових гуртків, залучення до гурткової 

роботи та ін.  

Під час підготовки майбутніх правоохоронців та юристів, і в результаті, 

професійно мобільних фахівців, важливим завданням Донецького державного 

університету внутрішніх справ є створення такого освітнього середовища, яке 

сприятиме  формуванню їх особистісного потенціалу, а саме: сучасна 

бібліотека; комп’ютерні аудиторії;  сучасний стрілецький тир, призначений для 

підготовки здобувачів вищої освіти та проведення практичних занять з 

навчальної дисципліни «Вогнева підготовка», який обладнаний інтерактивним 

мультимедійним тиром «Інгул» для стрільби із бойової зброї; комплекс 

навчальних полігонів: кабінет слідчого, зелена кімната для роботи з 

малолітніми дітьми, квартира; віртуальне 3-D середовище для роботи над 

проблемними ситуаціями у розкритті кримінальних справ, кімната 

психологічної діагностики та ін. Особливе значення приділяється і виховній 

роботі: в університеті діє гурток з альпінізму, постійно проводяться екскурсії. В 

університеті 18 кафедр і кожна з них має студентські наукові гуртки, де 

протягом року члени наукового товариства досліджують закріплені наукові 

проблеми і приймають участь у конкурсах наукових робіт, конференціях, 

семінарах, форумах.  

В умовах COVID-19 освітній процес переміщувався в онлайн 

середовище – дистанційна платформа Moodle, конференції Zoom, спілкування 

через GoogleMeet, Viber також сприяло формуванню професійної мобільності 

майбутніх фахівців, оскільки дозволило швидко адаптуватися та 

перелаштуватися на новий вид діяльності та творчо підходити до виконання 

професійних завдань як викладачами, так і освітніх - студентами. Такий виклик 

сьогодення дозволив сформувати вміння поєднувати  і застосовувати 

традиційне навчання з «електронним навчанням (на основі електронних 

посібників і інтерактивних технологій), дистанційним навчанням (на основі 

Інтернет і застосування ІКТ) та мобільним навчанням (на основі портативних 
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пристроїв, наприклад ноутбуків, планшетів, смартфонів з доступом до мережі 

Інтернет)» [1, c. 73]. 

Важливим кроком у системі забезпечення професійної мобільності є й 

міжнародна діяльність педагогів, позиціювання власного досвіду на світовому 

рівні, під час науково-практичних конференцій, форумів, стажувань 

Ретроспективним досвідом автора щодо практичного забезпечення професійної 

мобільності є виступ у середовищі Міжнародної конференції з Техніки, 

технологій і Освіти (ICTTE-2020: International Conference on Technics, 

Technologies and Education), що відбулася у Болгарії в місті Ямбол. Результати 

дослідження, що представлялося для обговорення опубліковано у видання, що 

проіндексовано у світовиз наукометричних базах даних Scopus Web of 

Science [3]. 

Висновок. Розвиток професійної мобільності фахівця – це специфічний, 

безперервний процес зміни його особистості, що передбачає набуття нових 

компетенцій, знань, умінь та навичок, які він використовує або буде 

використовувати в професійній діяльності. Розвиток професійної мобільності 

досягається за рахунок тренінгів, спрямованих на розвиток якостей фахівця, 

таких як професійна компетентність, готовність до змін, професійна і соціальна 

активність, комунікативність, креативність, ініціативність, саморозвиток, 

самоосвіта. Таким чином, професійна мобільність є одним із ключових 

факторів, що впливає на професійне становлення та кар’єрне зростання 

фахівця, спонукає до швидкої адаптації у мінливих умовах професійної 

діяльності, креативності, прийняття нестандартних самостійних рішень при 

вирішенні професійних завдань. 
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ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ФАХІВЦЯ В УМОВАХ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

Інформаційне суспільство сприяє професійній мобільності фахівця. Швидка 
передача інформації та різноманітність способів взаємодії дозволяють 
вибудувати траєкторію подальшого розвитку особистості та її успішного 
професійного зростання в майбутньому. Доведено, що застосування всіх 
можливостей інформаційних електронних ресурсів допомагає прийняттю 
ефективних рішень у процесі розв’язання конкретних завдань та 
подальшому індивідуальному самовизначенню та саморозвитку. 
Ключові слова: фахівець, інформаційне суспільство, мобільність. 

Профессиональная мобильность специалиста в условиях информационного 
общества. Информационное общество непосредственно влияет на 
профессиональную мобильность специалиста. Быстрая передача 
информации и разнообразие способов взаимодействия позволяют 
выстроить траекторию дальнейшего развития личности и ее успешного 
профессионального роста в будущем. Доказано, что применение всех 
возможностей информационных электронных ресурсов помогает принятию 
эффективных решений в процессе решения конкретных задач и 
способствует дальнейшему индивидуальному самоопределению и 
саморазвитию. 
Ключевые слова: специалист, информационное общество, мобильность. 

Professional Mobility of the Specialist in the Conditions of the Information Society. 
The information society promotes the professional mobility of the specialist. Fast 
transfer of information and a variety of ways of interaction allow to build a 
trajectory of further development of the personality and his/her successful 
professional growth in the future. It is proved that the use of all the possibilities of 
electronic information resources helps to make effective decisions in the process of 
solving specific problems and further individual self-determination and self-
development. 
Keywords: Specialist, Information Society, Mobility. 

Для сучасного світу характерна динамічність, що спричинило виникнення 

нових сфер професійної діяльності. Нині в життєдіяльності одного покоління 

відбуваються помітні багаторазові соціально-структурні перебудови. Тому вже 

зараз студентів необхідно готувати до розуміння того, що отриманих у вищій 

школі професійних знань, умінь і навичок в найближчому діяльнісному 

майбутньому буде недостатньо для успішного професійного зростання й відтак 

їм доведеться постійно доучуватися і перенавчатися [1, с. 15-21]. Усвідомлення 

траєкторії «навчання впродовж усього життя», що розвивається за двома 
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напрямками: по вертикалі (інтеграція багаторівневих освітніх структур: заклад 

вищої освіти (бакалаврат, магістратура) ‒ аспірантура ‒ докторантура ‒ система 

підвищення кваліфікації ‒ самоосвіта) та по горизонталі (створення системи 

додаткової професійної освіти, яка надає додаткові послуги студентам по 

отриманню профільної або непрофільної кваліфікації, що дозволяє 

майбутньому випускнику знайти свою нішу на ринку праці, поміняти вектор 

руху або розширити сферу своєї діяльності), дає змогу фахівцю приймати 

рішення щодо можливостей зміни власного положення в професійному 

освітньому просторі. 

За умов глобалізації, що відбувається в світі на всіх рівнях, правильно 

вибудувана індивідуальна траєкторія професійного руху сприяє внесенню 

відповідних змін до фахового профілю особистості на різних етапах її 

життєвого шляху та розвиває вміння інтегрувати в міжнародне технологічне і 

соціальне середовище. Зазначені переміни не обходяться без досягнення 

високого рівня академічної та професійної мобільності, інтенсифікації процесу 

самоактуалізації, розвитку інтелектуального та емоційно-вмотивованого 

потенціалу, миттєвого реагування на стрімкі зміни, що відбуваються в 

інформаційному просторі [2, с. 59]. 

Професійній мобільності фахівця властива зміна професії, місця та виду 

діяльності й притаманна здатність швидко освоювати нове освітнє, професійне і 

соціальне середовище, що спрямовані в цілому на підвищення професіоналізму 

фахівця. В умовах інтенсивно-насиченого фактами інформаційного середовища 

професійна мобільність встановлює певні вимоги до професійної підготовки 

студентів, котрі за фахової діяльності повинні ефективно виконувати власні 

соціальні та професійні функції [3, с. 295‒297].  

У результаті професійна мобільність визначається нами як вмотивована 

здатність особистості до професійних самозмін, котрі, з урахуванням минулого 

фахового досвіду, уможливлюють самореалізацію фахівця для  віднаходження 

дієвого способу здійснення ефективної діяльності в нових умовах. Тому 

формування її у майбутнього фахівця відбувається вже в процесі професійної 

підготовки у закладах вищої освіти, тоді як розвиток проходить впродовж усієї 

професійної діяльності. 

В період пандемії COVID-19 професійна мобільність фахівця за 

ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) по 

новому актуалізувалася. 

Так, на переконання науковця Л. Фамілярської, у цьому сембіозі велику 

цінність має інформаційна взаємодія, яка передбачає уміле застосування 

фахівцем дієвих засобів ІКТ, що сприяють  успішній передачі інформації й 
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допомагають зреалізуванню зворотного зв’язку за допомогою ведення 

інтерактивного діалогу; забезпечують збір, обробку, створення, архівування і 

транслювання потрібної інформації, що є важливим для сучасного суспільства з 

метою нерозповсюдження коронавірусу [4, с. 36‒38]. 

Інформаційна взаємодія засобами ІКТ, так як і традиційна (міжособистісна) 

повсякчас сприяє: професійній мобільності фахівців, оскільки швидкісна 

передача інформації та різноманітність способів взаємодії дозволяють розкрити 

мету та зміст взаємин, вибудувати логіку їх подальшого розвитку для успішного 

професійного зростання; пошуку спільних рішень у процесі розв’язання 

конкретних завдань за мотиваційної активності особистості; побудові 

особистісної освітньо-професійної траєкторії фахівця із застосуванням усіх 

можливостей інформаційних електронних ресурсів для подальшого 

індивідуального самовизначення та саморозвитку. Отож в сучасних умовах 

інформаційного суспільства результативна професійна мобільність майбутнього 

фахівця великою мірою залежить від набуття ним у вищій школі 

компетентнісних знань і вмінь щодо використання ІКТ в конкретних ситуаціях 

та успішного оволодіння навичками активної поведінки в інформаційному 

середовищі для зреалізування в майбутньому власних професійних 

можливостей. 

Водночас професійно мобільний фахівець з управління закладами освіти 

повинен володіти особистісними здатностями, серед яких найбільш значущими 

є сенситивність до інноваційних змін в сфері освіти та професійної діяльності, 

змога здійснювати мобілізацію власних ресурсів для адаптації в мінливих 

умовах соціуму, бажання оволодівати новими педагогічними технологіями та 

розвивати у собі самопізнання, самоорганізацію, саморозвиток, 

самовдосконалення як особистісні уміння. 
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программ. Школьная культура и ценность. Строительство характера. Наша 

доповідь присвячена досвіду трансформаційної освіти, який був випробуваний і 

перевірений протягом більше 20 років школами, створеними Теософським 

товариством на Філіппінах, головним корпусом яких є Коледж Золотої Ланки – 

Golden Link College – у місті Калоокан (Caloocan City). Станом на 2020 рік є 

шість таких шкіл у п’яти містах Філіппін. Подібна школа була відкрита в Індії в 

2019 році. Принципи такої педагогічної системи ставлять виховання характеру 

як найвищий пріоритет, використовуючи освітні підходи, які не створюють 

страху, невпевненості, конкуренції та рейтингу. Немає покарання. Вчителі та 

учні вчаться, як трактувати і вирішувати власні внутрішні та зовнішні 

конфлікти. 

Давайте виходити з того, що очікує суспільство і батьки від школи, куди 

вони на 10-12 років віддають своїх дітей. Ми хотіли би поставити всім нам 

питання, яке допоможе нам відповісти на те, для чого ми намагаємось 

виховувати дітей. Якщо у вас є сила формувати своїх власних дітей, щоб вони 

стали такими, якими ви хочете їх бачити, то які б п'ять найкращих якостей ви б 

хотіли побачити в них, коли вони досягнуть 40-річного віку?  

Фінансовий успіх? Здоров'я? Щастя? Висока посада? Слава? Характер?  

Якими б не були найвищі якості, які ви хочете побачити у своєї дитини, ви 

ставите цілі батьківства та виховання. Чи включили б ви щастя як одне з топ 

п’ятірки? Між тим, щоб бути щасливим і бути заможним, що б ви обрали? 

Якщо щастя є одним з топ п’ятірки цілей освіти, чому воно не включено до 

нашої навчальної програми? Ми проводимо 12 і більше років, вивчаючи 

математику, і все-таки скільки цієї математики ми використовуємо в житті? 

Скільки серед нас використовували у своєму житті квадратні рівняння? Або 

синус і косинус? 

Чому б не мати хоча б півроку на вивчення того, як бути щасливішою і 

спокійнішою людиною, а не вивчати розширену алгебру чи тригонометрію?  

Великий психолог Абрахам Маслоу визначив кінцеву мету виховання як 

самоактуалізацію – це спрямованість особи «увись». «Самоактуалізація – це 

безперервна реалізація потенційних можливостей, здібностей і талантів, як 

звершення своєї місії, або покликання, долі і тому подібне, як повніше пізнання 

і, отже, прийняття своєї власної первинної природи, як невпинне прагнення до 

єдності, інтеграції, або внутрішньої синергії особи». 

Шкільна освіта має бути розроблена таким чином, щоб виявити найкраще 

у кожної людини. Нам потрібно вдосконалити наші освітні підходи, щоб 

основна підготовка для розвитку якостей та компетентностей, необхідних у 

житті, була включена у навчальну програму. 
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Нижче наведено чотири важливі елементи при розробці навчальних 

програм шкіл: 

1. Шкільна культура та цінності. 

2. Розвиток особистості. 

3. Будівництво характеру. 

4. Компетентність. 

Освітня політика країн не повинна надто зосереджуватися на економічній 

чи конкурентоспроможній стороні. Повноцінний і всебічний розвиток людей 

важливіший за економічне зростання. Це призведе до більшої зрілості 

громадянина, соціального спокою, політичної стабільності та загального щастя 

людей. Зрілість громадян призведе до сталого економічного процвітання. Люди 

також будуть готові до сприйняття та зростання справжньої духо-вності. 

У багатьох країнах світу школи продовжують використовуватися як 

інструменти соціальних інститутів, якими в даному випадку є уряд. Те, чому 

слід навчитися, залежить від політичних та економічних цілей правлячого 

уряду. Якщо головною метою є економічний розвиток, тоді навчальний план 

буде відповідним.  

Тут ми бачимо, чому існує конфлікт між освітніми цілями батьків щодо 

своїх дітей та освітніми цілями держави. Батьки можуть бажати, щоб їхні діти 

були щасливими, але це не є пріоритетом уряду.  

Сполучені Штати: «Наша місія – сприяти досягненням учнів та підготувати 

їх до глобальної конкурентоспроможності, забезпечивши відмінну якість освіти 

і рівний доступ до неї» (www2.ed.gov). 

Великобританія: «Наші пріоритети: ми розвиватимемо освіту світового 

класу за наступними принципами: 

– забезпечити відповідність наших академічних стандартів врівень з 

ключовими країнами-конкурентами, 

– прагнемо привести наші стандарти технічної освіти у відповідність із 

провідними міжнародними системами, 

– забезпечити, щоб освіта формувала характер, стійкість та добробут» 

(www.gov.uk). 

Приклад високих проголошених цілей освіти подає Україна. 

Україна: «Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і 

культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного 

добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями 

і культурою, та держави. 

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої 

цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних 

http://www.gov.uk/
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здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 

компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого 

суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, 

культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня 

громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського 

вибору». 

Отже, освіта у Україні зорієнтована на духовний розвиток учнів та 

суспільства в цілому, ми маємо згуртрувати наші зусілля для практичного 

здійснення цієї величної мети, цієї нашої спільної мрії. 
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ФОРМУВАННІ КЛЮЧОВИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ОСВІТІ 

Сучасна українська освітня система активно трансформується у напрямку 
застосування компетентнісного підходу у навчальний процес. В цьому 
контексті відбувається звуження викладання історичних дисциплін у 
середній і вищій школі. В той час як історія України та всесвітня історія 
формують базу по кожній із ключових компетентностей, які були 
рекомендовані Європарламентом та Радою Європейського Союзу у 2006 році. 
У середній школі викладання історичних дисциплін лише декларативно 
здійснюється за компетентністним підходом, на практиці ж продовжується 
вивчення якомога більшої суми знань. У непрофільних та не гуманітарних 
ЗВО історичні дисципліни зникають із освітнього процесу або їхнє 
викладання формалізується незначною кількістю виділеного часу та 
кредитів. В той час як історичні дисципліни є фундаментальними при 
патріотичному, соціальному та громадянському вихованні. Історія, як 
навчальний предмет, виступає базовою для формування навичок навчання 
впродовж життя, ініціативності, практичності, обізнаності та самовираження 
у галузі культури та мистецтва. 
Ключові слова: історія, компетентність, історія України, всесвітня історія, 
болонський процес, історична освіта. 

Роль и значение исторических дисциплин в формировании ключевых 
компетентностей в среднем и высшем образовании. Современная украинская 
образовательная система активно трансформируется в направлении 
применения компетентностного подхода в учебный процесс. В этом 
контексте происходит сужение преподавания исторических дисциплин в 
средней и высшей школе. В то время как история Украины и всемирная 
история формируют базу по каждому из ключевых компетентностей, 
которые были рекомендованы Европарламентом и Советом Европейского 
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Союза в 2006 году. В средней школе преподавание исторических дисциплин 
лишь декларативно осуществляется в рамках компетентностного подхода, 
на практике же продолжается изучение как можно большей суммы знаний. В 
непрофильных и негуманитарных ЗВО исторические дисциплины исчезают с 
образовательного процесса или их преподавание формализуется 
незначительным количеством выделенного времени и кредитов. В то время 
как исторические дисциплины являются фундаментальными при 
патриотическом, социальном и гражданском воспитании. История, как 
учебный предмет, выступает базовой для формирования навыков обучения 
в течение жизни, инициативности, практичности, осведомленности и 
самовыражения в области культуры и искусства. 
Ключевые слова: история, компетентность, история Украины, всемирная 
история, болонский процесс, историческое образование. 

The Role and Significanse of Historical Disciplines in the Formation of Key 
Competencies in Secondary and Higher Education. The modern Ukrainian 
educational system is being actively transformed in the direction of applying the 
competence approach to the educational process. In this context, there is a 
narrowing of the teaching of historical disciplines in secondary and higher 
education. While the history of Ukraine and world history form the basis for each of 
the key competencies recommended by the European Parliament and the Council 
of the European Union in 2006. In secondary school, the teaching of historical 
disciplines is carried out only declaratively according to the competency approach, 
but in practice the study of as much knowledge as possible continues. In non-core 
and non-humanitarian free economic zones, historical disciplines disappear from 
the educational process or their teaching is formalized by a small amount of 
allocated time and credits. While historical disciplines are fundamental in patriotic, 
social and civic education. History as a subject is the basis for the formation of 
lifelong learning skills: initiative, practicality, awareness and self-expression in the 
field of culture and art. 
Keywords: History, Competence, History of Ukraine, World History, Bologna Process, 
Historical Education. 

У сучасному українському суспільстві спостерігається сталий та великий 

попит на освіту, що зумовлено як завданими радянською минувшиною 

соціально-психологічними травмами, так і усвідомленням її визначального 

значення у розвитку людської цивілізації. Під впливом науково-технічної 

революції другої половини ХХ ст. та радянської ідеології напрям середньої та 

вищої освіти в Україні був орыэнтований на підготовку вузькопрофільних 

спеціалістів з великою сумою галузевих знань. У наслідок цього система освіти 

готувала фахівців, які мали фахово виконувати завдання, але не замислюватися 

над їхньою доцільністю та наслідками для суспільства і довкілля результатів 

праці. Орієнтація освітнього процесу на наповнення якомога більшою сумою 

знань призвела до фактичної кризи освіти в Україні в умовах падіння радянської 

ідеології. Наприкінці ХХ ст. більшість розвинених країн усвідомила згубність 

безконтрольного розвитку промисловості та технічного прогресу, науки задля 

науки для природнього середовища та стабільного розвитку суспільства. 
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Загальна тенденція на зміну спрямованості світового освітнього процесу була 

сформульована на міжнародних форумах з питань ролі освіти під егідою ООН 

та ЮНЕСКО наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Головними наслідками 

педагогічних пошуків стали розробка принципу «освіти впродовж життя» та 

підготовка активних громадян, які готові брати на себе соціальну 

відповідальність та вміють самостійно і критично мислити. Важливим 

елементом реформування освіти стало формування єдиного європейського 

освітнього простору, який направлений на розвиток принципів освіти впродовж 

життя, відповідальності освіти перед суспільством, освіти для розвитку 

особистості, освіти як процесу. З часу проголошення незалежності, Україна 

стала невід’ємною складовою європейських інтеграційних процесів, в тому 

числі і в освітянській сфері. 

Одним із найважливіших та найскладніших проблем у перебудові 

української освітньої системи стало реформування змісту освіти на засадах 

компетентнісного підходу, який спрямований на формування і виховання 

особистісних якостей здобувачів освіти, їхньої всебічної соціалізації та 

відповідальності за свої вчинки та результати діяльності. Попри те, що 

компетентнісний підхід по своїй суті є глибоко гуманітарним, в силу різних 

обставин гуманітарна складова у освітньому процесі у середній школі і ЗВО 

продовжує звужуватися. 

Одним із фундаментів гуманітарного виховання людини є знання 

вітчизняної та всесвітньої історії, бо як казав Йоган фон Гете: «Людина, яка не 

знає свого минулого, не варта майбутнього». 

Таким чином, метою запропонованого дослідження є аналіз та розкриття 

потенціалу історичних дисциплін: історії України та всесвітньої історії у 

формуванні ключових компетентностей у здобувачів середньої та вищої освіти.  

У ході досягнення мети будуть розглянуті передісторія виникнення 

проблеми з викладанням історичних дисциплін в освітньому процесі; 

необхідність зміни процесу навчання історії в школі від насичення сумою знань 

до способу формування навичок та їх практичної спрямованості; суспільна 

необхідність поглибленого вивчення історичних дисциплін у закладах вищої 

освіти (далі – ЗВО), як базових для реалізації більшості ключових 

компетентностей запропонованих у європейському освітньому просторі. 

Проблеми викладання історичних дисциплін у середній та вищій школах 

піднімалися у працях багатьох істориків та педагогів таких, як: Д. Коротенко, 

П. Кравченко, Г. Кривчик, А. Пижик, Л. Чупрія. Питання про роль історичної 

освіти у реалізації компетентнісного підходу в українському освітньому 

просторі, шляхи вдосконалення та методи викладання історичних дисциплін 
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піднімалися у дослідженнях П. Вербицької, Я. Калакури, Т. Мацейків, 

Я. Мотенко, Є. Шишкіної, Н. Побірченко. 

У Законі України «Про вищу освіту» та в Національній стратегії розвитку 

освіти України до 2021 року наголошується. що система освіти повинна 

забезпечувати формування особистості, яка усвідомлює свою приналежність до 

українського народу, європейської цивілізації. Більше того почуття патріотизму 

та любов до Батьківщини визначається як базова якість особистості. Попри це, 

вивчення історії України та всесвітньої історії в середній школі здійснюється 

методами опису та накопичення суми знань з того чи іншого історичного 

періоду. Сучасні українські підручники з історичних дисциплін, хоч і 

декларують у своєму змісті компетентнісний підхід, все ж реально не 

справляються з поставленими завданнями. Прив’язка до компетентностей часто 

поверхова без заглиблення у сутність події чи факту та його значення для 

подальшого розвитку людського суспільства. 

Виклад історії у шкільному підручнику залишається строго ізольованим 

від інших навчальних дисциплін. В той час як засобами та матеріалами 

історичного пізнання можна знайомити здобувачів освіти з політичною 

географією, впливом людини на екологію, вивчати взаємозв’язок людини і 

природи у різний історичний час, що на прикладах дозволить учням зрозуміти 

наскільки необхідна для сучасності природоохоронна поведінка. 

Можна впевнено стверджувати, що історичні дисципліни беруть участь у 

формуванні математичної компетентентності, бо історична інформація здатна 

оживити та прив’язати до конкретних людських потреб математичні 

розрахунки. Історичний процес логічний, але логічні побудови, які на ньому 

базуються дозволяють відійти від абстрагувань, які часто дітям бувають не 

зрозумілими. Історичні події та факти дають учням живі приклади постійного 

отримання знань та практичного застосування їх у житті. 

У той час як у середній освіті проблеми викладання історичних дисциплін 

пов’язані із стереотипами у викладанні історичного матеріалу, змістовим 

наповненням навчання та засобами і методами його подачі, то проблеми у 

вищій освіті набагато глибші. Вивчення історичних дисциплін, особливо у 

негуманітарних ЗВО, практично зведено нанівець. Історичні дисципліни 

віднесено до розряду вибіркових, але і при цьому їх заміняють гібридними 

предметами, які розривають історичний процес на окремі аспекти і не 

формують цілісного уявлення у здобувачів освіти щодо історичної еволюції 

людства загалом та українського народу зокрема. Якщо навчальний предмет 

«Історія України» все ж залишається у освітніх програмах, то всесвітня історія 

повністю виключена, що призводить до недооцінки історії та культури інших 
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народів і держав, ослаблення міжнародних зв’язків, викривленого сприйняття 

інших людей та соціо-культурної ізоляції. В сучасній Україні популяризується 

непрофесійна думка, що історичні дисципліни здобувачі освіти вивчили в 

школі, а тому у ЗВО їхнє вивчення є зайвою і непотрібною витратою 

навчального часу. Як показують практичні емпіричні спостереження така 

парадигма робить будь-якого фахівця беззахисним перед маніпуляціями, які 

ширяться в світовому інформаційному просторі. Не розуміння історичної 

природи та еволюції суспільних та політичних процесів призводить до 

колективних помилок, фобій, невиправданих очікувань та пошуків винуватці, 

що іноді призводить до трагічних наслідків не лише для окремих людей чи 

соціальних груп. а й усього суспільства кривавих наслідків. 

У формуванні ключових компетентностей історичні дисципліни 

виступають базовими або допоміжними, але в будь-якому випадку незамінними 

для поглиблення мотивації здобувачів освіти навчатися впродовж усього життя. 

Найпотужніше потенціал історичних дисциплін розкривається у формуванні 

соціальних та громадянських навичок та умінь. Становлення і історичний 

розвиток народів світу дозволяють сучасній освіченій людині бачити причини 

та наслідки соціальних протиріч та стереотипів. Вивчення історичних 

дисциплін у ЗВО здійснюється на основі аналізу писемних історичних джерел, 

що і формує сутність історичного знання, дозволяє здобувачам освіти, 

використовуючи власну систему цінностей,висловлювати і формулювати 

самостійне бачення, пропонувати власний алгоритм розвитку будь-якого явища 

минувшини з інтерполяцією на теперішнє. 

Таким чином, в сучасному українському освітньому просторі відбувається 

звуження вивчення історичних дисциплін, що руйнує компетентнісний підхід як 

такий. Історична освіта є базовою для реалізації більшості ключових 

компетентностей рекомендованих у європейському освітньому просторі. до 

якого долучилася і Україна. Викладання історичних дисциплін у середній школі 

попри низку змін залишається в полоні стереотипів радянського бачення 

історичного минулого. 

Шкільний підручник з історії не використовує і не розвиває 

міждисциплінарні можливості історичного знання, що продовжує процес 

накопичення суми інформації. а не формування компетентностей. 

Підготовка повноцінного сучасного фахівця у ЗВО, в тому числі і за 

технічними напрямками освіти, не можливо без значної гуманітарної складової, 

а історичні дисципліни мають охоплювати в ній не менше третини виділеного 

часу. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

У статті представлений аналіз проблеми формування професійної культури 
майбутніх фахівців спеціальної освіти. Автором проаналізовані основні 
поняття такі як: професійна культура, професійна культура майбутніх 
фахівців спеціальної освіти – складне інтегральне утворення; фахова 
підготовка майбутніх педагогів-фахівців спеціальної освіти. Заслуговує уваги 
виділені педагогічні умови формування професійної культури майбутніх 
фахівців спеціальної освіти у процесі фахової підготовки. Також наведені 
приклади інтерактивних методів та прийомів формування професійної 
культури майбутніх педагогів-дефектологів. 
Ключові слова: професійна культура майбутніх фахівців спеціальної освіти, 
фахова підготовка майбутніх педагогів-фахівців спеціальної освіти, 
педагогічні умови формування професійної культури майбутніх фахівців 
спеціальної освіти. 

Формирование профессиональной культуры будущих специалистов 
специального образования. В статье представлен анализ проблемы 
формирования профессиональной культуры будущих специалистов 
специального образования. Автором проанализированы основные понятия 
такие как: профессиональная культура, профессиональная культура будущих 
специалистов специального образования - сложное интегральное 
образование; профессиональная подготовка будущих педагогов-
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специалистов специального образования. Заслуживает внимания выделены 
педагогические условия формирования профессиональной культуры 
будущих специалистов специального образования в процессе 
профессиональной подготовки. Также приведены примеры интерактивных 
методов и приемов формирования профессиональной культуры будущих 
педагогов-дефектологов. 
Ключевые слова: профессиональная культура будущих специалистов 
специального образования, профессиональная подготовка будущих 
педагогов-специалистов специального образования, педагогические условия 
формирования профессиональной культуры будущих специалистов 
специального образования. 

Formation of Professional Culture of Future Specialists of Special Education. The 
article presents an analysis of the problem of forming the professional culture of 
future specialists in special education. The author analyzes the basic concepts such 
as: professional culture, professional culture of future specialists in special 
education - complex integral education, professional training of future teachers-
specialists of special education. The pedagogical conditions for the formation of the 
professional culture of future specialists in special education in the process of 
professional training are also worthy of attention. There are also examples of 
interactive methods and techniques for the formation of the professional culture of 
future teachers-defectologists. 
Keywords: Professional Culture of Future Specialists of Special Education, 
Professional Training of Future Teachers-Specialists of Special Education, 
Pedagogical Conditions for the Formation of Professional Culture of Future 
Specialists of Special Education. 

Сучасне суспільство змінює підхід до визначення змісту загальнокультурної і 

фахової підготовки у вищій педагогічній школі.  Серед проблем модернізації 

підготовки кадрів у закладах вищої освіти різних спеціальностей особливого 

значення набуває професійна підготовка фахівців спеціальної освіти як носіїв 

культурних цінностей, формування майбутнього педагога нового покоління 

покликаного забезпечити розвиток особистості дитини з особливими освітніми 

потребами на вирішальному етапі її становлення. 

Актуальність представленого дослідження теоретичного аналізу процесу 

формування професійна культура майбутніх фахівців спеціальної освіти 

обумовлена вимогами Галузевого стандарту вищої освіти, Законами України («Про 

освіту», «Про вищу освіту»), Концепцією розвитку освіти України на період 2015 – 

2025 років, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 

та іншими державними нормативними документами. 

Мета: науково і практично обгрунтувати актуальність проблеми 

формування професійної культури майбутніх фахівців спеціальної освіти. 

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, порівняння, 

узагальнення, спостереження. Проблема формування професійної культури 

досліджувалася такими науковцями: Г. Баллом, В. Бєлоліпецьким, 
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М. Віленським, Н. Воробйовим, В. Грехньовим, В. Гриньовою, М. Даниловою, 

С. Єлкановим, І. Зарецькою, І. Зязюном, Т. Івановою, І. Ісаєвим, Л. Коганом, 

Н. Криловою, А. Лимарь, Н. Мазур, Г. Марковою, А. Міщенко, Н. Павелко, 

В. Подмарковим, О. Пономарьовим, В. Радулом, І. Сабатовською, Ю. Черновою 

та ін. Професійна культура педагога є характеристикою рівня й якості 

діяльності, що передбачає фахові знання, практичні вміння та навички, значущі 

здібності, особистісні якості, які відносяться до конкретного виду праці 

(Супрун М, 2018, С. 48). 

Фахова підготовка майбутніх педагогів-фахівців спеціальної освіти - це 

організований освітній процес, спрямований на оволодіння спеціальними 

знаннями, вміннями і навичками, розвиток особистісно-професійних якостей, 

що необхідні для подальшої успішної педагогічної діяльності (Колишкін О., 

2012, с. 128). 

Професійна культура майбутніх фахівців спеціальної освіти є складне 

інтегральне утворення в цілісній структурі особистості, що характеризується 

позитивним ставленням до предметів і об’єктів педагогічної діяльності, 

глибокими і систематизованими фаховими знаннями, вміннями і навичками, 

особистісно-професійними якостями, які відображають рівень оволодіння 

фахівцем спеціальною галуззю знань (спеціальна освіта) та знаходять свій 

прояв у педагогічній діяльності (Басалюк Н, 2011, с. 5).  

За К. Коноваловою педагогічними умовами формування професійної 

культури майбутніх фахівців спеціальної освіти у процесі фахової підготовки 

визначено: залучення майбутніх педагогів-дефектологів в культурно-освітнє 

середовище закладу вищої педагогічного освіти; забезпечення інтерактивного 

технологічного супроводу в освітньому процесі формування у майбутніх 

фахівців спеціальної освіти професійної культури; спрямованість змісту 

нормативних фахових дисциплін на культурологічно-професійний компонент 

(Коновалова К, 2015, с.19). 

Інтерактивними методами та прийомами формування професійної культури 

майбутніх педагогів-дефектологів можуть виступити інтерв’ю («Педагогічні 

цінності сучасного педагога-дефектолога», «Педагогічна творчість як 

компонент фахової підготовки сучасного педагога», «Професійна культура як 

інтегральна якість майбутнього вихователя»); диспути («Професійне 

самовдосконалення педагога-дефектолога − це необхідність чи ні?», 

«Педагогічна майстерність педагога-дефектолога закладу як вищий рівень його 

професійної діяльності»);  дебати («Ідея планування і здійснення інтеграційного 

підходу в педагогічному процесі з дітьми з ООП); «Мікрофон» («Які функції 

має виконувати сучасний педагог-дефектолог?», «Яким повинен бути педагог-
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майстер?» та ін.); «Незакінчені речення» («Особливостями професійної 

культури педагога-дефектолога є ...», ділові ігри («Кроки до педагогічної 

майстерності», «Сучасний педагог – який він має бути?»); технологія 

«кінодидактика» та ін. 

Отже, професійна культура вчителя-дефектолога є характеристикою рівня 

й якості його діяльності, що передбачає фахові знання зі спеціальної освіти, 

практичні вміння та навички, формування професійної культури майбутніх 

фахівців спеціальної освіти передбачає творчо організований освітній процес, 

спрямований на розвиток особистісно-професійних якостей, необхідних для 

подальшої успішної педагогічної діяльності. Подальшу роботу з вивчення 

проблеми підготовки фахівців спеціальної освіти  убачаємо у вивченні 

проблеми впровадження індивідуального підходу до процесу формування  

професійної культури майбутніх педагогів спеціальної освіти, що сприяє 

підвищенню якості фахової підготовки. 
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«НАНОНАВЧАННЯ» ЯК ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕРИ 

Інформаційна ера (особливо за час пандемії) принесла із собою зменшення 
тривалості уваги та збільшення втоми від екранів цифрових носіїв як серед 
повнолітніх, так і серед здобувачів  дошкільної, початкової та загальної 
середньої освіти. Зарадити цьому може нанонавчання. Дана практика 
передбачає надання учням інформації у менших обсягах за невеликий 
проміжок часу, адже доведено, що навчання короткими сплесками збільшує 
здатність сприймати та зберігати інформацію. Надаючи учням невелику 
кількість інформації, подібну до «гранул», підвищується їх продуктивність, 
покращується увага та вдосконалюється навчання. 
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Ключові слова: нанонавчання, інформаційна ера, середня освіта, інформація , 
увага. 

«Нанообучение» как ответ на вызовы информационной эры. 
Информационная эра (особенно при пандемии) принесла с собой 
уменьшение продолжительности внимания и увеличения усталости от 
экранов цифровых носителей как среди совершеннолетних, так и среди 
соискателей дошкольного, начального и общего среднего образования. 
Помочь этому может нано обучение. Данная практика предусматривает 
предоставление ученикам информации в меньших объемах за небольшой 
промежуток времени, ведь доказано, что обучение короткими всплесками 
увеличивает способность воспринимать и хранить информацию. 
Предоставляя учащимся небольшое количество информации, подобную 
«гранул», повышается их производительность, улучшается внимание и 
совершенствуется учеба. 
Ключевые слова: нанообучение, информационная эра, среднее образование, 
информация, внимание. 

«Nanolearning» As Response to the Challenges of the Information Age. The 
information age (especially during the pandemic) has brought with it a reduction in 
the duration of attention and an increase in fatigue from digital media screens, both 
among adults and among preschoolers, primary and general secondary school 
students. Nanolearning can help with this. This practice involves providing students 
with less information in a short period of time, because it has been proven that 
learning in short bursts increases the ability to perceive and store information. 
Providing students with a small amount of information, such as «pellets», increases 
their productivity, improves attention and improves learning. 
Keywords: Nanolearning, Information Age, Secondary Education, Information, 
Attention. 

Вступ. Актуальністю даної теми є потреба у дослідженні сучаних методів 

та розвитку наявних навчальних підходів у сфері початкової, середньої та вищої 

освіти. Даний попит зумовлений низкою викликів інформаційної ери, що 

постали перед спільнотою освітян у наші дні. Оскільки сучасні вчителі та 

педагоги постійно шукають нових способів утримати та заволодіти увагою 

своїх учнів у рамках дистанційної освіти, нанонавчання є ефективним та 

перспективним ресурсом, який потребує дослідження та негайного 

впровадження. Не зважаючи на те, що підтримка високого рівня уваги завжди 

являла собою одне з найскладніших завдань для педагогів, сьогодні учням ще 

простіше відволіктись, враховуючи кілька нових чинників, таких як: 

перебування вдома, дотримання нових графіків дистанційного навчання, втома 

від екранів цифрових носіїв, незліченні сповіщення та спокуса бездіяльності. 

Аналіз публікацій та досліджень щодо даної проблематики, вказав на 

доробок нідерландського дослідника І. Малша та його бачення питання у праці: 

«Нанонавчання з точки зору Європи». Його дослідження базувалось на вивченні 

потреби та попиту вищезазначеного освітнього підходу серед держав-

учасниць ЄС. 



3-й Міжнародний науково-практичний WEB-форум                                                                                                                                  
РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ  
25-28 травня 2021 року, Київ-Харків, Україна 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Серед вітчизняних дослідників, передовсім, необхідно згадати Н. Баловсяк 

та О. Пінчук. Важливий внесок також належить Ю. Ткаченко, Я. Балабану, 

І. Морозу та О. Стаднику, які у своїй праці «Інформаційно-комунікативні 

технології (ІКТ у процесі навчання основ нанонаук у шкільній освіті», 

зосереджують свою увагу на доцільності використання ІКТ. 

Метою даного дослідження є аналіз освітнього підходу “нанонавчання” та 

його актуальності в контексті розвитку сучасної освіти. 

Методи і підходи дослідження. Для досягнення мети дослідження були 

використані такі загальнонаукові методи, як теоретичний аналіз психолого-

педагогічної та методичної літератури, систематизація й узагальнення. 

На сьогоднішній день, нанонавчання представляє собою цікаву та сучасну 

методику, яка пропонує ефективну альтернативу традиційним урокам. По суті, 

даний підхід полягає у включенні короткотривалих освітніх рішень для 

навчання в повсякденну програму занять, будь то дистанційному чи в 

автономному режимі. Науково доведено, що надання учням меншої кількості 

викладених матеріалів за коротший проміжок часу збільшує здатність 

сприймати та зберігати інформацію. Чому? Оскільки це підвищує 

продуктивність праці та шанси привернути увагу учнів, а також сприяє їхній 

здатності швидко вчитися. У основі даного підходу лежить «спрощення» 

матеріалу тоді, коли йдеться про найскладніші частини програми: менші та 

простіші шматки, безумовно, легше зрозуміти. Вищезгаданий елемент не 

дозволяє учням нудьгувати та пробуджує інтерес до освітнього процесу, як і 

інший неординарний та сучасний підхід – «гейміфікація», ігрова практика, що 

застосовується у неігрових контекстах задля розв’язання проблем. 

При реалізації нанонавчання, важливо розуміти ключові кроки задля 

успішного результату. Перш за все, лаконічність є ключовим елементом, адже 

вся наносистема базується на короткому змісті. Важливо, аби навчання в рамках 

даного підходу не перевищувало 5 хвилин, хоча, це насправді залежить від 

потреб учнів, характеру, предмету та, нарешті, але не менш важливо, цілей 

навчальної програми. Очевидно, що у контексті сучасних світових тенденцій та 

умов, основний спосіб реалізації нанонавчання спричинений саме 

мультимедійним та цифровим форматом освітнього процесу. Оскільки учні 

проводять велику кількість часу перед екранами моніторів та екранів, вони 

піддаються негативному світловому випромінюванню, що шкідливо для 

здоров’я. 

Висновки. В результаті можна константувати, що на сучасному етапі 

реформування та вдосконалення освіти відбувається фундаментальна 

перебудова традиційних форм навчання. Попри те, що академічні освітньо-
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наукові установи все ще залишаються осередком побудови мереж та 

предметних знань у своєму фундаментальному значенні, але загальні знання 

передаватимуться системами нанонавчання. З об’єктивних причин, це зробить 

багато галузей освіти доступнішими для учнів, ніж коли-небудь. Завдяки цьому, 

вчителі відіграватимуть важливу роль у суспільстві не як передавачі суми знань, 

а як коучі-тренера, які супроводжуватимуть учня впродовж усього його 

навчання та допомагатимуть розібратися у складному матеріалі. Ця нова 

структура повинна буде подолати розрив між провідними експертами, міцною 

комунікацією та педагогікою. У школі нас часто вчать, що зміни та адаптація 

неминучі. У навчальному середовищі, наповненому невизначеністю, 

нанонавчання зможе адаптуватися, розвиватися, та приносити користь з 

шаленою швидкістю як для педагогічного складу, так і для здобувачів освіти. 
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СТАНОВЛЕННЯ ОСВІТИ В ТУРЕЧЧИНІ НА ДРУГУ 
ПОЛОВИНУ ХІХ-ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ 

Прослідковується процес становлення освіти в Туреччині з характерними 
рисами на другу половину ХІХ-поч. ХХ ст. Система державотворення, яка 
базувалася на військовому устрої на ХІХ ст., зазнала остаточної руйнації. Саме 
в цей час питання реформування освіти досягає державного рівня. 
Створення нових та спеціалізованих навчальних закладів стало поштовхом 
до покращення рівня освіти в країні. 
Ключові слова: освіта, реформи, Туреччина. 

Становление образования в турции во второй половине ХІХ- в начале ХХ века. 
Прослеживается процесс становления образования в Турции с характерными 
чертами во второй половине XIX-нач. ХХ в. Система государства, которая 
основалась на военном устройстве в XIX в., ощутила окончательное 
разрушение. Именно в это время вопрос реформирования образования 
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достигает государственного уровня. Создание новых и специализированных 
учебных заведений стало толчком к улучшению уровня образования в 
стране. 
Ключевые слова: образование, реформы, Турция. 

Development of Education in Turkey in the Second half of the XIX- early XX Century. 
The process of formation of education in Turkey with characteristic features for the 
second half of the XIX-beginning is traced. XX century the system of state formation, 
which was based on the military system in the nineteenth century, was finally 
destroyed. It is at this time that the issue of education reform reaches the state level. 
The creation of new and specialized educational institutions was the impetus for 
improving the level of education in the country. 
Keywords: Education, Reforms, Turkey. 

Вступ. Одним із ключових факторів, які вказують на міць держави, є 

показник рівня освіченості населення. В історії багатьох країн ми можемо 

прослідкувати етапи зростання і занепаду. В більшій мірі це стосується 

економіки та політики. Однак ми не можемо заперечувати, що розвиток освіти, 

науки та культури є також відображенням процесу розвитку. Початок реформ в 

Туреччині був пов'язаний з її послабленням на ХІХ ст. 

Враховуючи суспільно-релігійний аспект, процес запровадження нових 

орієнтирів в освіті відбувався дуже повільно. Необхідність європеїзації держави 

змушував уряд імперії запроваджувати нову освітню систему. Для більш 

результативної взаємодії між Україною та Туреччиною на сьогодні, є важливим 

розумітися в особливостях культурно-наукового виховання. Можливість 

взаємодії на освітянській ниві, подальший розвиток наукового співробітництва 

підводить нас до того, що ми маємо знати особливості і  турецької освіти, в 

тому числі. 

Мета, методи, підходи. Проаналізувати процес становлення освітньої 

системи з урахуванням особливостей, вказавши основні етапи та напрямки 

реформування. В процесі дослідження питання були використані  історико-

порівняльний, соціально-історичні методи та хронологічно-проблемний, що 

зволило  досягти мети дослідження. 

Основні результати. Початок ХХ ст. для Османської імперії став часом 

суттєвих змін в не лише в політичному, а й соціально-культурному відношенні. 

Нові тенденції в освіті та науці, які досить чітко проявилися ще наприкінці 

ХІХ ст., на початку ХХ ст. потребували більш рішучих кроків. Для Туреччини 

це було особливо важливо, адже країна потребувала якомога більше 

кваліфікованих спеціалістів в усіх сферах життя. Реформування освіти, яке 

розпочалося 1855 р., йшло дуже повільно, в багатьох випадках навіть 

відбувалося повернення до старих методів навчання, підходів в організації 

освітнього процесу та нехтуванні прогресивних навчальних планів.  Більш 
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прийнятним варіантом для реформування системи освіти в Туреччині було 

поєднання давніх ісламських традицій та європейських тенденцій. Цей зв’язок 

став характерною ознакою розвитку освіти, яка визначає особливість процесу 

становлення освіти в Туреччині. 

Досліджуючи питання, є доречним вказати на систему освіти, яка існувала 

в Османській імперії в цілому. В більш ранній період османська наукова 

традиція формувалася під впливом ранніх ісламських центрів науки культури 

але починаючи з ХVІІ ст. ми можемо говори про вплив західної науки, в 

результаті чого відбувся синтез ісламу і західного модерну [1, с.263]. 

У продовж багатьох століть навчання в Османській імперії відбувалося в 

офіційних та неофіційних установах. Серед офіційних, впершу чергу мова йде 

про медресе, які діяли при мечетях та надавали середню і вищу релігійну освіту. 

У класичний період розвитку Османської імперії існувала й інша система 

навчання – двірцева школа Ендерун, головним завданням якої була підготовка 

кадрів для цивільних і військових закладів, насамперед, для палацу. Третій 

варіант здобути освіту, був зорієнтований на отримання знань під час роботи в 

канцеляріях. Навчання також  відбувалося в мечетях, бібліотеках або ж в 

приватних будинках багатих людей. 

Ухвалений 1868 р. «Органічний закон про народну освіту» став важливим 

кроком у тривалому процесі становлення освіти. За ним передбачалося, що 

початкова освіта повинна стати загальною, обов’язковою та безкоштовною. 

Програми, за якими мали навчатися діти, надходити від міністерства освіти, а 

вчителі, щоб працювати в школі зобов’язані були мати відповідну 

освіту. [1, с. 329]. Наступні важливі кроки відбулися за час правління султана 

Абдул-Хаміда ІІ, який підняв питання реформування освіти до рівня 

конституції 1876 р. Таким чином відбувається остаточний розподіл шкіл на 

(старі) релігійні та світські (нові). У 1882 р. було прийняте рішення про злиття 

початкових старих і нових шкіл. Цей процес завершився на кінець першого 

десятиліття ХХ ст. Питання підготовки вчителів мало важливе значення, однак 

його вирішення відбувалося дуже повільно. Перший спеціалізований заклад з 

підготовки вчителів для нових шкіл був заснований у Стамбулі 1846 року, а 

наступний – лише у 1869 р.,  що свідчило про повільне просування 

реформування освіти. На початку ХХ ст. навчальні заклади з підготовки 

вчителів стали з’являтися практично в усіх великих містах  імперії. Створення 

спеціалізованих навчальних закладів, були зорієнтовані на підготовку фахівців, 

яких потребувала державна система. Це були військові, інженери, медики, 

вчителі. Процес реформування освіти був підпорядкований політичній системі 

Османської імперії. 
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Висновки. Отже, процес становлення освіти на другу половину ХІХ – 

початок ХХ ст. в Туреччині мав свої особливості. Вони були пов’язані з 

політично-економічними та релігійними питаннями. Послаблення Османської 

імперії на ХІХ ст. змусило  розпочати проведення реформ на державному рівні. 

Необхідність мати власних спеціалістів у першочергових галузях, підштовхнула 

уряд до заснування спеціалізованих закладів. Поєднання місцевих 

особливостей та тенденцій європейської освіти, дозволили виховати в 

турецькому суспільстві майбутніх державно-політичних лідерів, в тому числі і 

Ататюрка. 
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ІНФОМЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО 
ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ  

У розвідці висвітлюється важливість формування навичок 
інфомедіаграмотності у майбутніх вчителів історії. Підкреслюється 
необхідність навчання інфомедіаграмотності з перших університетських 
курсів. Особливий акцент зроблено на важливості подальшої інтеграції 
інфомедаіграмотності в предмети історичного циклу.  
Ключові слова: інфомедіаграмотність, вища освіта, історія.  

Инфомедиаграмотность как составляющая профессиональной подготовки 
современного учителя истории новой украинской школы. В разведке 
освещается важность формирования навыков инфомедиаграмотности у 
будущих учителей истории. Подчеркивается необходимость обучения 
инфомедиаграмотности с первых университетских курсов. Особый акцент 
сделан на важности дальнейшей интеграции инфомедаграмотности в 
предметы исторического цикла. 
Ключевые слова: инфомедиаграмотность, высшее образование, история. 

Infomedia Literacy as a Component of Professional Training of a Moden History 
Teacher of the New Ukrainian School. The importance of developing infomedia 
literacy skills in future history teachers is considered in this investigation. The 
necessity of media literacy training from the first university courses is 
emphasized. Special attention is paid to the importance of further integrating 
infomedia literacy into the subjects of the historical cycle 
Keywords: Infomedia Literacy, Higher Education, History. 
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Сучасна українська освітня парадигма формується за умов суттєвого 

переосмислення мети, завдань, засобів і методів навчання та виховання, що 

обумовлено потребами суспільного та економічного розвитку. Вдало 

використовуючи національну освітню традицію, вітчизняний та зарубіжний 

науковий досвід, новітні цифрові технології, маємо можливість створити Нову 

українську школу, яка здатна забезпечити якісну повноцінну підготовку молодої 

людини до дорослого успішного життя. Ключовим чинником реалізації 

Концепції Нової української школи є вмотивований учитель, здатний адекватно 

відповідати на життєві виклики, створювати безпечний та комфортний освітній 

простір, застосовувати інноваційні методи навчання, вдосконалюватися і 

професійно зростати упродовж усього життя [4]. 

Нові освітні програми сьогодні повинні розроблятися з урахуванням 

складного медіаландшафту та його цифрової структури, оскільки більшу 

частину інформації сучасна людина отримує з медіа. Це дає безпрецедентні 

можливості для освітньої діяльності, проте створює серйозні небезпеки. Саме 

тому на початкових етапах реформування освітньої системи необхідно 

впроваджувати основи інфомедіаграмотності та формувати навички критичного 

мислення. Учитель має навчитись цьому сам та навчити дітей [7, с. 14-17]. Ця 

проблема залишається актуальною і потребує наукового вивчення, пошуку 

ефективних методів і підходів до фахової підготовки вчителів. 

У Концепції впровадження медіаосвіти в Україні медіаосвіта визнається 

«важливою складовою модернізації освіти, яка сприятиме побудові в країні 

інформаційного суспільства, розвиткові економіки знань, становленню 

громадянського суспільства» [3]. Особливе значення медіаосвіта має для 

учителів з дисциплін суспільно-гуманітарного циклу, зокрема історії, оскільки 

достовірність та об’єктивність інформації про цивілізаційний поступ людства 

формує у здобувачів освіти загальний світогляд, ціннісні орієнтири, 

національну самосвідомість, толерантність та повагу до інших народів. 

Нова українська школа передбачає компетентнісний підхід до навчання. 

Серед ключових компетентностей – інформаційно-комунікаційна. Учитель 

історії повинен володіти науково-методичними знаннями, практичними 

навичками, цифровими технологіями для формування зазначеної 

компетентності в учнів різних вікових категорій [6]. Необхідна цілеспрямована 

комплексна підготовка майбутніх учителів до вмілого та безпечного 

користування інформаційно-комунікаційними технологіями, системами мас-

медіа. Відтак логічним виглядає запровадження на молодших курсах закладів 

вищої освіти предметів, присвячених вивченню основ інфомедіаграмотності. 

Знання основ інфомедіаграмотності дозволить у подальшому інтегрувати її в 
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предмети історичного циклу. Відтак, майбутні вчителі історії матимуть змогу, 

опановуючи предмети освітніх програм, вдосконалювати свої навички з основ 

медіаграмотності. Мова йде про запровадження її елементів в окремі модулі, 

теми історичних дисциплін. Такий підхід не відволікатиме студента від 

вивчення основної дисципліни, не перевантажить його, а навпаки, зробить 

процес пізнання цікавішим, спонукатиме до критичного мислення, більш 

якісної обробки інформації. Це також можливість внести додатковий 

дослідницький елемент у процес навчання. Досягти цього можна також за 

рахунок залучення здобувачів вищої освіти до проєктів, що сприяють розвитку 

критичного мислення та вдосконалюють знання з медіаграмотності [2, с.10].  

Цікавими формами активностей можуть стати фестивалі та конкурси 

відповідної спрямованості. Зокрема, під час конкурсу педагогічної 

майстерності, що є традиційним для більшості закладів освіти з педагогічними 

спеціальностями, можна обрати кращу розробку уроку історії, в яку інтегровані 

елементи інфомедіаграмотності, або обрати краще завдання, вправу, історичну 

задачу на розвиток критичного мислення тощо.  

Одним із актуальних напрямів освітніх технологій залишається 

гейміфікація. Однак, до цього часу в освітній практиці України гейміфікація не 

набула широкого поширення [5]. Втім, саме у грі активізуються увага, 

розуміння, інтерес, сприйняття, мислення. Гра сприяє зростанню 

вмотивованості учнів до навчання. Крім того, така технологія дозволяє успішно 

поєднувати вивчення історії з подальшим формуванням і розвитком навичок 

інфомедіаграмотності [1]. Цілком очевидно, що сучасний вчитель історії має 

бути інфомедіаграмотним. Досягти цього можна, запроваджуючи спеціальні 

курси до освітніх програм, інтегруючи елементи інфомедіаграмотності в 

навчальні дисципліни, залучаючи здобувачів освіти до проєктів, конкурсів. 

Лише комплексний підхід до формування медіаграмотності як основної 

складової професійної компетентності вчителя дозволить досягти найкращих 

результатів. 

Нова українська школа потребує освіченого, ініціативного, впевненого у 

собі вчителя історії, обізнаного в актуальних освітніх технологіях, готового 

критично аналізувати інформацію, здатного до самостійної творчої діяльності у 

медіасередовищі. 
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ОНЛАЙН-ОСВІТА ЯК ВИЯВ ГЛОБАЛЬНОГО ОЦИФРОВУВАННЯ 

Одним із знаків епохи глобального оцифровування є перевага дистанційного 
синхронного навчання. Один із його варіантів є онлайн-навчання – тренд 
сьогоднішнього дня: одночасне спілкування, пряма взаємодія, легкість 
демонстрації відео, презентацій тощо. Найпершим всесвітнім технотрендом, 
посиленим пандемією, виступає digital workplace. Складно уявити сьогодні 
дистанційне синхронне навчання без комунікаційного програмного 
забезпечення, йдеться про такі сервіси як Zoom та Google Meet. Цифрова 
трансформація – вже не предмет вибору, а нагальна потреба. 
Ключові слова: глобальне оцифровування, дистанційна освіта, онлайн-
навчання, комп’ютер, комунікаційно-технологічні компанії та платформи. 

Онлайн-образование как проявление глобального оцифровывания. Одним из 
знаков эпохи глобального оцифровывания есть приоритет дистанционного 
синхронного образования, одним из вариантов которого есть онлайн-
образование – тренд сегодняшнего дня: одновременное общение, прямое 
взаимодействие, легкость демонстрации видео, презентаций т. д. Первый 
всемирный технотренд, усиленным пандемией, – digital workplace. Трудно 
представить сегодня дистанционное синхронное образование без 
коммуникационного программного обеспечения. Имеются ввиду прежде 
всего такие сервисы как Zoom и Google Meet. Цифровая трансформация – уже 
не предмет выбора, а насущная необходимость.  
Ключевые слова: глобальное оцифровывание, дистанционное образование, 
онлайн-образование, компьютер, коммуникационно-технологические 
компании и платформы. 
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Online Education as a Manifestation of Global Digitization. The advantages of distance 
synchronous education is one of the most essential signs of the global digitization 
era. Online education is one of the principal options for synchronous distance 
education, which remains a today's trend. Simultaneous communication, direct 
interaction, easy demonstration of videos and presentations are the key signs of that 
type of education. A digital workplace becomes the first global techno-trend, 
exacerbated by the pandemic. Nowadays, it is difficult to imagine distance 
synchronous education without communication software. Most of these features 
are represented by such services as Zoom and Google Meet. Digital transformation 
is no longer a matter of choice. It became an urgent need. 
Keywords: Global Digitization, Distance Education, Online Education, Computer, 
Communications Technology Companies, Platforms. 

Вступ. Людство перетнуло якісну межу на власному шляху еволюції. 

Дискусії стосовно того чи потрібні нам глобалізація і цифрова революція, яку 

вона принесла із собою, є марними: фундаментальні зміни не просто неминучі, 

ми живемо у них внаслідок високої швидкості розвитку технологій, 

трансформується усе, що тільки можливо, «час і простір починають 

стискатися» [6, с. 20]. Висхідний напрям магістралі цивілізації забезпечували 

винаходи (інформаційні віхи): писемності, телефону, радіо, кінематографії, 

комп’ютера.  

Мета. З огляду на вищезазначене, виникає низка питань, які є предметом 

розгляду: у чому полягає парадигма навчання у глобальну епоху; якими є 

особливості онлайн-навчання як одного із варіантів синхронного дистанційного 

навчання; у чому полягають уміння та навички «цифрової людини»; як 

виявляється роль Інтернету як єдиного доступного поля для комунікацій та 

навчання. Вивчення цих ракурсів проблеми з використанням історико-

типологічного, історико-системного методів, міждисциплінарних підходів  

допоможуть наблизитися до розуміння онлайн-освіти як вияву глобального 

оцифровування. 

Основні результати. Якщо із фінансової точки зору знаками епохи 

глобального оцифрування та інтегрування стали біткоїни та інтернет-банкінг, то 

у сфері освіти – це перевага дистанційного синхронного навчання. Дистанційна 

освіта (далі – ДО) – це відкрита система навчання, що передбачає активне 

спілкування між викладачем і студентом за допомогою сучасних технологій та 

мультимедіа. Така форма навчання дає свободу вибору місця, часу та темпу 

навчання [3]. Це найбільш популярний інноваційний метод навчання, який 

дозволяє використовувати нові технології викладання і забезпечувати 

безперервність освіти [7]. Онлайн-навчання – один із варіантів синхронного 

дистанційного навчання: одночасне спілкування, легкість демонстрації відео та 

презентацій, тестування тощо. В принципі – це наслідування очного навчання. 
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Несинхронна ДО діє в роздільному режимі часу, відтак відсутнє міжособистісне 

спілкування, ускладнена ідентифікація дистанційних студентів. Несинхронні 

форми ДО нагадують модель комп’ютерної гри, нові рівні якої можна відкрити 

тільки тоді, коли пройдені попередні [4]. Дві парадигми навчання 

перетинаються у частині того, що доступні фактично усім верствам населення, 

відображають демократичний зв’язок «викладач-студент». Позитивними 

сторонами ДО виступають: гнучкість, актуальність, зручність, модульність, 

економічна ефективність та раціональність, інтерактивність, географічна 

необмеженість [7, с. 77-78]. Актуалізується статус людини розумової праці – 

головного об’єкта інвестицій: освіта – найдорожча інвестиція із усіх [2, с. 231]. 

У світі, позбавленому від коронавірусу, вже не потрібні будуть старі 

компетенції. Найзатребуванішими навичками стали: соціальний інтелект; 

інноваційне та адаптивне мислення; міжкультурна компетентність; 

алгоритмічне мислення; уміння фільтрувати зайву інформацію; уміння 

працювати віддалено [7, с. 77]. Під час ДО ми не розділені у просторі і часі, що 

суголосно технологічній епосі. За Скіннером, людина перетворюється у комірку 

глобальної мережі [6, с. 11]. «Схоже, дистанційна форма роботи як формат 

взаємодії залишиться назавжди, навіть попри те, що люди вже почали 

відвідувати офіси, школи і університети» [1]. Найпершим всесвітнім 

технотрендом, посиленим пандемією, є віртуальне робоче місце – digital 

workplace [1]. Е. Тоффлер в «Третій хвилі» (1980) передрікав нові способи 

використання часу, простору, логіки, появу «електронного котеджу», що 

утворюється із перенесенням роботи додому. За ним, перемога комп’ютера 

ознаменувала собою початок кінця масової культури. Розпочинають відлік IV 

епохи розвитку людства від винайдення ENIAC – першого універсального 

електронного комп’ютера, спроєктованого військовим відомством США 

(др. пол. 1940-их рр) [6, с. 19]. Епоха представлена також змінюючими один 

одного через кожні десять років поколіннями Інтернету від 1990 р. (від 

винайдення Бернерсом-Лі мови форматування вебсторінок, URL та інш.) [6, с. 

28-29]. Зараз світ живе у часі інтернету п’ятого покоління (2020-ті рр). У 

«доковідний період» на поч. ХХІ  ст. кількість тих, хто здобув вищу освіту у 

дистанційному форматі досягала 90 млн. [3], а чисельність закладів 

дистанційного навчання різних типів у світі перевищила 1100 одиниць [7, с. 77]. 

Сьогодні не банки фігурують великими гравцями, а великі технокомпанії, які 

комунікують у онлайн-режимі або надають сервіси для комунікацій: Google, 

Apple, Facebook, Amazon. Складно уявити  синхронну ДО без комунікаційного 

програмного забезпечення, яке об’єднує відеоконференції, онлайн-зустрічі, чат. 

Йдеться про такий сервіс як Zoom Video Communication – американську 
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комунікаційно-технологічну компанію (2011), яка надає послуги віддаленого 

конференц-зв’язку із використанням хмарних технологій. Або Google Meet – 

сервіс відеотелефонного зв’язку від 2017 р. Коли ВООЗ визнала епідемію 

нового коронавірусу пандемією у березні 2020 р., і керівництвом Google Meet 

було оголошено про надання безкоштовного доступу до програми, то число 

користувачів збільшилося до 100 млн. на день (квітень, 2020). В аналогічному 

сервісі Zoom на той момент число користувачів  на день було вдвічі більшим. 

Активно функціонують численні платформи та програми, які допомагають 

навчатися і вчити у режимі «оnline»: цифрові системи управління навчанням 

(Google Classroom, Moodle); онлайн системи, спеціально призначені  для 

мобільних телефонів (Eneza Education, Ustad Mobile) тощо [5]. Слова Анрі де 

Кастр відносно фінансової сфери можна застосувати і в контексті розгляду: 

«Цифрова трансформація – це вже не предмет вибору, а нагальна 

потреба» [6, с. 73]. 

Інформатизація суспільства – не данина науково-технічній моді, а 

закономірний процес розвитку цивілізації (за К. Колін) [8]. Усім ринком 

цифрових послуг користуються мільярди людей: глобалізаційні зв’язки у дії. 

Висновки. Кінцевою метою цифрових трансформацій є те, що «кожен 

дістане право і можливість жити на задовільному рівні»: технології 

допомагають демократизації, «де основні права полягають у наявності надійної 

системи ідентифікації особистості» [6, с. 194]. Б. Гейтс прогнозує: до 2035 р. усі 

отримають доступ до мережі для здобуття знань та інформації. У міру 

цифровізації людства у кожного з’являться нові форми доступу до знань і  

способи самореалізації. Процес цифрового вдосконалення пов’язаний із 

вдосконаленням рівня життя людини та рівня отримання нею знань. 
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КОМУНІСТИЧНИЙ ТОТАЛІТАРНИЙ РЕЖИМ У СУЧАСНИХ 
УКРАЇНСЬКИХ ПІДРУЧНИКАХ З ІСТОРІЇ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Аналізується зміст сучасних українських підручників з історії для Х–ХІ класів 
загальноосвітніх шкіл щодо висвітлення теми: «Комуністичний тоталітарний 
режим в Україні». З’ясовується ступінь відповідності змісту підручників Законам 
України про декомунізацію, вимогам навчальної програми і науковим 
досягненням історичної науки. Обґрунтовується висновок, що в останні роки 
відбулися певні позитивні зміни у висвітленні зазначеної тематики, особливо – 
періоду 1920-х – 1930-х рр. Водночас виявлено недостатнє наповнення 
відповідним змістом тем, пов’язаних з висвітленням функціонування 
комуністичного тоталітарного режиму в Україні у 1941–1991 рр. 
Ключові слова: комуністичний тоталітарний режим, історія України, 
українські підручники, середня освіта. 

Коммунистический тоталитарный режим в современных украинских 
учебниках по истории для среднего образования. Анализируется содержание 
современных украинских учебников по истории для X–XI классов 
общеобразовательных школ по освещению темы: «Коммунистический 
тоталитарный режим в Украине». Выясняется степень соответствия содержания 
учебников законам Украины о декоммунизации, требованиям учебной 
программы и научным достижениям исторической науки. Обосновывается 
вывод, что в последние годы произошли определенные положительные 
изменения в освещении указанной тематики, особенно – периода 1920-х – 1930-х 
гг. В то же время выявлено недостаточное наполнение соответствующим 
содержанием тем, связанных с освещением функционирования 
коммунистического тоталитарного режима в Украине в 1941–1991 гг. 
Ключевые слова: коммунистический тоталитарный режим, история 
Украины, украинские учебники, среднее образование. 

Communist Totalitarian Regime in Modern Ukrainian History Textbooks for 
Secondary Education. The content of modern Ukrainian history textbooks for the X–
XI grades of secondary schools is analyzed to cover the topic: "Communist 
totalitarian regime in Ukraine." The degree of correspondence of the content of 
textbooks to the laws of Ukraine on decommunization, the requirements of the 
curriculum and the scientific achievements of historical science is determined. The 
conclusion is substantiated that in recent years there have been certain positive 
changes in the coverage of this topic, especially in the period of the 1920s – 1930s. 
At the same time, it was revealed that the topics related to the coverage of the 
functioning of the communist totalitarian regime in Ukraine in 1941–1991 were 
insufficiently filled with the appropriate content. 
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Вступ. Упродовж 1917–1991 рр. комуністичним тоталітарним режимом на 

території України здійснювався один з найтрагічніших у світовій історії 

соціальний експеримент, у результаті якого загинули мільйони людей. З 

набуттям державної незалежності в Україні відбувався процес відмежування від 

методу державного терору в управлінні країною, притаманного тоталітарному 

режиму. 

З метою недопущення повторення злочинів комуністичного тоталітарного 

режиму влада декларувала прагнення розвивати незалежну, демократичну, 

правову державу, забезпечувати захист прав і свобод людини і громадянина, 

сприяти консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, 

відновленню історичної та соціальної справедливості, усуненню загрози 

незалежності, суверенітету, територіальній цілісності та національній безпеці 

України. 

Водночас, результати опитування Київського міжнародного інституту 

соціології, проведеного в травні 2020 р., виявили, що 33,5% жителів України 

шкодують про розпад СРСР, 35% респондентів вважають, що перебування у 

складі СРСР принесло їм більше користі, ніж шкоди. І це при тому, що до 

репрезентативної вибірки не було включено території, які тимчасово не 

контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та 

Луганської областей. Для порівняння: у 2013 р. тих, хто вважав, що перебування 

у складі СРСР принесло їм більше користі, ніж шкоди, згідно з опитуванням 

КМІС, було 48%. Особливо вражає, що серед людей віком від 18 до 29 років, 

тобто тих, хто народився в незалежній Україні й вивчав історію за українськими 

підручниками, про розпад СРСР шкодують 14,3%, а ще 32,2% відмовилися 

відповідати або заявили, що їм «важко сказати» [9]. 

Згідно з Законом «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки», ухваленим Верховною Радою України у квітні 

2015 р., держава вживає заходи, спрямовані на «підвищення поінформованості 

громадськості про злочини, вчинені представниками комуністичного та/або 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, розробляє та 

вдосконалює навчальні посібники, програми та заходи з питань історії 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів…» [5]. У зв’язку з цим, постає проблема необхідності здійснення 

моніторингу відповідності українських підручників з історії сучасним вимогам. 
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Мета: Здійснити критичний аналіз змісту основних сучасних українських 

підручників з історії України для Х–ХІ класів загальноосвітніх шкіл, 

з’ясувавши ступінь відповідності висвітлення тематики, пов’язаної з 

функціонуванням в Україні комуністичного тоталітарного режиму, вимогам 

законодавства про декомунізацію і нормативної навчальної програми. 

Методи і підходи. Теоретичною основою публікації є загальноприйняті в 

історичній науці методи: науковість і об’єктивність. Дослідження ґрунтується 

також на порівняльно-історичному методі, що дозволив шляхом порівняння 

встановити схожість і відмінність між поняттям і явищем комуністичного 

тоталітарного режиму в законодавстві України, нормативній навчальній 

програмі та підручниках з історії. У ході аналізу підручників застосовано 

критичний метод, який передбачає відповідні підходи до оцінювання змісту 

тематики, пов’язаної з висвітленням комуністичної тоталітарної доби. 

Основні результати. Уперше до цієї теми у 2000 р. звернувся історик Ю. 

Шаповал у своїй публікації «Комуністичний тоталітаризм та його образ у 

сучасних підручниках в Україні». На основі аналізу підручників з історії 

України, які були видані в 1990-ті рр., автор прагнув «відшукати ті зрушення в 

осмисленні тоталітарного минулого, що вкрай потрібні для інтелектуального 

просування вперед…» і дійшов висновку, що «відбувається деконструкція 

ключових напрацьованих у роки комуністичної диктатури прийомів і методів 

самозображення режиму», а також – «поступова інституалізація нового, 

україноцентричного погляду на історію України доби тоталітаризму» [12, 

с. 29, 43]. 

З часу виходу публікації Ю. Шаповала минуло понад 20 років і за цей час 

відбулися важливі історичні події: Помаранчева революція, Революція Гідності, 

російсько-українська війна, яка триває 8-й рік і в результаті якої Україна зазнала 

величезних втрат – людських, територіальних і матеріальних. 9 квітня 2015 р. 

Верховна Рада України прийняла закони про декомунізацію: «Про доступ до 

архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 

рр.», «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки», «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за 

незалежність України у ХХ ст.», «Про увічнення перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні 1939–1945 рр.». 

Так, згідно із законом «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні…» 

«комуністичний тоталітарний режим 1917–1991 років в Україні визнається 

злочинним і таким, що здійснював політику державного терору, яка 
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характеризувалася численними порушеннями прав людини у формі 

індивідуальних та масових вбивств, страт, смертей, депортацій, катувань, 

використання примусової праці та інших форм масового фізичного терору, 

переслідувань з етнічних, національних, релігійних, політичних, класових, 

соціальних та інших мотивів, заподіянням моральних і фізичних страждань під 

час застосування психіатричних заходів у політичних цілях, порушенням 

свободи совісті, думки, вираження поглядів, свободи преси та відсутністю 

політичного плюралізму, та у зв’язку з цим засуджується як несумісний з 

основоположними правами і свободами людини і громадянина» [5]. 

Завдяки новому законодавству розпочалася реформа декомунізації, 

спрямована на відхід від комуністичного тоталітарного минулого та його 

критичне переосмислення, очищення публічного простору від тоталітарної 

символіки. Упродовж 5 років процесу декомунізації було змінено понад 51 тис. 

об’єктів топоніміки, майже 1 тис. населених пунктів, 26 районів, 75 закладів 

освіти, понад 30 залізничних об’єктів і морських портів, демонтовано близько 

2,5 тис. монументів, пам’ятних знаків, з них понад 1300 – це монументи В. 

Леніну [8]. 

Зрозуміло, що декомунізації потребували й українські підручники з історії. 

З цією метою МОН України 23 жовтня 2017 р. затвердило нову навчальну 

програму з історії України для Х–ХІ класів загальноосвітніх шкіл [6]. У ній 

було впроваджено розділ «Встановлення й утвердження комуністичного 

тоталітарного режиму в Україні», який фактично замінив дві теми попередньої 

програми: «Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921–1928 

рр.), де лише згадувалася «більшовицька влада», і «Україна в 1929–1938 рр.», в 

якому містився підрозділ «Утвердження тоталітарного режиму в Україні». 

Принципово важливим є відмова від використання поняття «Велика вітчизняна 

війна» [7]. 

Оновлена програма вимагає від учнів знати: зміст поняття «комуністичний 

режим»; природу комуністичного тоталітарного режиму та особливості його 

встановлення в Україні; протиріччя між комуністичним вченням і новою 

економічною політикою, доктриною інтернаціоналізму та політикою 

коренізації, між дійсним і визначеним конституцією 1937 р. державно-

політичним статусом УРСР, пропагандистським ідеалом і реальним образом 

радянської людини; оцінки голоду 1921–1923 рр., Голодомору і масових 

репресій як злочинів радянського тоталітарного режиму тощо. Водночас 

навчальна програма вимагає від учнів вміння визначити причини та масштаби 

соціально-економічних перетворень радянського тоталітарного режиму, 

масових репресій, нищення української інтелігенції та політичної еміграції [6]. 
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Відповідно до вимог нової навчальної програми було створено низку 

підручників з історії України для Х і ХІ класів, які вийшли друком у 2018–2019 

рр. Що ж змінилось у висвітленні тематики, пов’язаної з функціонуванням 

комуністичного тоталітарного режиму в Україні в 1917–1991 рр.? Розглянемо це 

питання, проаналізувавши підручник для Х класу «Історія України» В. Власова 

і С. Кульчицького [1]. У межах програмного розділу «Утвердження 

комуністичного тоталітарного режиму в Україні» В. Власов і С. Кульчицький 

вмістили 18 параграфів, у яких розглядаються основні події історії України в 

складі СРСР у 1920-х – 1930-х рр.: внутрішнє і міжнародне становище, 

утворення СРСР, упровадження нової економічної політики, кампанія 

українізації, форсована індустріалізація, суцільна колективізація сільського 

господарства, Голодомор 1932–1933 рр., масові репресії, «культурна революція» 

тощо. 

Висвітлюючи питання масових репресій в УСРР, автори роблять 

однозначний висновок: «У 1930-х рр. у СРСР остаточно визрів тоталітарний 

режим, заснований на системі насильства, позбавленні людей елементарних 

прав і свобод, на політичній диктатурі вождів партії, яка уособлювала 

«соціалістичну» державу». У цьому ж параграфі зазначається, що, здобувши в 

1928 р. у СРСР диктаторську владу, Й. Сталін тепер «уособлював тоталітарну 

владу над усім суспільством». Серед наслідків політичних репресій 1930-х рр. 

вказується «знищення або нейтралізація в концтаборах потенційних 

противників тоталітарного режиму». Цілком доречним є роз’яснення учням, а 

що, власне являє собою тоталітаризм. Формулювання авторів максимально 

стисле, але точне: тоталітаризм – «організація державної влади, характерними 

рисами якої є цілковитий контроль над усіма сферами життя суспільства, 

заборона демократичних організацій, ліквідація реальних конституційних прав 

та свобод, репресії, мілітаризація суспільного життя» [1, с. 122, 123, 133, 194, 

195, 198, 200]. 

Отже, програмна тема: «Встановлення й утвердження комуністичного 

тоталітарного режиму в Україні» дозволила авторам підручників подати 

концептуально переосмислений матеріал, завдяки чому значну увагу було 

приділено різним аспектам функціонування комуністичного тоталітаризму в 

1920-ті – 1930-ті рр. Водночас, дещо менше уваги автори приділили 

принципово важливому питанню функціонування комуністичного 

тоталітарного режиму в період Другої світової війни. Майже аналогічно 

висвітлюється тематика, пов’язана з функціонуванням комуністичного 

тоталітарного режиму, в інших підручниках з історії для 10 класу [див., 

наприклад: 3, 11 та ін.]. 
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Навчальна програма для ХІ класу передбачає висвітлення повоєнної історії 

України в 3-х розділах: «Україна в перші повоєнні роки», «Україна в умовах 

десталінізації», «Україна в період загострення кризи радянської системи». 

Однак, саме така структура змісту підручників з історії України існувала ще з 

1990-х років. Фактично нова програма продовжила ігнорування поняття 

«тоталітарний комуністичний режим», лише одного разу згадуючи про це 

явище, коли йдеться про уміння учнів «висловити аргументовані судження 

щодо трансформації методів укріплення тоталітарного режиму» [6]. Це 

обумовило відповідну структурованість і недостатнє наповнення змістом у 

підручниках з історії України для 11 класу. 

Розглянемо ці особливості на прикладі підручника з історії України для 

11 класу Н. Сорочинської й О. Гісема [10], оскільки аналіз нових підручників 

для 11 класу свідчить, що саме ці автори найчастіше за всіх інших нагадують 

читачу про те, що в повоєнні десятиліття Україна перебувала в умовах 

комуністичного тоталітарного режиму. Так, вони вказують, що: після Другої 

світової війни «українцям довелося пережити нові трагедії, породжені 

підлеглим становищем України за наявності тоталітарного режиму…»; після 

смерті Й. Сталіна нове компартійне керівництво на чолі з М. Хрущовим 

усунуло деякі найбільш одіозні прояви існуючого в СРСР тоталітарного 

режиму…»; період правління М. Хрущова засвідчив, що «радянська тоталітарна 

модель не піддається реформуванню»; «чинячи опір тоталітарному режиму, 

місцеве населення вдавалося до різних методів боротьби…»; «панування 

радянської тоталітарної моделі визначило її [України – С. П.] подальший 

розвиток як складової частини СРСР з усіма позитивними і негативними 

рисами»; у доповіді М. Хрущова «засуджувалися лише зовнішні сторони 

тоталітаризму («культ особи») і найбільш вражаючі події зловживання 

державною владою (масові репресії)»; ідеологія дисидентства «поступово 

викристалізувалась у тверде переконання необхідності докорінних змін у 

суспільстві, повалення комуністичного тоталітарного режиму»; «частина митців 

намагалася боротися з ідеологічним тиском тоталітарного режиму…»; 

«розвиток наукових досліджень спрямовувався тоталітарною державою 

передусім на потреби ВПК»; «масові виступи шахтарів завдали могутнього 

удару по тоталітарній системі» і «уперше за роки радянської влади робітники 

відкрито продемонстрували, що їхні інтереси розходяться з інтересами 

комуністичної партії, з інтересами тоталітарної держави» тощо [10, с. 4, 27, 46, 

75, 110, 120, 127]. 

В інших підручниках з історії для ХІ класу тематиці, пов’язаній з 

функціонуванням комуністичного тоталітарного режиму в повоєнні десятиліття, 
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коли відбувалось наростання системної кризи тоталітарного ладу, приділено 

дещо менше уваги [див., напр.: 2, 4 та ін.]. 

Отже, загалом було проаналізовано 4 Закони України про декомунізацію 

(2015 р.), 2 навчальні програми для 10–11-х класів (2012 р. і 2017 р.) і 

6 українських підручників з історії для 10–11-х класів загальноосвітніх шкіл 

(2018–2019 рр.). На прикладі ставлення вищого законодавчого органу влади в 

Україні, МОН України, авторів сучасних українських підручників з історії до 

поняття та явища комуністичного тоталітарного режиму можна зрозуміти як ця 

проблема узгоджується із законодавством, наскільки навчальна література 

відповідає стану сучасної історичної науки та сучасним потребам українського 

суспільства. 

Висновки. Спираючись на критичний аналіз висвітлення теми: 

«Комуністичний тоталітарний режим в Україні» у сучасних українських 

підручниках з історії для 10–11-х класів загальноосвітніх шкіл, можна зробити 

висновок про те, що в останні роки відбулися певні позитивні зміни у 

висвітленні зазначеної тематики. Процес змістового наповнення авторами 

шкільних підручників з історії значною мірою обумовлювався Законами 

України про декомунізацію, змінами у навчальній програмі та науковими 

досягненнями історичної науки. Завдяки тому, що серед авторів підручників є 

вчені-історики, вдалося позбутися низки суттєвих недоліків концептуального та 

методологічного характеру, притаманних попередньому поколінню шкільних 

підручників з історії. Водночас виявлено недостатнє наповнення конкретним 

змістом, пов’язаним з функціонуванням комуністичного тоталітарного режиму 

в Україні у повоєнні десятиліття. 
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА УРОКАХ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІНТЕГРАЦІЇ 

У статті розглянуто основні парадигмальні процеси сучасного уроку фізичної 
культури. Автор вказує на зниження інтересу дітей до сучасного уроку 
фізичної культури, що спричинили спортифіковані застарілі організаційно – 
методичні засади. Дана стаття акцентує увагу на перевагах інтегративного 
фізичного виховання, на меті якого стоїть одночасне залучення усіх дітей до 
рухової діяльності на уроці. В статті продемонсторовані елемети методики, 
яка за допомогою рухливих ігор, інтегрує руховий, когнітивний та 
мотиваційний компоненти під час активності. 
Ключові слова: рухова активність, інтеграція, мотивація.  

Формирование здоровьесберегающей среды на уроках физической культуры 
сквозь призму интеграции. В статье рассмотрены основные парадигмальные 
процессы современного урока физической культуры. Автор указывает на 
снижение интереса детей к современному уроку физической культуры, 
которое вызывают устаревшие организационно - методические основы. 
Данная статья акцентирует внимание на преимуществах интегративного 
физического воспитания, целью которого есть одновременное привлечение 
детей к двигательной деятельности на уроке. В статье продемонсторованы 
элеметы методики, в которой с помощью подвижных игр интегрируется 
двигательный, когнитивный и мотивационный компоненты. 

Formation of Health Environment in the Lessons of Physical Culture Through the 
Prism of IntegrationThe article deals with the main paradigmatic processes of a 
modern physical culture lesson. The author points to a decrease in the interest of 
children in the modern lesson of physical culture, causes the sporting of outdated 
organizational and methodological foundations. This article focuses on the 
advantages of integrative physical education, the purpose of which is the 
simultaneous involvement of children in physical activity in the classroom. The 
article demonstrates the elements of the methodology, how, with the help of games, 
integrates the cognitive and motivational components in the lessons of art culture. 
Key words: Physical Activity, Integration, Motivation. 
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Вступ. Парадигма сучасного уроку фізичної культури набуває 

кардинальних змін. Закон України «Про Освіту» визначає урок фізичної 

культури, як урок здоров’я, який формує здоров’язбережувальні компетентності 

учнів у процесі рухової активності.  

Ряд науковців доводять доцільність інтегративного фізичного виховання, 

оскільки неоднорідність учнів у класі (різний рівень рухової підготовленості, 

різний стан здоров’я дітей) не дає змогу вчителю залучати дітей до одночасної 

рухової активності, а умови більшості спортивних залів не дають можливостей 

сворювати диференційований підхід [1; 2]. 

Наразі система фізичного виховання в закладах загальної середньої освіти 

знаходиться на межі нових теоретичних вимог і старого інструментарію, що 

створює кризові явища в ситсемі освіти, про які говорять провідні науковці 

країни [7; 8]. Ці явища проявляються у наступному: 

– зниження інтересу дітей до уроків фізичної культури; 

– фізичне виховання посідає одне з останніх місць серед дисциплін за 

своєю значимістю для старшокласників; 

– сучасні уроки фізичної культури націлені лише на активізацію дітей, а 

когнітивна складова відсутня [3; 4; 6]. 

Лише новітній інструментарій, сучасна орагнізаційно – методична база, яка 

буде націлена на сучасних дітей, здатна подолати вищезазначену кризу [5; 7]. 

Науковці відводять особливу роль руливим іграм в системі фізичного 

виховання. Рухлива гра – один із важливих засобів всебічного виховання дітей 

різного шкільного віку, який комплексно впливає на організм і на всі сторони 

особистості дитини – інтелектуальний потенціал, її здатність до аналізу й 

синтезу ситуаційних ігрових проявів, кмітливості, спостережливості, зазначав 

Ю. Мороз [6]. Це універсальний засіб проведення заняття, який може 

допомогти педагогам інтегрувати пізнавальний і ігровий компоненти під час 

заняття [5; 8]. 

Наша методика базується на, розроблених нами, рухливих іграх з 

елементами інтеграції, які за допомогою значного рухово-рольвого спектра 

можуть залучити до одночасної рухової активності усіх учнів класу. Емоційна 

складова даної методики підвищує мотиваційний компонент учнів. 

Ціль дослідження полягає у впровадженні рухливих ігор з елементами 

інтеграції у заклади загальної середньої освіти для підвищення рівня рухової 

активності за рахунок мотиваційної і когнітивної складових. У дослідженні 

брало участь 107 учні п’ятих класів. 

Результати дослідження. На початок дослідження результати 

опитувальників продемонстрували, що майже половина дітей (47 %) відвідують 
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уроки фізичної культури лише через свій учнівський обов’язок, 43 % люблять 

рухатися на уроках і 10% просто відпочивають від когнітивного навантаження у 

школі. 

Після впровадження методики 93 % респондентів зазначили, що на урок 

фізичної культури ходять, аби погратися в рухливі ігри. 

Когнітивна складова дітей на початок дослідження мала наступні 

показники. 

Таблиця 1 

Рівень сформованості здорров’язбережувальних знань до та після експерименту, % 

Стать Респонденти 

До Після 

Хлопці 43,1 100 

Дівчата 48,8 100 

Результати респондентів експериментальної групи мали якісні відмінності 

у показниках. У хлопців і дівчат рівень знань у області здоров’язбереження у 

контексті даного дослідження зріс від 43,1 % і 48,8 % відповідно до 100 % у 

обох групах. 

Висновки. Модернізовані інтегровані рухливі ігри структуровані, як 

методичний інструментарій для вчителів, є ефективним засобом активізації та 

мотивації дітей до систематичної рухової діяльності на уроках фізичної 

культури. Інтегрований компонент методики підвищує рівень 

здоров’язбережувальних знань дітей, що сприяє вихованню активної сучасної 

здоров’ямислячої особистості. 
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КОМЕМОРАТИВНІ ПРАКТИКИ В ШКІЛЬНІЙ ІСТОРИЧНІЙ ОСВІТІ 

Стратегічними цілями шкільної історичної освіти є формування у учнів 
історичної свідомості та історичної пам’яті. Тому що завдяки, в тому числі, і 
знанням про історичне минуле своєю країни та світу загалом, відбувається й 
соціальна ідентифікація та самоідентифікація людини. Комеморативні 
практики в шкільній історичній освіті – важлива складова освітнього 
процесу. Форми та зміст комеморативних практик в шкільній історичній 
освіті мають базуватися на принципах об’єктивності, толерантності, 
зважаючи на культурне, релігійне, етнічне розмаїття сучасного світу, 
формувати емпатію, розвивати емоційний інтелект, сприяти всебічному 
гармонійному розвитку особистості. Використання сучасних інформаційних 
технологій у поєднанні з творчим потенціалом кожного учня – реалії 
сьогодення. 
Ключові слова: комеморативні практики, шкільна історична освіта, 
інформаційні технології, «місця пам'яті». 

Комеморативные практики в школьном историческом образовании. 
Стратегическими целями школьного исторического образования является 
формирование у учащихся исторического сознания и исторической памяти. 
Благодаря, в том числе, и знаниям об историческом прошлом своей страны и 
мира в целом, происходит и социальная идентификация и 
самоидентификация человека. Коммеморативные практики в школьном 
историческом образовании - важная составляющая образовательного 
процесса. Формы и содержание коммеморативных практик в школьном 
историческом образовании должны базироваться на принципах 
объективности, толерантности, учитывая культурное, религиозное, 
этническое разнообразие современного мира, формировать эмпатию, 
развивать эмоциональный интеллект, способствовать всестороннему 
гармоничному развитию личности. Использование современных 
информационных технологий в сочетании с творческим потенциалом 
каждого ученика - реалии сегодняшнего дня. 
Ключевые слова: коммеморативные практики, школьное историческое 
образование, информационные технологии, «места памяти». 

Comemorative Practices in School Historical Education. The strategic goals of school 
history education is the formation of students' historical consciousness and 
historical memory. Because thanks, among other things, to knowledge about the 
historical past of one's country and the world as a whole, social identification and 
self-identification of a person takes place. Commemorative practices in school 

                                                           
72©Сморжевська Оксана (Smorzhevska Oksana) 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616967
mailto:oksana.smor@gmail.com


3-й Міжнародний науково-практичний WEB-форум                                                                                                                                  
РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ  
25-28 травня 2021 року, Київ-Харків, Україна 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

history education are an important component of the educational process. The 
forms and content of commemorative practices in school history education should 
be based on the principles of objectivity, tolerance, despite the cultural, religious, 
and ethnic diversity of the modern world, to form empathy, develop emotional 
intelligence, and contribute to the all-round harmonious development of the 
individual. The use of modern information technologies in combination with the 
creative potential of each student is the realities of today. 
Keywords: Commemorative Practices, School History Education, Information 
Technology, «Places Of Memory». 

Вступ (актуальність і постановка проблеми дослідження). Перш, ніж 

розглянути, які комеморативні практики є важливими в шкільній історичній 

освіті, варто розібратися: яка ж її роль загалом? Якщо вести мову про роль 

шкільної історичної освіти, то вказують на необхідність формувати за її 

допомогою історичну свідомість, виховання патріотизму, громадянської позиції, 

а також – знайомство з минулим, розвиток історичного мислення учнів. 

Стратегічними цілями шкільної історичної освіти є формування «історичної 

свідомості та історичної пам’яті учнів», оскільки завдяки, в тому числі, і 

знанням про історичне минуле своєю країни та світу загалом, відбувається й 

соціальна ідентифікація та самоідентифікація людини [5, с. 8]. Необхідною 

складовою історичної освіти учня школи є комеморативні практики (комплекс 

ритуалів, церемоній, пам’ятників), які скеровані на репрезентацію історичного 

наративу, що є значущим для спільноти. 

Мета, методи і підходи. Метою комеморативних практик є формування 

цілісного уявлення про значущі події, факти, персоналії, які мали вплив на 

історичний розвиток країни, суспільства, певної групи людей. Задля цього 

використовують різноманітні методи та підходи. Адже важливою складовою 

комеморацій є взаємопов’язаність змісту, який вкладено в них; і розуміння, 

усвідомлення змісту тими, на кого ці комеморації спрямовані. Тому вкрай 

важливо в шкільній історичній освіті враховувати вікові особливості учнів, а 

також зважати на регіональну специфіку, культурні взаємовпливи та формувати 

цілісне розуміння історичного процесу. Комеморативні практики мають сприяти 

формуванню у дитини уявлення про себе як частину соціуму, народу, 

приналежність до певної культурної парадигми. 

Описуючи національну історію і національну пам’ять, П’єр Нора так 

визначив її роль у Франції з утвердженням Третьої республіки: «<…> історія 

перетворилась на особливий нерв соціального та політичного зв’язку» [2, с.13]. 

Така ж роль історії і для сучасної України. Складовою частиною державної 

політики пам’яті є вивчення історії задля формування громадянина, свідомої 

особистості. Відбувається це й через комеморативні практики.  А  в умовах 
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стрімкого розвитку інформаційних технологій особливої ваги набувають 

можливості комеморативних практик в шкільній історичній освіті саме з 

використанням інформаційного простору. Як зазначає Юлія Половинчак, 

«використання цифрових медіа та інструментів для фіксації суспільно значимих 

подій минулого чи сьогодення, досліджень, представлення, популяризації історії 

та комеморації може бути описане як цифрова історія» [4, с. 96]. Для школярів 

цікаво бути залученими в процес, бути активними учасниками дійства. І умови 

карантинної освіти наочно продемонстрували це. 

Складним є питання подачі інформації про трагічні сторінки історії 

учнівській аудиторії. Варто виробити стратегією комеморації – процес 

підтримання пам’яті в часі. 

Цікавою є практика «каменів спотикання» (Stolpersteine). Даний проект був 

ініційований німецьким художником Гунтером Демнігом в 1994 р. І вже маємо 

приклади в Україні (Рівне, Переяслав) [3]. Такий підхід до увічнення пам’яті 

формує партисипативність та запобігає забуванню й формує самостійний 

критичний погляд на історію. Поєднання різних методів та мистецьких аспектів 

сприяє формуванню об’єктивного сприйняття важких та трагічних сторінок 

історії. Вражаючий приклад – буктрейлер Наталі Чернишенко до літературного 

вечора пам’яті жертв Голодомору [6]. 

Також для формування гармонійно розвиненої особистості вкрай важливим  

застосуванням комеморативних практик в освітньому процесі є орієнтація на 

щасливі, приємні історичні події та факти. Наприклад, спираючись на 

концепцію П'єра Нора про «місця пам'яті» – виконати учнями завдання «Мої 

щасливі «місця пам'яті»». Або ж формувати пам'ять про знакові для суспільства 

події з радісним смисловим наповленням – проведення спортивних змагань, 

культурні заходи, відвідування пам'ятних місць, пов'язаних з науковими, 

культурними досягненнями (проект «Шукай! у Києві» [1]).  

Основні результати. Саме такий збалансований підхід у використанні 

комеморативних практик в шкільній історичній освіті сприятиме досягненню 

тактичних та стратегічних освітніх завдань. 

Висновки. Комеморативні практики в шкільній історичній освіті – 

важлива складова освітнього процесу. Форми та зміст комеморативних практик 

в шкільній історичній освіті мають базуватися на принципах об’єктивності, 

толерантності, зважаючи на культурне, релігійне, етнічне розмаїття сучасного 

світу, формувати емпатію, розвивати емоційний інтелект, сприяти всебічному 

гармонійному розвитку особистості. Використання сучасних інформаційних 

технологій у поєднанні з творчим потенціалом кожного учня – ось реалії 

сьогодення. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ ЯПОНІЇ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬОЇ 
РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

Розглянувши особливості сучасної системи освіти Японії, автор виділив 
кілька важливих елементів, які можуть бути враховані під час проведення 
освітньої реформи в Україні для покращення якості освіти. Це виховання 
самодисципліни в дітей, формування навичок групової роботи під час 
навчання і у вільний час, підняття престижу освіти та освітян, впровадження 
єдиного випускного іспиту тощо. 
Ключові слова: система освіти, Японія, Україна, освтня реформа. 

Особенности современной системы образования Японии в контексте реформы 
образования в Украине. Рассмотрев особенности современной системы 
образования Японии, автор выделил несколько важных элементов, которые 
могут быть учтены во время проведения образовательной реформы в 
Украине для улучшения качества образования. Это воспитание 
самодисциплины у детей, формирование навыков групповой работы во 
время учебы и в свободное время, поднятие престижа образования и 
педагогов, внедрение единого выпускного экзамена и т.д. 
Ключевые слова: система образования, Япония, Украина, реформа 
образования. 

The Features of the Modern Education System of Japan In the Context of the 
Educational Roform in Ukraine. Considering the features of the modern education 
system of Japan, the author highlighted a few important elements which could be 
taken into account during the educational reform in Ukraine to improve the 
education quality. It is to teach kids self-discipline, to form group work skills during 
studies and free time, enhancing the prestige of education and teachers, introducing 
a single final exam, etc. 
Keywords: Education System, Japan, Ukraine, Education Reform. 
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Останні дослідження та міжнародні рейтинги неодмінно ставлять японську 

освіту на чільні місця навіть серед країн ОЕСР, до який наша країна, на жаль, не 

належить. Більш того, вивчаючи досвід в освітній сфері інших країн, українські 

дослідники значно більше уваги приділяють західній моделі освіти (Болонська 

система тощо), тоді як лідирують за рівнем освіти та знань саме азійські країни. 

В цій роботі автор спробував не лише розкрити особливості сучасної 

системи освіти Японії, але й визначити ті елементи, в разі врахування яких під 

час проведення освітньої реформи в Україні, можна досягти покращення якості 

української освіти. 

Освіта у Японії починається з родинного кола, а в подальшому японська 

початкова школа крок за кроком переносить чесноти сімейного виховання в 

шкільну атмосферу. Однак діє і система зворотних зв’язків: самодисципліна, 

яку виховують у школі, запроваджується в сім’ї[2]. Тим самим сімейна 

педагогіка отримує підкріплення. Відбувається взаємодія сімейного та 

шкільного виховання учнів. І там, і тут школярі стикаються з культом 

авторитетів. Домівка – це авторитет батьків, у школі – авторитет вчителя. 

Обидва авторитети – незаперечні. Учнів початкової школи наполегливо 

привчаються до того, щоб безмежно поважати ці авторитети. 

В українській початковій школі не вистачає як таких авторитетів, так і 

порозуміння батьків та вчителів, які намагаються перекласти «тягар» виховання 

та прищеплення самодисципліни дітям один на одного. 

У японській школі виховується також і ввічливе ставлення до товаришів. 

Найбільш ефективно воно культивується на тих щаблях шкільного життя, коли 

учні вступають у підлітковий або юнацький вік. Японські підлітки та юнаки 

навчаються в школі групової поведінки. Саме в школі в них формуються 

навички роботи в команді, які потім переростають у стійкі стереотипи 

поведінки. Для цього учнів залучають до групових бесід, де кожен зобов’язаний 

відкриватися перед іншими й пояснювати допущені проступки[4]. 

Замість цього, в Україні у кожній школі працює психолог, який проводить 

індивідуальну роботу з дітьми, обговорення проблем в широкому колі 

поступово стає рудиментом. Також в українській освіті XXI століття робиться 

акцент на індивідуальний підхід до навчання, тоді як групове виховання в 

японській школі – це альфа і омега роботи з учнями як під час навчання так і у 

весь вільний час. Так, учні залучаються в розробку різних групових проектів, до 

організації і проведення спільних туристичних походів, в клубну діяльність. Все 

це робиться для того, щоб навчити учнів поважати один одного й бути 

відданими своїй групі. Варто відзначити і педагогічний підхід в Японії, який 

полягає в тому, що всі школярі можуть успішно освоювати запропоновану в 
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школах програму. І якщо хто-небудь відстає, то йому радять приділяти 

навчанню більше уваги і вкладати більше зусиль. Загальновизнано, що учні 

старших класів в Японії на виконання домашніх завдань витрачають не менше 

п’яти годин. У школі панує принцип «Працювати на межі своїх 

можливостей»[4]. 

Японський школяр здає жорсткі вступні іспити до старшої школи (10-12 

класи), в коледж, в університет. Іспити постійно переслідують його й під час 

навчання. Навчання в уявленні багатьох японців виглядає лише як підготовка до 

іспитів. Натомість в українській школі, навіть маючи одиниці за 

дванадцятибальною шкалою, учень переходить з класу в клас і може отримати 

атестат, але про які знання та рівень освіти в такому разі може йти мова? 

Бажання краще підготуватися до іспитів в Японії обумовлює й масове 

відвідування різних приватних курсів, процвітають «домашні» курси («дзюку»), 

що забезпечують підготовку учнів до іспитів. «Дзюку» настільки поширені та 

впливові в Японії, що деякі з них навіть складають завдання для вступних 

іспитів в університети[3]. 

В Україні серед старшокласників, особливо після впровадження 

обов’язкового ЗНО при вступі до вишів, також простежується тенденція щодо 

звернення до репетиторів, однак в Україні для вступу потрібно скласти декілька 

іспитів з різних предметів, тоді як в Японії здається один за всією шкільною 

програмою. Тобто нема таких дисциплін, які можна не вчити, бо ЗНО з них 

складати не потрібно. Може скластися враження, що японські школярі 

обтяжуються школою й роблять все можливе, щоб втекти з-під її впливу. Однак 

це не так. Наприклад, хоча навчання у старшій школі не є обов’язковим і до 

останнього часу було платним, 98 % випускників середньої школи продовжують 

навчання[1], тоді як в Україні намітилася тенденція до скорочення учнів 

старшої школи. Є чимало фактів, які говорять про те, що японські школярі 

сильніше, ніж школярі країн Заходу, прив’язані до своєї школи, вони з завзяттям 

штурмують основи наук і з бажанням йдуть у школу після канікул. У школі на 

них чекає вчитель, який дбає про них, приділяє їм достатньо уваги й постійно 

піклується про підняття їх почуття власної гідності. Так майже 100% японських 

школярів відвідують заняття і вважають навіть запізнення неприпустимим[2]. 

А якщо взяти до уваги той факт, що почуття власної гідності має в Японії 

дуже високу ціну, то стає зрозумілим, чому японських дітей не особливо лякає 

перспектива «екзаменаційного пекла» при вступі до вишу. У 2017 році країна 

зайняла третє місце серед країн ОЕСР за відсотком людей у віці від 25 до 64 

років, що здобули вищу освіту (51 відсоток) [1]. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ ПІДРУЧНИКА З ІСТОРІЇ В ПРОЦЕСІ 
РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

У тезах доповіді розглянуло особливості методичного апарату підручника з 
історії України, що відповідає державному стандарту. Досліджено процес 
реалізації компетентнісного підходу у шкільних підручниках історії. 
З’ясовано можливості підручника у забезпечченні навчальної та пізнавальної 
діяльності учнів. 
Ключові слова: методичний апарат, компетентнісний підхід, підручник з 
історії. 

Использование методического аппарата учебника по истории в процессе 
реализации компетентностного подхода. В тезисах доклада рассмотрело 
особенности методического аппарата учебника по истории Украины, что 
соответствует государственному стандарту. Исследован процесс реализации 
компетентностного подхода в школьных учебниках истории. Выяснено 
возможности учебника в забезпечении учебной и познавательной 
деятельности учащихся. 
Ключевые слова: методический аппарат, компетентностный подход, учебник 
по истории. 

Use of the Methodical Apparatus of the History Textbook in the Process of 
Implementation of the Competence Approach. In the abstracts of the report the 
features of the methodical apparatus of the textbook on the history of Ukraine, 
which corresponds to the state standard, were considered. The process of realization 
of the competence approach in school history textbooks is investigated. The 
possibilities of the textbook in providing educational and cognitive activities for 
students are clarified. 
Keywords: Methodical Apparatus, Competence Approach, History Textbook. 

Вступ. Здобуття освіти є важливим етапом у процесі поступального 

розвитку та соціалізації людини. Завданням сучасної системи освіти є 

виховання освіченої, всебічно розвиненої, креативної, толерантної, 

компетентної та моральної особистості та громадянина України. Втілення 
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поставлених завдань має відбуватися шляхом організації якісного освітнього 

процесу через реалізацію компетентнісного та особистісно орієнтованого 

підходу. Тож, актуальною є проблема створення нового навчального контенту, 

важливим складником якого є підручник. Його методичний апарат має 

відповідати державному стандарту, задовольняти потреби учнів та слугувати 

інструментом для учителя. 

Мета: визначення особливостей використання методичного апарату 

підручника з історії України у процесі реалізації компетентнісного підходу. 

Аналіз досліджень. У працях: В. Власова, Н. Гупан, О. Пометун 6, 

розкрито питання розроблення методичних вимог до структури підручника. У 

публікаціях: Ю. Малієнко 5, О. Пометун 7 та ін. висвітлено особливості 

організації навчання історії на засадах компетентнісного та діяльнісного 

підходів. 

Незважаючи на наявність досліджень, присвячених підручникотворенню, 

нині потребує висвітлення проблема створення підручників з історії, а особливо 

для класів із поглибленим вивченням цього навчального предмета. 

Основні результати. Державний стандарт передбачає реалізацію 

компетентнісного підходу у шкільній освіті 4. Історична компетентність 

передбачає системні знання про події та явища в історичному процесі, уміння їх 

пізнавати, порівнювати, використовуючи різноманітні джерела, досліджувати 

зміни у житті суспільств та окремих історичних постатей, оцінювати значення 

історичних процесів та явищ. Історична компетентність містить хронологічну, 

просторову, інформаційну, логічну та аксіологічну складові. 

Хронологічна компетентність передбачає уміння орієнтуватися в 

історичному часі, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки подій і явищ, 

виявляти зміни у житті суспільств та конкретних історичних постатей. 

Методичний апарат підручників містить у собі завдання, що спонукають до 

самостійного визначення учнями хронологічної послідовності та 

співвіднесення історичних подій та періодів, уміння орієнтуватися у 

періодизації, складати синхроністичні таблиці тощо. Такі завдання спрямовані 

не на механічне запам’ятовування дат, а на визначення подій та явищ у їхньому 

історичному контексті 1; 2; 3. Просторова компетентність передбачає уміння 

орієнтуватися в історичному просторі, знаходити взаємозалежності  у розвитку 

суспільства, господарства, культури і навколишнього середовища. Параграфи 

підручників з історії України для 7 класу місять рубрику «Краще один раз 

побачити», спрямовану на зацікавлення учнів вивчення географії, культурно-

історичних пам’яток України та світу 1. З метою реалізації просторової 
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компетентності у підручниках з історії України містяться завдання, що 

передбачають використання історичної карти як джерела інформації 1; 2; 3. 

Вміння користуватися таким важливим джерелом сприяє формуванню навичок 

характеризувати регіональні особливості історичного процесу, а також 

орієнтуватися у географічних назвах та термінах, оцінювати вплив 

географічного розташування природно-кліматичного середовища на розвиток 

тих чи інших історичних процесів, розуміти основні тенденції міжнародних 

відносин, пов’язаних із геополітичними чинниками. Окрім того, реалізація 

просторової компетентності можлива через виконання завдань творчого 

характеру на кшталт: організувати віртуальну екскурсію пам’ятками 

українського бароко чи місцями бойової слави козаків або історичним центром 

міста, використовуючи інтерактивні карти для прокладання маршруту 

екскурсії 2; 3. 

Інформаційна компетентність передбачає уміння учнів працювати з 

різними джерелами інформації, інтерпретувати їх зміст, критично аналізувати, 

виявляти і розуміти розбіжності у позиціях авторів. Підручник надає 

можливість працювати з джерелами, розміщеними у відповідній рубриці 

(«Історичне джерело»), завдання до якої передбачають відповіді на різні за 

характером запитання 1; 2; 3. Робота з джерелами передбачає також пошук 

додаткової історичної інформації, зокрема в мережі інтернет, для вирішення 

поставлених завдань. Окрім текстових, підручники містять низку візуальних 

джерел, завдання до яких сприяють всебічному розвитку учнів. Окремої уваги 

заслуговують практичні заняття підручників, методичний апарат яких базується 

на використанні історичних джерел та вмінні учнями усіляко аналізувати, 

порівнювати та інтерпретувати їх. У параграфах та у підсумкових завданнях до 

них є витяги із наукових праць відомих вітчизняних та іноземних 

істориків 2; 3. Аналіз доробку дослідників історичної науки сприяє 

когнітивному розвитку учнів та реалізації  їхньої інформаційної 

компетентності. 

Логічна компетентність передбачає уміння учнів визначати та 

застосовувати теоретичні поняття, положення, концепції для аналізу й 

пояснення історичних фактів, явищ, процесів. У параграфах підручників 

представлена рубрика «Словник», покликана допомогти учням опановувати 

нові знання за допомогою історичних понять і термінів 1; 2; 3. Рубрика 

«Причина-подія-наслідок» вказаних підручників, що представлена у вигляді 

схеми, спрямована сформувати в учнів навички правильно визначати причинно-

наслідкові зв’язки в історичних процесах 1; 2; 3. Методологічний 

інструментарій підручників пропонує учням завдання на порівняння становища 
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різних верств суспільства, співставлення положень різних історичних 

документів,  характеристику позицій різних сторін конфлікту, визначення 

людського фактору в історичному процесі тощо1; 2; 3.  

Аксіологічна компетентність передбачає уміння учнів формулювати оцінки 

і версії історичних подій, явищ, процесів, життя та діяльності історичних осіб, а 

також навички осмислювати зв’язки між історичними подіями та сучасним 

життям. Рубрики «Дізнайтеся більше» 1 та «Зауважте» 1; 2; 3, а також 

підсумкові завдання до параграфів та розділів містять запитання, які 

передбачають оцінку історичних фактів та діяльності осіб. Водночас 

методичний апарат підручників допомагає учням навчитися формувати  

емоційно-оціночні судження про історичні події та їх учасників на основі 

загально-людських та національних цінностей. 

Висновки. Отже, методичний апарат компетентнісно орієнтованого 

підручника з історії України спрямований на забезпечення розвитку навчально-

пізнавальної діяльності учнів, а також сприяє реалізації усвідомленого 

самостійного навчання. Такий підручник повинен містити різні типи завдань 

стати помічником у засвоєнні знань та розвитку особистості учня. 
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ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК НОВІТНЯ СТРАТЕГІЯ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ СЕРЕДНЬОЇ 
ОСВІТИ 

Дана робота присвячена розгляду такої стратегії навчання здобувачів 
середньої освіти як гейміфікація. В еру стрімкого розвитку технологій та 
відходу від класичних, давно усталених стандартів викладання вчителі все 
більше цікавляться пошуком новітніх підходів, які б забезпечували високий 
рівень продуктивності учнів і дозволяли успішно досягати поставлених 
перед ними цілей. Одним із таких інструментів є стратегія гейміфікації, яка 
сприяє урізноманітненню способів подачі нового матеріалу, тим самим 
гарантуючи зацікавленість дітей у навчальному процесі. Завдяки цьому 
уроки проходять максимально продуктивно та ефективно. 
Ключові слова: гейміфікація, гейміфікація освіти, стратегія навчання, 
середня освіта. 

Геймификация как новейшая стратегия обучения приобритателей среднего 
образования. Данная работа посвящена рассмотрению такой стратегии 
обучения приобретателей среднего образования как геймификация. В эру 
стремительного развития технологий и ухода от классических, давно 
устоявшихся стандартов преподавания учителя все больше интересуются 
поиском новых подходов, обеспечивающих высокий уровень 
производительности учеников и позволяющих успешно достигать 
поставленных перед ними целей. Одним из таких инструментов является 
стратегия геймификации, которая способствует разнообразию способов 
подачи нового материала, тем самым гарантируя заинтересованность детей 
в учебном процессе. Благодаря этому уроки проходят максимально 
продуктивно и эффективно. 
Ключевые слова: геймификация, геймификация образования, стратегия 
обучения, среднее образование. 

Gamification as a New Learning Strategy for High School Students.This work is 
devoted to the study of such a teaching strategy for high school students as 
gamification. In an era of rapid technological development and denial of the classic, 
long-standing teaching standards, teachers are being more interested in finding new 
teaching approaches that ensure high levels of student productivity and 
successfulness in achieving their goals. One of these tools is the gamification 
strategy, which promotes a variety of ways to present new material, thereby 
ensuring that children are interested in the educational process. Thus, the lessons 
are productive and efficient. 
Key words: Gamification, Gamification of Education, Learning Strategy, Secondary 
Education. 

Вступ. Тема гейміфікації навчального процесу є як ніколи актуальною у 

ХХІ столітті, адже розвиток новітніх технологій обов’язково вимагає 

відповідних змін і в такій сфері як освітня. Це обумовлено запитами та 

очікуваннями суспільства, які постійно зростають та підіймають рівень освітніх 
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стандартів. Усе більше уваги приділяється пошукам нових методів та підходів 

до навчального процесу задля забезпечення продуктивності учнів та їх 

успішності. Саме така стратегія як гейміфікація може гарантувати найвищі 

результати та максимальну зацікавленість учнів на уроках. 

Метою даного дослідження є аналіз стратегії гейміфікації навчального 

процесу та її актуальності й ефективності при навчанні здобувачів середньої 

освіти. 

Методи і підходи. У ході даного дослідження були використані наступні 

загальнонаукові методи: аналіз, систематизація й узагальнення. 

Для досягнення високих результатів навчання, забезпечення максимальної 

уваги учнів під час уроку та їх найбільшої продуктивності простої дошки та 

підручника у часи інформаційної ери тепер не достатньо. Тому система освіти, 

як і інші сфери, постійно розвивається, разом із чим з’являються нові методи 

викладання, які передбачають залучення у навчальний процес нових засобів і 

технологій. Як наслідок, виникає таке поняття як гейміфікація, або ж геймізація 

чи ігровізація – це стратегічна спроба вдосконалити різні системи, послуги, 

організації та діяльності, з метою створення досвіду, подібного до того, що  

отримується під час гри, для мотивації та привернення уваги користувачів 

[5, с. 1-3]. Під геймiфiкацiєю освіти розглядаються використання ігор, ігрових 

технік та ігрових практик з освітньою метою. Із запропонованого означення 

витікають два провідних напрями геймiфiкацiї освіти: освітні ігри та 

застосування ігрових технік і механік (ігрової моделі, ігрового кодексу, ігрового 

матеріалу) з освітньою метою [4, с. 306]. 

В освітній сфері у рамках гейміфікації можна також розглядати як 

використання у навчальному процесі різноманітних цифрових технологій, так і 

застосування деяких нетрадиційних, активних та інтерактивних методів 

навчання, адже вони через ігрову форму активізують навчально-пізнавальну 

діяльність учнів і спонукають їх до активної розумової та практичної діяльності 

в процесі опанування навчального матеріалу. Характерним для такого типу 

занять є те, що учні є не пасивними слухачами, а активними учасниками 

уроку [1]. Варто виділити наступні методи: ділові ігри, метод розігрування 

ролей, метод проектів, ігрове проектування, дебати, інтерактивний урок, 

круглий стіл, акваріум, та інші. Щодо гейміфікації навчання шляхом залучення 

новітніх технологій, то серед них можна виокремити, наприклад, вікторини, 

квести, ребуси, оформлені у вигляді презентацій створених на електронних 

носіях, застосування інтерактивних дошок на уроках, а також роботу із такими 

онлайн-платформами як Padlet, Quizlet, Mentimeter і т.д., які все частіше 

застосовуються викладачами, особливо в умовах дистанційного навчання. 
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Загалом гейміфікація проявляється у трьох формах: 

1) змагання, як головна складова ігрової мотивації, де використовуються 

такі елементи, як турнірні таблиці, зрозумілі цілі та правила; 

2) механізм типу «безпрограшний» («Win-win») – гра без переможця, яка 

приємна своїм процесом; 

3) естетика, мета якої візуалізувати, зробити зрозумілими та приємними 

цілі, завдання, вектор розвитку, підвищити видимість результатів 

роботи [3, с. 7]. 

Гейміфікація стає популярнішою в контексті освіти та навчання, оскільки 

вона гарантує різноманітні переваги, пов'язані з результатами навчання. 

Більшість досліджень з даної теми показали позитивні тенденції [6, с. 3025-

3034]. Переваги гейміфікації в освітньому процесі очевидні – непідробна 

зацікавленість учня, його залученість у процес. На відміну від традиційних 

форм навчання, гра містить дуже важливий компонент – розважальний 

характер. Важливо відзначити, що гейміфікація – це не ігри під час освітнього 

процесу, а тільки допоміжний інструмент, що дозволяє підвищити пізнавальну 

активність і мотивацію [2, с. 1]. 

Висновки. Підсумовуючи, можемо зазначити, що на сьогоднішній день 

стратегія гейміфікації успішно використовується в освітніх установах і показує 

чудові результати. Як нам вдалося з’ясувати, ігрові елементи у навчанні 

збільшують залученість та мотивацію, вони також забезпечують більше 

соціальної взаємодії, і учні отримують негайний відгук про свої успіхи. Ця 

комбінація вдосконалює передачу знань й покращує особистий розвиток кожної 

дитини. Дана стратегія має чималу перевагу перед іншими методами та 

підходами, тому що її можна швидко та легко ввести до навчальної програми, 

що, зокрема, є критичною необхідністю в умовах дистанційного навчання та 

карантинних обмежень. 
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ПІДРУЧНИКИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НА ПЕРЕТИНІ БОРОТЬБИ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ 

У тезах йдеться про важливість аксіологічного підходу як частини 
компетентнісного у дидактиці історії України, зокрема, і для формування 
модерної української ідентичності. Наведені приклади контраверсійності 
щодо підручників та посібників з історії  України. Зазначено загальну 
тенденцію зростання українського підручникотворення на засадах власної 
ідентичності та впровадженні компетентнісного підходу. 
Ключові слова: підручник, аксіологічний, історія, компетентність, 
ідентичність. 

Учебники по истории Украины на пересечении идентичностей. В тезисах 
раскрывается важность аксиологического подхода как части 
компетентностного в дидактике истории Украины, в частности, и для 
формирования модерной украинской идентичности. Приведены примеры 
контраверсийности в отношении учебников и пособий по истории Украины. 
Обозначено общую тенденцию роста украинского учебникотворчества на 
основе собственной идентичности и внедрении компетентностного подхода. 
Ключевые слова: учебник, аксиологичный, история, компетентность, 
идентичность. 

Textbooks on the History of Ukraine in the Period of Self-Determination Conflict. The 
topics discuss the importance of the axiological approach as part of the 
competency-based approach in didactics of the history of Ukraine, in particular, and 
in shaping the modern Ukrainian identity. Vignettes illustrating controversies related 
to handbooks and manuals on the history of Ukraine are provided. A general 
tendency is observed that the textbook writing based on the value of self-identity 
and competency-based approach is increasing 
Key words: Textbook, Axiological, History, Competency, Identity. 

Для сучасних українських реалій є характерним формування модерної 

ідентичності, перерване понад 100 років тому. Виклики та загрози, які стоять 

перед суспільством мають широкий вимір свого застосування: від 

постколоніального синдрому, ментальних контраверсій до дихотомії. Саме 

емоційно-чуттєва складова, на думку деяких дослідників, зокрема 

Є. Онацького, реалізують захисну функцію вдачі українців, що важливо 
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продукувати разом із активізацією розумового розвитку та вольових якостей для 

досягнення гармонїзації індивідууму. 

Власне це може стати тим антидотом, завдяки якому відбудеться 

нейтралізація негативного впливу комплексу неповноцінності, другорядності, 

сформованого як результат тривалого історичного досвіду та відповідних 

сталих рефлексій на нього. Власне фахівцями з соціології та психології 

з'ясовано, що ця негативна вада нашого менталітету містить подвійне 

спрямування: і на соціальну еліту, і пересічного індивіда зі спільним для них 

результатом: констатуюче порівняння успіхів/невдач, повторення соціальних 

сценаріїв колишніх метрополій , а також в існуванні переконання у 

неможливості власного успішного державотворення ,бажання повернення, 

зокрема, і до Радянського Союзу [1, с. 106-107; 2]. 

Останніми роками це стає все більш очевидною загрозою, зважаючи на 

неоголошену війну з Росією і наявністю в самому українському соціумі певної 

частки прихильників , що мають всі ознаки структурованості у вигляді як суто 

політичної, так і громадської складової. І тому є особливо важливим те, яким 

буде наступне покоління з точки зору наявної ідентичності. Власне її 

формування і подальше становлення й визначається ефективністю реалізації  

компетентнісного підходу навчання історії України через відповідні підручники 

та посібники. 

Особливо актуальним є необхідність затвердження національних цінностей 

та сенсів власного історичного поступу. 

Про важливість аксіологічного підходу у дидактиці історії наголошувалось 

ще з початку 2000-х рр., зокрема, О. Удодом та В. Гончаровим [3]. Однак, на 

цьому шляху, як і на будь-якому іншому трапляються і прикрі випадки, що ще 

раз підкреслюють його важливість у сьогоденні. 

Так, зокрема підручники з історії України для 8 класу, де авторами є 

Мудрий та Аркуша, а також Гісем і Мартинюк відображають стан 

постколоніального синдрому, продовжуючи насадження комплексу 

неповноцінності, слідування формування історичної пам'яті в межах чужого 

наративу. 

На жаль Конкурсна комісія МОНу, що розглядала ці підручники для 

надання грифу Міністерства освіти і науки, рекомендувала їх. І лише публічний 

супротив , в тому числі і деяких експертів, що робили відповідні рецензії, а 

також заява Ученої ради Інституту української археографії та джерелознавства 

НАН України дають надію на виправлення ситуації [4]. Викликає подив і 

намагання деяких високопосадовців минулого вплинути на змістову та 

аксіологічну складову підручників з історії для 5 та 11 класів з історії України 
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через судовий позов та рішення суду [5]. Однак, незважаючи на певні труднощі 

в українського підручникотворення є перспективи зростання у дусі власної 

ідентичності та становлення своєї історичної пам'яті через відповідну освіту. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ У НАВЧАННІ 
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Відповідно до того, що у предметній області дослідницької діяльності більша 
частина знань є особистим досвідом фахівців високого рівня, ці знання є 
слабоструктуровані, в ній можуть використовуватися експертні системи. У 
роботі представлені результати роботи щодо визначення завдань 
використання експертної системи (далі – ЕС) у процесі навчання 
дослідницької діяльності, вимог до її наповнення та характеристики 
підсистем. 
Сформована узагальнена модель репрезентації дослідницьких умінь. 
Доведено, що використання ЕС у навчання дослідницької діяльності 
дозволить підвищити їх якість. регіональному рівні. 
Ключові слова: експертна система, дослідницька діяльність. 

Использование экспертных систем в обучении исследовательской 
деятельности. В соответствии с тем, что в предметной области 
исследовательской деятельности большая часть знаний является личным 
опытом специалистов высокого уровня, эти знания являются 
слабоструктурированные, в ней могут использоваться экспертные системы. 
В работе представлены результаты работы по определению задач 
использования экспертной системы (далее – ЭС) в процессе обучения 
исследовательской деятельности, требований к ее наполнения и 
характеристики подсистем. 
Сложившаяся обобщенная модель репрезентации исследовательских 
умений. Доказано, что использование ЕС в обучение исследовательской 
деятельности позволит повысить их качество. 
Ключевые слова: экспертная система, исследовательская дельность. 

The Use of Expert Systems in Teaching Research Activities. In accordance with the 
fact that in the subject area of research, most of the knowledge is the personal 
experience of high-level specialists, this knowledge is semi-structured, expert 
systems can be used in it. The paper presents the results of work on defining the 
tasks of using the expert system (ES) in the process of teaching research activities, 
the requirements for its content and the characteristics of subsystems. 
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The established generalized model of the representation of research skills. It has 
been proven that the use of the EU in teaching research activities will improve their 
quality. 
Keywords: Adaptive-Pedagogical Management, Information Space, Nice 
Technologies, Adult Education, Region. 

Входження України до Європейського простору вищої освіти та 

Європейського дослідницького простору актуалізує потребу в обґрунтуванні 

концепції, методології та розробленні моделей реалізації науково-дослідницької 

діяльності здобувачів освіти закладів вищої освіти з використанням сучасних 

інформаційно-комунікативних та комп’ютерних технологій. Звернемо увагу на 

експертні системи ‒ інтелектуальні комп’ютерні програми, що містять знання та 

аналітичні здібності одного або кількох експертів у відношенні до деякої галузі 

та здатні робити логічні висновки на основі цих знань, тим самим забезпечуючи 

вирішення специфічних завдань (консультування, навчання, діагностика, 

тестування, проєктування тощо) без присутності експерта (спеціаліста в 

конкретній проблемній галузі) [1; 2]. 

Аналіз освітньої програми підготовки інженерів-педагогів у закладі вищої 

освіти, дозволив визначити перелік здатностей, які необхідно сформувати для 

реалізації ними дослідницької роботи у майбутніх професійній діяльності. 

Такими визначені: здатність до аналізу наявних проблем у виробництві та 

освітніх галузях, визначення стану їх вирішення, обґрунтування актуальності і 

формулювання категоріального апарату дослідження; здатність до розробки й 

реалізації програми прикладного дослідження, яке передбачає уточнення вже 

відомих явищ і об’єктів з метою удосконалення галузевих або освітніх процесів, 

а також експериментальної перевірки результатів; здатність до впровадження 

елементів творчості під час організації трудових процесів, реалізації 

нестандартних підходів до виконання професійних обов’язків, впровадження 

власних оригінальних ідей щодо розв’язання виробничих і педагогічних 

ситуацій. Декомпозиція дослідницьких умінь майбутніх інженерів-педагогів за 

першим рівнем передбачає сформованість таких груп дослідницьких умінь: 

інформаційно-аналітичні (збір інформації з теорії та практики; виділення 

протиріч та проблеми при дослідженні об’єкта у виробництві та освітніх 

галузях; виділення інформації з теорії щодо досліджуваного об’єкта у 

виробництві та освітніх галузях), модельно-проєктувальні (формулювання цілей 

та задач дослідження у виробництві та освітніх галузях; побудова моделі 

об’єкта, що підлягає дослідженню у виробництві та освітніх галузях; 

проектування об’єкта, що підлягає дослідженню у виробництві та освітніх 

галузях), експериментально-вимірювальні (складання програми експерименту 
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для дослідження об’єкта у виробництві та освітніх галузях; визначення 

кількісних та якісних характеристик досліджуваного об’єкта у виробництві та 

освітніх галузях; визначення та застосування методів та засобів при проведенні 

експериментального дослідження об’єкта у виробництві та освітніх галузях; 

оброблення результатів експериментальних даних при дослідженні об’єкта у 

виробництві та освітніх галузях), оцінювально-рефлексивні (оцінювання якості 

продуктів дослідницької діяльності, визначення ролі та місця результатів 

дослідження, оформлювання заявки на авторське право). 

Отже, визначені вимоги підготовки фахівців до виконання дослідницької 

діяльності, що є підґрунтям для розроблення «бази знань» експертної системи 

навчання основ наукових досліджень майбутніх інженерів-педагогів у закладі 

вищої освіти. 

На основі аналізу праць науковців визначимо, що експертна система 

навчання дослідницької діяльності майбутніх інженерів-педагогів має 

відповідати таким вимогам: надавати освітню інформацію в декларативному та 

процесуальному вигляді; забезпечувати формування блоку індивідуальних 

завдань різних рівнів складності (в залежності від вимог здобувача освіти); 

виробляти рекомендації щодо способів виконання завдань (методичні вказівки 

до виконання завдань, алгоритми їх здійснення); надавати допомогу у вигляді 

консультацій (система «автоматизованих консультацій»); здійснювати контроль 

знань та умінь здобувачів освіти на різних стадіях виконання завдань. 

Відповідно до зазначених вимог визначимо, що експертна система 

навчання основ дослідницької діяльності майбутніх інженерів-педагогів має 

складатися таких підсистем: «Інформаційна підсистема» – містить систему 

інформацію, базу даних, базу знань (електронні підручники, довідники, 

каталоги, бібліотеки та інше); «Освітня підсистема» – реалізує методи, форми 

та засоби представлення навчальної інформації, вона адаптована до конкретного 

користувача з урахуванням його індивідуальних характеристик (графік 

виконання, обсяг робіт, терміни представлення); «Підсистема контролю» – 

забезпечує комплексну оцінку компетентності здобувача освіти з метою 

оперативного корегування програми та освітньої методики. 

Наступний етап дослідження спрямований на визначення засобу створення 

експертної системи. Такими засобами можуть бути: традиційні мови 

програмування (Pascal, C ++, Java і т.д.); спеціальні мови програмування, 

орієнтовані на обробку символьної інформації (LISP, SMALLTALK, РЕФАЛ); 

мови логічного програмування (Prolog); мови представлення знань (OPS 5, 

KRL, FRL); інтегровані програмні середовища (КЕ, ARTS, GURU, G2) або 

оболонки експертних систем (BUILD, EMYCIN, EXSYS Professional, 
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ЕКСПЕРТ), які дозволяють створювати прикладні ЕС, не вдаючись до 

програмування. 

Обов’язковим етапом створення експертної системи є її перевірка, а саме: 

зручності та адекватності інтерфейсів вводу / виводу; ефективності стратегії 

управління (порядку перебору, використання нечіткого виведення та інше); 

якості тестових прикладів; коректності бази знань (повнота і несуперечність 

правил). Позитивне розв’язання цих питань дозволить здійснити впровадження 

та супровід роботи експертної системи, а саме: підготовка до введення в дію, 

навчання адміністратора, проведення випробувань, передача експертної системи 

в дослідну експлуатацію, консультації здобувачів освіти щодо використання, 

усунення недоліків (помилок), коригування  та доповнення бази знань (БЗ). 

Основними завданнями експертної системи (ЕС) навчання дослідницької 

діяльності майбутніх інженерів-педагогів  визначені такі:  

– застосування для вирішення проблем високоякісного досвіду, який 

представляє рівень мислення найбільш кваліфікованих експертів в області 

організації і здійснення дослідницької діяльності, що забезпечує отримання 

творчих, точних і ефективних рішень; 

– наявність прогностичних можливостей експертних систем дозволяє  

отримати відповіді не тільки для конкретної ситуації (проблема дослідження, 

етап дослідницької діяльності та інше), а й показує, як змінюються ці відповіді 

в нових ситуаціях, з можливістю пояснення, яким чином нова ситуація призвела 

до змін; 

– забезпечення такої нової якості як інституційна пам’ять за рахунок 

експертної системи бази знань (БЗ ), що входить до складу, і яка формується в 

ході взаємодій з фахівцями-дослідниками, та відображає їх стратегічні, тактичні 

та оперативні цілі. Цей набір знань стає основою кваліфікованих думок і 

постійно поновлюваних довідником найкращих стратегій і методів, які 

використовуються науковцями; 

– можливість використання ЕС для навчання та тренування дослідників-

початківців, забезпечуючи їх «багажем» досвіду та стратегій, за якими можливо 

вивчати структуру та зміст дослідницької діяльності. 
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STAGES OF ADAPTIVE PRE-SIMULATOR TRAINING OF AIR TRAFFIC 
CONTROLLERS 

The stages of adaptive training of air traffic controllers in the course of pre-
simulator training, based on a cybernetic approach, taking into account control 
objectives, individual states of control objects, and correction of training based on 
feedback have been considered and analyzed. 
Key words: Air Traffic Controllers, Adaptive Training, Cybernetic Approach. 

Етапи адаптивної дотренажерної підготовки авіадиспетчерів. Авторами 
розглянуто та проаналізовано етапи адаптивного навчання авіадиспетчерів 
в ході дотренажерної підготовки, що базуються на кібернетичному підході з 
урахуванням мети управління, індивідуальних станів об’єктів управління, 
коригування навчання за результатами зворотного зв’язку.  
Ключові слова: авіадиспетчери, адаптивне навчання, кібернетичний підхід. 

Этапы адаптивной дотренажерной подготовки авиадиспетчеров. Авторами 
рассмотрены и проанализированы этапы адаптивного обучения 
авиадиспетчеров в ходе дотренажерной подготовки, основанные на 
кибернетическом подходе с учетом целей управления, индивидуальных 
состояний объектов управления, коррекции обучения по результатам 
обратной связи. 
Ключевые слова: авиадиспетчеры, адаптивное обучение, кибернетический 
подход. 

Improving the effectiveness of professional training is a priority today. Using 

simulators, cadets practice the necessary knowledge and skills in basic air traffic service 

and radiotelephony procedures. An analysis of the conventional approach to the air traffic 

controllers’ training, identified a number of shortcomings, namely that this approach does 

not allow: to ensure sufficient objectivity in the assessment of training results; conduct 

classes in accordance with the basic level of training and air traffic controllers’ abilities; 

adjust the training process based on the results of feedback changing the methods and 

content of training and forming individual training strategies; it is quite effective to 

develop air traffic controllers’ flexibility and efficiency of thinking in the conditions of 

limited time for decision-making. That is, it is necessary to use an adaptive approach at the 

stage of pre-simulator training of air traffic controllers. 

The aim is to identify and substantiate the main stages of adaptive pre- simulator 

training of air traffic controllers. For this purpose, methods of analysis and 

generalization of scientific developments concerning the adaptive approach to 

training, regulatory documents on professional activity and training of air traffic 
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controllers have been used; observation, survey and questionnaire of participants in 

the process of professional training of air traffic controllers. 

The basis of adaptive training is a cybernetic approach. Cyber management is 

implemented using basic concepts: the purpose of management; criteria for 

evaluating the results; initial states of the controlled system; program of influence, 

which provides the main transient states of the system; accumulated and processed 

information characterizing the state of the system at every moment of management  

(feedback); corrective effects based on information received through the feedback 

channel [1]. 

The authors proposed a scheme for organizing adaptive training for air traffic 

controllers, considered its components: analysis / self-analysis of the practical 

training results on the simulator; levels of academic achievements (low, medium, 

sufficient, high); components of educational material; typical mistakes when 

performing simulator exercises; types of educational activities, etc [2]. During the 

study, the stages of adaptive pre-simulator training of air traffic controllers have been 

established. 

In the course of simulator training, cadets undergo control and receive an assessment 

based on the results of this control. This is the first step, i.e. determination of the initial 

state of the control object. In the student's workbook, the assessment is entered, as well as 

the instructor's comments on the results of completing a specific task. 

The second stage is the analysis of errors and received comments. Such remarks 

refer to a certain class of errors that were previously established by us as a result of 

an expert survey. Each class of errors implies its own types of training activities, for 

example, studying, repeating regulations on air traffic service, performing correction 

exercises, etc. Correction of learning outcomes can take place both in the classroom 

and during the student's self-training. 

At the third stage, the type of educational activity is determined, for example, a 

group of exercises for undergoing the correction process. Each of the error classes 

implies a group of exercises designed to correct the future air traffic controllers’ 

learning outcomes. For example, for the language mistakes class, this group includes 

exercises like «listen», «listen and wright», «listen and repeat», and «answer the 

questions». 

The fourth stage involves evaluating and analyzing the results of the exercises in 

accordance with the individual achievements of training on the simulator. At the end 

of the adaptive process in the course of pre-simulator training, the cadet continues 

training on simulators and performs the further tasks. The level of success in a cadet’ 

training during simulator training is usually assessed by two types of «excellent» 

marks, depending on the complexity of the task. In accordance with this, when 
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passing the tasks of the established complexity, you can get the grade «5 with 

comments» and «5 without comments». Although in both cases the student receives a 

positive «high» mark and the task is completed successfully, in the first case, 

correction is also a necessary process. 

It was found that with the next exit to this workplace and the increase in the 

complexity of the task, «5 with a comment» tends in most cases to grow into «4» – 

the «basic» level of knowledge (oral questioning of instructors of Flight Academy of 

the National Aviation University training center). In other words, there is knowledge 

gap in both radiotelephony and air traffic service procedures that will become 

increasingly difficult to make up in the future. Frequently such a knowledge gap is 

already apparent at the of an air traffic controller’s workplace, which leads to 

negative consequences during work and suspension from work for the period 

established by regulatory documents. 

At the moment, special attention is paid to the development of a model of air 

traffic controllers’ adaptive training at the pre-simulator training stage, which 

includes the considered stages. Such a model must be designed taking into account 

the cybernetic approach to control systems, control process (control of the students’ 

learning activity) is clearly shown; the purpose of management is to identify 

deviations in the results of cadets’ training activities on the simulator and to make 

changes in the learning process to ensure the necessary results; it allows you to 

receive information systematically about the state of the managed object (cadet), that 

is the systematic feedback, and the best results of the feedback; information 

processing, received through the feedback channel; development of corrective 

(regulatory) influences on the basis of this information and their implementation. 
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Вплив євроінтеграційних та глобалізаційних процесів, модернізація та 

реформування галузі освіти України актуалізувало потребу в інформаційно-

аналітичному супроводі наук про освіту [2–3]. 

Інформаційно-аналітична діяльність спрямована на вивчення фактичного 

стану справи та обґрунтованості застосування різних способів, засобів і впливів 

для досягнення певних результатів та передбачає забезпечення системи 

управління освітою, крім інформації, ще й знаннями, необхідними для 

виконання усіх функцій та завдань управління. З метою оптимізації процесу 

прийняття управлінських рішень створюються інформаційно-аналітичні 

підрозділи, які, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології, 

здійснюють дослідження, моделювання та прогнозування подій і процесів. 

Основними вимогами до результатів є: актуальність, новизна, важливість, 

достовірність, об‘єктивність, однозначність, повнота, релевантність та інші [1]. 

Система дозволяє підвищувати швидкість, точність та повноту інформації, 

пропонує варіанти рішень. 

Актуальність дослідження науково-аналітичного забезпечення галузі 

освіти, зумовлена процесами прийняття ефективних рішень, актуалізацією 

інформаційних ресурсів і підвищенням вимог до діяльності бібліотек в умовах 

інформаційного суспільства [4]. Забезпечення інформаційно-аналітичного 

супроводу діяльності НАПН України щодо науково-методичного забезпечення 

модернізації та реформування освіти полягає у: створенні науково-

бібліографічної, інформаційно-аналітичної та узагальнюючої довідкової й 

оглядової продукції; нарощенні електронного освітнього ресурсу на основі 

відбору, опрацювання, систематизації, застосування і популяризації нових 

освітніх науково-методичних знань, які є результатом інноваційної діяльності 

підвідомчих наукових установ НАПН України. На сучасному етапі важливим 

завданням є використання новітніх інформаційних технологій, формування 

електронних ресурсів, зокрема база даних «Національна академія педагогічних 

наук України», та консолідація інформації в аналітичних продуктах. 
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Ключові слова: учасник АТО, сім’я, взаємини, сімейні проблеми, психологічне 
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Психологіческие проблемы взаимоотношений в семьях участников АТО. 
Проанализированы научные работы ученых НАПН Украины по различным 
психологическим проблемам в семейных отношениях участников АТО. 
Выяснено влияние семейных проблем на психологическое состояние 
военнослужащих во время АТО. Акцентировано на том, что 
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Psychological Problems of the Relationships in the Families of ATO Participants. The 
author analyzed the scientific achievements of the leading scientists of the National 
Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine on various psychological problems in 
the family relationships of ATO participants. It has been clarified the influence of 
family problems on the psychological state of military personal during the ATO. It 
was emphasized that harmonious family relations are a supporting factor for 
military personal. 
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Вступ. Наше суспільство продовжує потерпати від наслідків багаторічної 

воєнної агресії. Саме участь військовослужбовців в АТО і є головною причиною 

всіх різноманітних психологічних проблем у сімейних взаєминах. «Життя 

травмованої людини обтяжують невизначеність, розгубленість, втрата 

емоційної рівноваги, страх майбутнього. Усе це, а особливо невизначеність 

майбутнього, нестерпність і болісне переживання теперішнього стану провокує 

найбільші ризики, коли йдеться про негативні наслідки психотравматизації і 

дезадаптації» [3]. Гармонійні стосунки в сім’ї – це важливий додатковий ресурс, 

коли йдеться про підтримку психічного здоров’я військовослужбовців. Разом з 
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тим сімейні проблеми, які можуть виникати на тлі тривалих стресових станів 

подружжя, здатні суттєво вплинути на психологічний стан військового, а то й 

обернутися негативними наслідками для його здоров’я і навіть життя. 

За словами керівника управління морально-психологічного забезпечення 

ЗСУ, «серед осіб, які вчинили самогубство в армії, більшість тих, хто не 

витримує психологічного тиску соціальних та побутових проблем, з якими 

доводиться стикатися його сім’ї, особливо коли сімейні проблеми пов’язані з 

його тривалою відсутністю вдома, у той момент, коли військовий служить і не 

може приділити близьким достатньої уваги» [2]. 

Метою дослідження є інформаційно-аналітичний огляд доробку вчених 

НАПН України щодо виявлення ефективних шляхів вирішення психологічних 

проблем взаємовідносин у сім’ях учасників АТО. 

Методи дослідження: застосовано методи аналізу та синтезу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Науковцями виявлено як 

позитивні так і негативні фактори відновлення психологічного здоров’я 

військовослужбовців та їх родин, зокрема: 

– соціальний лідер як фактор зміни мотивації мислення [4]; 

– комплексність одночасних впливів різноманітних агентів соціально-

психологічного супроводу (професіонали-психологи, члени сімей, волонтерські 

об’єднання тощо) [4]; 

– позитивне ставлення громадянського суспільства до місії 

військовослужбовців, як захисників Вітчизни [7]; 

– наявність гармонійних сімейних стосунків «до АТО» [2]; 

– наявність напружених стосунків «до АТО», так і після АТО [2];  

– своєчасність у виявленні сімейних проблем [2]. 

В. Вус зосереджує увагу на чинниках, що: сприяють підвищенню рівня 

адаптивного потенціалу дружин постраждалих військовослужбовців: високий 

рівень сімейної ідентичності, високий рівень стресостійкості, актуалізація 

змішаних комплексів адаптивних механізмів; знижують рівень адаптивного 

потенціалу, зумовлюють прояви апатії та виснаження: розбіжність ціннісних 

орієнтацій особистості та соціуму, наявність когнітивного дисонансу в системі 

«Я – Інші», фрустрація потреби в самоактуалізації, спрямованість на цінності 

індивідуалізації (девіантна неконформістська адаптація) [1]. 

Т. Титаренко підкреслює, що основною умовою збереження 

психологічного здоров’я є готовність особистості до творчого конструювання 

власного життя. Засобом відновлення психологічного здоров’я має стати 

соціально-психологічна реабілітація як комплексний процес активізації 

життєтворення та підвищення суб’єктивного благополуччя. Здатність 
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особистості керувати власним життям ґрунтується на відновленні її готовності 

до самотрансформацій та реалізації оновлених проектів майбутнього в 

сімейній, особистій, професійній сферах [5]. Нею з’ясовано, що гострота 

деструктивного емоційного стану у двох третин постраждалих згодом 

послаблюється і ПТСР не виникає. Завдяки власним копінг-стратегіям і 

підтримці оточення вони відновлюються, повертаються у благополучне «життя 

до травми», а дехто навіть переходить у режим особистісного зростання [6].  

Наслідком проведення наукової роботи стали і отримані деякі практичні 

результати. Так сімейне подружжя, яке пройшло курс соціально-психологічної 

реадаптації ветеранів АТО та їхніх дружин в процесі навчання в Школі 

соціально-психологічної допомоги із застосуванням авторського комплексу 

реінтеграційних і реабілітаційних технологій Б. П. Лазоренка та використання 

методики взаємодопомоги «рівний рівному», зазначило, що суттєво 

поліпшилась якість їхнього сімейно-родинного життя та взаємодія із зовнішнім 

соціальним довкіллям [8]. 

Висновок. На основі інформаційно-аналітичного огляду доробку вчених 

НАПН України щодо виявлення ефективних шляхів вирішення психологічних 

проблем взаємовідносин у сім’ях учасників АТО автор наголошує на 

необхідності поширити практику позитивних результатів, отриманих ученими 

для двох третин учасників АТО, на одну третину тих, у яких за даними цих же 

науковців здоров’я не відновлюється. Отже, автор вважає за необхідність 

продовжити науково-теоретичні дослідження з зазначеної проблеми, щоб 

досягти 100-відсоткового результату на рівні всіх учасників АТО та їх сімей. 
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БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
«ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ 

НАПН УКРАЇНИ: 30 РОКІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
ЯК ДЖЕРЕЛО ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ З ПЕДАГОГІКИ 

Презентовано науково-допоміжний бібліографічний покажчик – видання, 
яке виконується відповідно до планової теми прикладного наукового 
дослідження Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. 
Сухомлинського. Метою підготовки покажчика є аналіз і систематизація 
творчого доробку науковців Відділення загальної педагогіки та філософії 
освіти НАПН України, здійснення бібліографічного опису їх публікацій 
впродовж 30 років діяльності (1993-2022 рр.). 
Ключові слова: бібліографічний покажчик, педагогіка, освіта, інформаційний 
ресурс. 

Библиографический указатель научных трудов «Отделение общей педагогики 
и философии образования НАПН Украины: 30 лет научной деятельности» как 
источник поиска информации по педагогике. Представлен научно-
вспомогательный библиографический указатель – издание, которое 
выполняется в соответствии с плановой темой прикладного научного 
исследования Государственной научно-педагогической библиотеки Украины 
имени В. А. Сухомлинского. Целью подготовки указателя является анализ и 
систематизация творческого наследия ученых Отделения общей педагогики 
и философии образования НАПН Украины, осуществление 
библиографического описания их публикаций на протяжении 30 лет 
деятельности (1993-2022 гг.). 
Ключевые слова: библиографический указатель, педагогика, образование, 
информационный ресурс. 

Bibliographic Index of Scientific Works «Department of General Pedagogy and 
Philosophy of Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine: 
30 years of Scientific Activity» as a Source of Information on Pedagogy. The scientific-
auxiliary bibliographic index is presented - the edition which is carried out 
according to the planned theme of applied scientific research of the State scientific 
and pedagogical library of Ukraine named after V.O. Sukhomlinsky. The purpose of 
the index is to analyze and systematize the creative work of scientists of the 
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Department of General Pedagogy and Philosophy of Education of the National 
Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, the implementation of a bibliographic 
description of their publications over 30 years (1993-2022). 
Keywords: Bibliographic Index, Pedagogy, Education, Information Resourcе. 

Вступ. Для педагогіки, як і для будь якої наукової галузі, необхідним є 

своєчасне упорядкування та системне накопичених теоретичних та емпіричних 

даних. Одним із найважливіших напрямів діяльності Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (далі – ДНПБ) є 

науково-інформаційне забезпечення фахових потреб суб’єктів освітньої 

діяльності. У ДНПБ напрацьовано унікальне науково інформаційне зібрання 

бібліографічних покажчиків та посібників. Окрім того, протягом 2020–2022 рр. 

у відділі наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ 

виконується наукове дослідження за темою «Бібліографічний та аналітичний 

супровід діяльності Національної академії педагогічних наук України щодо 

науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти». 

У ході виконання дослідження планується, зокрема, й підготовка та 

оприлюднення бібліографічного покажчика, присвяченого 30-річчю наукової 

діяльності Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України 

(далі – Відділення). 

Мета, методи і підходи. Метою нашої роботи є здійснення 

бібліографічного та аналітичного супроводу наукових досліджень, що 

виконуються в Національній академії педагогічних наук України щодо науково-

методичного забезпечення модернізації та реформування освіти та передбачає 

використання загальнонаукових і спеціальних методів соціогуманітарних наук, 

орієнтованих на застосування сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій, актуальних наукометричних та бібліометричних технологій, інших 

емпірично-теоретичних і теоретичних методик. При підготовці науково-

допоміжного бібліографічного покажчика «Відділення загальної педагогіки та 

філософії освіти НАПН України: 30 років наукової діяльності» використано 

звіти науковців – членів Відділення, фонди Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського, Національної бібліотеки України 

імені Ярослава Мудрого, бібліотек закладів вищої освіти та інших державних 

бібліотек України. 

Завдання нашого дослідження – здійснити аналіз публікацій науковців 

Відділення, систематизувати їх за змістовою, хронологічною, типологічною та 

видовою ознаками. Основними вимогами до укладання покажчика є науковість, 

повнота, достовірність у поданні матеріалів. 
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Основні результати. Бібліографічний покажчик видань Відділення 

відображає творчий доробок дійсних членів, членів-кореспондентів, докторів 

наук, кандидатів наук – співробітників підвідомчих установ, зокрема: 

монографії, навчальні посібники, підручники, довідкові видання тощо за 

тридцять років діяльності (з 1993 по 2022 рр.). Це уможливлює належну 

репрезентацію здобутків Відділення щодо наукового й науково-практичного 

забезпечення розвитку національної освіти і науки з часу проголошення 

незалежності України. Науково-прикладні результати, здобуті в процесі 

виконання дослідження, становитимуть нове систематизоване та цілісне знання 

про діяльність НАПН України щодо науково-методичного забезпечення 

модернізації й розвитку української освіти, педагогіки та психології.  

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик включатиме опис та 

класифікацію результатів 30-річної дослідно-наукової діяльності Відділення. 

Бібліографічний опис і скорочення слів здійснюється за чинними в Україні 

стандартами: ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання». Матеріал розміщуватиметься за прямою 

хронологією (з 1993 р. по 2022 р.). У межах кожного року праці будуть подані 

відповідно до класифікації видань за характером інформації (пункт 4.9 ДСТУ 

3017: 2015 «Видання. Основні види»). Передбачається така структура 

бібліографічного покажчика: від упорядників; вступна стаття; склад Відділення 

(академіки, члени-кореспонденти та іноземні члени НАПН України) (1993–2022 

рр.); основна частина; список скорочень. Допоміжний апарат: іменний 

покажчик; схема групування (зміст). 

Висновки. Представлене прикладне наукове дослідження, результатом 

якого є підготовка науково-допоміжного бібліографічного покажчика 

«Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України: 30 років 

наукової діяльності» має наукову й практичну значущість, оскільки передбачає 

розроблення інформаційного ресурсу, що допоможе ознайомленню широкого 

загалу користувачів з творчим доробком вчених НАПН України, сприятиме 

оптимізації роботи науковців та педагогів за рахунок зменшення часових та 

інтелектуальних витрат з пошуку та опрацювання науково-освітньої інформації 

щодо актуальних питань модернізації, реформування й розвитку національної 

освіти та забезпечить умови для безперешкодного доступу споживачів до 

систематизованого освітянського контенту. Покажчик адресовано науковим, 

науково-педагогічним і педагогічним працівникам, працівникам методичних 

підрозділів закладів освіти, бібліотекарям, здобувачам освіти й усім, хто 

цікавиться питаннями розвитку освіти й педагогіки. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВОГО ДОРОБКУ НАПН УКРАЇНИ В 
КОНТЕКСТІ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО І 

СВІТОВОГО ОСВІТНІХ ПРОСТОРІВ 

Презентовано поточні результати планового наукового дослідження 
«Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності Національної академії 
педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення 
модернізації та реформування освіти» відділу наукового інформаційно-
аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського. 
Ключові слова: трансдисциплінарний підхід, трансдисциплінарна освіта 
трансдисциплінарні дослідження, НАПН України, інформаційний аналіз. 

Информационный анализ научного наследия НАПН Украины в контексте 
трансдисциплинарных исследований национального и мирового 
образовательных пространств. Представлены текущие результаты планового 
научного исследования «Библиографическое и аналитическое 
сопровождение деятельности Национальной академии педагогических наук 
Украины по научно-методическому обеспечению модернизации и 
реформирования образования» отдела научного информационно-
аналитического сопровождения образования Государственной научно-
педагогической библиотеки Украины имени В. А. Сухомлинского. 
Ключевые слова: трансдисциплинарный подход, трансдисциплинарное 
образование, трансдисциплинарные исследования, НАПН Украины, 
информационный анализ. 

Information Analysis of the Scientific Heritage of the NAPS of Ukraine in the Context 
of Transdisciplinary Research of the National and World Educational Spaces. The 
current results of the planned scientific research «Bibliographic and analytical 
support of the activities of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine 
on the scientific and methodological support of modernization and reforming of 
education» of the Department of Scientific Information and Analytical Support of 
Education of the V. O. Sukhomlinskyi State Scientific and Pedagogical Library of 
Ukraine are presented. 
Keywords: Transdisciplinary Approach, Transdisciplinary Education, 
Transdisciplinary Research, NAPS of Ukraine, Information Analysis. 

Вступ. У векторі глобальних трансформацій сучасного освітнього 

простору відбуваються суттєві зміни у формуванні наукового світогляду. 

Відповідно це провокує появу нових спеціфічних наукових течій (наукових 

аномалій). Перехід до інформаційного суспільства був зумовлений цілою 

низкою новацій – у науці й освіті, культурі й побуті. Інноваційна хвиля 
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вплинула й на умови функціонування професійних середовищ у контексті 

мобільних змін – культурно-просвітницьких, духовно- й інтелект-розвиваючих, 

техніко-технологічних, соціально-психологічних та ін. Своєю чергою, 

вітчизняна освітня галузь нині перебуває в руслі модернізації та реформування, 

що зумовлює виникнення великої кількості інноваційних освітніх продуктів з 

урахуванням положень трансдисциплінарного підходу. Ці трансформаційні 

зміни в освіті формуються на основі багатогранного і багаторічного досвіду 

провідних учених і практиків, які зосереджують свої думки у певному 

науковому доробку [1, c. 29], зокрема науковців НАПН України. 

Мета, методи, підходи. На меті нашої доповіді є констатування поточних 

результатів планового наукового дослідження «Бібліографічний та аналітичний 

супровід діяльності НАПН України щодо науково-методичного забезпечення 

модернізації та реформування освіти» відділу наукового інформаційно-

аналітичного супроводу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Застосування 

сучасного методологічного і методичного інформаційно-аналітичного 

інструментарію, зокрема контент-аналізу інформаціно-освітнього і наукового 

середовищ НАПН України, кваліметричне і онтологічне моделювання у векторі 

вивчення існуючого наукового доробку, уможливило отримання певних і 

цікавих результатів. 

Основні результати. Отримано прикладні наукові результати, що 

сфокусовано в довідковому аналітичному виданні «Аналітичний вісник у сфері 

освіти й науки» [1; 2], де наводяться інформаційно-аналітичні аспекти щодо 

розроблення методології трансдисциплінарного підходу у системі освіти 

України. 

Констатування результатів аналітичних розвідок базуються на досвіді 

учених і практиків як вітчизняного, так і зарубіжного науково-освітнього 

співтовариств, акценти робляться безпосередньо на їхні висновки у руслі 

розбудови трансдисциплінарної парадигми у глобальному інформаційному 

просторі, спираючись на історічні дані та сучасні думки. 

Відтак у виданні «Аналітичний вісник у сфері освіти й науки. Вип. 13» 

здійснено аналітичне дослідження репозиторію ЕБ НАПН України. Наведено 

перелік наукових результатів досліджень, значущість яких сфокусовано у 

монографіях, статтях, матеріалах конференцій підвідомчих інституцій НАПН 

України тощо. 

Акцент зроблено на внесок учених НАПН України в розвиток 

трансдисциплінарної парадигми освіти. Встановлено прогностичні вектори 

розвитку трансдисциплінарних досліджень в академічному середовищі. Тобто 

на основі контент-аналізу ЕБ НАПН України здобуто певні інформаційні дані 
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щодо розроблення проблематики трансдисциплінарного підходу в системі 

науково-методичного забезпечення модернізації і реформування освіти 

України [2]. 

Висновок. Отже, результати аналітичних розвідок щодо впровадження 

трансдисциплінарного підходу в практику діяльності НАПН України, зокрема у 

забезпечення ефективної модернізації і реформування української освіти, дають 

підстави стверджувати, що процеси розбудови трансдисциплінарної парадигми 

в сучасному освітньому просторі мають певні ознаки. Проте аналітичну 

діяльність у цьому руслі не можна вважати завершеною, тому вона матиме 

певне продовження. Також кількісний показник започаткування 

трансдисциплінарних наукових досліджень досить невеликий, що свідчить про 

необхідність концентрації уваги на цьому аспекті, адже в середовищі 

постпандемійного простору набуває значущості тренд феномену 

«трансдисциплінарність» [2]. 
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дослідження: 

– встановлено мету, завдання діяльності НАПН України, які полягають у: 

теоретичному і методичному забезпеченні розвитку системи освіти, всебічному 

науковому її супроводженні, дослідницькій роботі в галузі освіти, педагогіки і 

психології та поглибленні інтеграції національного освітнього та наукового 

просторів в європейські та світові освітні і дослідницькі простори; основні 

напрями діяльності НАПН України, що полягають у визначенні основних 

напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-

технічних (експериментальних) розробок, що здійснюються підвідомчими 

установами та вченими; координації, організації та здійсненні фундаментальних 

і прикладних наукових досліджень та інноваційних науково-технічних 

(експериментальних) розробок у галузі освіти, педагогіки і психології; розвитку 

науки про освіту, педагогіки, психології й інших наук; проведенні 

міждисциплінарних досліджень щодо модернізації та розвитку системи освіти 

України; 

– визначено науково-методичні засади діяльності НАПН України щодо 

забезпечення модернізації та реформування національної освіти, які 

зумовлюються принципами реалістичності, відтворюваності, виразності, 

відповідності цілям та завданням запланованої дії, обґрунтованості, 

результативності та являють собою опис певних прийомів, способів, технік 

педагогічної діяльності в окремих освітніх процесах, що містять у собі цілі 

навчання (освітні, розвитку, виховання, практичні), принципи, зміст, засоби, 

форми, загальні та окремі  методи навчання; 

– з'ясовано стан наповнення електронного освітнього ресурсу науково-

методичною продукцією, створеною у НАПН України, з питань модернізації та 

реформування освіти (монографії, посібники, збірники праць, концепції, 

технології, методики, програми, робочі плани, проєкти тощо на паперових та 

електронних носіях); 

– класифіковано особливості інформаційно-аналітичного та інформаційно-

бібліографічного супроводу ДНПБ діяльності НАПН України за видами, і 

формами аналітичних та бібліографічних документів і відповідного розміщення 

на електронних носіях; систематичне поповнення інформаційних джерел; 

корпоратизація технологій опрацювання інформаційно-аналітичної інформації, 

розвиток коопераційної співпраці споріднених аналітичних центрів та 

інформаційних служб; модернізація інтегрованої інформаційно-комунікаційної 

системи мережі освітянських бібліотек та корпоративної технології 

опрацювання галузевого контенту; проєктування, розроблення та підтримка 

комп’ютерних баз даних, удосконалення бібліотечних технологічних процесів і 
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операцій, підготовка науково-методичної продукції; поширення результатів 

аналітичної діяльності в межах наукових масових заходів тощо); 

– удосконалено стратегію функціонування й розвитку системи 

бібліотечного інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

НАПН України, і зокрема: широкомасштабне застосування ІКТ до методів і 

технологій пошуку, збирання, зберігання, опрацювання інформації з освітніх 

питань та створення на цій основі якісних вторинних аналітичних документів і 

матеріалів; системні підходи до формування, наповнення та розвитку галузевих 

баз даних; розширення кола джерел та обсягів опрацьованої інформації; 

підвищення якості, достовірності й оперативності новостворених документів, 

урізноманітнення видів і форм їх розміщення на електронних носіях; 

– визначено та частково сформовано джерельну й історіографічну базу 

наукового дослідження, як сукупність науково-методичних інформаційних 

документів, створених у НАПН: монографії, підручники, методичні 

рекомендації, технології тощо; 

– здійснено відбір, аналіз та систематизацію первинних повнотекстових 

джерел (підручників, посібників, рецензованих наукових журналів, електронних 

документів, що містяться в ЕБ НАПН України тощо), які становитимуть 

предметне поле дослідження бібліографічного та аналітичного супроводу 

діяльності НАПН щодо науково-методичного забезпечення модернізації та 

реформування освіти; 

– розглянуто онтологічний підхід як один із методів модернізації наукової 

та освітньої сфер на підставі матеріалів статей, що розміщено у бібліотечній, 

науково-дослідницькій і публікаційній базі даних EBSCO; 

– здійснено науково-бібліографічний аналіз наукового доробку першого 

віце-президента НАПН України В. І. Лугового за період 2015–2020 рр., 

проведено аналіз тематики досліджень, співавторства, виявлення найбільш 

цитованих праць вченого; 

– здійснено моніторинг використання сайту електронної бібліотеки НАПН 

України за низкою показників (огляд відвідувань сайту; демографія 

відвідувачів; географія відвідувань; інтереси користувачів; інформаційно-

комунікаційні технології, що використовуються при відвідуванні сайту та інше), 

що дозволило виявити найбільш затребувані публікації наукових працівників 

установ НАПН України, пріоритетні для споживачів наукової продукції 

напрями її наукової діяльності тощо; 

– узагальнено питання джерельного та історіографічного забезпечення 

запровадження трансдисциплінарного підходу в освіту в науково-документному 

масиві НАПН шляхом дослідження репозиторію Електронної бібліотеки НАПН 
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України, бази даних «Google Scholar»; 

– встановлено, що ефективним інструментом практичного використання 

суспільних функцій бібліометричної інформації для потреб науки і освіти є 

бібліометричні профілі дослідників, створені й акумульовані в міжнародних 

наукометричних платформах Google Scholar, Scopus і Web of Science; 

– набули подальшого розвитку інформаційно-аналітичні ресурси ДНПБ, 

зокрема – щодо законодавчого та нормативно-правового забезпечення сфери 

освіти України для протидії поширенню коронавірусу COVID-19, 

психологічного забезпечення реалізації концепції Нової української школи; 

уточнено основні суспільні функції бібліографічної інформації (пошукова, 

комунікативна та оцінювальна); 

– перевірено функціональність обраної наукометричної системи 

математичних та статистичних методів досліджень структури та динаміки 

масивів і потоків наукової педагогічної інформації, співвідношень 

формалізованих (кількісних) та експертних критеріїв оцінювання 

результативності дослідницької діяльності тощо. 

За результатами першого, констатувального, етапу наукового дослідження 

опубліковано:  

– 56 наукових праць (довідкова продукція: біобіліографічний покажчик –1 

(https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Lugovyi_V_I_Index_2020.pdf), 

довідковий бюлетень – 2 (https://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/05/Analituchnuy_visnuk_2020-11.pdf; https://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/10/Analituchnuy_visnuk_2020-12.pdf); електронні ресурси – 

8; статті – 17 (із них: 10 – у фахових виданнях, 3 – у зарубіжних виданнях, 3 – у 

наукових виданнях; 1 – у ЗМІ, із них: 13 – у виданнях, що індексуються в 

наукометричних базах даних, зокрема, 1 – у Web of Science Core Collection, 2 – 

англійською мовою), тези та матеріали конференцій – 28; підготовлено частину 

рукописів планової наукової продукції – 3. 

– упровадження проміжних результатів наукового дослідження 

здійснювалося під час виголошення 31 доповіді й виступів наукових 

співробітників відділу в рамках 43 науково-практичних масових заходів різного 

рівня: всеукраїнських: конференцій (4), семінарів (3); круглих столів (2); 

міжнародних: конференцій (13), зокрема зарубіжних (3), звітної науково-

практичної конференції ДНПБ та інших науково-практичних заходів (15), у 

тому числі заходів, що увійшли до плану роботи установи (2) 

(https://dnpb.gov.ua/ua/?events=24095; https://dnpb.gov.ua/ua/naukovi-zakhody-2/); 

– триває упровадження результатів попереднього наукового дослідження 

(«Науково-інформаційний супровід освітянської галузі в умовах 

https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Lugovyi_V_I_Index_2020.pdf
https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Analituchnuy_visnuk_2020-11.pdf
https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Analituchnuy_visnuk_2020-11.pdf
https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Analituchnuy_visnuk_2020-12.pdf
https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Analituchnuy_visnuk_2020-12.pdf
https://dnpb.gov.ua/ua/?events=24095
https://dnpb.gov.ua/ua/naukovi-zakhody-2/
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євроінтеграційних та глобалізаційних процесів», термін виконання: 2017–

2019 рр.). Кількість завантажень оприлюдненої продукції з Електронної 

бібліотеки НАПН України станом на кінець поточного року становить близько 

1700, завантаження окремих файлів (матеріалів) різних рубрик електронного 

ресурсу з вебпорталу ДНПБ, що входять до кінцевих результатів поточного 

дослідження, сягає 3530. 

________________________________________________________________________________ 
 



_________________________________________________________________________________________________________ 

 
280 Forum SOIS 2021, Ukraine 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗБУДОВИ ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ 

 
ПРОПОНУЄТЬСЯ СТВОРЕННЯ СПІЛЬНОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СЕРЕДОВИЩА СПІВОРГАНІЗАТОРІВ ФОРУМУ,ЩО ВКЛЮЧАЄ: 

1. Наукові фахові й періодичні видання, що видаються співорганізаторами –
вітчизняними й зарубіжними науковими установами і закладами освіти. 
1. УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
− Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наукових праць. 

Наукове фахове видання України. Затверджено постановою Президії ВАК України 
від 16.05.2016 р. № 515, у переліку за № 96, Index Copernicus. 
Сайт видання: http://jped.uipa.edu.ua. 

2. ДНПБ УКРАЇНИ ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
− Науково-педагогічні студії: електронне наукове видання. 

Наказ ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського № 38 від 30.10.2017 р. 
Сайт видання: http://npstudies.dnpb.gov.ua/. 

3. ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ НПУ ІМ. М. П. ДРАГОМАНОВА 

− Трудова підготовка в рідній школі. Контакти: Кільдеров Дмитро. 
(тел. +38(044)422-26-40, е-mail: de_k@i.ua). 

4. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ШКОЛА АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
СОЦІАЛЬНО- ПЕДАГОГІЧНИМИ СИСТЕМАМИ»; УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-
ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

– Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка»; 
– Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Економіка»: 

Електронне наукове фахове видання. Наказ Міністерства освіти і науки України 
№ 693 від 10.05.2017 р. 
Сайт видання: http://amtp.org.ua 

5. ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ІМЕНІ 
ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ 

– Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць. Наукове фахове 
видання України. Затверджений постановою Президії ВАК України від 10.11.2010 
р. № 1-05/7; Наказ МОН України від 13.07.2015, № 747). 

6. НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 
– Системні технології: регіональний міжвузівський збірник наукових праць. 

Галузь – технічні науки, ВАК України: №1-05/4 від 26.05.2010 р., перерєстр. – 
2015 р.; з 2017 р. включено до бази даних Ulrichsweb Global Serials Directory. 

– Сучасні проблеми металургії. Науковий вісник. 
Index Copernicus – ICV 2014:43.68, ICV 2015:49.37, ICV 2016:63.08). 

– Теорія та практика металургії 
Сайт видання: https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2004/p1504 

– Проблеми економіки та політичної економії. 
Сайт видання: http://politeco.nmetau.edu.ua. 

7. ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. 
– Прикладні аспекти інформаційних технологій: міжнародний науковий журнал. 

Сайт видання: https://aait.opu.ua/ 
– Вісник сучасних інформаційних технологій: міжнародний науковий журнал. 

Сайт видання: https://hait.opu.ua/ 

8. ТРАКІЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ) 

http://jped.uipa.edu.ua/
http://npstudies.dnpb.gov.ua/
mailto:de_k@i.ua
http://amtp.org.ua/
http://politeco.nmetau.edu.ua/
https://hait.opu.ua/
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– Прикладні дослідження у галузі техніки, технологій та освіті: науковий журнал 
Ямбольського факультету техніки та технологій Тракійського університету, 
Болгарія. ARTTE публікує дослідницькі статті в галузі інженерії та навчання 
впродовж життя. Журнал включено до баз даних: Sherpa Romeo, Index Copernicus, 
DOAJ, ERICH PLUS. ARTTE. 
Сайт видання: https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/artte/. 

9. ТИРАСПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА) 
– ACTA ET COMMENTATIONES: наука про освіту: категорія «C» (включено в 

Національний реєстр наукових журналів https://ibn.idsi.md/ro/aec-se, на підставі 
Рішення № 3 від 1.02.2018 Верховної Ради з питань науки і технологічного 
розвитку Академії наук Молдови і Національної ради з акредитації та атестації. 
Index Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=63837. 
Каталог індексації наукових журналів: 
http:// olddrji.lbp.world/Publisher/PublisherHome.aspx?uname=2587-3636). 
Контакти: Лупу Іліє (тел. +373(022) 240754, e-mail: reviste@ust.md). 

– ACTA ET COMMENTATIONES: точні і природничі науки: категорія «C». 
Index Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=63842.  
Каталог індексації наукових журналів: 
http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?JID=2587-3644%20. 
Сайт видання: https://revista.ust.md/index.php/acta_exacte;  
https://revista.ust.md/index.php/acta_educatie. 

10. АУРЕЛ ВЛАЙКУ УНІВЕРСИТЕТ АРАДА (РЕСПУБЛІКА РУМУНІЯ). 
– Journal Plus Education (JPE) – офіційний щоквартальний журнал. Випускається 

факультетом педагогічних наук, психології та соціальної роботи Університету 
«Aurel Vlaicu» Арада. Journal Plus Education має відкритий доступ (всі статті 
доступні в Інтернеті всім користувачам відразу після публікації). Журнал 
включено до баз даних: CNCSIS classification B+category, Ulrich’s, CEEOL, EBSCO, 
Google Scholar, Crossref. ISSN: 1842-077X, еISSN: 2068-1151, 2 випуски на рік, термін 
подачі матеріалів: № 1 – травень; № 2 – листопад. 

2. Науково-практичні масові заходи (на умовах спільної діяльності обмін 
інформаційними даними щодо розміщення анонсів, прес-релізів, 
програмного матеріалу та обговорень на сайтах установ і закладів освіти). 
3. Експерименти всеукраїнського рівня (на умовах спільної діяльності 
організація наукових досліджень, апробація і впровадження результатів 
планових наукових досліджень у практику загальної середньої, 
професійної, позашкільної, вищої освіти). 
4. Міжнародні гранти і проекти щодо модернізації інформаційного 
освітнього середовища в умовах суспільства знань 
5. Сертифікація за офіційною реєстрацією учасників з врахуванням 
академічного часу опанування тематичних модулів основного 
програмного матеріалу форуму. 
6. Проведення Конкурсу «Найкращі ідеї в публікаціях «Forum-SOIS, 2022» за 
номінаціями відповідно тематичних напрямів у межах проведення заходу з 
відповідним заохоченням. 
________________________________________________________________________________ 
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ВИСНОВКИ, ПРОПОЗИЦІЇ ТА РІШЕННЯ WEB-ФОРУМУ 
Висновки, пропозиції, рішення та рекомендації співорганізаторів, представників 

наукових чатів та форумчан «Forum SOIS, 2021» було узагальнено, систематизовано та 
обговорено у середовищі Viber-Коворкінгу координаторів і модераторів 27 березня 2020 року). 

1. Звітний висновок й рекомендації модераторів наукового чату «Трансдисциплінарна 
парадигма формування й розвитку інтелектуального і трудового потенціалу держави». 

Сподиваючись на те, що за своєю організацією «Forum SOIS, 2021» має саме 
трансдисциплінарне середовище, формування якого є актуальним у часи становлення 
глобального інфрмаційного суспільства, вважаємо, що проблемні питання, котрі розглядалися 
за напрямом нині стоять на часі модернізації і реформування вітчизняної системи освіти. В 
цьому сенсі форумчанами представлено аналіз ефективності науково-педагогічних досліджень 
у контексті запровадження трансдисциплінарного підходу у вітчизняну і зарубіжну освіту, 
зокрема – в роботу закладів професійної (професійно-технічної освіти) щодо формування і 
розвитку трудового потенціалу держави; шляхи організації дистанційної електронного 
навчання в закладах вищої освіти; розглянуто досвід створення проектів телеприсутності зі 
школярами і студентами; представлено методику візуалізації навчальних матеріалів, 
запропоновано систему підтримки експертної оцінки електронних ресурсів;  розповідалося про 
феномен компетентнісно орієнтованого підходу до підготовки фахівців у сучасних умовах 
інформатизації освітнього простору; визначено сучасні підходи до цифровізації діяльності 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти; встановлено роль мотиваційної складової 
дидактики викладання історії тощо. У цілому інформаційний простір представлено як складну 
відкриту систему. 

Рекомендації: 
1. Проаналізувати можливості та подати на грант проєкт «Forum SOIS» як 

трансдисциплінарну стратегію випереджального розвитку освіти впродовж життя. Розробити 
концепцію подальшого розвитку «Forum SOIS (Scientific Open Information Space)». 

2. Акцентувати увагу вітчизняного наукового співтовариства на актуальності 
запровадження трансдисциплінарних наукових досліджень. 

4. Вважати за доцільне створення наукового електронного журналу «SOIS. Scientific Open 
Information Space)» на платфлормі OJS. У цьому векторі порушити вирішення проблеми із 
дотриманням всіх процедур і вимог МОН України до фахових і наукометричних видань. 

5. Зробити додатком до вище вказаного журналу випуск альманаху науково-
методичного змісту «Forum SOIS» для практиків освітянської галузі, де зможуть публікуватися 
матеріали з практичного впровадження (значення) наукових результатів, у т. ч. й результати 
педагогічних робіт з підвищення кваліфікації та дисертаційних робіт на здобуття ступеня 
доктора філософії і доктора наук. 

6. Продовжити діяльність щодо удосконалення умов конкурсного середовища «Найкращі 
ідеї Forum SOIS». 

7. Організувати онлайн-школу трансдисциплінарності у середовищі наступного Форуму. 
Залучити професіоналів міжнародних шкіл трансдисциплінарності, у т. ч. й ЮНЕСКО, до участі у 
наступному Форумі«Forum SOIS, 2022». 

8. Здійснити процедури щодо реєстації Збірнику матеріалів форуму як періодичного 
щорічного випуску в системах ідентифікації ISSN та Crosreff-DOI. 

2. Рекомендації від наукового чату «Освіта дорослих в умовах динамічного розвитку  
інформаційного суспільства». 

1. Сприяти: 
− розробленню й широкому обговоренню проекту Закону України «Про освіту дорослих» із 

залученням всіх зацікавлених сторін; 
− поширенню досвіду закладів формальної і неформальної освіти з надання освітніх послуг 

різним категоріям дорослого населення; 
− запровадженню професійної підготовки андрагогів як окремого напряму підготовки 

фахівців у сфері освіти дорослих на рівні спеціалізації, а також державного освітнього стандарту 
вищої освіти за спеціальністю «Андрагог»,  

− розробленню галузевих стандартів для напряму «освіта дорослих» із урахуванням 
специфіки педагогічних і непедагогічних спеціальностей; 
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− вивчати і поширювати досвід закладів вищої освіти, громадських організацій з розроблення 
й впровадження освітніх програм для підготовки андрагогів у закладах формальної і неформальної 
освіти; 

− подальшому здійсненню фундаментальних і прикладних міждисциплінарних наукових 
досліджень з освіти дорослих. 

2. Здійснювати: 
− подальшу професіоналізацію освіти дорослих в Україні на основі підтримки міжсекторної 

взаємодії, розширення співробітництва між інститутами громадянського суспільства, обміну 
досвідом підготовки педагогів-андрагогів; 

− науково-методичний супровід професійної підготовки дорослих з використанням 
інноваційних підходів і перспективних ідей зарубіжного досвіду професійної підготовки економічно-
активного населення; 

− підготовку і реалізацію спільних міжнародних проектів з освіти впродовж життя; 
3. Приділяти постійну увагу здійсненню міждисциплінарних наукових пошуків з розвитку 

громадянського суспільства, освіти різних категорій дорослих із урахуванням конструктивних ідей 
вітчизняного і світового досвіду. 

4. Продовжувати моніторингові дослідження культурно-освітніх потреб різних категорій 
дорослих; 

5. Популяризувати: 
− різні моделі діяльності центрів освіти дорослих, університетів третього віку, народних 

університетів; сприяти створенню розгалуженої мережі центрів освіти дорослих; 
− успішний досвід освіти дорослих у національних і регіональних засобах масової інформації; 
6. Посилити увагу до висвітлення проблем освіти дорослих.  
7. Продовжувати проведення науково-практичних, культурно-просвітницьких заходів з освіти 

різних категорій дорослого населення; 
8. Поглиблювати міжнародне співробітництво у сфері освіти дорослих.  
9. Ініціювати і сприяти проведенню міжнародних практико орієнтованих заходів з освіти 

дорослих. 
3. Пропозиції від учасників наукового чату «Адаптивне управління соціально-педагогічними 

системами». 
Учасники наукового чату «Адаптивне управління соціально-педагогічними системами» з 

великим інтересом і задоволенням щодо отримання додаткової інформації професійного і життєвого 
напряму брали участь у Міжнародному форумі. У своїх виступах вони торкнулися питань 
характеристики адаптивних засад розбудови загального освітнього простору національної системи 
освіти та поширення його на життєві ситуації і задоволення освітніх потреб людини впродовж 
життя. Відмічаючи інформативну наповненість, різноплановість та мультинаціональний характер 
виступів і підтримуючи циклічне проведення Форуму учасники напряму «Адаптивне управління 
соціально-педагогічними системами» пропонують: 

1. Потенційними учасниками Форуму для упорядкування перспективного планування своєї 
участі у цьому науковому заході закріпити місяць і тиждень його циклічного проведення: наприклад, 
щорічно, третій тиждень березня. 

2. Організаторам Форуму розширювати міжнародні зв’язки, залучаючи до участі науковців 
ближнього і дальнього зарубіжжя, зокрема країн з розвиненою ринковою економікою. Це 
уможливлюватиме здійснення проб активізації адаптивних потенційних резервів діяльності 
учасників освітнього процесу і закладів освіти, адаптуючи успішний досвід зарубіжних колег до умов 
українського сьогодення. 

3. Запропонувати кожному науковому виданню, переліченому в блоці перспектив (с. 264–265), 
з метою практичної реалізації створеного єдиного інформаційного середовища, розширення 
наукових ідей учасників Форуму та встановлення особистих контактів із зарубіжними вченими на 
основі перетинання їхніх наукових інтересів, запровадити спеціальну рубрику у першому виданні 
після проведення Форуму, наприклад: «Міжнародна атрактивність Форуму» (привабливість, 
притяжіння, точка перетинання ідей) або «Ідеї Форуму – життєва траєкторія», ін. У цій рубриці 
розміщати статті науковців, яких бажано запрошувати для публікацій і виступів за  напрямом 
наукового видання. 
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4. Учасникам Форуму для поширення своїх ідей опублікувати в одному з зарубіжних видань 
свою наукову статтю. 

5. Запропонувати науковим виданням створеного єдиного інформаційного середовища 
разово безкоштовно розмістити по одній статті авторів з числа переможців конкурсу поданих на 
Форум наукових тез. 

6. Для розбудови єдиного відкритого інформаційного простору в період між форумами 
активізувати використання Інтернет середовища: хмарні технології, web-сайти і блоги, створення і 
розміщення відео-роліків для обміну досвідом, установлення коворкінг платформи тощо. Для цієї 
роботи призначити відповідального за ініціативною пропозицією учасників Форуму та членів 
оргкомітету. 

7. Започаткувати активну співпрацю з провідними міжнародними науковими та освітніми 
установами щодо отримання грантів, проведення спільних наукових досліджень з публікацією їх 
результатів у формі наукових видань в зарубіжних видавництвах. 

8. Започаткувати нагородження грамотами Форуму його найактивніших організаторів та 
учасників. Запровадити інші способи матеріальної та нематеріальної відзнаки. 

4. Висновки і пропозиції від Української інженерно-педагогічної академії: 
4.1.  Прагнути до світового визнання, для чого потрібно дотримуватися регламенту 

пунктуальності й встановлених дедлайнів. 
4.2. Створити спеціалізований сайт Форуму з чатами за встановленими напрямами. 
4.3. Поширювати досвід Форуму та залучати нові міжнародні наукові й освітянські 

співтовариства до співорганізації заходу. 
4.4. Розпочати діяльність щодо організації та відкриття спільного наукового дослідження із 

залученням активних співорганізаторів і учасників Форуму. 
4.5. Ініціювати та зареєструвати фундаментальну тему наукового дослідження за тематикою 

Форуму в УкрІНТЕІ на 3 роки. 
4.6. Видати поточний випуск 3 електронного й друкованого збірнику матеріалів 3-

го Міжнародного науково-практичного Web-форуму «Розбудова єдиного відкритого інформаційного 
простору освіти впродовж життя». 

4.7. Започаткувати випуск колективної монографії по результатам Форуму (за кордоном). 
4.8. Порушити процес реєстрації Форуму у міжнародній бібліографічній базі даних Scopus, 

долучити до цього закордонних співорганізаторів заходу. 
4.9. Провести сертифікацію учасників Форуму, які здійснили електронну реєстрацію в G-form 

заходу. 
4.10. Відзначити подяками і грамотами Української інженерно-педагогічної академії 

найактивніших організаторів і учасників Форуму. 
4.11. Провести  Онлайн Конкурс «Найкращі ідеї у публікаціях Forum SOIS2022» та здійснити 

нагородження дипломантів-переможців за номінаціями. До дипломів-переможця додати певні 
нагородження у вигляді сертифікатів безкоштовних публікацій у наукових фахових, наукометричних, 
періодичних та ін. наукових виданнях, або серифікатів на безкоштовну участь у престижних 
міжнародних заходах. 

4.12. Порушити клопотання перед МОН України та направити подання від головного 
організатора Української інженерно-педагогічної академії про нагородження відомчими нагородами 
і відзнаками найкращих вітчизняних організаторів й співорганізаторів заходу, зокрема голову 
форуму, голову науково-програмного комітету, співголову, координаторів, самих активних 
модераторів, учасників-переможців конкурсу, у т. ч. і за рейтингом форумчан. 

4.13. Відповідальним особам скласти офіційний документ щодо рішення Форуму та направити 
до МОН України задля звітування й надання пропозицій. 
____________________________________________________________________________________ 
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Автори тез доповідей та організатори 

1.  Баніт Ольга ©⁴¹ доктор педагогічних наук, старший дослідник, провідний науковий 
співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна. 
Banit Olha, Doctor of Pedagogical Sciences, Senior Researcher of the Department of Andragogy 
of the Ivan Zyazun Institute for Pedagogical Education and Adult Education of the National 
Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine. 

2.  Бачієва Лариса ©⁷⁸, кандидат педагогічних наук, доцент Української інженерно-
педагогічної академії, м. Харків, Україна. 
Bachieva Larisa, Ph.D of Pedagogical Sciences, AssociateProfessor, at the Ukrainian 
Engineering and Pedagogics Academy, Kharkiv, Ukraine. 

3.  Березівська Лариса, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 
Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна. 
Berezivska Larysa, Director of V. О. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of 
Ukraine, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Corresponding Member of the National 
Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine. 

4.  Білоног Ганна ©⁶, викладач, ВСП «Одеський Автомобільно-дорожній фаховий коледж 
Державного університету «Одеська Політехніка», м. Одеса, Україна. 
Bilonog Anna, Lecturer, VSP «Odessa Automobile and Road Vocational College of the State 
Institution «Odessa Polytechnic», Odessa, Ukraine. 

5.  Благий Ольга ©³⁵, кандидат педагогічних наук, доцент, Української інженерно-
педагогічної академії, м. Харків, Україна. 
Blahii Olha, Ph.D of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Ukrainian Engineering 
Pedagogics Academy, Kharkiv, Ukraine. 

6.  Бондаренко Тетяна ©⁴⁸, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
інформаційних, комп'ютерних технологій і математики Української інженерно-
педагогічної академії, м. Харків, Україна. 
Bondarenko Tetiana, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor 
of the Department of Information, Computer Technologies and Mathematics of the Ukrainian 
Engineering and Pedagogics Academy, Kharkiv, Ukraine. 

7.  Браїков Андрій, доцент кафедри інформаційних технологій, декан факультету фізики, 
математики та інформатики Тираспольського державного університету, м. Кишиневу, 
Республіка Молдова. 
Braicov Andre, Associate Professor, Information Technologies Chair, Dean of the Faculty of 
Physics, Mathematics and Computer Science of the Tiraspol State University Chisinau, Republic 
of Moldova. 

8.  Бузько Вікторія ©¹⁶, кандидат педагогічних наук, учитель фізики, спеціаліст вищої 
кваліфікаційної категорії, учитель-методист Комунального закладу «Навчально-
виховного об’єднання №6 «Спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів, 
центру естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області», м. Кропивницький, Україна. 
Buzko Viktoriia, Ph.D of Pedagogical Sciences, teacher of physics, specialist of the 
highest qualification category, teacher-methodologist of the Municipal Institution 
«Educational Association №6» of the Specialized Secondary School of I-III degrees, 
center of aesthetic education «Inspiration" of Kirovohrad City Council of Kirovohrad 
region», Kropyvnytskyi, Ukraine. 

9.  Бурлака Лариса ©⁷, викладач, ВСП «Одеський Автомобільно-дорожній фаховий коледж 
Державного університету «Одеська Політехніка», м. Одеса, Україна. 
Burlaka Larysa, Lecturer, VSP «Odessa Automobile and Road Vocational College of the State 
Institution «Odessa Polytechnic», Odessa, Ukraine. 
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10.  Вараксіна Наталія ©⁸², науковий співробітник сектору інформаційно-
комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-
аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України ім. В. О. Сухомлинського м. Київ, Україна. 
Varaksina Natalia, Researcher of the Information and Communication Technologies and 
Scientometry Sector of the Department of Scientific Information and Analytical Support 
of Education of В. О. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine, 
Kyiv, Ukraine. 

11.  Ващенко Любов ©⁴² аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна. 
Vaschenko Liubov, Postgraduate Student at the Ivan Ziazyun Institute for Teacher Education 
and Adult Education of the NAPS of Ukraine, Kyiv, Ukraine. 

12.  Величко Олександр, доктор технічних наук, професор, Лауреат державної премії в 
галузі науки і техніки України, ректор Національної металургійної академії України, 
м. Дніпро, Україна. 
Velichko Alexander, Doctor of Engineering Science, Professor, Laureate of the State Prize in 
Science and Technology of Ukraine, Rector of the National Metallurgical Academy of Ukraine,  
Dnipro, Ukraine. 

13.  Виговська Ольга ©¹, кандидат педагогічних наук, доцент, головний і науковий 
редактор Всеукраїнського науково-практичного журналу «Директор школи, ліцею, 
гімназії», Заслужений працівник освіти України, член НСЖ України, м. Київ, Україна. 
Vyhovska Olha, Ph.D of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Editor-in-Chief and Scientific 
Editor of the All-Ukrainian Scientific and Practical Journal «Director of School, Lyceum, 
Gymnasium», Honored Worker of Education of Ukraine, Member of the National Council of 
Ukraine, Kyiv, Ukraine. 

14.  Вісенте Хао Чин ©⁶¹, засновник і Голова Наглядової Ради групи загальноосвітніх шкіл 
Коледж Золотого ланцюга, Філліппіни. 
Vicente Hao Chin, Founder and Chairman of the Supervisory Board of the Golden Chain College 
School Group. Philippines. 

15.  Гавриленко Світлана ©⁶², Президент Теософського товариства в Україні, кандидат 
фізико-математичних наук, доцент, м. Київ, Україна. 
Gavrylenko Svitlana, President of the Theosophical Society in Ukraine, Ph.D of Physical and 
Mathematical Sciences, Associate Professor, Kyiv, Ukraine. 

16.  Георгієва Нелі, доктор наук, завідувачка кафедри енергетики Факультету «Техніка і 
технології» Тракійского університету, м. Стара Загора, Болгарія. 
Georgieva Nely, Doctor of Sciences, Head of the Department of Energy, Faculty of Engineering 
and Technology, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria. 

17.  Гермак Ольга ©⁵⁸, старший викладач Білоцерківського інституту неперервної 
професійної освіти, викладач спеціальних дисциплін енергетичного профілю ДНЗ 
«Криворізький центр професійної освіти металургії і машинобудування», м. Кривий 
Ріг, Україна. 
Hermak Olga, Senior Lecturer at the Bila Tserkva Institute of Continuing Vocational Education, 
teacher of special disciplines of energy profile at the Kryvyi Rih Center for Vocational 
Education in Metallurgy and Mechanical Engineering, Kryvyi Rih, Ukraine. 

18.  Годецька Тетяна ©⁸³, науковий співробітник відділу наукового інформаційно-
аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна. 
Godetska Tatiana, Researcher of the Department of Scientific Information and Analytical 
Support of Education of В. О. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of 
Ukraine, Kyiv, Ukraine. 

19.  Гоман Юрій ©⁶², кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії 
стародавнього світу та середніх віків історичний факультет Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка м. Київ, Україна. 
 



3-й Міжнародний науково-практичний WEB-форум                                                                                                                                  
РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ  
25-28 травня 2021 року, Київ-Харків, Україна 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Goman Yuriy, Ph.D of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the 
Department of History of the Ancient World and the Middle Ages, Faculty of History, Taras 
Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine. 

20.  Гончарова Наталія ©¹⁷, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
відділу STEM-освіти, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», 
м. Київ, Україна. 
Honcharova Nataliia, Ph.D of Pedagogical Sciences, Senior Researcher of the STEM-Education 
Department, State Scientific Institution Institute for Modernization of the Content of Education, 
Kyiv, Ukraine. 

21.  Гончаров Едуард, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної 
освіти у Донецькій області, м. Краматорськ, Україна. 
Honcharov Eduard, Director of the Educational and Methodical Center for Vocational Education 
in Donetsk Region, Kramatorsk, Ukraine. 

22.  Гоу Кванденг ©¹⁸, здобувач Ph.D, Харківський національний економічний університет 
імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна. 
Gou Quandeng., Ph.D applicant, Kharkiv National Economic University, Kharkiv, Ukraine.  

23.  Гришко Вікторія ©⁴³ менеджер навчально-методичного центру «Освіта для 
майбутнього», м. Київ Україна. 
Hryshko Viktoria, Manager of the Educational and Methodical center «Education for the 
future», Kyiv, Ukraine. 

24.  Гуралюк Андрій ©², кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, 
завідувач сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу 
наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені  В. О. Сухомлинського, Національна академія 
педагогічних наук України, м. Київ, Україна. 
Guraliuk Andrii, Ph.D of Pedagogical Sciences, Senior Researcher, Head of Sector ICT 
Department and Scientometrics the Department of Scientific Information and Analytical 
Support of Education of V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of 
Ukraine, NAPS of Ukraine, Kyiv, Ukraine. 

25.  Данилюк Мирослав ©³, директор Вищого професійного училища № 13 м. Івано-
Франківська, Україна. 
Danylyuk Myroslav, Director of the Higher Vocational School № 13, Ivano-Frankivsk, Ukraine. 

26.  Дембіцька Софія ©¹⁹, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри безпеки 
життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний 
університет, м. Вінниця, Україна. 
Dembitska Sofiia, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor of the 
Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, 
Vinnytsia, Ukraine. 

27.  Єльникова Галина, доктор педагогічних наук, професор, голова ради Громадської 
організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», 
професор Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна. 
Yelnykova Halyna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Chairman of the board of the РO 
«School of Adaptive Management of Social and Pedagogical Systems», Professor of the 
Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Kharkiv, Ukraine. 

28.  Жук Михайло, доктор філософії, доцент, Комунального закладу «Сумський 
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», м. Суми, Україна. 
Zhuk Mykhaylo, Ph.D, Associate Professor, Sumy Regional Institute of Postgraduate 
Teacher Education, Sumy, Ukraine. 

29.  Зурабашвілі Зураб, керівник Центру підтримки студентів Горійського державного 
педагогічного університету, м. Горі, Грузія. 
Zurabashvili Zurab, Head of the Support Center for Students at the Gori State Pedagogical 
University, Gori, Georgia. 
 

30.  Зибін Сергій ©⁵⁶, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри програмної 
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інженерії, Національний авіаційний університет, Київ, Україна. 
Zybin Serhii, DSc, Associate Professor, Head of Software Engineering Department, 
National Aviation University, Kyiv, Ukraine. 

31.  Іващенко Валерій ©²⁴, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки, академік АІН України, академік АН ВШ 
України, Заслужений працівник освіти України, перший проректор Національної 
металургійної академії України, м. Дніпро, Україна. 
Ivashchenko Valery, Doctor of Engineering Science, Professor, Laureate of the State Prize of 
Ukraine in the Field of Science and Technology, Academician of the AES of Ukraine, 
Academician of the Academy of Sciences of Ukraine, Honored Education Worker of Ukraine, 
First Vice-Rector of the National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipro, Ukraine. 

32.  Ісаєва Людмила ©²⁷, кандидат хімічних наук, доцент кафедри теорії металургійних 
процесів та хімії Національної металургійної академії України, м. Дніпро, Україна. 
Isaieva Liudmyla, Ph.D of Chemical Sciences, Associate Professor of the Department of 
Theory of Metallurgical Processes and Chemistry of the National Metallurgical Academy 
of Ukraine, Dnipro, Ukraine. 

33.  Калюжна Євгенія ©⁸, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 
психології Інституту підготовки кадрів державної служби України, м. Київ, 
Україна. 
Kaliuzhna Yevheniia, Ph.D of Psychological Sciences, Associate Professor, Associate 
Professor of the Department of Psychology, Institute for Training of the State 
Employment Service, Kyiv, Ukraine. 

34.  Калюжна Тетяна ©⁴⁴, кандидат філософських наук, провідний науковий 
співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти та освіти 
дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, 
м. Київ, Україна. 
Kaluzhna Tatiana, Ph.D of Philosophy Sciences, Leading Researcher in the Department of 
Andragogics at the Ivan Ziazyun Institute for Teacher Education and Adult Education of 
the NAPS of Ukraine, Kyiv, Ukraine. 

35.  Кардосо Луіс, ад'юнкт-професор, доктор філософії, відділ мовних і комунікаційних 
наук Політехнічного інституту Порталегре та Лісабонського університету, м. 
Портелегре, Португалія. 
Cardoso Luis, Ph.D, Professor Adjunto of Departamento de Ciências da Linguagem e da 
Comunicação at the Polytechnic Institute of Portalegre and University of Lisbon, 
Portalegre, Portugal. 

36.  Карпенко Світлана, директорка Наукової бібліотеки Української інженерно-
педагогічної академії, м. Харків, Україна. 
Karpenko Svetlana, Director of the Scientific Library of the Ukrainian Engineering and 
Pedagogics Academy, Kharkiv, Ukraine. 

37.  Кашаба Ольга ©³², кандидат історичних наук, доцент Української інженерно-
педагогічної академії, Харків, Україна. 
Kashaba Olga, Ph.D of Historical Science, Аssociate Professor of the Ukrainian 
Engineering and Pedagogics Academy, Kharkiv, Ukraine. 

38.  Келемен Габріела, доктор філософії, доцент кафедри наукової освіти, психології та 
соціальної роботи Аурел Влайку університету Арада, м. Арад, Румунія. 
Kelemen Gabriela, Ph.D, Vice-Dean of Faculty of Educational Science, Psychology and 
Social Sciences, «Aurel Vlaicu» University of Arad, Arad, Romania. 

39.  Коберлайн-Керлер Юрген, аспірант кафедри педагогіки, методики та 
менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, 
Україна. 
Koeberlein-Kerler Juergen, Post-Graduate Student of the Department of Pedagogy, 
Methods and Management of Education, Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, 
Kharkiv, Ukraine. 
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40.  Коваленко Олександр, кандидат історичних наук, професор, голова правління 
Чернігівської обласної організації Національної Спілки краєзнавців України, 
директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін 
імені О. М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна 
Kovalenko Alexander, Ph.D of Historical Sciences, Professor, Chairman of Board of 
Directors of Chernihiv Regional Organization of the National Union of Local Lore of 
Ukraine, Director of Educational and Research Institute of History, Ethnology and law by 
A. M. Lazarevsky Educational and Scientific Institute of History and Socio-Humanitarian 
Disciplines of T. G. Shevchenko National University «Chernihiv Collegium», Ukraine. 

41.  Коваленко Олена, доктор педагогічних наук, професор, ректор Української 
інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна. 
Kovalenko Olena, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Rector of the Ukrainian 
Engineering and Pedagogics Academy, Kharkiv, Ukraine. 

42.  Ковшар Олена ©⁶⁴, доктор педагогічних наук, професор, завідуюча кафедрою 
дошкільної освіти Криворізький державний педагогічний університет, м. Крививй Ріг. 
Kovshar Olena, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of 
Preschool Education, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Kryvyi Rih, Ukraine. 

43.  Котляр Юлія ©⁹, магістрантка Інституту підготовки кадрів державної служби 
зайнятості України, м. Київ, Україна. 
Kotliar Yuliia a Master's Student at the Institute of Training of the State Employment 
Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine. 

44.  Котун Кирил, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу 
зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти 
і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна. 
Kotun Cyril, Ph.D of Pedagogical Sciences, Senior Researcher at the Department of 
Foreign Systems of Pedagogical and Adult Education at the Ivan Ziazyun Institute for 
Teacher Education and Adult Education of the NAPS of Ukraine, Kyiv, Ukraine. 

45.  Кузьменко Ольга ©²⁰, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 
фізико математичних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного 
університету, м. Кропивницький, Україна. 
Kuzmenko Olha, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor at the 
Department of Physics and Mathematics Flight Academy of the National Aviation 
University, Kropyvnytskyi, Ukraine. 

46.  Лазарашвілі Маріам, науковий співробітник Горійського державного 
педагогічного університету м. Горі, Шида Картлі, Грузія. 
Lazarashvili Mariam, Researcher of the Gori State Teaching University, Gori, Georgia. 

47.  Лазарєв Микола, доктор педагогічних наук, професор, професор Української 
інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна. 
Lazarev Nikolay, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Ukrainian 
Engineering Pedagogics Academy, Kharkiv, Ukraine. 

48.  Лазарєва Тетяна ©³⁴, доктор педагогічних наук, професор, Українська інженерно-
педагогічна академія, Харків, Україна. 
Lazareva Tetiana, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Ukrainian Engineering 
Pedagogics Academy, Kharkiv, Ukraine. 

49.  Лапаєнко Світлана ©⁸⁴, завідувач сектору відділу наукового інформаційно-
аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського, Національна академія педагогічних наук України, старший 
науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, м. Київ, Україна. 
Lapaenko Svitlana, Head of the Sector of the Department of Scientific Information and 
Analytical Support of Education of the State Scientific and Pedagogical Library of 
Ukraine named after VO Sukhomlinsky, National Academy of Pedagogical Sciences of 
Ukraine, Senior Researcher, Candidate of Pedagogical Sciences, Kyiv, Ukraine. 

50.  Ленгьельфаусі Томаш, доктор педагогічних наук, доктор філософії, ректор 
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Університету DTI, м. Дубниця-над-Вагом, Словаччина. 
Lengyelfausy Tomas, Doc, PaedDr, Rector of DTI University, Slovakia. 

51.  Литвин Ольга ©⁵⁰, асистентка Української інженерно-педагогічної академії, 
м. Харків, Україна. 
Lytvyn Olha, Assistant of the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Kharkiv, 
Ukraine. 

52.  Литвин Світлана ©²⁸, асистентка Української інженерно-педагогічної академії, 
м. Харків, Україна. 
Lytvyn Svitlana, Assistant of the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Kharkiv. 

53.  Ломакіна Марина ©⁸¹, Льотна академія Національного авіаційного університету, м. 
Кропивницький, Україна. 
Lomakina Maryna, Flight Academy of the National Aviation University, Kropyvnytskyi, 
Ukraine. 

54.  Лукіянчук Алла ©¹⁰, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 
технологій навчання охорони праці та дизайну, Білоцерківський інститут 
неперервної професійної освіти, м. Біла Церква (Київська область), Україна. 
Lukiianchuk Alla, Ph.D of Psychological Sciences, Associate Professor, Associate 
Professor of the Department of Occupational Safety and Design Technologies, Bila 
Tserkva Institute of Continuing Professional Education, Bila Tserkva (Kyiv 
region), Ukraine. 

55.  Лузан Людмила ©⁴⁵, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики навчання 
мов і літератури Харківської академії неперервної освіти, м. Харків, Україна. 
Luzan Lyudmila, Ph.D of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of 
Methods of Language and Literature Education, Kharkiv Academy of Continuing 
Education, Kharkiv, Ukraine. 

56.  Лук’янова Лариса, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 
України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна. 
Lukianova Larysa, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Corresponding Member of 
the NAPS of Ukraine, Director of the Ivan Ziazyun Institute for Teacher Education and 
Adult Education of the NAPS of Ukraine, Kyiv, Ukraine. 

57.  Лучанінова Ольга ©²⁷, ©²⁹, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри інженерної педагогіки Національної металургійної академії України, 
м. Дніпро, Україна. 
Luchaninova Olga, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the 
Department of Engineering Pedagogy of the National Metallurgical Academy of Ukraine, 
Dnipro, Ukraine. 

58.  Люстей Віктор ©⁶⁵, магістрант Філософського факультету, Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна. 
Liustei Viktor, Master's Student of the Faculty of Philosophy, Taras Shevchenko National 
University of Kyiv, Kyiv, Ukraine. 

59.  Макаренко Ірина ©⁴⁶, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
Криворізького державного педагогічного університету, м. Кривій Ріг, Україна. 
Makarenko Iryna, Ph.D of of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department 
of Pedagogy in Krivoy Rog State Pedagogical University, Krivoy Rog, Ukraine. 

60.  Малацай Ірина ©⁶⁶, кандидат історичних наук, доцент Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна. 
Malatsai Iryna, Ph.D of Historical Sciences, Associate Professor of Taras Shevchenko 
National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine. 

61.  Марченко Олена©³⁰, професор кафедри педагогіки і психології, Придніпровська 
державна академія фізичної культури і спорту, м. Дніпро, Україна. 
Marchenko Elena, Professor of the Department of Pedagogy and Psychology, 
Prydniprovska State Academy of Physical Culture and Sports, Dnipro, Ukraine. 
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62.  Маріан Павел, учений секретар Тираспольського державного університету, 
доцент кафедри інформаційних технологій м. Кишиневу, Республіка Молдова. 
Marian Pavle, Academic Secretary of Tiraspol State University, Associate Professor of 
Information Technology, Chisinau, Republic of Moldova. 

63.  Мгжебришвілі Олександр, доктор наук, професор, проректор Горійського державного 
педагогічного університету, м. Горі, Шида Картлі, Грузія. 
Mgebrishvili Aleksandr, Doctor of Sciences, Professor, Deputy Rector of Gori State Teaching 
University, Gori, Shida Kartli, Georgia. 

64.  Меквабідзе Руісан, доктор наук, професор, керівник відділу міжнародних зв'язків 
Горійського державного педагогічного університету, м. Горі, Грузія. 
Mekvabidze Ruizan, Doctor of Sciences, Professor, Head of the International relation 
Office of Gori State Teaching University, Gori, Shida Kartli, Georgia. 

65.  Мидодашвілі Леван, доктор фізико-математичних наук, доктор наук, професор, 
керівник служби забезпечення якості Горійського державного педагогічного 
університету м. Горі, Грузія. 
Midodashvili Levan, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Doctor of Sciences, 
Professor, Head of Quality Assurance Service of the Gori State Pedagogical University 
Gori, Shida Cartley, Georgia. 

66.  Михайлова Анна ©⁵¹, магістрантка, Українська інженерно-педагогічна академія, 
м. Харків, Україна. 
Mykhailova Anna, Master's Student, Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Kharkiv, 
Ukraine. 

67.  Неділько Сергій, доктор технічних наук, м. Кропивницький, Україна. 
Nedilko Sergey, Doctor of Engineering Science, Professor, Kropyvnytskyi, Ukraine. 

68.  Нестеренко Роман ©⁴⁹, керівник Навчально-наукового центру довузівської підготовки, 
інноваційних освітніх технологій та академічної мобільності Української інженерно-
педагогічної академії м. Харків, Україна. 
Nesterenko Roman, Head of the Educational and Scientific Center of Pre-University Training, 
Innovative Educational Technologies and Academic Mobility of the Ukrainian Engineering- 
Pedagogics Academy, Kharkiv, Ukraine. 

69.  Нечуйвітер Олеся, доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувачка кафедри 
інформаційних, комп'ютерних технологій і математики Української інженерно-
педагогічної академії, м. Харків, Україна. 
Nechuyviter Olesya, Doctor of Sciences (Physics and Mathematics), Associate Professor, Head 
of the Department of Information, Computer Technologies and Mathematics of the Ukrainian 
Engineering Pedagogics Academy, Kharkiv, Ukraine. 

70.  Павленко Людмила ©⁶⁷, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 
всесвітньої історії та міжнародних відносин Навчально-наукового інституту 
історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені Т.  Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна. 
Pavlenko Liudmyla, Ph.D of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor 
of the Department of World History and International Relations of the Educational and 
Scientific Institute of History and Socio-Humanitarian Disciplines named after OM 
Lazarevsky National University "Chernihiv Collegium" named after Taras Shevchenko, 
Chernihiv, Ukraine. 
 

71.  Павлиш Тетяна ©⁵⁹, кандидат педагогічних наук, доцент Донецького юридичного 
інституту Міністерства внутрішніх справ України м. Кривий Ріг, Україна. 
Pavlish Tetiana, Ph.D of Pedagogical Sciences, Associate Professor at Donetsk Law 
Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine Kryvyi Rih, Ukraine. 

72.  Панарін Олександр ©⁷⁵, кандидат історичних наук старший викладач кафедри 
Івент-менеджменту та індустрії дозвілля, Київський національний університет 
культури і мистецтв, м. Київ, Україна. 
Panarin Oleksandr, Ph.D of Historical Sciences, Senior Lecturer, Department of Event 
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Management and Leisure Industry, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv. 
73.  Пеліванова Таня, доктор наук, завідувачка кафедри електротехніки, електроніки 

та автоматики Тракійского університету, м. Стара Загора, Болгарія. 
Pehlivanova Tanya, Dr., Associate Professor, Head of Department of Electrical 
Engineering, Electronics and Automatics of Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria. 

74.  Петришин Людмила ©³⁷, доктор економічних наук, доцент, доцент доцент кафедри 
обліку,аналізу і контролю Львівського національного університету імені Івана Франка, 
м. Львів, Україна. 
Petryshyn Lyudmyla, Doctor of Economics, Associate Professor, Associate Professor 
Associate Professor of Accounting, Analysis and Control, Ivan Franko National University 
of Lviv, Lviv, Ukraine. 

75.  Петасюк Олена ©⁶⁹, кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України 
Київського національного університету імені Тараса Шевченко, м. Київ, Україна. 
Petasyuk Olena, Ph.D of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of 
Modern History of Ukraine at Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 
Ukraine. 

76.  Пивовар Сергій ©⁷⁰, кандидат історичних наук, професор кафедри новітньої історії 
України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна. 
Pyvovar Serhii, Ph.D of Historical Sciences, Professor of the Department of Modern History 
of Ukraine at Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine. 

77.  Пижик Андрій, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри новітньої історії 
України Київського національного університету імені Т. Шевченко, м. Київ, Україна. 
Pyzhik Andriy, Ph.D of Historical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of 
Contemporary History of Ukraine, T. Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine. 

78.  Пітух Лілія ©⁴, викладач професійно-теоретичної підготовки, голова методичної 
комісії класних керівників, м. Івано-Франківськ, Україна. 
Pitukh Liliia, Teacher of Professional and Theoretical Training, Chairman of the 
methodical commission of class teachers, Ivano-Frankivsk, Ukraine. 

79.  Помиткін Едуард ©¹¹, провідний науковий співробітник відділу психології праці, 
директор Психологічного консультативно-тренінгового центру Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії 
педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор, м. Київ, Україна. 
Pomytkin Eduard, Professor, Doctor of Psychological Sciences, Leading Research Fellow at 
the Department of Psychology of Labour, Director of the Psychological Consultation and 
Training Centre, Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical and Adult Education of the NAPS of 
Ukraine, Kyiv, Ukraine. 

80.  Пріб Гліб, доктор медичних наук, професор завідувач кафедри психології Інституту 
підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ. 
Prib Gleb, Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Psychology, 
Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine, Kyiv. 

81.  Пройдак Юрій, доктор технічних наук, професор, Лауреат державної премії України в 
галузі науки і техніки, проректор з наукової роботи Національної металургійної 
академії України м. Дніпро, Україна. 
Proydak Yuriy, Doctor of Engineering Sciences, Professor Winner of the State Prize of Ukraine 
in Science and Technology, Vice-rector for Scientific Work of the National Metallurgical 
Academy of Ukraine, Dnipro, Ukraine. 

82.  Раєвська Яна ©¹², доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри 
психології,Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 
Міністерство соціальної політики України, м. Київ, Україна; 
Raievska Yana, Doctor of Psychological Sciences, Associate Professor, Professor of the 
Department of Psychology, Institute of Personnel Training of the State Employment 
Service of Ukraine, Ministry of Social Policy of Ukraine, Kyiv, Ukraine. 

83.  Рапацька Іванна ©⁷¹, консультант в КУ «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників»  Чернігівської міської ради,  м.Чернігів, Україна. 
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 Rapatska Ivanna, Consultant at the Center for Professional Development of Teachers of 
Chernihiv City Council, Chernihiv, Ukraine. 

84.  Ратомська Зоя ©³¹, викладач спеціальних дисциплін, ВСП «Автотранспортний фаховий 
коледж Криворізького національного університету», м. Кривий Ріг, Україна. 
Ratomska Zoia, Lecturer of special disciplines, VSP «Motor Transport Professional College of 
Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih, Ukraine. 

85.  Ребуха Лілія ©⁶⁰, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри освітології 
і педагогіки Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна. 
Rebukha Lilija, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of 
Education and Pedagogy, Western Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine. 

86.  Ростока Марина ©⁸⁵, кандидат педагогічних наук (доктор філософії), старший 
науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу 
освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, 
Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна. 
Rostoka Marina, Ph.D of Pedagogical Sciences, Senior Researcher of the Department of 
Scientific Information and Analytical Support of Education of the V. О. Sukhomlynskyi State 
Scientific and Pedagogical Library of Ukraine, NAPS of Ukraine, Kyiv, Ukraine. 

87.  Ротова Наталія©³⁹, кандидат наук, доцент, Українська інженерно-педагогічна 
академія, м. Харків, Україна. 
Rotova Natalia, Ph.D, Associate Professor, Ukrainian Academy of Engineering and 
Pedagogy, Kharkiv, Ukraine. 

88.  Русланова Тетяна, директорка Науково-методичного центру професійно-технічної 
освіти у Харківській області, м. Харків, Україна. 
Ruslanova Tatiana, Director of the Scientific and Methodological Center for Vocational 
Education in Kharkiv Region, Kharkiv, Ukraine. 

89.  Рябець Сергій ©⁵², кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 
методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, 
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький, Україна. 
Ryabets Sergiy, Ph.D of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of 
the Department of Theory and Technique of Technological Training, Protection of 
Practitioners and Safety of Life, Central Ukrainian State Pedagogical University of Meny 
Volodymyr Vynnychenko, Kropyvnytskyi metro station, Ukraine. 

90.  Селецький Андрій ©⁸⁶, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, 
завідувач відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної 
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна. 
Seletskiy Andrey, Ph.D of Historical Sciences, Senior Researcher, Head of the Department of 
Scientific Information and Analytical Support of Education of В. О. Sukhomlynskyi State 
Scientific and Pedagogical Library of Ukraine, Kiev, Ukraine. 

91.  Самко Алла ©⁴⁷, старший науковий співробітник відділу андрагогіки, Інститут 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, 
Україна. 
Samko Alla, Ph.D, Senior Research, Department of Andragogy, Ivan Zyazyun Institute for 
Pedagogical and Adult Education, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 
Kyiv, Ukraine. 
 

92.  Сахно Олександр ©⁵⁴, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач 
кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, Білоцерківський 
інститут неперервної професійної освіти, м. Біла Церква, Україна. 
Sakhno Oleksandr, Ph.D of Agricultural Sciences, Associate Professor, Head of the 
Department of Technologies of Science, Protection of Design, Bilotserk Institute of 
Continuous Professional Education, m. Bila Tserkva, Ukraine. 

93.  Сіпій Володимир ©²¹, провідний науковий співробітник відділу біологічної, 
хімічної та фізичної освіти, Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна. 
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Sipii Volodymyr, Leading Researcher of the Department of Biological, Chemical and 
Physical Education, Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical 
Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine. 

94.  Сидоров Микола, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, 
помічник начальника із загальних питань та інноваційної роботи 
Льотної академії Національного авіаціного університету, м. Кропивницький, Україна. 
Sydorov Mykola, Ph.D of Pedagogical Sciences, Senior Researcher, Deputy Chief on 
General Issues and Innovative Work of the Aircraft Academy of the National Aviation 
University,  Kropivnitsky, Ukraine. 

95.  Сморжевська Оксана ©⁷², кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 
новітньої історії України історичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна. 
Smorzhevska Oksana, Ph.D of Historical Sciences, Associate Professor of the Department 
of Modern History of Ukraine at Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 
Ukraine. 

96.  Сосіашвілі Георгій, доктор наук, професор, ректор Горійського державного 
педагогічного університету, Горі, Шида Картлі, Грузія. 
Sosiashvili Georgy, Doctor of Sciences, Professor, Rector of Gori State Pedagogical 
University, Gori, Shida Cartley, Georgia. 

97.  Стрельцов Володимир, доктор наук державного управління, професор Поморської 
Академії, м. Слупськ, Республіка Польща. 
Streltsov Volodymyr, Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the 
Pomeranian Academy, Slupsk, Poland.. 

98.  Стрілюк Олена ©⁶⁸, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії 
та міжнародних відносин, заступник директора з наукової роботи Навчально-
наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 
О. М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 
Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна. 
Striliuk Olena, Ph.D of Historical Sciences, Associate Professor Deputy-Director for 
Scientific Work, Associate Professor of the World History and International Relations 
Chair of O. Lazarevskyi Educational and Scientific Institute of History and Socio-
Humanitarian Disciplines of T. G. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium», 
Chernihiv, Ukraine. 

99.  Суркова Катерина ©⁸⁰, Льотна академія Національного авіаційного університету, 
м. Кропивницький, Україна. 
Surkova Kateryna, Flight Academy of the National Aviation University, Kropyvnytskyi, 
Ukraine. 

100.  Сурков Костянтин ©⁷⁹, Льотна академія Національного авіаційного університету, 
м. Кропивницький, Україна. 
Surkov Kostiantyn, Flight Academy of the National Aviation University, Kropyvnytskyi, 
Ukraine. 

101.  Тавшунський Олег ©⁷³, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії, 
українознавства та політології Української інженерно-педагогічної академії, 
м. Харків, Україна. 
Tavshunskiy Oleg, Ph.D of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of 
Philosophy, Ukrainian Studies and Political Science of the Ukrainian Academy of 
Engineering and Pedagogy, Kharkiv, Ukraine. 

102.  Тарутіна Олена ©⁵, викладач, ВСП «Одеський Автомобільно-дорожній фаховий коледж 
Державного університету «Одеська Політехніка», м. Одеса, Україна. 
Tarutina Olena, Lecturer, VSP «Odessa Automobile and Road Vocational College of the State 
Institution «Odessa Polytechnic», Odessa, Ukraine. 

103.  Таукчі Олена ©²², кандидат наук, доцент, Українська інженерно-педагогічна 
академія, м. Харків, Україна. 
Taukchi Olena, Ph.D, Associate Professor, Ukrainian Academy of Engineering and 
Pedagogy, Kharkiv, Ukraine. 
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104.  Теловата Марія, доктор педагогічних наук, професор, професор Європейського 
інституту безперервної освіти Словаччини, сертифікований експерт Національної 
агенції забезпечення якості вищої освіти, Заслужений працівник освіти України, 
завідувачка кафедри обліку та оподаткування Національної академії статистики, 
обліку та аудиту, м. Київ, Україна. 
Telovata Mariia, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the European 
Institute for Continuing Education in Slovakia, Certified Expert of the National Agency for 
Quality Assurance of Higher Education, Honored Worker of Education of Ukraine, Head 
of the Department of Accounting and Taxation of the National Academy of Statistics, 
Accounting and Audit, Kiev, Ukraine. 

105.  Тіхонов Олександр ©⁵³, магістрант, Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, 
Україна. 
Tihonov Oleksandr, Master's Student, Central Ukrainian State Pedagogical University 
named after Volodymyr Vynnychenko, M. Kropyvnytskyi, Ukraine. 

106.  Топольницька Юлія ©⁷³, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-
політичних дисциплін, ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ, Україна. 
Topolnytska Iuliia, Ph.D of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of 
Socio-Political Disciplines, European University, Kyiv, Ukraine. 

107.  Трофімчук Вікторія©⁵⁵, старший викладач кафедри програмної інженерії, 
Національний авіаційний університет, Київ, Україна. 
Trofymchuk Viktoria, Senior Lecturer of Software Engineering Department, National 
Aviation University, Kyiv, Ukraine. 

108.  Учитель Інна ©¹³, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інженерної 
педагогіки, Національна металургійна академія України, м. Дніпро, Україна. 
Uchytel Inna, Ph.D of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of 
the Department of Engineering Pedagogy, National Metallurgical Academy of Ukraine, 
Dnipro, Ukraine. 

109.  Федорець Антоніна ©¹⁴, керівник, Language School «ChinaHill Club», м. Київ. 
Fedorets Antonina, Head, ChinaHill Club Language School, Kyiv, Ukraine. 

110.  Хойновські Лех, доктор габ., директор Інституту безпеки та управління 
Поморської академії у Слупську, Слупськ, Польща. 
Chojnowski Lech, Dr. Hab., Director of the Institute of Security and Management of the 
Pomeranian Academy in Slupsk, Slupsk, Poland. 

111.  Хрмо Роман, доктор філософії, проректор із якості та розвитку Університету DTI, 
MBA, м. Дубниця-над-Вагом, Словаччина. 
Hrmo Roman, Ph.D, MBA, ING-PAED IGIP, Doc. PaedDr, Vice-rector for Quality and 
Development of DTI University, Dubnica nad Vahom, Slovakia. 

112.  Цвид Мар'яна ©⁷⁶, магістрантка Інституту філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна. 
Tsvyd Maryana, Master's Student of the Institute of Philology of Taras Shevchenko 
National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine. 

113.  Цихановська Ірина ©³⁶, доктор технічних наук, професор, Українська інженерно-
педагогічна академія, м. Харків, Україна. 
Tsykhanovska Iryna, Doctor of Technical Sciences, Professor, Ukrainian Engineering 
Pedagogics Academy, Kharkiv, Ukraine. 

114.  Цуркан Олексій ©⁴⁰, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри спеціальних 
дисциплін та професійної підготовки, Криворізького навчально-наукового інституту 
Донецького державного університету внутрішніх справ, м. Кривий Ріг, Україна. 
Tsurcan Oleksii, Ph.D of Law, Head of the Department of Special Disciplines and 
Vocational Training, Kryvyi Rih Educational and Scientific Institute of Donetsk State 
University of Internal Affairs, Kryvyi Rih, Ukraine. 
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115.  Черевичний Геннадій ©⁷⁷, кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої 
історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
м. Київ, Україна. 
Cherevychnyi Gennadii, Ph.D of Historical Sciences, Associate Professor of the 
Department of Modern History of Ukraine at Taras Shevchenko National University 
of Kyiv, Kyiv, Ukraine. 

116.  Черкашин Олександр ©⁵⁷, магістрант, Українська інженерно-педагогічна академія, 
м. Харків, Україна. 
Cherkashyn Oleksandr, Master's Student of the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, 
Kharkiv, Ukraine. 

117.  Чупир Тетяна ©²³, майстер виробничого навчання, Маріупольське вище 
металургійне професійне училище, м. Маріуполь, Україна. 
Chupyr Tatyana, Master of Industrial Training, Mariupol Higher Metallurgical 
Vocational School, Mariupol, Ukraine. 

118.  Швачич Геннадій ©²⁵, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної 
математики та обчислювальної техніки Національної металургійної академії України, 
м. Дніпро, Україна. 
Shvachich Gennadiy, Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the Department 
of Applied Mathematics and Computer Engineering of the National Metallurgical 
Academy of Ukraine, Dnipro, Ukraine. 

119.  Шеремет Ольга©¹⁵, методистка Обласного комунального позашкільного навчального 
закладу «Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді», м. Чернігів, Україна. 
Sheremet Olga, Methodist of Regional Communal Extracurricular Institution «Chernihiv 
Junior Academy of Sciences of Student Youth», Chernihiv, Ukraine. 

120.  Шкода Мирослав, доктор технічних наук, доктор філософії, проректор з 
міжнародних зв'язків Університету DTI, м. Дубниця-над-Вагом, Словаччина. 
Shkoda Miroslav, Doctor of Engineering Sciences, Ph.D, Vice-rector for International 
relation of DTI University, Dubnica nad Vahom, Slovakia. 

121.  Щербина Ірина©³³, кандидат історичних наук, доцент Української інженерно-
педагогічної академії, м. Харків, Україна. 
Shcherbyna Iryna, Ph.D in Historical Science, Аssociate Professor of the Ukrainian Engineering 
and Pedagogics Academy, Kharkiv, Ukraine. 

122.  Шпак Лариса©³⁸, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої 
математики Львіського національного аграрного університету, м. Львів, Україна. 
Shpak Larisa, Ph.D of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of the 
Department of Higher Mathematics, Lviv National Agrarian University, Lviv, Ukraine. 

123.  Юда Лариса, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри археології, етнології 
та краєзнавчо-туристичної роботи Навчально-наукового інституту історії та 
соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна. 
Yuda Larysa, Ph.D of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the 
Department of Archeology, Ethnology, Local History and Tourist Work of A. M. Lazarevsky 
Educational and Scientific Institute of History and Socio-Humanitarian Disciplines of 
T. G. Shevchenko National University «Chernihiv Collegium», Chernihiv, Ukraine. 
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КЛЮЧОВІ СПІКЕРИ FORUM SOIS, 2021: 

 

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

 

Томас Дайсінгер 
професор, доктор наук, 
завідувач кафедри бізнес та економічної освіти, Університет Констанцу, 
м. Констанць, Німеччина 

 

Лариса Лук’янова 
професор, доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, 
директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 
Зязюна НАПН України, Голова правління Громадської спілки «Українська 
асоціація освіти дорослих», м. Київ, Україна 

 

Тія Рюйтманн 
професор, доктор наук, Президент Естонського центру інженерної 
педагогіки, 
Талліннський технологічний університет, м. Таллінн, Естонія 

 

Яньцин Дуань 
професор, доктор наук, засновник та директор Центру з питань бізнесу та 
інформаційних систем (BISC), Бізнес-школа університету Бедфордширу, 
м. Лутон, Велика Британія 

 

Луїс Мігель Кардосо 
професор, доктор наук, кафедра мови та комунікативних наук, Вища школа 
освіти та соціальних наук Політехнічного інституту Порталегре, Центр 
порівняльних досліджень, Університет Лісабона, м. Порталегре, Португалія 

 

Андрій Брайков 
декан факультету фізики, математики та інформатики, доцент кафедри 
інформаційних технологій, Тираспольський державний університет, 
м. Кишинев, Республіка Молдова 

 

Едуард Помиткін 
професор, доктор психологічних наук, провідний науковий співробітник 
відділу психології праці, директор Психологічного консультативно-
тренінгового центру Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна 

 

Хао Вісент Джейер Чин 
засновник і Голова Наглядової Ради групи загальноосвітніх шкіл Golden Link 
College, екс-Президент теософського товариства Філіппін, міжнародний 
лектор, автор книг «Процес самоперетворення», «Навіщо медитувати?», 
«Про освіту. Освіта без страху і порівняння», Філіппіни. 

 

Світлана Гавриленко 
доцент, кандидат  фізико-математичних наук, Президент Теософського 
товариства в Україні, м. Київ, Україна 
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АНАЛІТИЧНІ ДАНІ. ГЕОГРАФІЯ ФОРУМУ 

(ЗА ЗАЛУЧЕННЯМ ОСВІТНІХ УСТАНОВ І ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ) 
 
Міжнародні проєкти та організації: 
 
Проєкт Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації 
підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)»; 
Проєкт «Create Creative Entrepreneurs» програми Creative Spark Higher Education Enterprise 
Programme від British Council; 
Українська національна секція Міжнародного товариства інженерної педагогіки – IGIP 
 
Зарубіжні заклади освіти та наукові установи: 
 
Аурел Влайку університет Арада, м. Арад, Румунія; 
Горійський державний педагогічний університет, м. Горі, Шида Картлі, Грузія; 
Естонськоий центр інженерної педагогіки, м. Таллін, Естонія; 
Коледж Золотого ланцюга, Маніла, Філліппіни; 
Національний університет Узбекистану імені Мірзо Улунбека, м. Ташкент, Узбекистан; 
Політехнічний інститут Порталегре Лісабонського університету, м. Портелегре, Португалія; 
Поморська Академія у Слупську, м. Слупськ, Республіка Польща; 
Талліннський технічний університет, м. Таллінн, Естонія, 
Ташкентський державний педагогічний університет імені Низами, м. Ташкент, Узбекистан; 
Тираспольський державний університет, м. Кишинев, Республіка Молдова.; 
Тракійский університет, м. Стара Загора, Болгарія; 
Університет Бедфордширу, м. Лутон, Велика Британія; 
Університет DTI, м. Дубниця-над-Вагом, Словаччина; 
Університет Констанца, факультет економіки, кафедра економічної та бізнес освіти, 
м. Констанц, Німеччина. 
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Вітчизняні фонди, заклади освіти, наукові й державні установи: 
м. Київ: 
Міністерство освіти і науки України; 
Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас-Київ»; 
Благодійний фонд «Людина. Родина. Країна»; 
Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії»; 
Громадська організація «Теософське Товариство в Україні»; 
Деражавний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України; 
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, відділ наукового 
інформаційно-аналітичного супроводу освіти; 
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»; 
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України; 
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; 
Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 
Київський національний університет культури і мистецтв, кандидат історичних наук; 
Навчально-методичний центр «Освіта для майбутнього»; 
Національний авіаційний університет; 
Національна академія статистики, обліку та аудиту; 
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет; 
Спеціалізована школа № 53 м. Київа; 
Центральний державний архів громадських об'єднань України; 
Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України; 
Language School «ChinaHill Club». 

Вінницька область: 
м. Вінниця 
Вінницький національний технічний університет. 

Дніпропетровська область (Дніпро, Кривий Ріг): 
ВСП «Автотранспортний фаховий коледж Криворізького національного університету»; 
Дніпровський центр професійно технічної освіти; 
Криворізький державний педагогічний університет; 
Криворізькоий навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх 
справ; 
Національна металургійна академія України; 
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту. 

Івано-Франківська область: 
м. Івано-Франківськ 
Вище професійне училище № 13 м. Івано-Франківськ; 
Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти в Івано-Франківській області; 
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 

Донецька область: 
(Краматорськ, Маріуполь, , Словянськ, Торецьк): 
Донецький державний педагогічний університет; 
Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України; 
Маріупольське вище металургійне професійне училище; 
Маріупольський професійний ліцей автотранспорту; 
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Донецькій області; 
Торецький професійний ліцей. 
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Кіровоградська область: 
м. Кропивницький 
Льотна академія Національного авіаційного університету; 
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 

Київська область: 
м. Біла Церква 
Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. 

Львівська область: 
м. Львів 
Львівський національний університет імені Івана Франка; 
Львіський національний аграрний університет. 

Одеська область: 
м. Одеса  
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; 
Одеський національний політехнічний університет; 
ВСП «Одеський Автомобільно-дорожній фаховий коледж Державного університету «Одеська 
Політехніка» 

Рівненська область: 
м. Рівне 
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 

Сумська область: 
м. Суми 
Комунальний заклад «Сумський Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». 

Тернопільська область: 
м. Тернопіль 
Західноукраїнський національний університет. 

Харківська область: 
м. Харків 
Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти; 
Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»; 
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації; 
Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти»; 
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»; 
Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області; 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; 
Українська інженерно-педагогічна академіїя; 
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; 
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. 
Хмельницька область: 
м. Хмельницький  
Хмельницький національний університет. 

Чернігівська область: 
м. Чернігів 
КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чернігівської міської ради;  
Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського 
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; 
Обласний комунальний позашкільний навчальний заклад «Чернігівська Мала академія 
учнівської молоді». 
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Наукове видання 

РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 

ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ 

Збірник матеріалів 
3-го Міжнародного науково-практичного WEB-форуму 

 
25–28 травня 2021 року 

Київ–Харків 
 

Упорядник: Ростока М. Л. 

За наук. ред. М. Л. Ростока, Т. С. Бондаренко, 
Ред. з заг. питань О. В. Баніт, О. Л. Гермак, О. С. Кузьменко, А. М. Пижик, 

Я. М. Раєвська, Г. С. Черевичний 
 

Erasmus + проєкт 
«Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки 

викладачів професійної освіти в Україні» 

609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP 

 

 

Цей проєкт фінансується за підтримки Європейської Комісії. 
Підтримка з боку Європейської Комісії в підготовці цього повідомдомлення [публікації] не 
означає схвалення його змісту, який відображає думку лише його авторів, і Комісія не може 
нести відповідальність за будь-яке використання інформації, що міститься в ньому. 

Випуск здійснено на умовах договору 
про спільну діяльність співорганізаторів заходу 

Відповідальні за випуск: М. Л. Ростока, Т. С. Бондаренко  
Макетування, комп’ютерна верстка, дизайн обкладинки: А. І. Ростока 

За доброчесність і якість подання змісту тез доповідей 
відповідальність несуть автори тез доповідей. 

Редакція може не поділяти думку авторів. 

Даний твір захищено авторським правом. 
Заборонено несанкціоноване використання: будь-яке відтворення, копіювання, 

модернування без дозволу на це власників авторського права.  
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