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Вступне слово Голови оргкомітету 

при відкритті 

Міжнародної науково-методичної конференції  

«Методичний потенціал, тренди та формати трансформації Європейських 

освітніх систем» 

Канд. техн. наук, професор Череднік Д. Л. 

Перший проректор з науково-педагогічної роботи 

Харківського національного університету будівництва та архітектури 

Шановні учасники та гості конференції! 

Дозвольте привітати вас з початком роботи Міжнародної науково-методичної 

конференції «Методичний потенціал, тренди та формати трансформації Європейських 

освітніх систем». 

Проведення конференції є важливою подією в житті Харківського національного 

університету будівництва та архітектури. Я радий, що сьогодні наш заклад вкотре стане 

платформою для плідних дискусій з надзвичайно важливих питань, в обговоренні яких 

прийме участь широке коло вітчизняних й закордонних дослідників, освітян, керівників 

різних рівнів та представників бізнесу. 

Дуже приємно, що організатором цієї конференції виступає кафедра економіки, 

яку очолює доктор економічних наук, професор Калініченко Людмила Леонідівна. 

Цей захід є ще одним упевненим кроком до реалізації стратегічних завдань 

нашої держави, кроком на великому і не простому шляху до євроінтеграції, яка є 

нашим спільним стратегічним курсом розвитку. 

Ми помічаємо, що відбувається дуже серйозна трансформація функцій, статусу, 

позиції, ментальності, відповідальності та задач, які ставляться перед сучасною 

освітньою системою. Сьогодні багато говорять як змінюються вищі навчальні заклади, 

але дуже мало звертають увагу на те, як практично не змінюються викладачі і 

технології навчання, які також повинні суттєво змінюватись, а якщо і змінюються – то 

не завжди ефективно, цілеспрямовано й успішно. Природно, що зробити це непросто в 

силу інституціональних і соціально-культурних протиріч, в епіцентрі яких сьогодні 

опиняється сучасний вищий навчальний заклад. 

Безумовно, українська система освіти – це особливий випадок. Практично всі 

українські виші спішно прилаштувались під західні шаблони і стандарти, набули 

досвіду, пов’язаного з Болонським процесом. А коли з’явились бакалаври, магістри і 

доктора філософії – взагалі подумали, що опинились на хвилі цивілізації. 

Разом з тим, Європейська вища школа відчуває гостру необхідність пошуку 

нових форматів діяльності, там все більше відчувається неадекватність 

університетської моделі тому, що відбувається в світі. Європейське університетське 

співтовариство, яке має більш сильні традиції університетського життя, глибоко 

замислюється над тим, що відбувається в освітніх системах і визначає можливі сценарії 

подальшого розвитку. 

Сьогодні в Європейських освітніх системах ми спостерігаємо такі тренди: 

по-перше, це бурна масовизація вищої освіти, стрімке зростання кількості 

студентів у вищих навчальних закладах; 

по-друге, скорочення бюджетної підтримки вищої освіти – мова йде про 

культурну реінтерпритацію самого феномену вищої освіти, яка раніше сприймалась як 

громадське благо і до якого має право прилучитися кожен, а нині її все більше 

відносять до категорії приватних благ; 

по-третє, усім відома комп’ютерна революція і пов'язаний з нею бурний 

розвиток технологій дистанційного навчання. 
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Ми не просто переходимо від однієї парадигми розвитку університету до іншої, 

ми спостерігаємо велику диверсифікацію університетських моделей. Подібне 

відбувається майже в усіх Європейських освітніх системах, університети 

перетворюються в бізнес-корпорації і починають крокувати моделями 

підприємницьких структур. 

Існує розхожа думка, що нинішні студенти стали гірше, примітивніше, що 

масовизація освіти знижує їх мотивацію до навчання, із аудиторій університетський 

світ все більше і більше переміщується у віртуальний простір. В такій ситуації важливо 

зробити так, щоб студенти вчились в процесі постійних комунікацій як в аудиторному, 

так і в віртуальному просторі. Така концепція сформована нами на основі хмарно-

орієнтованого освітнього середовища кафедр нашого Університету, активно 

втілюються в навчальних процес спеціальні технології, вебінари і скайп-зв’язок. 

Сучасні студенти все більше розуміють, що їх інтелектуальний потенціал і 

знання, які вони отримують, повинні знаходити практичне використання в реальному 

житті. Безробіття, соціальна несправедливість і відсутність соціальних ліфтів 

змушують студентів пред’являти вимоги до змісту та якості освіти. 

Ми це розуміємо і надаємо можливість оцінювати викладачів через анкетні 

опитування, розвиваємо у студентів навички евристичного мислення, пошуку 

принципово нових рішень, викладач поступово перетворюється в радника і 

консультанта, в ідеалі – наставника. 

Такий підхід в кінці кінців також сприяє підвищенню морального й духовного 

виміру в освітніх системах, виховує у майбутніх фахівців потреби служити своїй крані, 

крокувати загальнолюдським фундаментальним цінностям. 

Шановні колеги та гості науково-методичної конференції, наша сьогоднішня 

зустріч повинна зробити суттєвий внесок у покращення процесу трансформації 

освітньої системи України, зокрема сприяти побудові та аналізу сценаріїв можливих 

подій у функціонуванні та зміцненні її методичного потенціалу, дослідженні сучасних 

трендів, пошуках оптимальних шляхів реформування. 

Висловлюю подяку всім учасникам та гостям конференції, бажаю міцного 

здоров’я, приємного спілкування, зародження нових ідей, корисних знайомств для 

подальшої плідної співпраці. 
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СЕКЦІЯ 1  

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

АНАЛІЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ХНУБА 

Канд. техн. наук, доц. Бутнік С.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Наприкінці 2016-2017 навчального року в нашому університеті вперше було 

апробовано рейтингову систему оцінювання діяльності науково-педагогічних 

працівників. 

Рейтингова система оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників 

була розроблена з урахування кадрових вимог щодо забезпечення провадження 

діяльності у сфері вищої освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 30 

грудня 2015р. № 1187, наказу  Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003р. 

№ 847, показників рейтингів ВНЗ та положення «Про планування роботи науково-

педагогічних працівників Харківського національного університету будівництва та 

архітектури». 

Результати цього оцінювання були враховані, доопрацьовані і знайшли своє 

відображення у вигляді виданого «Положення про рейтингове оцінювання якості 

діяльності науково-педагогічних працівників Харківського національного університету 

будівництва та архітектури» від 22 грудня 2017 року.    

Особлива увага керівництва університету під час оцінювання була звернена на 

рівень наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників, що 

потребує виконання за останні п’ять років не менше трьох умов, передбачених 

додатком 4 [2]. 

Під час заповнення таблиці з наведеними вимогами умов у багатьох викладачів 

виникали ускладнення і не вірне тлумачення деяких позицій. Тому на будівельному 

факультеті ХНУБА було вирішено зробити перевірку наданих науково-педагогічними 

працівниками даних по цьому додатку на предмет достовірності наданої інформації. 

Кожен науково-педагогічний працівник надавав конкретну інформацію про себе згідно 

з додатку 4 [2]. 

Перевірка наданої інформації показала достатньо цікаві дані, які виявили 

реальну картину кадрового складу будівельного факультету (рис. 1) і можливі шляхи 

його поліпшення. 

Рисунок 1 – Результати аналізу рейтингового оцінювання науково-педагогічних 

працівників будівельного факультету ХНУБА 
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В нашому дослідженні було вирішено оцінювати не окремого науково-

педагогічного працівника, а колектив кафедри. Для зручності кожній кафедрі було 

надано у довільній формі порядковий номер. 

Із наведеної діаграми можна побачити, що на кафедрах з високим середнім 

рейтингом і завідуючі кафедр мають максимальний показник рейтингу. Це свідчить про 

велику значимість особистого прикладу завідуючого кафедрою для своїх підлеглих. З 

іншого боку, завідуючий кафедри несе відповідальність за своїх підлеглих, що дає 

змогу за результатами рейтингу кафедр судити щодо ефективності його роботи як 

керівника структурного підрозділу. 

Загальна кількість науково-педагогічних працівників, що не відповідають 

ліцензійним умовам склала 12 або 13,63%. З них 3 викладача мають стаж роботи менш 

3-х років, а 2 викладача – пенсійного віку. Крім того слід зазначити, що після оголо-

шення результатів першого рейтингового оцінювання на кафедрах був проведений 

всебічний аналіз стану справ і були намічені шляхи виправлення ситуації. Значну 

роз’яснювальну роботу в цьому напрямку проводить методична комісія і декан 

будівельного факультету. 

Нами був проведений аналіз, за якими із запропонованих 16-ти умов науково-

педагогічні працівники виявили найбільшу активність. Ними стали: 

- наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України – 70,45%; 

- наявність виданих навчально-методичних посібників і методичних вказівок – 

85,23%. 

Найменша активність науково-педагогічних працівників представлена 

наступними позиціями: 

- наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до 

наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендо-

ваних МОН–31 викладачів або 35,23%; 

- наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня – 14 викладачів або 15,91%; 

- участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної 

експертизи – 4 викладача або 4,55%; 

- проведення навчальних занять іноземною мовою (крім мовних навчальних 

дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік – 1 викладач або 

0,88%. 

Отримані результати підтверджують висновки [3] щодо недостатньої 

мобільності викладацького складу будівельного факультету. Це в свою чергу провокує 

певну їх ізоляцію, відсутність міжнародного досвіду вищої освіти та певну інертність в 

академічному середовищі. Основною причиною цього є незнання науково-педагогіч-

ними працівниками іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій. 

Не найкращим чином на активність викладачів впливає соціально-економічні і 

політичні явища в Україні. Велика складова викладацького складу у пошуках 

додаткових заробітків відволікається від основного місця роботи, втрачає 

зацікавленість кінцевим результатом і, як наслідок, знижується його активність. 

З іншого боку завідувачі кафедр зацікавлені у залученні до навчального процесу 

працівників із виробництва з практичним досвідом роботи у будівельній  галузі. Саме 

такі працівники слугують джерелом неоціненного практичного досвіду, який можуть 

передати студентам. Але такі викладачі достатньо важко адаптуються до вимог вищої 

школи і тому потенційно можуть бути з мінімальним рейтингом. 

Останні роки суттєво збільшилося навантаження на викладачів у зв’язку із 

введенням у дію нових норм часу згідно «Положення про планування роботи науково-

педагогічних працівників Харківського національного університету будівництва та 

архітектури». Суттєве зменшення норм часу на різні види навчальної роботи значно 
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ускладнило загальне навантаження викладачів, тому що в реальності їх навантаження 

збільшилося. Дуже болісно різні зміни сприймаються викладачами, що мають досвід 

викладання понад 15-30 років. Це переважно доценти та професори, які є лекторами і 

яким весь час потрібно переглядати свої лекційні курси у зв’язку із скороченням 

загального обсягу годин на дисципліни, які вони викладають. Велика кількість часу 

витрачається провідними лекторами на розробку і переробку навчально-методичної 

документації, що в свою чергу відволікає їх від інших видів науково-педагогічної 

діяльності. 

Результати аналізу також показали на не достатньо високу активність 

викладацького складу будівельного факультету у науковому сегменті. Скоріш за все, на 

це впливає ряд факторів і, в першу чергу, відсутність фінансування науки в 

університеті. 

Висновки. 

1. Чітко простежується активність у навчально-методичному секторі більшості

науково-педагогічних працівників. 

2. Мала обізнаність стосовно того як і з чим потрапити до періодичного видання,

яке включено до наукометричних баз. 

3. Не знання іноземних мов на рівні виконання наукових обзорів, спілкування із

закордонними колегами. 

4. Несучасність, байдужість та інертність мислення деяких керівників кафедр і,

як наслідок, підлеглого йому колективу. 

Література: 1.Постанова Кабінету Міністрів від 30 грудня 2015р. № 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»; 2. 

Положення про рейтингове оцінювання якості діяльності науково-педагогічних 

працівників Харківського національного університету будівництва та архітектури   – 

Харків: ХНУБА, 2017. -  21 с.; 3. Сучасний стан розвитку кадрового потенціалу вищої 

школи України / Н. Г. Батечко // Педагогічний процес: теорія і практика. - 2013. - Вип. 

3. - С. 5-19.

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ РЕКРУТИНГУ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХОЛДИНГУ УКРАЇНИ 

Канд. екон. наук, викладач Ващенко В.В. 

Донецький державний університет управління 

Займатися підбором фахівців на промисловому підприємстві, де в першу чергу 

потрібно враховувати специфічні вимоги держави до кваліфікації і охорони праці, 

досить складно. Тому важливо визначити єдині стандарти найму персоналу, що 

дозволяють неухильно дотримуватися чинного законодавства України та прийняті на 

підприємстві норми, а також розробити регламент найму персоналу [1]. 

Наявність стандартів дозволяє: 

- надавати всім співробітникам підприємства рівні можливості для 

професійного і кар'єрного зростання, а також для реалізації особистісного потенціалу; 

- забезпечувати ефективний розподіл навантаження і раціональне використання 

персоналу працівників; 

- забезпечувати ефективний добір співробітників, що мають необхідну 

кваліфікацію та професійні навички. 

Регламент (система послідовних дій) регулює бізнес-процес підбору персоналу 

на підприємстві: визначає, хто, що і в які терміни робить; за що відповідають 

менеджери, а за що – HR-служба. Коли в структурному підрозділі відкривається 

вакансія, його керівник знає, куди йому слід звертатися і що від нього вимагається. 

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%9672083
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Використовувати на великих підприємствах узгоджений і затверджений 

керівництвом регламент просто необхідно, а ось у невеликих компаніях цей процес 

можна спростити, об'єднавши або скоротивши окремі процедури. Це допустимо, якщо 

робота окремих підрозділів побудована на довірчій основі, рішення узгоджуються без 

конфліктів, а усні домовленості беззаперечно виконуються [2]. 

Регламент відбору персоналу повинен гарантувати професіоналізм працівників-

рекрутерів, прозорість критеріїв відбору, послідовність процедур, відсутність 

дискримінації за ознаками раси, статі, віку, віросповідання та інших особливостей, які 

пов'язані з діловими якостями працівників. 

Аналіз роботи та структури холдингу дозволяють зробити висновок, що 

компанія Групи «Метінвест» прагне бути найкращим роботодавцем на ринку праці й 

приділяє особливу увагу питанням кадрової політики. У співробітників є великі можли-

вості для розвитку кар'єри: як всередині компанії, що управляє, так і на підприємствах 

Групи «Метінвест» Завдяки принципу вертикальної інтеграції, співробітники можуть 

пересуватися всередині бізнесу, між дивізіонами й підприємствами Групи «Метінвест». 

[3]. 

У співробітників є можливість побудови міжнародної кар'єри, оскільки підпри-

ємства Групи «Метінвест» розташовані в усьому світі, що підприємство зацікавлене в 

кар'єрному просуванні своїх співробітників. 90 % призначень на керівні посади на 

підприємстві відбувається з числа внутрішніх кандидатів. Проаналізувавши основні 

джерела в потребі персоналу, можна виділити ті, які використовуються на 

промисловому підприємстві (табл.1). 

Рішення про кар'єрне просування співробітників приймаються на основі таких 

критеріїв: висока ефективність на поточній посаді; виявлення корпоративних 

компетенцій у поведінці співробітника; схильність щодо цінностей підприємства. 

Персонал є найбільш важливим активом на підприємстві, рушійною силою всіх 

змін і джерелом інновацій та розвитку. Для ефективного досягнення стратегічних цілей 

Групи «Метінвест» необхідно постійне підвищення кваліфікації та компетенцій 

співробітників, їх розвиток і професійне зростання.  

Таблиця 1 - Характеристика внутрішніх джерел покриття потреб у персоналі 

Методи 

залучення 

персоналу 

Характеристика методу 

Внутрішній 

конкурс  

Конкурентна боротьба між двома і більше претендентами за 

вакантну посаду на певних умовах  

Ротація 

Процедура призначення, за якою місце роботи і посада певного 

працівника можуть змінюватися в межах горизонтального 

переміщення 

Суміщення 

професій (посад) 

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника 

здійснюється в основний робочий час за рахунок збільшення 

інтенсивності праці та обсягу виконуваної роботи при незмінній 

тривалості робочого часу 

Таким чином необхідно розробити та дотримуватись відповідних стандартів і 

регламенту підбору персоналу. Регламент (система послідовних дій) регулює бізнес-

процес підбору персоналу на підприємстві: визначає, хто, що і в які терміни робить; за 

що відповідають менеджери, а за що – HR-служба. Коли в структурному підрозділі 

відкривається вакансія, його керівник знає, куди йому слід звертатися і що від нього 

вимагається. На великих підприємствах просто необхідно використовувати узгоджений 

і затверджений керівництвом регламент, а ось у невеликих компаніях цей процес 
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можна спростити, об'єднавши або скоротивши окремі процедури. Автором 

запропоновано використовувати такі заходи щодо пошуку, а саме: визначення потреби 

вакансії, ініціація процесу пошуку й підбору, вибір методів пошуку, формування бази 

резюме, первинний відбір, проведення інтерв’ю, оцінка кандидата, прийняття рішення, 

пропозиція про вихід на роботу. 

Література: 1. Ващенко В.В. Современные технологии подбора персонала на 

промышленном предприятии / Т.Г. Логутова,  В.В. Ващенко//   «Scientific Light» -  

Wroclaw, Poland : 2017.  – V. 1 – No 2 . – С. P. 16-19 2.  Ващенко В.В. Теоретико-

практические аспекты процесса рекрутинга  /  Т.Г. Логутова  В.В. Ващенко// « The 

scientific heritage».  –  Budapest, Hungary:  – 2017. –  № 8– Р.2. – P. 7-11 3. Шипулина 

В.А., Каспрук А.В. Новые подходы к привлечению кадрових ресурсов / В.А. Шипулина 

// Вестник Хмельницкого национального университета. – 2012. –  № 3. – T. 2. –  С. 111-

117. 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО НАПРЯМУ, АДАПТОВАНОГО  

ДО УМОВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ 

Канд. екон. наук, доц. Вербицька В. І. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

У єдиному освітньому інформаційному середовищі відбувається розвиток 

системи відкритої освіти, що забезпечена організаційними та інформаційними 

технологіями. У цьому середовищі  за допомогою структурних рішень та  з метою 

забезпечення ефективності створення відкритих систем забезпечуються формати 

обміну інформацією. 

Відомо, що система відкритої освіти являє собою сукупність організаційних, 

дидактичних та інформаційних підходів. В свою чергу, основу освітнього процесу у 

відкритій освіті бухгалтера складає цілеспрямована, самостійна робота студента, який 

здатен та має можливість вчитися в зручному для себе місці та за індивідуальним 

розкладом [1]. 

Інноваційне освітнє середовище бухгалтерського обліку - це своєрідний 

комплекс, який адаптує студента в реальну систему теоретичних конструкцій і 

облікової практики, а інноваційні процеси припускають підготовку фахівців в області 

бухгалтерського обліку, здатних до професійної діяльності і мають високий рівень 

підготовки [2]. 

Аналіз організації навчальної діяльності випускників вузу дозволяє виявити ряд 

проблем і недоліків, які суттєво знижують ефективність професійної підготовки 

бухгалтерських кадрів в період навчальної практики та в тій чи іншій мірі  пов'язані з 

відсутністю загальної концепції і програми такої практики у вузі, з нерозробленістю 

єдиних підходів до її організації. Розглядаючи деякі з цих проблем і тенденції їх 

вирішення, зупинимося на тому, що сучасне інституційне середовище існування 

господарюючого суб'єкта найчастіше створює нестандартні операції і вимагає швидкої 

адаптації до мінливих умов оточуючого середовища. Вищезазначене передбачає в 

процесі навчання розвиток у майбутніх бухгалтерів здатності приймати самостійні, 

часто нестандартні рішення. Мовою облікової спеціальності здатність до самостійних 

рішень називається професійним судженням. Саме здатність мати професійне судження 

і реалізувати його в обліковій практиці є однією з вимог міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку, а також умовою успішної інтеграції спеціалістів у 

європейський простір. 

Автор вважає вкрай важливим ту обставину, що в сучасних умовах облікові 

працівники стикаються з мінливою нормативною базою бухгалтерського обліку. 
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Розвиток ринкових відносин надає значну свободу організаціям, і, як наслідок цього, 

надає свободу у виборі облікових процедур, що має знаходити відображення в 

обліковій політиці організації. Таке професійне середовище вимагає принципово нових 

якісних характеристик у підготовлюваних в вузах професійних кадрів. У тому випадку, 

якщо у працівника не виробляється розуміння своєї професійної значущості, а 

превалює догматичний підхід до сприйняття облікових процедур, то в дійсності 

відбувається підготовка фахівця, що вимагає постійної професійної перепідготовки при 

кожній, навіть незначній зміні облікових стандартів. Сприяти подоланню виявлених 

недоліків освіти можуть такі форми навчання, як ситуаційні тренінги, ділові ігри, які 

створюють для студентів нестандартні ситуації і допомагають вибудовувати 

взаємозв'язки між різними знаннями, отриманими в процесі професійної освіти [3].  

Зміни в економіці впливають на формування нового соціального замовлення, 

висунутого суспільством до якості підготовки фахівців в області бухгалтерського 

обліку, рівень знань яких відповідає вимогам сучасного суспільства. На передній план 

виходять:  

- особисті здатності до адаптації в мінливих соціальних і економічних умовах;  

- робота у взаємодіі з іншими фізичними та юридичними особами;  

- орієнтація в процесах, що відбуваються;  

- об'єктивність дослідження і прийняття самостійних рішень і т. д. 

Розкриваючи питання про те, якими мають бути компоненти інноваційного 

освітнього середовища, підкреслимо, що їх організація, безсумнівно, пов'язана з 

використанням сучасних комп'ютерних та інформаційних технологій. Вже згадане 

середовище не є простим набором інформації в електронному вигляді, в її складі 

представлені компоненти професійної діяльності бухгалтера. 

Інформаційні технології відіграють важливу роль у формуванні професійних  

компетентностей будь-якого фахівця [4-5], а для подібного процесу створення 

професійного бухгалтера роль інформаційних технологій взагалі не підлягає сумніву. В 

той самий час не всі використовувані навчальні програми є ефективними, і часто в 

навчанні використовуються досить слабкі навчальні програми, які дають значно гірші 

результати, ніж програмне забезпечення традиційного навчання.  Проведений аналіз 

підходів, що використовуються в аналогічних бухгалтерських та облікових 

практикумах, дозволив встановити, що за їх допомогою відбувається знайомство 

студентів з первинними бухгалтерськими документами і навчання в одній з 

бухгалтерських програм, в рамках якої вирішується конкретна облікова задача. 

Первинні документи в таких практикумах представлені окремим блоком, а рішення 

(складання кореспонденції рахунків і заповнення документів, регістрів і звітності) 

проводиться в програмі в окремому блоці, між якими досить часто відсутній зв'язок і 

взаємний контроль. Не передбачена також система контролю правильності складання 

кореспонденції рахунків на підставі первинних документів.  

Не є секретом те, що в процесі формування бази даних для бухгалтерських 

операцій можливі помилки. Для виправлення або і недопущення типових помилок 

можливо створити практикум, в межах якого і в залежності від змодельованих ситуацій 

та допущених помилок підказка може бути методичною ( як витяг з нормативного 

документа); логічною (пояснення ситуації і можливість отримання правильної 

відповіді) або просто містити правильну відповідь. Методичні підказки мають бути 

представлені у вигляді витягів з діючих нормативних актів, а для забезпечення 

ефективного використання сучасних технологій в процесі підготовки бухгалтера в 

комп'ютерні програми слід закласти схеми вказівок і спроектовані умови, в яких слухач 

повинен слідувати цим вказівкам. При розробці комплексу завдань місце кожного 

розділу повинно визначатись з урахуванням вивчення теоретичного матеріалу, що 

забезпечує вирішення завдання необхідною інформацією за суттю розглянутих 

проблем. 
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Навчальний комп'ютерний практикум повинен бути підготовленим на основі 

діючих положень і нормативних актів з бухгалтерського та податкового обліку, та  

призначеним для студентів вищих навчальних закладів, коледжів, які навчаються за 

економічними спеціальностями, курсах підвищення кваліфікації та перепідготовки 

кадрів. Він повинен являти собою інноваційну технологію в навчальному процесі та 

сприяти підвищенню якості, навчання, зниження витрат на організацію і проведення 

навчальних заходів, перерозподілу навантаження викладачів з рутинної на творчу 

діяльність (рішення науково-дослідних і методичних питань, підготовка нестандартних 

навчальних завдань, індивідуальна робота з учнями і ін.), зменшення потреб в 

навчально-методичних посібниках на паперових носіях, зниження навантаження на 

засоби матеріально-технічний кого забезпечення навчального процесу (приміщення, 

лабораторне обладнання). 

Процес навчання має бути організованим таким чином, аби студент був 

повноправним учасником тих процесів, які відбуваються в організації, що досягається 

шляхом моделювання, тобто штучного створення навчального процесу, здійснюваного 

в середовищі гіпотетичної організації. Інтерактивні навчально-тренінгові практикуми 

можуть бути об'єднаними у навчальний посібник викладача і ситуаційно-імітаційне 

моделювання реальних ситуацій, що відбуваються в організації [5]. 

Як свідчить досвід, практикуми придатні для слухачів з різним рівнем базової 

підготовки. При їх застосуванні спостерігається значне підвищення ефективності 

перенесення теоретичних концепцій в область облікової практики. При вирішенні 

завдань практикуму відбувається занурення в реальність, що в значній мірі стимулює 

творче мислення і здатності учня. Він асоціює себе з учасником описуваної події, при 

цьому швидко досягається необхідний результат навчання, розвивається системний 

підхід до вирішення проблем, відбувається практичне відпрацювання вивчених 

теоретичних концепцій. 

Зміст навчально-тренінгового практикуму може диференціюватися, виходячи з 

рівня компетенції того, хто навчається (бухгалтер, заступник головного бухгалтера, 

головний бухгалтер), тобто подібний продукт може охоплювати фахівців з абсолютно 

різною підготовкою, практичними навичками і вміннями. Таким чином, активна роль 

інноваційних технологій в освіті полягає в тому, що ними забезпечуються не тільки 

функції інструментарію, використовувані для вирішення певних педагогічних завдань, 

а й стимулюючі розвиток дидактики і методики, а також такі, що сприяють тому, аби  

виникли нові форми навчання і освіти. 

Наостанок слід зазначити, що застосовувана інформаційна технологія як система 

методів і способів збору, накопичення, подання та використання інформації на основі 

застосування технічних засобів є способом реалізації змісту навчання, передбаченого 

навчальними програмами. За допомогою названих електронних продуктів вирішується 

одна з основних проблем сучасного освітнього процесу – формування  навчальної 

мотивації пізнавальної активності. 

Література: 1. Биков В. Ю. Відкрита освіта в Єдиному інформаційному 

освітньому просторі / В. Ю. Биков // Педагогічний дискурс [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу :  http://peddyskurs.kgpa.km.ua/архів-випусків/випуск-7-2010/958. 2. 

Вербицька В. І. Бухгалтерська освіта в контексті інноваційного освітнього процесу / В. 

І. Вербицька // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. 

Соціальна робота»  : зб. наук. пр. – Ужгород, 2016. – Випуск 2 (39). -  С.  52-55. –  

Режим доступу : http://libuzhnu.brinkster.net/cat4.aspx?seria=6; 3. Бурденко И. М. Пути 

приобретения студентами опыта методической деятельности студентов / Бурденко 

И. М., Вербицкая В. И. // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-

конференції «Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки 

фахівців з економіки і підприємництва в умовах інтеграції». -  Харків, ХНАДУ, 2015.  – 

С. 195-200.; 4. Вербицька В. І. Проблеми системного забезпечення якості навчання в 

http://libuzhnu.brinkster.net/cat4.aspx?seria=6
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вищих навчальних закладах / В. І. Вербицька // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». –2014.-  № 32. - С. 

39-41. 5. Вербицкая В. И. Информационные технологии в экономике / Вербицкая В. И., 

Башкатова Т. С.  // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції 

«Пріоритети розвитку національної економіки в контексті євроінтеграційних та 

глобальних викликів», 2 том, ХНУБА,2015. - С. 167-170. 

РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОЛОГІЇ 

В ЗАГАЛЬНО-ОСВІТНІХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ 

Викл. Вовк Т.В. 

Донецький державний університет управління 

Основоположні конкурентні переваги будь-якого регіону забезпечується 

розвитком кадрового потенціалу, зокрема, це пов’язано з ростом рівня освіти 

населення. Якраз в сфері середньої професійної освіти в даний час і лежить ключ до 

забезпечення стабільного економічного зростання, як підприємств, так і країни в 

цілому. 

Ключовим завданням на найближче майбутнє є здійснення державної освітньої 

політики у сфері підготовки викладачів середньої ланки з екологічної спрямованості, 

головна вимога якої – забезпечити ефективну, конкурентоспроможну освіту для 

молодого покоління. Відповідно до зростання потреби у фахівцях середньої ланки 

державна політика передбачає випереджаючий розвиток системи середньої професійної 

освіти. На загальнодержавному рівні заявлено про його пріоритетності та важливості в 

забезпеченні розвитку економіки і суспільства в цілому [3]. 

Випереджальний розвиток-це не тільки збільшення обсягів підготовки фахівців, 

а й першорядне зміна якості освіти. Дану задачу неможливо вирішити без підвищенням 

якості педагогічних кадрів через розбудову кадрового потенціалу освітньої організації. 

Визначення «потенціал» у своєму значенні походить від латинського слова, що 

означає приховані можливість, потужність, силу. Широка трактування змісту поняття 

«потенціал» складається в його розгляді як джерела можливостей, засобів, запасу, які 

можуть бути приведені в дію, використані для вирішення будь-якої задачі або 

досягнення певної мети; можливості окремої особи, суспільства, держави в певній 

галузі «потенціал є» узагальнену, збірну характеристику ресурсів, прив'язану до місця і 

часу. Поняття «кадровий потенціал"» відображає ресурсний аспект розвитку організації 

і соціально-економічного розвитку країни в цілому [2].  

Кадровий потенціал освітньої організації можна визначити як сукупність 

здібностей всіх людей, які зайняті в освітній організації і вирішують певні педагогічні 

завдання. Категорія «кадровий потенціал» розглядає сукупність працівників, не просто 

як учасників освітнього процесу, а як невід'ємне і рушійний початок всіх стадій 

відтворювального процесу; як носія громадських потреб, виконує функцію визначення 

мети, об'єктивно створює і суб'єктивно задає стратегічні та тактичні цілі розвитку 

освіти [2]. 

Педагогічні кадри - це кваліфіковані, спеціально підготовлені для педагогічної 

діяльності працівники, доцільне управління якими передбачає максимальну віддачу 

того, що здатний дати фахівець в відповідно до своєї освіти, особистими якостями, 

набутому досвіду роботи. Кадровий потенціал закладений в тих функціях, які виконує 

працівник як професіонал і в силу своїх здібностей, знань, досвіду може забезпечити 

ефективне функціонування освітньої організації. Аналіз кадрового потенціалу слід 

проводити, враховуючи різні, в тому числі галузеві, передумови, у тісному 

взаємозв'язку з науково-технічним, трудовим, педагогічним потенціалом, які 
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безпосередньо впливають на кількісні та якісні параметри кадрового потенціалу, 

закономірності його розвитку та ефективного використання. 

У понятті "кадровий потенціал головним сенсоутворювальним словом є 

«потенціал», тобто можливість реалізації чого-небудь. Значить можна говорити про 

його накопиченні і розвитку. Тому розвиток кадрового потенціалу загальноосвітніх 

шкіл через впровадження програм кадрового розвитку – найважливіше завдання, що 

стоїть державою. Реалізація цілей і завдань підвищення якості освіти нездійсненна без 

створення і використання інноваційних технологій, що змінюють роль викладача в 

навчальному процесі. Якщо раніше він був носієм знання, то зараз перетворюється в 

консультанта, організатора діяльності студента - активного суб'єкта навчального 

процесу. При цьому вирішальне значення має рівень психолого-педагогічної 

компетентності педагога. Він пов'язаний з умінням викладацького складу педагогічно 

грамотно організувати, провести, діагностувати і коригувати навчально-виховного 

процесу. 

В основу програми управління розвитком кадрового потенціалу викладачів 

екології у середній освіті, на наш погляд, повинен лягти мотиваційний програмно-

цільовий підхід. Розвиваючи мотиваційний підхід поведінкового напрямку світової 

управлінської науки, який дозволить на нашу думку, розвивати сoціально-психологічну 

стратегію як процес цільової орієнтації колективу і встановив закон соціально-

психологічної стратегії; дозволить розробити сoціально-психологічну тактику як 

процес підведення бази переконання під нові завдання управління і встановив закон 

соціально-психологічної тактики; розробив специфічні методи мотиваційного 

управління. 

Для організації роботи в рамках мотиваційного управління нами були пройдені 

наступні етапи: визначено особливості педагогічного колективу, дані його 

характеристики, такі як ціннісно-орієнтаційну зрілість, яка включає в себе 

орієнтованість колективу на досягнення, на спільну діяльність, на саморозвиток 

кожного члена педагогічного колективу; організованість, що включає в себе 

відповідальність членів колективу, їх спрацьованість і включеність членів колективу в 

управління; згуртованість, яка характеризується єдністю орієнтації, потенційної 

стабільністю і сумісністю членів колективу [2]. 

Загальна спрямованість програми і її зміст визначаються сучасними вимогами до 

рівня професійної компетентності педагогічних працівників. Мета досягається завдяки 

вирішенню таких завдань:  

-інформування педагогів про сучасні тенденції в системі освіти, можливості 

підвищення професійної кваліфікації;  

- включення педагогів в проектну і дослідницьку діяльність;  

- формування внутрішньої мотивації до професійного саморозвитку;  

- зміна установок і очікувань членів педагогічного колективу до їх ролі в системі 

освітньої організації; 

- формування ціннісно-орієнтаційної єдності групи; 

- сприяння процесу професійної та психологічної адаптації нових членів 

педагогічного колективу. 

Принципами організації діяльності в рамках програми можна вважати 

рефлексивність, активність, особистісну значимість, ціннісну орієнтованість, практичну 

спрямованість. Реалізація такої програми дозволить забезпечити формування 

стабільного, згуртованого, творчого, працездатного педагогічного колективу, 

необхідними для реалізації нового покоління викладачів, прогресивними виробничими 

та педагогічними технологіями. Також з реалізацією програми в значній мірі долається 

обмеженість методичної роботи навчальних закладів. Зміцнюється взаємодія установ 

середньої та вищої освіти  у вирішенні актуальних навчально-методичних проблем, в 

тому числі в забезпеченні наступності змісту та форм організації навчального процесу, 
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розробці сполучених навчальних планів і навчальних програм в рамках неперервної 

професійної освіти. 

Література: 1. Буйницька О. Використання інформаційно-комунікативних 

технологій у процесі професійної підготовки соціальних педагогів / О. Буйницька // 

Педагогічна освіта : теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. / КМПУ ім. 

Б. Д. Грінченка, Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2009. – № 11, ч.1: 

Спецвип.– С. 29–32.; 2. Глазкова І. Я. Компетентність майбутнього вчителя у 

запобіганні та подоланні педагогічних бар’єрів : [монографія] / Глазкова Ірина Яківна. 

– Бердянськ : Видавництво О. В. Ткачук, 2013. – 416 с.; 3. Саитбаева Э. Р. Научно-

педагогические основы самоопределения педагога профессионала / Эльвира 

Равильевна Саитбаева. – М.KОренбург : Изд-во ООИПКРО, 2011. – 380. 

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Канд. екон. наук Гриценко Н.В. 

Український державний університет залізничного транспорту 

Взаємодія держави з ринком праці, освітніми та культурними послугами є 

важливим й актуальним питанням сьогодення. Головним фактором економічного 

зростання економіки держави, її стабільності виступає підвищення освітнього і 

професійного рівня кадрового потенціалу. На сучасному етапі розвиток людського 

потенціалу неможливий без формування якісно нової робочої сили, забезпечення 

кваліфікованими кадрами економіки країни.  

Вагомий вплив на соціальний розвиток суспільства має кадровий потенціал 

системи вищої освіти, та його частина, що здійснює професійну діяльність, надаючи 

високоякісні освітні послуги. Функціонування національної системи вищої освіти, 

зокрема системи професійної педагогічної освіти, на сучасному етапі розвитку 

суспільства пов’язане з професіоналізацією й конкурентоспроможністю фахівців на 

ринку праці, а також із безперервною (упродовж життя) освітою дорослих на 

принципах єдності з урахуванням її формальної, додаткової та стихійної складових. 

Виступаючи осередком інтелектуальних ресурсів суспільства, кадровий потенціал 

науково-педагогічної сфери забезпечує конкурентоспроможність державного 

освітнього сектора та визначає місце держави на світовому ринку освітніх послуг. Це 

особливо простежується в контексті розгляду Болонського і Копенгагенського 

процесів, Лісабонської стратегії створення європейських просторів вищої освіти та 

наукових досліджень. Тому одним із стратегічних завдань національного суспільного 

розвитку, є формування й ефективне використання кадрового потенціалу системи 

вищої освіти через гармонізацію основних параметрів науково-педагогічної сфери з 

урахуванням позитивного зарубіжного досвіду розвитку освітніх процесів.  

Дослідження формування кадрового потенціалу освітньої галузі в умовах 

трансформації українського суспільства свідчить про те, що нині реалізація наукових 

підходів до означеної проблеми відіграє дедалі більшу роль у розв’язанні сучасних 

проблем і завдань суспільства. Така тенденція пов’язана з переходом розвинутих країн 

на новий рівень розвитку, що характеризується інтелектуалізацією технологій 

професійної діяльності людини в усіх сферах її продуктивної діяльності. Провідні 

країни вже давно розглядають науку, передусім, як стратегічну сферу, від 

результативності функціонування якої залежатиме, чи втримається держава в авангарді 

світової економіки. Для системи вищої освіти це означає постійне оновлення спектра 

освітніх послуг, технологій їх вироблення, підвищення якості кадрових ресурсів та 

збільшення продуктивності їх професійної діяльності. Дані процеси вимагають 

формування нового стилю мислення і методів професійної діяльності науково-
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педагогічних працівників, а також систематичного оцінювання результатів наукових 

досліджень у цій сфері [1; 2]. 

Державна політика у сфері вищої освіти в Україні спрямована на реформування 

освітньої галузі на національних традиціях з урахуванням світових освітніх тенденцій з 

метою забезпечення всебічного розвитку людини як найвищої цінності суспільства, 

розквіту її таланту, підвищення її освітнього рівня [3]. Тому ефективна система 

формування національного кадрового потенціалу вищих навчальних закладів, як один 

із напрямів їх інноваційного розвитку, має базуватися як на суспільній потребі цього 

напряму розвитку, з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду. Світовий досвід 

розвитку навчальних закладів системи вищої освіти є актуальним для системи вищої 

освіти з погляду побудови моделі інноваційного розвитку її кадрового потенціалу. При 

цьому слід звернути увагу саме на їх організаційний розвиток, який є системою 

цілеспрямованих заходів, спрямованих на адаптацію до вимог зовнішнього і 

внутрішнього середовищ професійної діяльності науково-педагогічних працівників 

через удосконалення внутрішніх взаємин. Зовнішні чинники організаційного розвитку, 

пов’язані зі змінами міжнародного середовища діяльності ВНЗ, підвищенням вимог 

споживачів освітніх послуг, змінами національних і міжнародних правових актів тощо. 

Внутрішні чинники, що стримують розвиток, це застарілі елементи менеджменту 

(структури, процедури, стилі та функції керівництва, рівень професійних знань і 

навичок персоналу). За цих умов підвищеної уваги заслуговують складові 

організаційних змін (стратегії, структури, персонал, технології, послуги та продукти 

професійної діяльності тощо). Загальновідомо, що аналіз закордонного досвіду й 

вироблення рекомендацій можуть здійснюватися на різних рівнях, з урахуванням: 

узагальнених цілей; концептуальних ідей; методів і технологій; приватних методик та 

окремих методичних прийомів. Відповідно до визначених рівнів може бути здійснено і 

його перенесення з однієї системи в іншу. Зарубіжного досвід доцільно проводити з 

позицій виконання завдань, які відображають сучасні тенденції в освіті, тобто 

аналізувати базові цілі й установки, концептуальні ідеї, педагогічні технології й 

методики, що формують нові моделі освіти, орієнтовані на ефективне використання 

кадрових технологій у ВНЗ. Результати дослідження зарубіжного досвіду формування 

кадрового потенціалу навчальних закладів свідчать, що нині найважливішим 

інструментом, що забезпечує їх стабільність, є високий рівень професійної підготовки 

персоналу відповідно до поточних і перспективних вимог зовнішнього (економічна 

політика держави, законодавство, нові конкуренти) й внутрішнього (реструктуризація, 

технологічні зміни, стратегії й організаційна структура) середовищ професійної 

діяльності. Більшість з навчальних закладів відчуває потребу підготовки науково-

педагогічних працівників до професійної діяльності в нових умовах. Нові організаційні 

стратегії вимагають внесення істотних змін у навчання професійно-викладацького 

персоналу ВНЗ – ключового елементу процесу формування кадрового потенціалу цих 

навчальних закладів. Тому в умовах швидкого старіння професійних компетенцій, 

розвиток кадрового потенціалу вищих навчальних закладів через планомірне 

підвищення кваліфікації своїх працівників є одним з найважливіших факторів їх 

успішного розвитку [3].  

Для національної системи вищої освіти вельми цікавий є досвід розвитку 

освітніх систем, в основі якого покладено принцип людського потенціалу (принцип 

розвитку). Цей принцип припускає висування на перший план реальні можливості 

працівника виявити й розвинути свої здібності. При цьому працівник одержує від 

власної професійної діяльності задоволення, оскільки він повністю включається в мету 

діяльності організації, розуміє всю складність власної професійної діяльності, приділяє 

увагу самоврядуванню й самоконтролю, володіє всією повнотою інформації, відчуває 

власну значущість і відповідальність. Із застосуванням принципу розвитку досить легко 

реалізуються функції професійної підготовки й навчання персоналу ВНЗ (приведення у 
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відповідність професійно- кваліфікаційного складу науково-педагогічних працівників із 

цілями й завданнями закладу, швидка й легка адаптація нових працівників, 

безперервний їх розвиток і посадове підвищення). 

Отже, кадровий потенціал системи освіти суттєво впливає на соціально- 

економічний розвиток суспільства. Виступаючи осередком інтелектуальних ресурсів, 

потенціал науково-педагогічних кадрів забезпечує конкурентоздатність державного 

освітнього сектору і визначає місце держави на світовому ринку освітніх послуг. 

Кадрова політика навчального закладу має містити дії і заходи з орієнтацією на 

забезпечення потрібної кількості кваліфікованих, високопрофесійних і вмотивованих 

наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, потенціал яких відповідає 

сучасним вимогам і є характерними для певного навчального закладу.  

Процес формування кадрової політики в навчальному закладі повинен 

передбачати узгодження аспектів діяльності:  

- визначення пріоритетів розвитку і розроблення загальних принципів кадрової 

політики навчального закладу;  

- аналіз відповідності кадрової політики навчального закладу меті діяльності і 

стратегії його розвитку;  

- запровадження програм розвитку персоналу;  

- виявлення проблем у кадровій роботі;  

- планування потреби в трудових ресурсах, формування структури й штату, 

призначення, створення резерву; 

- оперативне оцінювання наявності кадрового потенціалу; 

- забезпечення умов неперервної професійної підготовки й підвищення 

кваліфікації співробітників [4, 5].  

В результаті, основними напрямами і підходами у формуванні кадрового 

потенціалу навчальних закладів України повинні бути такі складові, як: · 

- більше уваги приділяти навчанню персоналу та створенню корпоративних 

університетів, шкіл новаторства повернення наставництва; 

- виявляти резерви творчого розвитку персоналу навчальних закладів; 

- удосконалювати якісні характеристики персоналу, що особливо важливо в 

умовах мінімізації витрат на персонал; 

- розвивати персонал як особистісну складову корпоративної культури;  

- поширювати сертифікацію кадрової роботи.  

Для ефективного управління кадровим потенціалом системи освіти та 

підвищення його рівня доцільно розробити ефективну систему індикаторів оцінки 

якості. Від рівня підготовки випускників вищих навчальних закладів залежить розвиток 

економіки країни в цілому. Рушійною силою економіки є інновації, тому підготовка 

фахівців, які будуть їх розробляти і застосовувати на практиці є першочерговим 

завданням сфери освіти. Цього не неможливо досягти без високопрофесійних 

викладачів, які здійснюють процес теоретичної і практичної підготовки майбутніх 

професіоналів. 

Література: 1. Алексеєнко Т. Ф. Біла книга національної освіти України / Т. Ф. 

Алексеєнко, В. М. Аніщенко, Г. О. Балл [та ін.] ; за заг. ред. акад. В. Г. Кременя; 

Інформ. системи, К., 2010. – 342 с. 2. Луговий В. І. Світовий досвід професіоналізації 

освіти: концептуальні засади і практична реалізація / Луговий В. // Педагогіка і 

психологія. – 2010. – № 2(67). – С. 5– 22. 3. Пуховська Л. П. Розвиток цінностей 

педагогів у контексті Євроінтеграції / Л. П. Пуховська, О. С. Снісаренко, Л. П. Сніцар. 

– К., 2010. – 138 с. 4. Моніторинг стандартів освіти / За ред. Альберта Тайджимана і Т.

Невілла Послтвейта. – Львів: Літопис, 2003. – 328 с. 5. Чернишова Є. Р. Формування 

кадрового потенціалу системи післядипломної педагогічної освіти в умовах 

трансформації українського суспільства / Є. Р. Чернишова // Вісник післядипломної 

освіти: зб. наук. пр.; голов. ред. В. В. Олійник. – К., 2010. – № 2(15). – С. 150–159. 
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Харківської районної ради, Харківської області 

Уважне спостереження за роботою людей дозволяє погодитися із ствердженням 

С.Н. Паркінсона про те, що для марної витрати часу границь практично немає. Нестача 

часу не дозволяє успішно справлятися з покладеними обов'язками, приводить до 

перенапруженості в процесі роботи. Слова «у нас немає часу», часто повторювані 

деякими людьми, є яскравим показником недостатнього уміння управління своїм часом 

і недостатньо ефективної організації праці [1]. 

В принципі люди недостатньо підготовлені до керування своїм власним часом. 

Практично в будь-якій організації кожна посадова особа стикається з реальністю 

непродуктивних витрат свого часу. Будь-якай людина, незалежно від посади, час від 

часу змушена витрачати багато часу на діяльність, яка не робить якісного внеску в 

діяльність організації. Іншими словами, багато часу витрачається марно [2]. 

Наприклад, на написання першого варіанту звіту може знадобитися, наприклад, 

шість-вісім годин. Навряд чи буде можливо виконати цю роботу за сім годин, 

приділяючи їй два рази по п'ятнадцять хвилин протягом трьох тижнів. Найчастіше в 

результаті такої роботи з'являються лише розрізнені аркуші, на яких занотовані якісь 

неясні думки. Якщо ж замкнутися в кабінеті, відключити телефон і повністю поринути 

в роботу, то цілком можливо, що за п'ять або шість годин ви напишете те, що 

називається "нульовим варіантом". З цього моменту можна виконувати роботу 

невеликими порціями, переписувати, виправляти і редагувати розділ за розділом, абзац 

за абзацом і пропозицію за пропозицією. 

Таким чином, люди інтелектуальної праці, повинні навчитися розпоряджатися 

своїм часом укрупненими блоками. Дроблення ж часу не призведе до бажаного 

результату, навіть якщо загальна його кількість, наявна у вашому розпорядженні, 

досить значна. 

Через те що людина інтелектуальної праці сама скеровує свою діяльність, вона 

має чітко уявляти, чого від неї очікують і чому. Саме тому їй необхідно багато часу, 

щоб зібрати необхідну інформацію, брати участь в обговореннях, одержувати 

рекомендації тощо. Цей час повинні їй приділяти не тільки його начальство, а й колеги. 

Щоб домогтися реальних успіхів, працівник, який займається розумовою 

діяльністю, має бути зорієнтований на результативність своєї діяльності в цілому і 

прагнути її досягти. 

Міжособистісні відносини на роботі також займають багато часу. Проблема ця 

добре відома і характерна для будь-якого колективу. Чим більше людей збирається в 

одному місці, тим більше часу йде на їхнє спілкування і тим менше залишається на 

продуктивну роботу. 

Незадоволеність нестачею часу повинна змусити людину періодично проводити 

аналіз його використання. 

Проаналізувавши економічну літературу та досвід вітчизняних та зарубіжних 

науковців у сфері управління часом та персоналом взагалі (Девід Ален [3], 

Архангельський Г. [1], Кінан К. [4], Сладкевич В. [5]) нами було виділено 10 

універсальних факторів непродуктивних витрат часу для людей інтелектуальної 

діяльності (зокрема педагогів): довготривалі телефонні дзвінки; випадкові зустрічі; 

наради (незаплановані і непередбачені); кризові ситуації; відсутність пріоритетів і 
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граничних термінів виконання; накопичення справ і особиста дезорганізація; 

неефективне делегування прав і повноважень, рутинна робота, зайва деталізація 

питань; відтягування прийняття рішень; нездатність сказати «ні»; відсутність 

самодисципліни. 

Для того, щоб зрозуміти всю глибину проблеми управління часом, необхідно 

зрозуміти насамперед причини дефіциту часу, до яких належать: 

– постійний поспіх. При поспіху людина не встигає навіть зосередитися на

проблемі. Отже, він не думає про засоби вирішення, а керується першим, що прийшло 

на думку; 

– накопичення робіт. У нього немає чіткого розподілу робіт за ступенем

важливості, і він не займається аналізом ключових, перспективних питань; 

– постійні доопрацювання вдома. При цьому час, відведений на відпочинок,

витрачається на роботу, що позначається на його працездатності наступного дня і в 

остаточному підсумку призводить до втрати здоров'я; 

– перевтома. Наслідок тривалої роботи в умовах постійного поспіху;

– метушливість. Це результат поганої організованості дня, а також іноді

залежить від імпульсивності й особливостей людини. 

Література: 1. Архангельський Г. Тайм-драйв: як встигати жити і працювати / 

Г. Архангельський. – М.: Манн, Іванов і Фербер, 2009 р. – 70с. 2. Горбачов О. Тайм-

менеджмент в два рахунки / О. Горбачов. – СПб.: ІД Пітер, 2010 р. – 54с. 3. Девід А. Як 

привести справи в порядок. Мистецтво продуктивності без стрессу / Девід Ален 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://e-libra.ru/books/207945-kak-privesti-dela-

v-poryadok-iskusstvo-produktivnosti-bez-stressa.html. 4. Кінан К. Самоменеджмент / К. 

Кінан. – М.: Ексмо, 2006. – 84с. 5. Сладкевич В.П. Сучасний менеджмент (в схемах): 

Опорний конспект лекцій. В.П. Сладкевич, А.Д. Чернявский. – [3-е изд.]. – К.: МАУП, 

2003. – 152 с. 

НОВА КАДРОВА ПОЛІТИКА ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Викладач екон. дисциплін Зерній О.В. 

Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж текстилю та дизайну» 

Сьогодні розвиток кадрового потенціалу освітньої системи України як дієвого 

механізму вищої освіти та її інтеграції у європейський освітній простір вважається 

загальновизнаним. Однак поза увагою дослідників залишаються питання, пов’язані з 

системним аналізом стану викладацького складу вищих навчальних закладів у світлі 

сучасних реалій суспільного розвитку України. 

Для того, щоб українська освітня система по-справжньому ефективно 

виконувала ці важливі завдання, необхідне її оновлення з урахуванням актуальних 

світових тенденцій розвитку освіти у широкому соціально-економічному контексті. 

Проблеми української освіти у глобальному контексті. Модернізація вищої освіти в 

Україні вимагає подолання низки проблем, серед яких найбільш актуальними є: 

невідповідність структури підготовки спеціалістів реальним потребам економіки, 

зниження якості освіти, корупція в системі вищої освіти, відірваність від наукових 

досліджень, повільні темпи інтеграції в європейський і світовий інтелектуальний 

простір. Фахівці також вказують на значне розширення системи вищої освіти, що 

відбувалося в Україні з середини 1990–х років, маючи на увазі як збільшення самої 

кількості вищих навчальних закладів, так і стрімке зростання загальної кількості 

студентів і випускників вищих навчальних закладів. Зі швидким розростанням системи 

вищої освіти прямо й опосередковано пов’язуються такі проблеми, як руйнування 

системи професійно-технічної освіти, дефіцит кваліфікованих кадрів робітничих 

спеціальностей, неможливість для багатьох випускників ВНЗ знайти роботу за фахом, 
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інфляція освітніх і професійних стандартів, надмірне навантаження на викладачів та 

недостатнє фінансування університетів, зростання рівня корупції у ВНЗ та інші. 

Теперішню модель кадрової політики у вищій школі можна розглядати як 

статичну, для якої характерним є орієнтація на збереження та консервування усталених 

практик, форм та систем наукових ступенів та вчених звань. Вона продовжує сприяти 

формуванню у вищій школі духу закритості та конформізму, низької мобільності 

викладачів та кулуарності. 

Проблемою вищої освіти варто видокремити тенденцію до старіння 

викладацького складу вищої школи освіти України. Особливо це стосується викладачів 

фундаментальних та технологічних дисциплін.  Останнє пов’язано з тим, що ще у 90-ті 

роки минулого століття багато випускників вищих навчальних закладів покинули 

Україну в пошуках кращих можливостей для працевлаштування та умов життя за 

кордоном. Переважно це стосується молоді, котра мала досвід роботи в галузях 

математики, фізики та комп’ютерних наук.  

Цікаво, що цей фактор бумерангом повернувся у наше сьогодення, коли країна 

потребує добре освічених фахівців математично-природничого напряму: інженерів, 

програмістів, конструкторів, фахівців у галузі мікро- та наноелектроніки, прикладної 

хімії та фізики.  

Викладач вищої школи виступає не стільки активним суб'єктом дії, скільки 

пасивним реципієнтом. Як правило, до 40 років викладач вищої школи втрачає бажання 

активно діяти як самостійний суб'єкт, фактично погоджуючись лише виконувати роль 

інструменту дії. Найкращий спосіб поведінки за статичної моделі кадрової політики є 

пасивність та пошук компромісу з наявними практиками. Саме тому типовою нормою 

поведінки викладача вищої школи є пристосуванство. 

Назвати теперішню кадрову політику у вищій школі успішною доволі складно. Її 

неефективність обумовлена кількома причинами, поміж яких слід виокремити 

відсутність стратегії розвитку та реформування вищої освіти та неадекватне визначення 

завдань кадрової політики. 

Сьогодні головним завданням кадрової політики у вищій школі є перехід від 

статичної до динамічної моделі її реалізації.  

Прикметами виконання такого завдання є: відкритість вищих навчальних 

закладів у вирішенні кадрових питань, мобільність викладачів, відмова від 

інститутоцентризму, відмова від опіки так контролю викладача на рівні центральних 

органів виконавчої влади, перенесення уваги на оцінювання прозорості та надійності 

процедур, що використовуються при реалізації кадрової політики у вищих навчальних 

закладах. 

Статична модель реалізації кадрової політики виходить з примату інституції над 

фізичним суб’єктом. Потенційний викладач має підпорядковувати себе інституції та її 

вимогам. 

Визначальним при динамічній моделі стає не відповідність кандидата 

формалізованим вимогам, а перспективність пропозицій потенційного кандидата. 

Якість кадрової політики ВНЗ визначається його спроможністю адекватно 

реагувати на відповідні пропозиції. За динамічної моделі мова йде про потенціал 

вищого навчального заклада підтримати ту чи іншу перспективну пропозицію. 

Для розбудови динамічної моделі кадрової політики потрібні попередні заходи, 

які слід сформулювати у формі рекомендацій. 

Кадрова політика у вищій школі потребує не поверхових змін та часткового 

покращення, а радикального переосмислення. Нова модель кадрової політики має 

відповідати вимогам та викликам сучасного інформаційного суспільства, а не 

застарілим уявленням освітянської бюрократії. 

Література: 1. Бакіров В. Висока якість університетської освіти – вимога часу / 

В.Бакіров // Вища освіта України, 2005. – № 1. – С. 15-19.; 2. Закон України «Про 
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№34. – С. 452.;  3. Мещанінов О.П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в 

Україні: [монографія] О.П.Мещанінов. – Миколаїв: Вид-во МДГУ імені Петра Могили, 

2005. – 460 с.; 4. Наукова та науково-інноваційна діяльність в Україні, 2007: 
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МОТИВАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕОРИИ  ИЕРАРХИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ А. МАСЛОУ 

Д-р психологических наук, доцент Кёр Л.С. 

Комратский государственный университет Республика Молдова 

Abstract. This article is focused on the motivation of the teachers’ professional work. 

The theory of Maslow’s hierarchy of needs, which the author’s analysis is based on, enables 

managers of educational institutions recognize the motivation of employees - their needs, in 

order to build an effective system to further promote their work, to achieve personal goals as 

well as the goals of the institution in general. 

 Key words: motivation, theory of hierarchy of needs, physiological needs, needs for 

security, social   needs, needs for respect, needs for self-realization, self-actualization. 

Повышение профессионального уровня педагогов и формирование 

педагогического коллектива, соответствующего запросам современной жизни – 

необходимое условие модернизации системы образования любого государства, 

заботящегося о своём будущем. Особую значимость,  в связи  с этим, приобретает 

проблема мотивации педагогической деятельности, вопросы, связанные с  

самоактуализацией (профессиональным ростом) педагогов, так как качество 

образования обучающихся  напрямую зависит от стремлений педагога 

совершенствовать себя и свою деятельность [3]. 

Одной из известных содержательных теорий мотивации, получивших широкое 

признание специалистами по менеджменту во всем мире, является теория иерархии 

потребностей американского психолога А. Маслоу, иногда называемой “пирамидой” 

или “лестницей” Маслоу  (рис.1). 

Рисунок 1 - Иерархия потребностей А. Маслоу. 

Анализ данной теории может дать ответы руководителю образовательного 

учреждения на вопросы: «Какова мотивация профессиональной деятельности моих 
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сотрудников?», и «Как построить эффективную систему стимулирования их труда, 

чтобы повысить качество образования?» И как следствие этого, повысить 

эффективность деятельности всего образовательного учреждения, достичь  высокого 

уровня конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

Теория А. Маслоу даёт возможность руководителям образовательных 

учреждений осознать мотивацию сотрудников – их потребности и  использовать 

мотивацию как процесс побуждения педагогов к продуктивной деятельности для 

достижения, как личностных целей, так и целей, стоящих перед учреждением. А для 

этого им необходимо понять, каковы потребности людей, которыми он руководит  [2]. 

Ниже остановимся более подробно на каждой из потребностей. 

1. Физиологические потребности включают потребности в еде, одежде, жилище,

здоровье. В организационной среде к ним относятся потребности в рабочем 

помещении, надлежащем отоплении, организации питания, хорошем бытовом и 

медицинском обслуживании, базовой ставке зарплаты, гарантирующей возмещение 

стоимости жизни в стране. Люди, которые работают в основном из-за необходимости 

удовлетворения потребностей этой группы, мало интересуются содержанием работы, 

они концентрируют свое внимание на оплате, а также на условиях труда, удобстве 

рабочего места, возможности избегать усталости и т.п. Для управления такими людьми 

необходимо позаботиться о своевременной выплате  заработной платы и о рабочих 

условиях не слишком отягощающих  их существование. Педагоги также должны иметь 

достаточно времени для отдыха и восстановления сил, что, к сожалению, не всегда 

бывает. Здоровье и хорошая физическая форма работника - это такие же важные 

ресурсы, как его квалификация и опыт. 

2. Потребности в безопасности – это потребности в общественном порядке, в

стабильности. Применительно к организации – это потребности в безопасных условиях 

труда, дополнительных льготах, увеличивающих уверенность в будущем, гарантия 

сохранения рабочего места, гарантия в получении пенсии. Люди, для которых 

первостепенными являются потребности этого рода, стремятся избегать стрессов, 

любят порядок, четкие правила, формальные структуры. Они оценивают свою работу в 

первую очередь с точки зрения обеспеченности и стабильного существования в 

будущем. Для человека, находящегося под влиянием этих потребностей, важны 

гарантии работы, пенсионное обеспечение, медицинское страхование. Для управления 

такого рода людьми следует создавать надежную систему социального страхования, 

применять справедливые правила регулирования их деятельности, оплачивать труд 

выше прожиточного уровня. Удовлетворение данной потребности означает, в первую 

очередь,  наличие гарантированной занятости, уверенности в завтрашнем дне. Для 

многих педагогов,  именно,  этот фактор является решающим при выборе места работы, 

особенно когда руководитель прилагает максимум усилий для его моральной 

поддержки. 

3. Социальные потребности, потребности причастности, принадлежности

отражают желание человека быть членом группы, иметь друзей, быть любимым. В 

организациях данные потребности удовлетворяются по мере формирования 

благоприятного морально-психологического климата в коллективе, поддержания 

хороших отношений с руководством, участия в рабочих группах. Если для человека 

данная потребность является ведущей, он смотрит на свою работу, во-первых, как на 

способ принадлежать к коллективу, во-вторых, как на возможность установить 

хорошие и дружеские отношения со своими коллегами. Отношение к таким работникам 

со стороны руководства должно носить форму дружеского партнерства, таким людям 

надо создать условия для общения на работе. Хороший результат дают групповая 

форма организации труда, групповые мероприятия, выходящие за рамки работы, а 

также напоминание работникам о том, что их ценят коллеги по работе. Социальные 
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контакты, которые педагоги устанавливают с коллегами, являются важным фактором, 

оказывающим положительное влияние на отношение к труду. 

4. Потребности в уважении и самоуважении связаны с одобрением, уважением и

признанием со стороны семьи, друзей, общества. В рамках организации они 

реализуются через признание заслуг, повышение статуса работника, увеличение его 

ответственности на рабочем месте, получение кредита доверия для работы на пользу 

учреждения. Люди, испытывающие сильное влияние данной потребности, стремятся к 

лидерскому положению либо же к положению признанного авторитета при решении 

задач. При управлении такими людьми надо использовать различные формы 

морального поощрения, выражения признания их заслуг. Для этого полезными могут 

быть присвоение титулов и званий, освещение в прессе и упоминание руководством в 

публичных выступлениях их заслуг, вручение различного рода почетных грамот, 

наград. 

Люди стремятся занять определенное место в организации, подчеркнуть это 

положение определенными символами статуса (наличие «своего» кабинета, «своего» 

стола в учительской, определенной манерой общения с коллегами и т. п.). В этом 

проявляется потребность в справедливой оценке и уважении, или в признании. 

Поскольку человек часто отождествляет себя с организацией, в которой работает, то 

для него важно, чтобы в глазах других людей его организация представлялась как 

привлекательное и достойное место работы. Сюда можно отнести также потребность в 

получении одобрения и признания со стороны коллег, администрации школы, 

обучающихся и их родителей. Известно, что практически для всех организаций, 

добившихся значительных успехов и ставших признанными мировыми лидерами, 

программы обеспечения признания и поощрения за достижения в работе являются 

обязательным элементом системы управления персоналом. 

5. Потребности в самореализации, самоактуализации проявляются в раскрытии

потенциала людей, повышении уровня компетентности и личного роста. В 

организациях они удовлетворяются в процессе обучения, должностного роста, 

выполнения сложной, творческой работы, участия в принятии решений. Это 

потребности человека в творчестве в широком смысле этого слова. Люди с данной 

потребностью открыты к восприятию себя и окружения, созидательны и независимы. 

При управлении такими людьми надо стремиться давать им оригинальные задания, 

позволяющие максимально реализовывать способности, предоставлять большую 

свободу в выборе средств решения задач и привлекать к работе, требующей 

изобретательности и созидательности [4]. 

Перечисленные потребности порождают многообразные мотивы деятельности 

педагогов. 

Руководители образовательных учреждений должны понимать, что мотивация 

педагогов определяется широким спектром их потребностей и поэтому необходимо 

наблюдать за сотрудниками, дабы понять, какие потребности в первую очередь движут 

ими в их профессиональной деятельности. Для того чтобы поведение сотрудников 

было эффективно, необходимо удовлетворить первый и второй уровни потребностей, 

иначе побудительные мотивы для достижения следующего уровня могут исчезнуть.  

Без учета такой зависимости руководитель не сможет  мотивировать  педагогов 

к продуктивной деятельности, а, следовательно, повысить эффективность деятельности 

всего образовательного учреждения. 

Литература: 1. Пугачев В.П. Управление персоналом организации. – М.: Аспект 

Пресс, 2001.; 2. Трапицын С.Ю. Мотивация персонала в современной организации. - 

СПб:  ООО «Книжный Дом», 2007.; 3. Холлифорд С., Уиддет С. Мотивация: 

Практическое руководство для менеджеров.- М.: ГИППО, 2008.; 4. Хьелл Л., Зиглер Д. 

Теории личности. - СПб: Питер, 2008. 

http://psihdocs.ru/tema-teorii-povedeniya-cheloveka-v-organizacii.html
http://psihdocs.ru/process-prinyatiya-upravlencheskih-reshenij.html
http://psihdocs.ru/otchet-o-proforientacionnoj-rabote-v-mbou-sosh-51-za-2012-2013.html
http://psihdocs.ru/otchet-o-proforientacionnoj-rabote-v-mbou-sosh-51-za-2012-2013.html
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ БЕЛАРУСИ 

Канд. экон. наук, доцент Козлович А.В. 

Белорусский государственный университет 

Для характеристики современного состояния мировой экономики или экономик 

ведущих стран мира чаще всего применяется следующая терминология: 

постиндустриальная экономика, информационная экономика, экономика высоких 

технологий, экономика знаний и т.п. По существу каждый из этих терминов 

характеризует качественно новое состояние экономики, в которой на первый план 

выходят уже не материальные, а интеллектуальные ресурсы. Поэтому нет ничего 

удивительного в том, что в этих условиях состояние сферы образования в той или иной 

стране становится важнейшим фактором ее экономического развития. Особую роль в 

создании и развитии такой экономики  играет система высшего образования. Это 

означает, что кадровому потенциалу высшей школы должно уделяться на 

государственном уровне первостепенное внимание, ибо каково качественное состояние 

профессорско-преподавательского состава вузов таков и уровень подготавливаемых 

ими специалистов, экономики в целом. С другой стороны, в мире сейчас активно 

осуществляется переход от  традиционных университетов к модели «Университеты 

3.0» которые в дополнение к образовательной и научной деятельности активно 

участвуют в создании и развитии инновационной инфраструктуры, коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности. Такая модель университетов означает, что 

их научно-исследовательская деятельность становится равноправным партнером  

образовательной миссии высших учебных заведений. В Беларуси ставится задача по 

такой трансформации университетов. Для этого нужны как минимум две составляющие 

- современная материально-техническая база и высококвалифицированные кадры. 

Какая же ситуация с кадровым потенциалом высшей школы сложилась в Беларуси? 

В Беларуси был период (90-ые годы), когда система высшего образования 

развивалась сумбурно и хаотично, приспосабливаясь к трансформационным 

изменениям в экономике и политике. О кадровом потенциале высшей школы на 

государственном уровне тогда практически никто особо не задумывался. Хотя именно 

тогда особенно ярко проявила себя проблема «утечки мозгов». В последние годы 

государство держит кадровую проблему в вузах в поле зрения: в ряде государственных 

программ ей отводится соответствующее место. Однако сказать, что ситуация сейчас в 

этой области значительно лучше, чем в 90-ые годы, нельзя. 

Численность вузов в Беларуси в 1990/1991 учебном году составляла 33. В 

2016/2017 учебном году их уже было 51, причем 9 из них частные. Численность 

студентов в них составила соответственно 188,6 тыс. человек  и  313,25 тыс. человек (из 

них 22,35 тыс. человек в частных вузах). В последние годы в результате 

«демографической ямы» численность студентов существенно сократилась. Например, в 

2011/2012 учебном году она была равна 445,6 тыс. человек ( в государственных вузах  – 

387 тыс. человек, в частных – 58,4 тыс. человек) [1,с.134].   

Численность профессорско-преподавательского состава (ППС) за это время 

также выросла. Причем выросло число докторов и кандидатов наук (см. табл.). Однако 

это не говорит о позитивных качественных изменениях в составе ППС. В процентном 

отношении доля докторов и кандидатов наук в указанные периоды составила 

соответственно: 3,97 и 47,78; 5,67 и 36,95; 5,48 и 39,38. Динамика общей доли 

остепененных выглядит следующим образом: 51,75%, 42,62%, 44,86%. За 26 лет 

численность ППС в вузах выросла в 1,4 раза. За это же время численность студентов 

выросла в 1,66 раза. 
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Таблица 1 -  Профессорско-преподавательский состав учреждений высшего 

образования (на начало учебного года; человек) 

1990/1991 2011/2012 2016/2017 

Численность профессорско – преподава-

тельского состава (основной персонал) 
15363 24673 21623 

Из них женщины 13524 11822 

Из численности  основного персонала: имеют 

ученую степень 

   доктора наук 610 1375 1337 

   кандидата наук 7341 9072 8505 

имеют ученое звание 

   профессора 618 1310 1179 

   доцента 5077 7469 7318 

Примечание – Источник: [1, с.156; 2, с. 20] 

Итак, если сравнивать с советским временем, то мы видим снижение доли 

остепененных преподавателей на 7 процентных пунктов. С другой стороны, числен-

ность студентов росла опережающими темпами по сравнению с численностью ППС, 

что говорит о значительной интенсификации труда преподавателей вузов. Кто 

постарше, тот помнит, что в советское время годовая нагрузка (на ставку) преподава-

теля вуза  (независимо от должности, а у заведующих кафедрами на 20% ниже) 

составляла 720 часов. У обществоведов (историков, философов и политэкономов) она 

составляла 550 часов. Сейчас же годовая нагрузка на ставку обычно составляет 800-900 

часов. Но кто сейчас работает на одну ставку? А в советское время работа на ставку 

была правилом, так как зарплата доцента была в два раза выше средней по стране. Это 

позволяло преподавателю вуза не думать о подработках, а постоянно работать над 

повышением своей квалификации. Сейчас в Беларуси зарплата доцента, работающего 

на ставку, ниже средней по стране и составляет в среднем в эквиваленте «чистыми» 

300-350 долларов США (в зависимости от вуза). Но путь от молодого преподавателя до 

доцента не такой уж и краткий и порой занимает более 10 лет. Поэтому молодежь, 

глядя на такую перспективу, не очень то и стремится к работе в вузах. Это приводит к 

старению ППС. Средний возраст докторов наук в вузах, как правило,  превышает 60 

лет, кандидатов наук – 50 лет. В целом по республике доля ППС в возрасте более 60 лет 

колеблется в пределах 23-25%. 

Социальный статус преподавателя вуза в суверенной Беларуси резко снизился. В 

советское время эта профессия по престижности входила в тройку лидеров, а сейчас 

она находится ближе к концу списка профессий. Не в последнюю очередь по этой 

причине происходит феминизация профессии. Доля женщин среди ППС выросла и 

сейчас колеблется вокруг 55%. В то же время в развитых странах она колеблется вокруг 

40%. 

Основная кузница кадров для высшей школы это аспирантура. В Беларуси 

ежегодно набирается в аспирантуру (адъюнктуру) около 1500 человек. Но конкурса 

нет. Выпуск же из аспирантуры составляет в среднем 900-1100 человек. Это означает, 

что из набранного числа аспирантов 400-500 человек учебу не завершают по 

различным причинам. В срок защищают кандидатские диссертации практически 

единицы. Так, в 2010 году были выпущены из аспирантуры  с защитой диссертации 36 

человек, а в 2016 г. – 59 человек. Это  составляет 2-4 % от числа принятых в 

аспирантуру. Причин такой ситуации немало. Но одна из важнейших состоит, по-

видимому, в том, что сама ситуация в высшей школе, положение в ней преподавателя 

не создают особой мотивации у аспирантов. 
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Итак, высшая школа Беларуси в современных условиях пока не избавилась от 

проблем, зародившихся в 90-ые годы двадцатого века и отрицательно влияющих на 

качественные характеристики ППС и весь образовательный процесс.. Это проявляется 

в старении ППС, снижении его квалификационного уровня, увеличении среднего 

уровня учебной нагрузки, феминизации ППС, снижении заработной платы и 

социального статуса профессорско-преподавательского состава. Высокий износ 

материальной базы вузов и медленное ее обновление, также отрицательно сказывается 

на условиях труда ППС и качестве преподавания. Вывод: для повышения 

эффективности деятельности высшей школы Беларуси и роста конкурентоспособности 

национальной экономики надо предпринимать ряд мер на государственном уровне по 

разрешению указанных болевых проблем в области  кадрового потенциала высшей 

школы. 

Литература: Образование в Республике Беларусь. Стат. сборник. Мн. 2017 – 

219с.; 2. Установы вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь па стану на пачатак 

2016/2017 навучальнага года. Мн. 2016 – 316с. 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Канд. екон. наук, доц. Красномовець В.А. 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

В умовах активного розвитку різних видів туризму на теренах України неабиякої 

актуальності набуває підготовка фахівців для цієї галузі. 

На сьогодні у сфері туризму сформувався новий напрям – туристська анімація, 

яка стала специфічним туристичним продуктом і необхідним елементом туристських 

програм. Фахівці туристської анімації розробляють анімаційні програми, що 

включають туристів у дію і забезпечують активне, цікаве, різноманітне, естетично-

організоване туристичне дозвілля. Анімація “пожвавлює” туристичний об’єкт, збагачує 

емоційними враженнями, що сприяє повноцінній рекреації та оздоровленню [2, с. 140].  

Поняття «туристична анімація» тлумачиться як туристська послуга, при наданні 

якої турист долучається до активних дій. Туристська анімація заснована на особистих 

контактах тураніматора (аніматора) з туристом, на людській близькості, на спільній 

участі аніматора та туриста у розвагах, пропонованих анімаційною програмою 

туркомплекса. Анімація – це різновид туристської діяльності, здійснюваної на 

туристському підприємстві (туркомплексі, готелі, круїзному теплоходів, потягу), що 

долучає туристів до різноманітних заходів через участь у спеціально розроблених 

програмах дозвілля [4, с. 340]. Організація такої діяльності пов’язана з формуванням та 

реалізацією програм розваг (анімаційних програм), які змогли б відволікати 

відпочиваючих від повсякденних проблем, сприяти їх емоційній розрядці. Окрім того, 

анімація виконує ряд функцій:адаптаційна функція – дозволяє перейти від щоденного 

оточення до вільного, відпочинкового; компенсаційна функція – дозволяє звільнити 

людину від фізичної і психологічної втоми повсякденного життя; стабілізуюча функція 

– створює позитивні емоції та стимулюючу психічну рівновагу; оздоровча функція –

спрямована на відновлення і розвиток фізичних сил людини, ослаблених у 

повсякденному трудовому житті [3, с. 190]. 

Такий великий обсяг функцій анімаційних програм формує досить широкий 

спектр кваліфікаційних вимог до фахівців з туристичної анімації. В. С. Плотнікова у 

своєму досліджені говорить про те, що професійна компетентність фахівця з 

анімаційної діяльності включає в себе наступні складові: професійні спрямованість, 

мислення, мобільність та загально професійна компетентність.  

Професійна спрямованість передбачає наявність інтересу до анімації дозвілля та 

позитивної мотивації до оволодіння професійними знаннями та уміннями в області 
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анімаційної діяльності. 

Професійне мислення проявляється в умінні аналізувати та оцінювати якість 

анімаційних програм, знаходити нестандартні рішення при їх проектуванні, 

моделювати різноманітні варіанти програм дозвілля.  

Професійна мобільність включає в себе не тільки сформованість знань про 

кон’юнктури ринку в області анімаційних послуг, а й вміти отримувати професійні 

знання, переносити їх на нові види діяльності, самостійно вибирати та приймати 

рішення у незапланованих ситуаціях.  

Загально професійна компетентність об’єднує систему знань основ анімаційної 

діяльності, професійної діяльності аніматора, ціннісні орієнтації аніматора та 

інтегративні показники його культури в сфері дозвілля [5, с. 12]. 

До професійно орієнтованих умінь і навичок студентів, як зазначає 

А. В. Віндюк, достатніх для конкурентної й мобільної діяльності в індустрії 

гостинності, віднесено вміння та навички:  

 виконувати функції менеджера служби управління номерним фондом, служби 

прийому й розміщення, служби відділу бронювання, конференц-сервісу, комерційної та 

адміністративної служби; портьє; організатора анімаційної діяльності;  

 досліджувати попит потенційних споживачів готельно-курортних послуг; 

 аналізувати рекреаційні можливості підприємства щодо надання різних видів 

послуг гостинності; 

 туристські можливості країн світу щодо надання різних видів готельно-

курортних послуг та нормативно-правові акти щодо регламентації надання цих послуг;  

 визначати стратегію розвитку готельно-курортного підприємства [1, с. 269]. 

Професія аніматора вимагає не тільки ґрунтовних знань широкого спектра, але й 

досконалого володіння методикою їх викладення, іноземною мовою та мовною 

культурою, основами психології, логіки, педагогічної майстерності тощо. Все це 

свідчить, що професійна підготовка аніматорів має здійснюватися в рамках вищої 

школи, зокрема у ВНЗ туристичного профілю, і повинна починатися з розробки 

базових компетентностей, визначення змісту та методик навчання фахівців даного 

напряму.  

Головним завданням аніматорів є організація послуг із забезпечення потреб 

туристів і рекреантів у змістовних формах відпочинку, що, у свою чергу, вимагає 

наявності в них певних знань, вмінь і навичок, притаманних професіям екскурсовода й 

гіда-перекладача.  

В Україні підготовка фахівців туристичної сфери здійснюється більш ніж у 80 

вищих навчальних закладах. Але, незалежно від спеціалізації для майбутніх фахівців 

існує одна з постійних проблем – недостатність здобутих практичних навичок. 

Більшості роботодавців доводиться проводити навчання співробітників безпосередньо 

на робочому місці, втрачаючи при цьому час та кошти. З цієї причини і з’являється 

нестача робочих місць, тому що роботодавці бажають отримати фахівця, який вже має 

досвід роботи.  

Варто відзначити, що рівень теоретичної підготовки у вищих навчальних 

закладах України досить високий. Суттєвим недоліком сучасних досліджень проблеми 

професійної підготовки можна вважати практично повну відсутність аналітичної 

інформації про наслідки впровадження спеціальних освітніх програм, вивчення 

відстрочених результатів впливу спеціальної професійної підготовки до професійної 

діяльності фахівця після закінчення вищого навчального закладу.  

Висновки. Отже, можна зробити висновки, що професійна освіта в галузі 

туризмознавства в Україні має високий рівень, але є певні проблеми щодо практичної 

підготовки, а також щодо вдосконалення й оновлення змісту цієї підготовки. Означені 

проблеми спричинені низьким рівнем взаємодії закладів освіти з безпосередніми 
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роботодавцями туристичної сфери. 
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МОЛОДІ НАУКОВЦІ ЯК КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ 

Канд. техн. наук, Куниця К.В. 

Харківський торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету 

В умовах сучасного інформаційного світу, з великою кількістю політичних, 

економічних, екологічних, культурних проблем, розвиток науки є найважливішою 

стратегічною задачею для держави. Як відомо, наука функціонує через накопичення та 

відтворення знань, правил і практик, що передаються в ході соціалізації нових 

поколінь. Без передачі знань і навичок наука не може існувати і розвиватися. Це 

зумовлює необхідність залучення молоді до наукової діяльності, природним 

середовищем для цього є заклади вищої освіти. Тому, однією з важливих місій 

інститутів і університетів є заохочення молоді до наукової діяльності. 

Однак в сучасних реаліях існує ряд факторів, що ускладнюють формування у 

студентів усвідомленого інтересу до наукової діяльності та відповідних кар’єрних 

планів. Одним з таких факторів є недостатня інформованість студентів про те, що являє 

собою наукова діяльність. Студенти практично не мають уявлення про дослідницьку 

діяльність, що є складовою суттю науки. Тим більше, вони не обізнані про 

організаційні сторони діяльності вченого, про значення комунікації та взаємодії між 

вченими і науковими колективами, про науку як складну підсистему сучасної культури 

і головний фактор розвитку і процвітання сучасних суспільств, забезпечення якості 

людського життя. Про важливість науки і специфіки наукової праці складно 

сформувати адекватне уявлення, занурившись в рутинний процес навчання у вищому 

навчальному закладі. 

Недостатня мотивація студентів до занять науковою діяльністю обумовлена і 

відсутністю системи заохочення наукової студентської діяльності, а також відсутністю 

очевидних кар’єрних перспектив. Найчастіше, в якості такої перспективи бачиться 

викладацька кар’єра в тому ж вузі, що виглядає не дуже привабливо, особливо з 

урахуванням рівня матеріального добробуту старшого покоління вузівських 

працівників і низьким престижем діяльності викладача в суспільстві. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%90$
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%9673744
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%9673744
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2015_41_21
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90$
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%9661599
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%9661599
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2017_182_23
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Переважання аудиторного навантаження над самостійною роботою і науковою 

діяльністю також ускладнює появу кар’єрних планів, пов’язаних з наукою. Виділення 

великого обсягу годин на самостійну роботу в сучасній практиці вузів найчастіше, 

нажаль, тільки формальність. У навантаження викладачів не закладаються керівництво 

і контроль самостійної роботи студентів, при цьому аудиторного роботою викладач 

перевантажений. Тому час, виділений на так звану самостійну роботу, постає як 

відірваний від аудиторних занять час, не заповнений ніякою корисною, з точки зору 

освітніх цілей, діяльністю. 

Майже повна відсутність індивідуальних освітніх траєкторій, наявність яких теж 

залишається лише якоюсь формальністю, зафіксованою в документах, але не 

реалізованої в навчальній діяльності. Але без урахування індивідуальних інтересів 

студента не може бути повноцінної підготовки до майбутньої наукової діяльності, яка в 

сучасних умовах вимагає досить ранньої спеціалізації.  

Основним доводом на користь молодіжної науки є те, що молоді вчені 

знаходяться в центрі подій, готові працювати в сучасних парадоксальних умовах: 

надлишку інформації, нестачі вихідних даних, дефіциту часу і коштів, необхідності 

різкої зміни діяльності і оперативної звітності. Сучасний вчений представляє собою 

образ: високоосвічений фахівець, здатний до постійного самонавчання, і роботі в 

екстремальних умовах дефіциту часу і надлишку інформації. 

Специфічною проблемою сучасної молоді, обумовленої об'єктивними 

тенденціями розвитку сучасної культури, є відсутність у багатьох молодих людей 

навичок аналізу текстів і їх написання. У той же час, наукова діяльність будь-якої 

спеціалізації неможлива без такої навички. Студент, навіть маючи мотивацію до 

дослідницької та інноваційної діяльності, може відмовитися від відповідних кар’єрних 

планів, відчуваючи брак навичок роботи з текстами. Сучасна ж система вузівського 

викладання не приділяє великої уваги формуванню подібних навичок. 

Традиційним чинником, що відзначається практично всіма дослідниками 

ситуації в сучасних освіті та науці, що знижує мотивацію студентів до занять наукою, є 

низький рівень заробітної плати більшості науковців і низький престиж праці вченого, 

що представляє собою величезну проблему сучасного суспільства. 

Залучення учнівської молоді до наукової діяльності має включати подолання 

негативного впливу перерахованих факторів. Воно може здійснювати за допомогою 

наступних механізмів: активізація міжвузівського і міжнародного наукового 

співробітництва; забезпечення та підтримка співпраці викладачів і студентів в 

реалізації наукових проектів; вивчення іноземних мов; стимулювання молоді до участі 

в наукових заходах; створення на базі вузів дискусійних майданчиків, бази даних про 

наукові конкурси, гранти, конференції, навчальні програми і семінари для молодих 

вчених; формування навичок презентації своїх наукових досягнень в ході побудови 

науково-дослідної кар'єри. 

Організаційні заходи недостатні без створення і підтримки відповідної 

матеріальної бази для науково-дослідницької діяльності. Крім того, що ця база 

необхідна для здійснення досліджень, її стан служить індикатором значущості наукової 

діяльності, її престижу. Устаткування лабораторій, стан бібліотеки, програмне 

забезпечення, наявність обладнання для наукових проектів і заходів, що здійснюються 

дистанційно – все це створює уявлення про значущість наукової діяльності та здатне 

посилити мотивацію студентів до участі в ній. Велике значення має і матеріальне 

стимулювання, преміювання найбільш помітних результатів дослідницької діяльності 

молодих вчених, допомога в публікаційній діяльності, додатковому навчанні, участь у 

конференціях та інших наукових заходах. 

Багато сучасних українських закладів вищої освіти вже досягли певних 

результатів у розвитку молодіжної науки: організуються Ради і Наукові товариства 

молодих вчених, здійснюються стимулюючі виплати молодим вченим, назначаються 
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премії за суттєві досягнення, приймають участь в програмах академічної мобільності, 

проводяться молодіжні конференції та школи. 

Суттєве покращення існуючої ситуації стане в активізації участі молодих учених 

в грантах, як державних так і міжнародних, участь молодих вчених в зарубіжних 

стажуваннях, які активно впроваджуються. Це означає, що ставка робиться на активних 

молодих вчених, здатних вести дослідження світового рівня і забезпечувати активну 

кооперацію з вченими інших науково-дослідних центрів. Для реалізації даної стратегії 

просто необхідно забезпечити безперервну підготовку та залучення молодих вчених 

(починаючи з студентської лави). Саме молоді вчені повинні забезпечувати основну 

частку цільових показників, таких як, залучення позабюджетних коштів (співпраця з 

промисловістю), публікація статей в провідних виданнях, високий рівень цитування. 

Забезпечення цих умов дасть стійку тенденцію до стрімкого розвитку науки і держави 

вцілому. 

Література: 1. Жабін С. Молоді науковці: соціальний стан та умови праці в 

Національній академії наук України [Електронний ресурс] / С. Жабін, О. Казьміна. – 

2017. – Режим доступу до ресурсу: https://commons.com.ua/uk/molodi-naukovci-

ukrayini/.; 2. Здіорук С. І. Академічна мобільність як фактор інтеграції України у 

світовий науково-освітній простір". Аналітична записка [Електронний ресурс] / С. І. 

Здіорук, І. В. Богачевська. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.niss.gov.ua/articles/1421/. 

ЧИ ЗУМІЄ УКРАЇНА ЗБЕРЕГТИ КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСВІТИ 

Канд. екон. наук, доц. Лисак В.Ю. 

Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

В сучасних економічних умовах освіта як і всі інші галузі господарської 

діяльності існує в конкурентному середовищі, де високих результатів можливо досягти 

лише за допомогою впровадження інноваційних  методів управління. Інновації не 

можливо впровадити без залучення та використання найціннішого ресурсу будь-якої 

організації її персоналу. 

Для успішного функціонування освітніх закладів України актуальним постає 

питання щодо удосконалення діючих систем управління та використання кадрового 

потенціалу, оскільки саме він є тим прихованим резервом за допомогою якого можна 

досягти високих результатів діяльності.  

Методологічні засади щодо ефективності використання кадрового потенціалу 

зустрічаються в наукових працях зарубіжних і вітчизняних вчених: Е. Бем-Баверк, Дж. 

Кендрік, К.Маркс, В. Петти, Д. Рикардо А. Сміт, Л. Туроу, В. Антонюк, Д. Богиня, О. 

Бородіна, О. Грішнова,  О. Гарват, С. Климко, А. Короковський, Л. Михайлова,  В. 

Пригода. Однак, незважаючи на значну кількість наукових робіт, які присвячені 

особливостям управління та використання кадрового потенціалу саме в освітній галузі 

приділяється недостатньо уваги. 

В контексті дослідження необхідно з'ясувати суть та значення категорії 

«кадровий потенціал» на нашу думку доцільно розглядати дану проблему через призму 

категорії «потенціал». 

Слово «потенціал» (potential - з латинської - сила) в економічному розумінні 

означає сукупність економічних ресурсів і можливостей країни (груп країн), що можуть 

бути використанні для досягнення цілей соціально-економічного розвитку суспільства 

[1, с. 445].  

Словом «потенціал» позначають засоби, запаси, джерела, які можуть бути 

використані, а також можливості окремої особи, групи осіб, суспільства в конкретних 

обставинах. 

https://commons.com.ua/uk/molodi-naukovci-ukrayini/
https://commons.com.ua/uk/molodi-naukovci-ukrayini/
http://www.niss.gov.ua/articles/1421/
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Термін «потенціал» в українських дослідженнях почав використовуватись в 80-х 

роках ХХ ст. В буквальному розумінні потенціал − це «джерело можливостей, засобів, 

запасів, які можуть бути приведені в дію, використані для розв’язку будь-якої задачі 

або досягнення певної цілі, можливості окремої особи, суспільства, держави в певній 

сфері» [2].  

У вітчизняній економічній літературі цей термін у широкому розумінні 

трактують як використання, або як рівень потужності у будь-якому відношенні, 

сукупність засобів, необхідних для чого-небудь.  

У працях вітчизняних науковців ми зустрічаємо чимало трактувань поняття 

«кадровий потенціал» Серед них кадровий потенціал підприємства (від лат. Potentia — 

можливість, потужність, сила) — це загальна (кількісна та  якісна) характеристика 

персоналу як одного з видів ресурсів, пов'язана з виконанням покладених на нього 

функцій і досягненням цілей перспективного розвитку підприємства; це наявні та 

потенційні можливості працівників як цілісної системи (колективу), які 

використовуються і можуть бути використані в певний момент часу. Отже, кадровий 

потенціал у реальному вигляді може бути представлений можливостями працівників, 

якістю їх професійно-кваліфікаційної підготовки, трудовими, особистісними, 

психологічними і фізіологічними якостями, а також, що найбільш важливо, творчими 

здібностями. Кадровий потенціал підприємства наділений властивостями цілісності, які 

принципово відрізняють його від властивостей притаманних кожному працівникові 

окремо [3, с. 11]. 

Н.В. Краснокутська вважає, що кадровий потенціал  – це сукупність здібностей і 

можливостей кадрів забезпечувати досягнення цілей довгострокового (перспективного) 

розвитку підприємства [4].    

Наприклад, В.Н. Слиньков під кадровим  потенціалом розуміє кількісні та якісні 

показники кадрового ресурсу, що розкривають незалучені можливості, сили, внутрішні 

цінності, які можна використовувати у кадровій роботі [5, с. 107].  

Формування ринкових відносин, становлення в Україні соціально спрямованої 

держави зумовлюють зміну цільових настанов освіти та професійної підготовки як 

соціальної системи й елемента інфраструктури ринку парці, що передбачає не лише 

забезпечення потреб освітніх закладів спеціалістами різних професій та рівнів 

кваліфікації, а й задоволення різноманітних освітніх потреб особистості заради 

розвитку й самореалізації, що, в свою чергу, забезпечує конкурентоспроможність 

кадрового потенціалу на ринку праці. 

У процесі свого життя людина проходить ряд стадій та етапів навчання 

починаючи з закладів дошкільного виховання, початкова освіта, середня, професійно-

технічна, вища. Але для задоволення своїх потреб у сучасному суспільстві людина не 

може зупинятись на досягнутому, так як розвиток науково-технічного прогресу вимагає 

постійного вдосконалення  та набуття нових знань. Тому в сучасних умовах процес  

набуття нових знань набуває безперервного характеру.  

При вдосконаленні кадрового потенціалу самоосвіта та самовдосконалення 

вимагає затрат не лише вільного часу (обмежений не відновлюваний ресурс) так як, 

будь-який навчальний проект передбачає наявність вільного часу для самостійного 

навчання та здобуття знань, але й витрат значних коштів на купівлю періодичної 

літератури, навчальної літератури, використання сучасних засобів навчання 

мультимедійних  проекторів, персональних комп’ютерів, користування мережею 

Internet тощо.  

Перед Україною на сучасному етапі розвитку економіки та суспільства стоїть 

ряд невирішених завдань. Протягом останніх років освіта України фінансується за 

залишковим принципом. Причиною цього є нерозуміння цінності капіталовкладень в 

освіту, переважає хибна думка, що капіталовкладення в освіту є непродуктивними та не 
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приносять доходу, це в результаті призводить до незбалансованості між соціальним та 

економічним розвитком.    

Незадовільний стан справ в галузі освіти призводить до зниження освітнього 

рівня нації, падіння престижу освіти, деградації життєвих стандартів населення. В 

наслідок кризових явищ та загостренню економічної кризи відбувається відплив 

кваліфікованих кадрів, найкращої робочої сили за кордон. Це явище треба розглядати 

як послаблення інтелектуальної величі України, що прямо та опосередковано впливає 

на її конкурентні позиції на світовому ринку. 

Література: 1. Новий український тлумачний словник. Близько 20000 слів і 

словосполучень [Текст] / [укл. Н. Д. Кусайкіна, Ю. С. Цибульник; за заг. ред. д-ра 

філол. наук, проф. В. В. Дубічинського]. - Харків: Книжковий Клуб, 2008. - 608с.; 2. 

Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1981. – 1058 с.; 3. 

Білорус Т.В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства: монографія / 

Т.В. Білорус. — Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2007. — 174 с.; 4. 

Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : [навчальний 

посібник] / Н.С. Краснокутська. – К. :   Центр навчальної літератури, 2005. – 350 с.;      

5. Слиньков В.Н. Управление персоналом (Практические рекомендации) / В.Н.

Слиньков. – К. : Алерта, 2004. – 240 с.22. Лапін Є.В. Економічний потенціал 

підприємств промисловості:формування, оцінка, управління : автореф. дис. докт. екон. 

наук : 08.07.01 – економіка промисловості / Є. В. Лапін. – Х. : СумДУ, 2006. – 36 с. 

СУЧАСНЕ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРОЮ 

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ 

БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦІЇ 

Канд. фарм. наук, доц. Малініна Н.Г. 

Національний фармацевтичний університет 

Національний фармацевтичний університет (НФаУ) – лідер фармацевтичної 

освіти, єдиний в Україні галузевий університет. Це національний вищий навчальний 

заклад, історія якого починається з 1805 р. – часу заснування Імператорського 

Харківського університету.  

Сьогодні НФаУ це потужний науково-освітній комплекс, до складу якого 

входять:  49 кафедр;  Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації;  

Коледж НФаУ;  Центральна науково-дослідна лабораторія;  Державна науково-

дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів;  Клініко-діагностичний 

центр з лабораторією клінічної діагностики;  Проблемна лабораторія морфо-

функціональних досліджень;  Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних і 

імунологічних досліджень;  Науково-методична лабораторія з питань фармацевтичної 

освіти;  Лабораторія електротехніки та електроніки;  Центр дистанційних технологій 

навчання;  комп’ютерний центр. 

Історія кафедри менеджменту та маркетингу у фармації (далі - кафедра) 

розпочалася у 1992 р., коли за ініціативи ректора, академіка НАН України, професора 

Валентина Петровича Черних на базі Української фармацевтичної академії було 

створено першу в Україні кафедру, яку очолила доктор фармацевтичних наук, 

професор, Зоя Миколаївна Мнушко – заслужений діяч науки і техніки України, 

заслужений професор НФаУ, дійсний член Української академії наук.  

Вперше кафедрою були розроблені нові дисципліни і відповідні навчальні 

програми, визначені сучасні наукові напрямки досліджень, виданий перший підручник 

з менеджменту та маркетингу у фармації. У 1997 р. кафедра отримала ліцензії на 

підготовку фахівців за спеціальностями «Маркетинг», «Економіка підприємства» і 
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«Менеджмент організації», а у 2001-2002 рр. було акредитовано рівні «бакалавр», 

«спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю «Маркетинг». 

З жовтня 2013 р. кафедру очолює доктор фармацевтичних наук, професор 

Володимир Валентинович Малий. Колектив кафедри – це досвідчені фахівці, завдяки 

яким розроблено навчально-методичне забезпечення більше 30 дисциплін для 

здобувачів вищої освіти 8 спеціальностей. Слід зазначити, що співробітники одночасно 

з педагогічною працею займаються науковою діяльністю, здійснюють виховну та 

профорієнтаційну роботу, плідно працюють над створенням підручників, навчальних 

посібників, практикумів, навчальних відеофільмів та активно впроваджують 

дистанційні технології в освітній процес. 

Основним напрямом діяльності кафедри є навчально-методична робота. 

Сьогодні підготовка сучасного фахівця фармації повинна відповідати дійсним 

потребам фармацевтичного ринку, тому завданням кафедри є формування навчально-

методичного комплексу дисциплін, спрямованого на викладання теоретичних понять, 

категорій, систем, інструментарію, алгоритмів та тенденцій сучасного управління з 

адаптацією до специфіки практичної діяльності фармацевтичних та аптечних 

підприємств та закладів.  

Кафедра є випусковою за спеціальностями «Фармація», «Клінічна фармація» і 

«Маркетинг» та опорною з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації», «Етика 

та деонтологія у фармації» за спеціальністю «Фармація», з дисципліни 

«Фармацевтичний менеджмент та маркетинг» за спеціальністю «Клінічна фармація». 

Основними завданнями кафедри як опорної є:  узагальнення та впровадження 

передового досвіду викладання однопрофільних дисциплін у ВМ(Ф)НЗ;  розроблення 

пропозиції і рекомендацій щодо вдосконалення організації та методики підвищення 

якості підготовки здобувачів вищої освіти, інтернів, клінічних ординаторів, магістрів, 

аспірантів, професорсько-викладацького складу, робота над створенням нормативних 

документів з вищої медичної та фармацевтичної освіти;  участь у розробленні новітніх 

технологій навчання та державних стандартів освіти тощо. 

Динамічність дисциплін та періодичні зміни освітньо-кваліфікаційних 

стандартів з напрямків підготовки здобувачів обумовили постійний перегляд, 

удосконалення та оновлення методичних матеріалів. Навчальні дисципліни, закріплені 

за кафедрою за період існування (1992-2018 рр.) і кількість яких у різні періоди 

постійно змінювалася від 30 до 50 дисциплін, наприклад: «Менеджмент та маркетингу 

у фармації», «Етика та деонтологія у фармації», «Історія медицини та фармації», 

«Міжнародний маркетинг у фармації», «Маркетингові дослідження у фармації», 

«Маркетинг», «Менеджмент», «Логістика», «Маркетингові комунікації», 

«Маркетингова товарна політика», «Фармацевтичний маркетинг», «Товарна 

інноваційна політика», «Адміністративний менеджмент» та ін. 

На даний час найважливішими напрямами навчальної роботи кафедри є:  

розробка методологічної стратегії викладання фармацевтичних управлінських та 

маркетингових дисциплін у контексті європейської та міжнародної гармонізації;  

впровадження інноваційних форм організації навчального процесу з використанням 

інформаційних технологій;  створення програм навчальних дисциплін та 

вдосконалення навчально-методичного забезпечення аудиторної та самостійної роботи 

студентів на основі інноваційних педагогічних технологій з урахуванням освітнього 

простору зарубіжних ВНЗ фармацевтичного спрямування;  напрацювання досвіду 

організації підготовки студентів за дистанційною формою навчання;  комплексне 

методичне забезпечення навчального процесу кафедри навчально-методичними 

виданнями, зокрема підготовка підручників, навчальних посібників, методичних 

рекомендацій тощо  створення та оновлення тестових завдань для змістового, 

підсумкового модульного контролю;  розробка, поповнення банку тестових завдань до 

ліцензійного іспиту «Крок - 2» та їх експертна оцінка. 
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Для оптимізації навчального процесу на кафедрі підготовлено 10 підручників, 5 

монографій, близько 50 навчальних посібників, понад 140 методичних рекомендацій, 

розроблені 2 гіпертекстових електронних підручника, активно створюються видання 

для іноземних студентів англійською мовою, які сприяють підвищенню їх якості 

підготовки. Постійно удосконалюється методологічні бази викладання дисциплін в 

умовах кредитно-модульної систем. Розроблено електронні навчально-методичні 

матеріали з дисциплін, що викладаються на кафедрі та розміщенні в системі 

електронного навчання Moodle. Слід відмітити, що з усіх дисциплін, що викладається 

на кафедрі сформовано відповідні навчально-методичні комплекти українською, 

російською та англійською мовами. 

Таким чином, кафедра фармацевтичного маркетингу та менеджменту НФаУ 

продовжує підготовку наукових кадрів, активно бере участь у розробці освітньо-

професійних стандартів нового покоління, розвиває дистанційне навчання, збільшує 

кількість публікацій в англомовних фахових журналах, розширює та підтримує 

міжнародну діяльність шляхом налагодження партнерства у сфері освіти. 

Література: 1. Історія кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту: 

створення, становлення, реалії: монографія /В.П. Черних, В.В. Малий, З.М. Мнушко, 

І.В. Софронова. – Харків: НФаУ, 2017. - 356 с.; 2. Малий В.В. Історія створення та 

становлення кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту /В.В. Малий, 

І.В.Софронова, А.Б. Ольховська // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної 

економіки, науки, освіти, практики: збірник наук. робіт щоріч. V міжн. наук.-практич. 

дистанц. конф., м. Харків, 30-31 березня 2017 р. / ред. кол.: В.В.Малий, М.М. 

Слободянюк, А.Б. Ольховська та ін.  – Харків.: НФаУ, 2017. – С. 5-17.; 3. Навчально-

методична робота кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту: історичні 

аспекти та перспективи розвитку /В.В. Малий, О.Ю.Рогуля, А.Б.Ольховська, Л.П. 

Дорохова // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, 

практики: збірник наук. робіт щоріч. V міжн. наук.-практич. дистанц. конф., м. Харків, 

30-31 березня 2017 р. / ред. кол.: В.В.Малий, М.М. Слободянюк, А.Б. Ольховська та ін.  

– Харків.: НФаУ, 2017. – С. 18-28.

ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВНЗ - 

ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ І ОСВІТИ 

Канд. екон. наук, доц. Паламарчук І.В. 

Український державний університет залізничного транспорту 

Нам платять не за роботу, а саме за ту цінність, яку ми зробили під час роботи. 

О.О. Галкін 

Одним з ключових завдань у ході вдосконалення  освітнього процесу в сучасних 

умовах є посилення інтеграції науки і освіти. Така інтеграція має важливе значення, 

оскільки робить результати наукових досліджень швидко затребуваними, природним 

чином забезпечуючи трансформацію фундаментальної науки в освітній процес і 

практику. З'являється також опосередкований зв'язок науки і бізнесу через створювану  

інноваційну інфраструктуру, яка зазвичай формується навколо університетів. 

Сполучною ланкою стають кадри, в т. ч. студенти і аспіранти.  В даний час стає 

очевидним необхідність формування обґрунтованої стратегії розвитку науки і освіти, 

яка б не тільки окреслювала соціально-економічні орієнтири, а й пропонувала 

конкретні механізми формування економіки знань в країні, що є найважливішою 

проблемою наукового пошуку. 

У трактуванні поняття інтеграції науки і освіти в першу чергу слід враховувати, 

що мова йде про взаємопроникнення трьох сфер  діяльності людини - наукової, 
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освітньої та економічної. В даному випадку конкретно простежується діалектичний 

зв'язок між формою і змістом діяльності. Але таке злиття форм, об'єднання 

організаційних структур в освітній, науковій та комерційної діяльності, - не в 

загальному порядку, але призведе до взаємопроникнення на рівні змісту подібної 

діяльності. 

Це ще раз доводить актуальність інтеграції науки та освіти комплексної 

діяльності, яка покликана вирішувати такі завдання: 

1) підвищення якості освіти та підготовка науково-технічних кадрів, що

володіють сучасними знаннями на рівні новітніх досягнень науки і технологій та 

практичним досвідом участі в наукових дослідженнях, отриманих в процесі навчання; 

2) залучення в науку і освіту талановитої молоді та її закріплення в цих сферах

діяльності; 

3) підвищення ефективності використання кадрових, інформацію цінних і

матеріально-технічних ресурсів наукових організацій і вищих навчальних закладів при 

проведенні фундаментальних і прикладних досліджень та підготовці наукових кадрів; 

4) активізація взаємозв'язків з підприємницьким сектором економіки і

корпоративної наукою, процесів комерціалізації результатів наукових досліджень і 

розробок і передачі технологій в реальний сектор економіки. 

Аналіз форм інтеграції науки і освіти показує, що з метою реалізації зазначених 

завдань велика увага приділяється підвищенню кваліфікації кадрового складу. При 

цьому в системі підвищення кваліфікації як вчителів, так і викладачів домінують 

статичні підходи, превалює форма над змістом, слабо розвинені моральні і матеріальні 

стимули, мотивація для підвищення рівня знань та професійної майстерності педагогів. 

Найбільш активно підвищує свою кваліфікацію категорія старших викладачів і 

доцентів. Більший акцент на самоосвіту роблять викладачі-стажисти та декани, 

проректори вищих навчальних закладів. Найбільш поширену форму стажувань на 

підприємствах воліють старші викладачі та доценти. У свою чергу стажування в вузах 

охоплюють як викладачів, старших викладачів, так і доцентів, і професорів. 

Стан системи вищої освіти в країні є одним з конкурентних чинників 

підвищення інтелектуального, культурного рівня суспільства і визначає можливості 

реалізації стратегічних завдань структурних ринкових змін. Якість системи вищої 

освіти багато в чому визначається  станом кадрового корпусу освітніх систем. Головне 

цільове призначення системи освіти - збереження, трансляція і трансформація культури 

- реалізується, перш за все, самі носії цієї культури, яким є кадровий потенціал вузу, 

тому аналіз, оцінка та розробка стратегії його розвитку в даний час мають особливої 

актуальності. Формування кадрового потенціалу викликає необхідність використання 

нових наукових підходів їх підготовки в навчальних закладах. 

Тільки за умови постійного самовдосконалення, внутрішньої  мотивації на 

заняття наукою і підвищення кваліфікації можливе підвищення професійних 

компетенцій сучасного педагога і відповідно кадрового потенціалу навчального 

закладу. 

Література: 1. Вакуленко В. М. Інтеграція освіти і науки: історичний аспект. . 

Педагогіка вищої та середної школи. –2016- Вип. 48. Режим доступу електронного 

видання- http://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2346/1958; 2. Клімова Г. П. 

Інноваційний розвиток вищої освіти України: методологічний аспект аналізу / І. П. 

Клімова // Актуальні питання інноваційного розвитку. – 2012. – № 3. – С. 50–57. 

http://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2346/1958
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СТАН ФІНАНСУВАННЯ НАУКИ І ОСВІТИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

Канд. екон. наук, доц. Редзюк Є.В. 

ДУ "Інститут економіки та прогнозування" НАН України, м.Київ 

Однією з провідних причин несистемного, неефективного і незбалансованого 

соціально-економічного розвитку України є обмежене та диспропорційне фінансування 

науки і освіти. Враховуючи сучасну сировинно-добувну і аграрну спрямованість 

економіки України, відзначимо, що в таких умовах надважливим фактором відходу від 

екстенсивних форм виробництва до більш продуктивних, складних та інноваційно 

спрямованих форм виробництва і підприємництва є посилення ролі науки і освіти в 

процесі створення доданої вартості в економіці України. 

У світовій практиці прийнято вважати, що прибуток від капіталовкладень у 

сферу науки і освіти становить 100–200 % і набагато перевищує прибутки від інших 

галузей. Один долар, витрачений на науку, приносить від 4 до 7 доларів прибутку. Але, 

пряме збільшення асигнувань може не призвести до очікуваних позитивних зрушень, 

якщо інфраструктурно, ментально і адміністративно суспільно-державні інститути не 

готові ефективно використати таке фінансування.  

Україна має вагомий науковий та науково-технічний потенціал, відомі наукові 

школи та визначні наукові досягнення, що сконцентровані в академічній, вузівській та 

галузевій сферах. Так, станом на 2016 р. наукові  дослідження  і розробки в Україні 

виконували 972 організації, 46,6% з яких належали до державного сектору економіки, 

37,7% – до підприємницького, 15,7% – вищої освіти. Найбільша кількість організацій 

була підпорядкована Національній академії наук України (181). Міністерству освіти і 

науки України – 119, Національній академії аграрних наук України – 86, Міністерству 

аграрної політики та продовольства України – 51, Міністерству охорони здоров'я 

України та Національній академії медичних наук по 35, Міністерству економічного 

розвитку і торгівлі України – 34, Національній академії педагогічних наук  –  12 

організацій. Майже третина загальної кількості наукових організацій розташована у 

м.Києві, 16,5%  – у Харківській, 7,5% – Львівській, 6,0% – Дніпропетровській та 4,8% – 

в Одеській областях. Щодо видів економічної діяльності, то протягом 2014–2016 рр. 

найвища частка інноваційних підприємств була на підприємствах інформації та 

телекомунікації (22,1%), переробної промисловості (21,9%), фінансової та страхової 

діяльності (21,7%) та діяльності у сфері архітектури та інжинірингу (20,1%). Упродовж 

2014–2016 рр. частка підприємств в Україні, які займались інноваційною діяльністю, за 

рекомендованими видами економічної діяльності становила 18,4%, у т.ч. здійснювали 

технологічні інновації – 11,8% (5,7% – продуктові та 10,3% – процесові), 

нетехнологічні – 13,4% (8,7% – організаційні та 10,2% – маркетингові) [1;3;4]. 

Відзначимо, що Україна  в цілому має значний науково-освітній потенціал, 

функціонують науково-технічні школи, але якщо порівняти з рівнем фінансування 

науки в країнах ЄС і в провідних країнах світу, то в 2015-2016 рр. наукоємність ВВП 

України зменшилася до найменшого історичного значення – 0,57%. При цьому, за 

останні майже 20 років вона скоротилася у понад 2 рази. В більшості країн ЄС, 

особливо у країнах-сусідах, навпаки, довгострокові тенденції є позитивними. 

Привертає увагу те, що Туреччина, Португалія, Китай та Угорщина у понад 2 рази 

збільшили фінансування наукових досліджень і розробок. Продовжують демонструвати 

позитивну динаміку і такі розвинені країни, як США, Німеччина та Японія, що є 

свідченням їхнього усвідомлення ролі науки у забезпеченні конкурентоспроможності 

економіки. При цьому темпи зростання, зважаючи на високий рівень їх ВВП, також є 

досить значними. Більш точно ставлення держави до науки характеризує питома вага 

фінансування наукових досліджень і розробок у витратах державного бюджету. У 
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проекті Державного бюджету України на 2017 рік цей показник становить близько 

0,55%, що менше, ніж у 2016 (0,58%) та у 2015 р. (0,7%). В грошовому вимірі урядом 

пропонується витратити на ці заходи у 2017 році майже 5,5 млрд грн (3,9 млрд грн за 

загальним фондом та 1,5 млрд грн за спеціальним фондом державного бюджету). 

Зазначимо, що в реальному вимірі витрати на наукові дослідження і розробки (ДіР) в 

Україні характеризуються негативною динамікою, адже номінальне зростання 

повністю нівелюється зростанням інфляції. Так, ступінь зносу основних засобів у 2015 

р. у секторі ДіР становила 63,4%. При цьому вартість основних засобів, на які повністю 

нараховано амортизацію, становила 956 млн грн., проти 847 млн у 2014 році. Для 

порівняння: у 2014 р. у таких країнах ЄС, як Австрія, Бельгія, Великобританія, 

Словаччина, ступінь зносу основних засобів у секторі ДіР не перевищував 40%. 

Зазначимо, що питома вага асигнувань на ДіР у витратах бюджету (GBAORD) у 

країнах-лідерах становила: у США – 2,06% (2014 р.), Японії – 1,78% (2014 р.), 

Південній Кореї – 3,78% (2013); а середньозважений по ЄС-28 показник становив у 

2015 році 1,36% (медіанне значення – 1,15%) [2]. 

В цілому, Україна відстає в світі і серед країн Європи за усіма показниками 

фінансування та підтримки інновацій, науки і досліджень, окрім показників охоплення 

вищою освітою. Тому система державного фінансування науки та управління науково-

технічним розвитком в Україні не виконує своєї функції щодо перетворення науки на 

рушійну силу економічного розвитку. Абсолютні і відносні показники фінансування 

науки і освіти в Україні суттєво відстають від країн ЄС і провідних економічно 

розвинутих країн світу.  Тому необхідно суттєво збільшувати фінансування 

перспективних наукових напрямків в Україні та формувати оновлене інституційне 

середовище вітчизняного підприємницько-виробничого сектору. На наш погляд, 

існуюче монопольно-торговельне і сировинно-аграрне середовище в Україні не дає 

розкритись науковому, освітньому, технічному і технологічному потенціалу в повній 

мірі. Примітивізм в промисловості і зосередженість в торгівлі імпортом можна 

подолати за рахунок зменшення ролі в економіці України штучних олігархічно-

монопольних утворень.   

Відзначимо, що в умовах деолігархізації і демонополізації конкурентне 

середовище буде вимагати від підприємницького сектору більш активного пошуку 

ринків збуту, пропозиції більш інноваційних товарів і послуг тощо, що в свою чергу 

сформує системний попит на наукоємну продукцію. Крім того, якщо проаналізувати 

регіональну зосередженість, то наукову діяльність в Україні зосереджена на 70-75% в 5 

областях України, що потребує децентралізації та регіоналізації освітніх та наукових 

заходів. Тому важливою складовою успішного упровадження інноваційного механізму 

розвитку регіонів в частині управління інвестиційними проектами є формування 

технологічної інфраструктури, що передбачає інформаційну підтримку процесів 

трансферу й комерціалізації технологій, пошуку партнерів для технологічного 

співробітництва. В цьому контексті необхідно з збільшенням фінансування регіонів не 

тільки на інфраструктуру, як діє на даний момент Кабінет Міністрів України, але й, на 

наш погляд, необхідно закладати кошти на фінансування інновацій, освітньо-

просвітницьких програм, на підтримку інноваційно-підприємницького сектору і 

наукових закладів в регіонах. 

Література: 1. Державна служба статистики України / Наука, технології та 

інновації / Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 2014-2016 

років (за міжнародною методологією, без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 

антитерористичної операції) / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm; 2. Єгоров І.Ю., Грига 

В.Ю. Інноваційна та науково-технічна діяльність в Україні в контексті політики 

Євроінтеграції: тенденції та проблеми // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН 
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України, Випуск 5-6 (85-86), 2017 / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_85_86/egorov_innovatsiina.pdf; 3. Ляшенко О.М. 

Результативність бюджетного фінансування наукових досліджень України // 

Національний інститут стратегічних досліджень / Аналітична записка /  [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/2873/; 4. Наукова та 

інноваційна діяльність України у 2016 році: стат. зб. – К.: Державна служба статистики 

України, 2017. – С. 76 

СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Канд. экон. наук., доц. Смирнова П.В., канд. экон. наук., доц. Бугрименко Р.М. 

Харьковский государственний университет питания и торговли 

В жизни современной молодежи произошли качественные изменения. Они 

затронули отношения с семьей и друзьями, опыт, получаемый в системе образования и 

на рынке труда, в сфере досуга и образа жизни, то есть всего того, что дает им 

возможность утвердиться в качестве полноправных субъектов мира взрослых. Многие 

из этих изменений являются прямым следствием реструктуризации рынка труда, 

возросшей потребности в квалифицированной рабочей силе, гибких форм занятости и 

социальной политике, приведших к продлению того периода, когда молодые люди 

остаются зависимыми от своей семьи. В результате этих изменений современные 

молодые должны учитывать целый ряд рисков, до того не известных их родителям. При 

этом следует подчеркнуть, что данное обстоятельство не зависит от социального 

происхождения или гендера. Более того, эти изменения произошли за сравнительно 

короткий период, что затруднило адаптацию к ним и привело к усилению фактора 

неопределенности в процессе социализации личности. 

 В свою очередь эта неопределенность является источником стресса и 

уязвимости. Несмотря на то, что социальные структуры подверглись фрагмен- тации, 

изменили свою форму и становятся все более неопределенными, жизненные шансы 

молодых людей всё-таки могут быть прогнозируемы при условии знания того места, 

который индивидуум занимает в социальной структуре. В реальной жизни социально-

классовая и гендерная принадлежности остаются ключевыми для понимания 

жизненного опыта молодых людей. 

Трудовые отношения, которые выступали в качестве краеугольного камня 

традиционного классового анализа, а также профессиональная принадлежность, 

претерпели существенные изменения. Для многих трудовые отношения стали более 

ненадежными, а умение управлять рисками в этой сфере превратилось в существенный 

ресурс для обеспечения собственного благополучия. При этом речь идет не о 

финансовых рисках, а о социальных, которые снижают уровень безопасности рынка 

труда. В своей книге «В обществе риска» (1992) Бек утверждает, что западный мир 

является свидетелем исторической трансформации [1, с. 35]. На место индустриального 

общества приходит новый модерн, в рамках которого мир предстает потенциально 

опасным местом, в котором господствует ситуация риска. Эти риски варьируются от 

угрозы ядерной войны и экологической катастрофы до рисков повседневной жизни 

индивидуума. Прежнее состояние безопасности разрушено, и люди все в большей 

степени оказываются озабоченными тем, чтобы предотвратить или убрать из своей 

жизни те риски, которые постоянно воспроизводятся, что является неотъемлемой 

частью модернизации. Жизненные шансы людей остаются сильно зависимыми от 

социальной структуры, в то же время они все в большей степени пытаются решить свои 

проблемы на индивидуальном, а не на коллективном уровне. Так, например, 

безработица может восприниматься в качестве следствия недостатка квалификации со 

стороны индивидуума, а не в качестве результата общего падения спроса на рабочую 
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силу. Аналогично этому, проблемы, с которыми сталкиваются выпускники 

университетов менее развитых территорий можно рассматривать в качестве отражения 

их слабой успеваемости, а не как следствие материальных обстоятельств и недостатка 

компенсаторных механизмов в высшей школе.  

Индивидуализация риска может означать, что ситуации, которые в других 

условиях вели бы к призыву к политическим действиям, в настоящее время 

интерпретируются как нечто, что может быть решено только на личностном уровне при 

помощи собственных действий человека. Поиск решений по преодолению неравенства 

все в большей степени становится сфокусированным на «недостатках» личности, а не 

социальных и экономических структур.  

В современном мире молодые люди сталкиваются с новыми рисками и новыми 

возможностями. Традиционные связи между семьей, высшей школой и работой 

ослабевают по мере того, как молодые отправляются в путь к взрослости по различным 

маршрутам, многие из которых характеризуются неопределенностью результата. 

Однако большее разнообразие выбора пути способствует тому, что становится менее 

заметной та степень, до которой существующие модели неравенства просто воспро-

изводятся иным образом. Более того, именно возможности большего выбора различных 

путей приводят к тому, что молодые люди склонны воспринимать свой путь как 

уникальный, а риски – как требующие индивидуального, а не коллективного решения. 

Сама идея, что ощущение риска конструируется культурой, и что существует 

неизбежное несоответствие между объективными рисками и субъективными 

ощущениями этих рисков, достаточно противоречива и требует дальнейшего научного 

осмысления и подкрепления. В то же время представляется достаточно обоснованным 

утверждение Дж. Адамса о том, что восприятие людьми риска, связанного с 

различными видами поведения, социально сконструировано и зависит от опыта и норм 

соответствующей социальной группы [2].  

Так, например, попытка поступления в университет может восприниматься как 

рискованная молодым человеком из семьи неквалифицированного рабочего, в то время, 

как для молодого человека, имеющего тот же уровень образования, но принадлежащего 

к высшему среднему классу, она будет выглядеть вполне естественной и обреченной на 

успех. Изменения в экономике, разрушение социальных структур, присущих обществу, 

распространение образования, повышение роли рекомендаций для поступления на 

работу означают, что на сегодняшний день индивидуумы все в большей степени 

оказываются ответственными за свою собственную судьбу. Личная ответственность и 

достижения – это те ценности, значение которых постоянно подчеркиваются 

институтами образования и СМИ, и это при том, что в реальности молодые люди 

нередко остаются беспомощными.  

Сочетание индивидуальной ответственности и подотчетности. Уязвимость и 

недостаточные возможности контроля, ведут к повышенному ощущению риска, 

нестабильности и социальной опасности. Состояние сомнения проникает во все 

аспекты социальной жизни, и самоидентификация, становясь хрупкой, постоянно 

заново интерпретируется. Эта постоянная новая интерпретация идентичности означает, 

что жизнь превратилась в «рефлексивный проект»: индивидуумы постоянно 

вынуждены реконструировать свои биографии в свете меняющегося опыта.  

Литература: 1. Beck U. Risk Society: Towards a New Modernity / Beck U. – New 

Delhi : Sage, 1992.; 2. Adams J. Risk / Adams J. – London : Routledge, 1995. 
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ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

ас. Токар І.І. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

До структури кадрового потенціалу закладу вищої освіти можна віднести такі 

складові, як науковий та кадровий потенціал його працівників. 

В свою чергу, в роботі [1] зазначається, що до складу наукового потенціалу 

закладу вищої освіти можна віднести: 

– об’єм і якість наукових знань та їх практична значимість;

– об’єм фінансування досліджень і розробок;

– чисельність наукових та інших працівників, що здійснюють дослідження і

готують розробки, рівень їх кваліфікації; 

– наявність мережі наукових закладів, експериментальних центрів та інших

організаційних структур, які залучаються до здійснення досліджень і розробок; 

– матеріально-технічна база наукових досліджень і розробок (прилади,

матеріали тощо); 

– оптимальний розподіл кадрових і матеріальних ресурсів за напрямами

(темами) наукових досліджень і розробок; 

– рівень організації й управління науковими дослідженнями і розробками у

межах закладу чи мережі; 

– стан науково-інформаційної бази;

– рівень розвитку міжнародних наукових зв’язків, міра використання досягнень

світової науки; 

– результативність (продуктивність, ефективність) наукової діяльності 

науковців. 

В свою чергу, педагогічний потенціал закладу вищої освіти представляє собою 

досягнутий рівень освітньо-професійної підготовки педагогічних кадрів і ресурси, що 

використовуються для його подальшого підвищення відповідно до суспільних вимог, 

пов’язаних зі сферою, зокрема, технічної освіти [1]. 

Таким чином, під науково-педагогічним потенціалом (НПП) технічного закладу 

вищої освіти будемо розуміти сукупність таких властивостей, що забезпечують його 

стійкий розвиток в контексті підготовки висококваліфікованих випускників-фахівців 

технічного профілю, а також результативність діяльності його науковців. 

На ефективність використання науково-педагогічного потенціалу закладу вищої 

освіти впливає низка негативних та позитивних факторів.  

Так, зокрема, негативний вплив на функціонування НПП здійснюють наступні 

фактори: 

– відсутність перспектив працевлаштування науково-педагогічних працівників

та самореалізації у межах вітчизняного наукового середовища; 

– вікове старіння професорсько-викладацького складу вищої кваліфікації;

– значна вартість досліджень при низькій долі фінансування, а також їх

апробації; 

– підвищення вимог з боку МОН України щодо атестації науково-педагогічних

працівників; 

– низький престиж наукового сектору серед молодих науковців у порівнянні з їх

роботою у бізнес-структурах; 

– висока конкуренція серед претендентів на вакантні посади НПП закладу у

зв’язку зі скороченням кадрів; 

– зовнішня міграція науковців вищої кваліфікації тощо.

До позитивних факторів слід віднести: 
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– розробку заходів щодо досягнення гендерного паритету в структурі розподілу

науковців вищої кваліфікації; 

– комерціалізацію науки;

– впровадження новітніх інформаційно-освітні систем і технологій навчання;

– стимулювання розвитку наукових шкіл;

– євроінтеграційне співробітництво з провідними закладами вищої освіти ЄС;

– участь закладів вищої освіти у міжнародних проектах, конкурсах та грантах

тощо; 

– створення нових науково-освітніх кластерів, які об’єднують вищі навчальні

заклади, різноманітні експертно-аналітичні, дослідницькі центри та дослідницько-

навчальні структури різного рівня; 

– пошуку шляхів збереження своєї ідентичності в контексті 

загальноглобалізаційних змін та ін. 

В свою чергу, керівництво закладу вищої освіти технічного профілю повинне 

створювати умови для ефективного функціонування НПП з позиції стимулювання його 

саморозвитку та самовдосконалення. Накопичення потужного наукового капіталу 

дозволить закладам вищої освіти не лише забезпечувати підготовку фахівців з вищою 

технічною освітою, а й здійснювати наукові дослідження. 

Література: 1. Степанець І.О. Взаємозв’язок освітнього і наукового потенціалу у 

контексті науково-методичної роботи педагогічного ВНЗ / І.О. Степанець 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/viewFile/2876/2644 

ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ СИТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

(ЕВОЛЮЦІЯ) 

викл. Устіловська А.С. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Розвиток поняття «управління персоналом» бере початок в 20-30 роках ХХ 

століття, саме тоді вперше виникли спеціалізовані служби з питань кадрів, а 

насамперед управління працівниками. Спочатку робота цих служб була пов’язана з 

веденням документації, підрахунком та виплатою заробітної плати, а така робота, як 

управління персоналом, проводилась виключно вищим керівництвом організації.  По 

мірі економічного розвитку і появі вищих організацій управління персоналом 

перетворилось в особливу функцію управління, яка вимагає спеціальних знань і умінь. 

В організаціях створювались спеціальні підрозділи, де працюють люди із спеціальними 

знаннями – відділи людських ресурсів. З розвитком НТП у другій половині XX століття 

значно розширились функції цих відділів і їх значення для підприємств [6].  

На підприємствах в останню чергу з’явилась саме складова персоналу, набагато 

пізніше, ніж складова виробництва, маркетингу та фінансів. В 60-х роках вона 

пережила значні деформації, які в 80-х роках набули чималого прискорення, тому в цей 

період головною проблемою стають «людські ресурси».   

В перший час місія управління персоналом прагнула пристосувати людей 

(працівників) до кадрового розпису та змін, які притаманні тій, чи інший специфіці 

підприємств та перетворень, що на них відбуваються.  

В даний час основними напрямками діяльності кадрових служб є: забезпечення 

комплексного вирішення завдань якісного формування й ефективного використання 

кадрового потенціалу на основі управління всіма компонентами людського фактора: від 

трудової підготовки і профорієнтації молоді до піклування про ветеранів праці; широке 

впровадження активних методів пошуку і цілеспрямованої підготовки потрібних 

підприємству і галузі працівників. Основною формою залучення працівників повинні 

стати договори з навчальними закладами. Актуальною є випереджаюча підготовка 
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робітників і спеціалістів для освоєння нової техніки і технології в галузях народного 

господарства, що вимагає від кадрових служб удосконалення планування підготовки 

кадрів; планомірна робота з управлінським персоналом, з резервом для заміщення, 

висунення, яке повинно ґрунтуватися на таких організаційних формах, як планування 

ділової кар'єри, підготовка кандидатів на заміщення посад за індивідуальними планами, 

ротаційні переміщення керівників і спеціалістів, навчання на спеціальних курсах і 

стажування на відповідних посадах; активізація діяльності по стабілізації трудових 

колективів, підвищення трудової і соціальної активності працівників на основі 

удосконалення соціально-культурних і морально-психологічних стимулів; забезпечення 

соціальних гарантій у сфері зайнятості, що вимагає від працівників кадрової служби 

дотримання порядку працевлаштування і перенавчання працівників, які вивільняються, 

надання їм встановлених пільг і компенсацій; перехід від переважно адміністративно-

командних методів управління кадрами до демократичних форм оцінки, підбору та їх 

розміщення, широкої гласності в кадровій роботі; оновлення науково-методичного 

забезпечення кадрової роботи і матеріально-технічної та інформаційної бази. Доцільно 

використовувати типову програму «АСУ - кадри». 

Таким чином, суть роботи управління персоналом полягає у визначенні, що 

конкретно, ким, як і за допомогою чого будуть вирішуватись питання кадрової 

політики. Вирішення цих завдань ґрунтуються на основних методах управління. 

Об'єктом кадрової роботи є персонал як такий, а її суб'єктом - працівники, посадові 

особи й організаційні структури, які відповідають за роботу з кадрами і повинні 

забезпечити: максимальне використання потенціалу досвідчених спеціалістів, навчання 

і висунення для їх заміни тільки тих молодих працівників, які уже здатні 

високопрофесійно працювати в ринкових умовах; виявлення тих, які гальмують 

розвиток підприємства; висунення на керівні посади власних працівників, а не зі 

сторони; розвиток здібностей працівників; задоволення потреб колективу; піклування 

про своїх працівників [6]. 

Таблиця 1.1 – Добірка визначень поняття «управління персоналом» вітчизняних 

науковців  
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Л.І. Михайлова 

Сукупність усіх управлінських рішень та видів діяльності, 

що безпосередньо зв’язані з організацією впливу на 

людей, які працюють на підприємстві чи в установі [1]. 

Л.В. Балабанова, О.В. 

Сардак  

Процес планування, наймання, оцінювання, розвитку та 

мотивації персоналу, спрямований на ефективне його 

використання та досягнення цілей підприємства та 

працівників[2].  

В.Г. Никифоренко 

Комплексна прикладна наука про організаційно-

економічні, адміністративно-управлінських, технологіч-

них, правових, групових і особистісних факторах, 

способах і методах впливу на персонал підприємства для 

підвищення ефективності в досягненні цілей організації 

[3]. 

А.О. Азарова 

Вміння досягати поставлених цілей, виконуючі певні 

завдання із використанням праці, інтелекту і мотивів 

поведінки інших людей [4]. 

М.Д. Виноградський 

Діяльність спрямована на вирішення службових проблем, 

підтримку розвитку персоналу, кожного окремого 

працівника, удосконалення умов праці з метою виконання 

завдань організації [5]. 
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Література: 1. Михайлова Л.І. Управління персоналом. Підручник – К: Центр 

учбової літератури, 2007. – 248 с. 2. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління 

персоналом. Підручник – К: Центр учбової літератури, 2011. – 468 с. 3. Никифоренко 

В.Г  Управління персоналом: Навчальний посібник. 2-ге видання, виправлене та 

доповнене. – Одеса: Атлант, 2013 р. – 275 с. 5. Управління персоналом : навч. посіб. / 

А. О. Азарова, О. О. Мороз, О. Й. Лесько, І. В. Романець; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 

2014. – 283 с. 6. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Управління 

персоналом 2-ге видання: Навчальний посібник – К: Центр учбової літератури, 2009. – 

502 с. 6. http://library.if.ua/book/45/3069.html 

РОЛЬ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 

Канд. екон. наук, доцент Фурса В.А., канд. соц. наук Бобро Н.В. 

Харківський Національний Університет внутрішніх справ 

У сучасних умовах, коли успіх розвитку економіки держави залежить від 

впровадження інновацій у різних галузях, стрімке зростання ролі людини у виробничих 

процесах виводить на перший план проблеми формування та ефективної реалізації 

людського (інтелектуального) потенціалу. Без ефективного використання людського 

(інтелектуального) потенціалу саме існування сучасного суспільства неможливе. Тому 

особливу цінність для держави становить кваліфікація кадрів, які повинні володіти 

знаннями в різних галузях науки, техніки тощо. Розвиток наукових досліджень та 

удосконалення нових технологій, а також швидкість впровадження отриманих 

результатів визначають потенціал держави. Адже стратегія економічного та 

соціального розвитку вимагає ефективного використання досягнень вітчизняної науки і 

техніки для вирішення соціальних, економічних, культурних та інших проблем 

суспільства. Стан та перспективи розвитку науки і технологій є важливим елементом 

державної політики соціально-економічного розвитку України. 

Сьогодні можна з впевненістю стверджувати, що на державному рівні за роки 

незалежності України було втілено низку заходів, які суттєво вплинули на збереження 

вітчизняної системи освіти, стабілізацію її стану та подальшого розвитку. Аналізуючи 

законодавчу базу трансформації освіти після проголошення незалежності в Україні ми 

розділяємо точку зору українського політика Краснякова Є.В., який брав безпосередню 

участь у підготовці та прийнятті низки законів України, що регламентують відносини в 

галузі вітчизняної освіти. Останній встановив наступну періодизацію розвитку 

українського освітянського законодавства:   

- Першим етапом еволюції освітянського законодавства стало обґрунтування 

нових підходів до цього процесу, прийняття 25 травня 1991 р. Закону України “Про 

освіту”, створення у 1992 році Академії педагогічних наук України, як вищої галузевої 

наукової установи.   

-  Другим етапом став І з”їзд педагогічних працівників держави. Цей з”їзд 

прийняв, а Кабінет міністрів затвердив окремо постановою Державну національну 

програму “Освіта” (“Україна ХХІ століття”) – перший стратегічний документ розвитку 

вітчизняної системи освіти.   

-  Третій етап – це теоретичні обґрунтування підготовки змін і доповнень до 

Закону України “Про освіту”, проведення парламентських слухань з питань 

подальшого розвитку освіти, прийняття нової редакції закону 23 березня 1996 року, 

прийняття Конституції України 28 червня 1996 року.   

- Четвертий етап пов”язаний з теоретичним обґрунтуванням ухвалення законів 

прямої дії, які б регулювали відносини у підсистемах освітньої галузі, а саме законів 

України “Про професійно-технічну освіту” (10.12.1998), “Про загальну середню освіту” 

http://library.if.ua/book/45/3069.html
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(13.05.1999), “Про позашкільну освіту” (22.06.2000), “Про дошкільну освіту” 

(11.07.2001), “Про вищу освіту” (17.01.2002).  

- П“ятий етап – це втілення в життя окремих положень освітянських законів 

прямої дії через розробку нормативно – правової бази (стандартизація змісту освіти, 

ліцензування, атестація, гуманізація та демократизація освіти, методологічна 

переорієнтація процесу навчання на розвиток особистості, тощо).      

- Шостий етап – це обґрунтування подальшого розвитку законодавства про 

освіту, а також прийняття на загальнодержавному рівні єдиного стратегічного 

документа, який визначив довготривалі пріоритети державної політики у сфері освіти. 

Необхідно звернути увагу, що в той час, завдання реформування освіти в Українській 

державі були такими:  

1. Відродження і розбудова національної системи освіти як найважливішої ланки

виховання свідомих громадян Української держави. 

2. Виведення освіти в Україні на світовий рівень шляхом докорінного

реформування її концептуальних, структурних, організаційних засад. 

3. Подолання монопольного становища держави в освітній сфері через

створення на рівноправній основі недержавних навчально-виховних закладів. 

4. Формування багатоваріантної інвестиційної політики в галузі освіти.

Аналізуючи результати трансформації освітньої системи, Фінніков Т. виділяє 

такі основні зрушення, що відбулися протягом 90 - х років:  запровадження ступеневої 

системи вищої освіти, а також чотирьох рівнів акредитації вищих навчальних закладів 

та дипломів їх випускників: рівень І —технікуми, а також подібні до них училища й 

школи, що готують молодших спеціалістів; рівень II — коледжі, які готують бакалаврів 

за чотирьохрічною програмою на базі повної загальної середньої освіти; рівні III і IV — 

університети, академії, інститути, які готують бакалаврів і спеціалістів (заклади рівня 

III), а також магістрів (заклади рівня IV).   

Незріла деідеологізація вищої освіти набула характеру формального вилучення 

комуністичної ідеології з навчальних закладів, але залишила ряд складних і досі 

нерозв’язаних проблем:  не вдалося сформувати нової методології викладання 

дисциплін соціально – гуманітарного циклу; значна частина викладачів дисциплін 

соціально – гуманітарного циклу залишились у полоні марксистських схем і уявлень 

суспільного розвитку; зосередження практично необмеженої влади в руках 

університетського менеджменту без розвинених демократичних традицій громадського 

контролю призвело до посилення бюрократизованості та корумпованості у вищих 

навчальних закладах.   

Вироблення нового погляду на гуманізацію та гуманітаризацію вищої школи 

знайшло відображення в наступних рішеннях: відчутно збільшено та уніфіковано 

обов’язковий цикл дисциплін гуманітарного спрямування, який збагатився рядом 

актуальних навчальних курсів і сучасних світоглядних концепцій; урізноманітнилася 

методика вивчення соціально–гуманітарних дисциплін за рахунок відмови від вузького 

кола усталених догматичних прийомів (наприклад, обов’язкове і велике за обсягом 

конспектування першоджерел), натомість, укорінився полегшений белетристичний 

стиль викладання більшості цих дисциплін; вищі навчальні заклади отримали більше 

свободи у визначенні програм соціально–гуманітарних дисциплін, стали заохочуватись 

авторські методики їх викладання, з’явився достатній вибір альтернативних 

підручників із цих дисциплін; було фактично демілітаризовано навчальний процес у 

цивільних вищих навчальних закладах (ліквідовано більшість військових кафедр, 

військова підготовка перестала бути обов’язковою, скасовано обов’язкове вивчення 

цивільної оборони); істотно зменшено підготовку фахівців у військових вищих 

навчальних закладах, скорочено їх мережу, розвинена практика підготовки військових 

фахівців у цивільних навчальних закладах. 
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Роботодавці, зацікавлені у підготовці високоякісного науково-кадрового 

резерву, на нашу думку, не повинні залишатися осторонь від проблем вищої освіти. 

Мотивація повинна бути спрямована на безпосередню участь у формуванні якісної 

робочої сили завдяки впливу на зміст навчального процесу вищої професійної освіти, 

забезпечення професійно-практичної підготовки студентів і як наслідок сприяння у 

працевлаштуванні випускників. Зараз особливу актуальність набуває проблема 

моніторингу щодо якості вищої освіти на національному рівні, як системи постійного 

спостереження та контролю за процесами, що відбуваються у вищій освіті на 

загальнодержавному, регіональному рівнях та в кожному вищому навчальному закладі. 

Стратегічна ціль моніторингу полягає в забезпеченні громадськості достовірною, 

об'єктивною та точною інформацією про якість освітньої діяльності, що надається 

вищими навчальними закладами, які, безумовно, не завжди відповідають вимогам 

діючого чинного законодавства та європейським стандартам. Важливим ресурсним 

показником вважається чисельність наукових кадрів, зайнятих у сфері досліджень і 

розробок. Як і у попередні роки, у 2017 р. продовжувалася тенденція скорочення 

загальної чисельності працівників організацій, які виконували наукові та науково-

технічні роботи. 

Усіх працівників вищих навчальних закладів поділяють на професорсько–

викладацький склад (педагогічні та науково–педагогічні працівники), науково–

дослідний склад (спеціалісти, що виконують науково–дослідні, проектно–

конструкторські та технологічні роботи), навчально–допоміжний (методисти, 

лаборанти тощо) і адміністративно– господарський персонал. Окремої уваги заслуговує 

аналіз даних щодо підготовки науково-педагогічних кадрів. Чисельність фахівців з 

науковими ступенями докторів і кандидатів наук має позитивну тенденцію. 

Можна зробити висновок, що в цілому система вищої освіти в Україні має 

значний потенціал для суттєвого покращення ключових позицій 

народногосподарського комплексу держави. Інтеграція України у світовий освітній 

простір вимагає постійного вдосконалення національної системи освіти, пошуку 

ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, апробації та впровадження 

інноваційних педагогічних систем, реального забезпечення рівного доступу всіх її 

громадян до якісної освіти, можливостей і свободи вибору в освіті, модернізації змісту 

освіти і організації її адекватно світовим тенденціям і вимогам ринку праці, 

забезпечення безперервності освіти та навчання протягом усього життя, розвитку 

державно-громадської моделі управління. 

Література:  1.Статистична інформація / [Електронний ресурс]. / Держкомстат 

України.— Офіц. Веб-сайт. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/; 2. Статистич-

ний щорічник за 2017 рік. - К.: Держкомстат — С. 58; 3. Чалий О. І. Трудові ресурси: 

аспекти формування та розвитку :монографія / О. І. Чалий, А. В. Лобза / 

Дніпрпетровський держ. фін. ек. ін-т. -Дніпропетровськ, 2016. - С. 92 – 96.; 4. Якуба М. 

М. Кадровий потенціал як ключовий елемент потенціалу підприємства в умовах 

глобалізації/ М.М. Якуба// Науковий вісник НЛТУ України - 2015.- №7 с.302-305. 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

Канд екон. наук, доц. Федотова Т.А., студ. Красноштан Ж.А. 

Дніпровський національний університет ім. О. Гончара 

У сучасних глобалізаційних умовах світового розвитку швидкими темпами 

зростає та закріплюється роль такого фактора, як  знання. В наш час 

конкурентоспроможність держави визначається не природними ресурсами, як раніше, а 

інтелектуальним та інноваційним потенціалом та здатністю найефективніше його 

реалізувати. Для реалізації такого потенціалу необхідний ринок освітніх послуг. В 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Україні даний вид ринку сформувався з виникненням перших освітніх установ. На 

сьогодні стан ринку освітніх послуг знаходить не в найкращому становищі, на нього 

негативно вливають ряд факторів таких, як політичні, демографічні, соціально-

економічні, правові. Для вирішення проблем та вдосконалення системи освіти 

необхідний детальний аналіз та оцінка сучасного ринку освітніх послуг і пошук 

альтернативних шляхів його розвитку.  

Питання, щодо ринку освітніх послуг в Україні, вивчали багато вчених як і 

вітчизняних, так і закордонних. Серед найбільш відомих можна виокремити таких, як  

Іванов В.Ю., Карпюк О.А., Чкаловська Г.З., Астахова К.В., Бойко С.М., Грішнова О.А, 

Веллас В., Гейл Р.. Проте проблема залишається не вирішеною і потребує більш 

детальнішого дослідження.  

Мета роботи полягає у оцінці основних реалій сучасного ринку освітніх послуг в 

Україні та пошук шляхів для його вдосконалення. 

Ринок освітніх послуг - це середовище і сфера виробництва, просування, 

реалізації і споживання освітніх послуг. Під ринком освітніх послуг також розуміють 

матеріальні взаємовідносини учасників навчального процесу: ті, хто навчаються, 

організації, які надають освітні послуги, а також фізичні і юридичні особи, які їх 

оплачують і якимось чином регламентують [1]. 

Сучасна освітня система в Україні представлена дошкільною, загальною, 

середньою, професійно-технічною, вищою та післядипломною освітою (аспірантура та 

докторантура). Перш за все, для якісного оцінювання ринку освітніх послуг в Україні, 

необхідно провести аналіз статистичних даних таких показників: кількість навчальних 

закладів; кількість студентів (прийнятих, випущених), кількість аспірантів та 

докторантів, а також кількість викладачів.  

Таблиця 1 - Кількість начальних закладів за 2013-2017 роки, тис.* 

Рівень освіти 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Дошкільні навчальні заклади 16,7 15 14,8 14 

Загальноосвітні навчальні заклади 19,3 17,6 17,3 16,9 

Професійно-технічні навчальні заклади 968 814 798 787 

Вищі навчальні заклади, один. 803 664 659 657 

*складено автором за даними [2]

Динаміка кількості навчальних закладів, що  представлена в таблиці 1, говорить 

про те, що спостерігається негативна тенденція до зменшення кількості всіх типів 

навчальних закладів. Насамперед, це пов'язано з економічною нестабільністю, а саме у 

держави немає коштів на фінансування закладів, інвестиційна привабливість низька, а 

відкривати приватні заклади економічно не вигідно, тому з кожним роком кількість 

навчальних закладів зменшується. 

Таблиця 2 - Динаміка прийнятих та випущених студентів за 2013-2016 рр.* 

Прийнято студентів, тис. Випущено фахівців, тис. 
Кількість 

аспірантів 

Кількість 

докторантів 
I-II рівнів 

акредитації 

III-IY рівнів 

акредитації 

I-II рівнів 

акредитації 

III-IY рівнів 

акредитації 

2013 93,9 348,0 91,2 485,1 31482 1831 

20141 69,5 291,6 79,1 405,4 27622 1759 

20151 63,2 259,9 73,4 374,0 28487 1821 

20161 60,62 253,23 68,02 318,73 25963 1792 

*джерело [3]
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Ситуація з кількістю прийнятих і випущених студентів також не краща від 

кількості навчальних закладів. Ми бачимо з таблиці 2,  що з кожним роком число 

студентів зменшується, що пояснюється демографічною кризою в країні, складністю 

вступної кампанії, складання ЗНО, а також взаємозв'язком кількості вищих навчальних 

закладів та числом студенті.  

Необхідно відзначити, що одним із головних факторів впливу на ринок освітніх 

послуг являється платоспроможність населення. Зараз даний показник негативно 

впливає на розвиток освітніх послуг так, як більшість населення неплатоспроможне і 

витрати на освіту значно малі, це підтверджують дані державної служби статистики [2]. 

Аналіз сучасного стану ринку освітніх послуг дає нам підстави зробити нам такі 

висновки: 

- по-перше, спостерігається негативна тенденція до зменшення кількості 

навчальних закладів та студентів; 

- по-друге, недостатнє фінансування з боку держави; 

- по-третє, низький рівень інвестиційної привабливості навчальних закладів 

України; 

- по-четверте, неплатоспроможність населення. 

Для вдосконалення даного сегменту ринку, на нашу думку, необхідно: 

- провести реформування освітньої системи та проконтролювати реалізацію цих 

реформ; 

- збільшити видатки на розвиток та  функціонування навчальних закладів; 

- стимулювання з боку держави відкриттю приватних навчальних закладів 

шляхом пільгового оподаткування чи кредитування; 

- підвищення рівня життя населення. 

Таким чином, ми можемо сказати, що ринок освітніх послуг в Україні 

сформований, але на даний час перебуває в кризовому становищі та потребує 

позитивних змін. Держава повинна приділити увагу розвитку системи освіти, адже в 

сучасному глобалізаційному світі престиж держави визначається якістю освіченості її 

населення.  

Література: 1. Жарська І.О., Неткова В.М. Сучасний стан і тенденції ринку 

освітніх послуг в Україні: статистичні оцінки / І.О. Жарська, В.М. Неткова // Соціальна 

статистика. – 2014. - №2. – С. 45-51.; 2. Державна служба статистики [Електронний 

ресурс] // Режим доступу - http://www.ukrstat.gov.ua/; 3. Статистичний бюлетень 

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України початок 2016/17 

навчального року // Державна служба статистики України. – 2017. – С. 9-10. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІНИ ПОРЯДКУ ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ 

НАУКОВИМ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ НА 

ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Канд. екон. наук Шевченко І.Ю. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Поруч з наявністю у працівників закладів вищої освіти наукових ступенів, 

одним з основних критеріїв кваліфікації науково-педагогічних працівників у вищій 

школі є наявність вчених звань. В Україні передбачено присвоєння науковим і науково-

педагогічним працівникам вчених звань доцента, старшого наукового співробітника та 

професора. У вищих навчальних закладах зазвичай науково-педагогічні працівники 

мають вчені звання доцента та професора. 

За останніми даними, представленими на офіційному сайті Державної служби 

статистики України [1], станом на 1 січня 2015 року в Україні налічувалося: 11291 

особа, що має вчене звання професора; 38842 особи, що мають вчене звання доцента; 
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8477 осіб, що мають вчене звання старшого дослідника; 43710 осіб, що мають науковий 

ступінь та не мають вченого звання. 

На зазначений момент в Україні діяв Порядок присудження наукових ступенів і 

присвоєння вчених звань, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 

644 від 28 червня 1997 року [2]. Вказаним порядком передбачалися такі основні вимоги 

до здобувачів вчених звань, як-от: наявність наукового ступеню кандидата чи доктора 

наук; стаж роботи у наукових установах чи вищих навчальних закладах освіти; 

друковані наукові (опубліковані у вітчизняних фахових виданнях) та навчально-

методичні праці після захисту дисертації; підготовка науково-педагогічних кадрів 

(лише для здобувачів вченого звання професора). 

У січні 2016 року в Україні було кардинально змінено вимоги до здобувачів 

вчених звань через прийняття та надання чинності Порядку присвоєння вчених звань 

науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства 

освіти і науки України № 13 від 14 січня 2016 року [3]. Так, зокрема, вимоги до 

здобувачів вчених звань були доповнені наступними критеріями: наукові праці у 

міжнародних науково-метричних базах даних Scopus та Web of Science після захисту 

дисертації; стажування чи участь у роботі наукових конференцій в країнах, що входять 

до ОЕСР та/чи ЄС; володіння мовами країн ОЕСР та/чи ЄС на рівні, не нижчому за В2 

відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти.  

Такі зміни в порядку присвоєння вчених звань викликали значний резонанс у 

науковій та академічній спільноті: так, одні науковці палко підтримували зазначені 

зміни, наголошуючи на значному потенційному зростанні кваліфікаційного рівня 

наукових і науково-педагогічних працівників, зокрема, через нагромадження ними 

зарубіжного досвіду участі у наукових заходах. Інші ж вітчизняні вчені піддавали 

оновлений порядок присвоєння вчених звань гострій критиці, в першу чергу, 

зазначаючи на значній (з огляду на рівень оплати праці викладачів у вишах) вартості 

участі у наукових заходах закордоном.  

Попри вказану полеміку нині саме нормами зазначеного документу визначається 

в Україні відповідність фахівців вищої кваліфікації, які мають наукові ступені, вимогам 

до присвоєння вчених звань. 

 Скориставшись даними щодо рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і 

науки України, що знаходяться у відкритому доступі [4], дослідимо вплив зміни 

Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам на 

формування кадрового потенціалу вищої освіти в Україні. 

Наглядно результати дослідження представлені автором на рис. 1. 
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Рисунок 1 − Науковці, що отримали вчені звання у 2014-2015 рр. (до зміни вимог 

до здобувачів вчених звань) та у 2016 р. (після зміни вимог до здобувачів вчених звань) 

(побудовано автором за даними [4]) 
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Як бачимо з рис. 1, після зміни вимог до здобувачів вчених звань професора, 

доцента та старшого наукового співробітника з січня 2016 року відбулося 

катастрофічне зменшення чисельності науковців, що отримали зазначені вчені звання: 

так, за 2016 рік лише 16 осіб здобули вчене звання професора, 5 осіб − вчене звання 

доцента. Жодним науковцем у 2016 році не було виконано вимог для здобуття вченого 

звання старшого наукового співробітника. 

Дані за перше півріччя 2017 року свідчать про незначну інтенсифікацію процесів 

здобуття вітчизняними науковцями вчених звань (у порівнянні з даними 2016 року), 

проте темпи зазначених процесів вже ще є недостатньо високими та стримують 

розвиток кадрового потенціалу вищої освіти в Україні. 

Література: 1. Білоконь О.І. Фахівці вищої кваліфікації України у 2014 році: 

доповідь / О.І. Білоконь. − К.: Державна служба статистики України, 2015. − 5 с. 2. Про 

затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань: 

Постанова Кабінету Міністрів України № 644 від 28 червня 1997 року [Електронний 

ресурс]. − Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/644-97-п. − Заголовок з 

екрану. 3. Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним 

працівникам: Наказ Міністерства освіти і науки України № 13 від 14 січня 2016 року 

[Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16. − 

Заголовок з екрану. 4. Інформація щодо засідань та рішень Атестаційної колегії МОН 

України [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/563/ 

informatsiya-shchodo-zasidan-ta-rishen-atestatsijnoji-kolegiji. − Заголовок з екрану. 

PRACTICAL SIGNIFICANCE OF THE ISLAMIC ECONOMIC MODEL 

OF DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD 

YAQOOB . N . AHMED  professor - B.G.D, Dean, 

Iraq / al anbar city 

For the first time, the term "Islamic economy" appeared in the book of the Muslim 
scholar from India Sayyid Manazir Ahsan Gilani in 1947. He wrote about an ideal economic 
system that meets the criteria of Islam. However, only 15 years after the publication of the 
Islamic economy, the first Islamic financial institutions began to appear in the world. The 
term "Islamic economy" has been established in the scientific literature since the mid-1970s 
and is actively used today in Muslim countries and in the rest of the world. 

Today in the world there are more than 350 Islamic financial institutions in more than 
50 countries of the world. Their assets exceed $ 750 billion, and the annual growth rate is 10-
15%. In Southeast Asia, a similar figure at the current growth rate will be from 15 to 25%. 

Over the past decade, the Islamic financial system has spread to non-Muslim 
countries. In the UK, currently there are 5 Islamic banks and 1 Islamic insurance company. In 
addition, 17 British banks and units of foreign banks operating in the United Kingdom have 
specialized "window" units providing Islamic financial services. Among them: Bank of 
Ireland, Barclays Bank, BNP Paribas, Citibank, Deutsche Bank, HSBC Amanah, Royal Bank 
of Scotland. In the US, there are also 2 Islamic banks. In the coming years, the opening of 
Islamic banks in Italy, France, Sweden and other Western countries is projected. 

Thus, the relevance of the research topic is conditioned by the factors of the growing 
importance of the Islamic economic model of development in the modern world and its 
practical attractiveness for countries not professing Islam. 

The importance of the Islamic economic model of development suggests that it can be 
realized not only under Islamic rule, however, it should include the principles of the Islamic 
economic tradition, which certainly talks about the infinite wisdom and practicality of Islam! 
Unlike Muslims, where the Islamic financial institutions observe the norms and principles of 
the Sharia, Islamic non-Muslims are attracted by the economic benefits, as well as the ethical 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/563/%20informatsiya-shchodo-zasidan-ta-rishen-atestatsijnoji-kolegiji
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/563/%20informatsiya-shchodo-zasidan-ta-rishen-atestatsijnoji-kolegiji
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component of the Islamic economy and finance. Since the practice of recent years shows the 
partial inconsistency and imperfection of the financial and economic systems that exist in the 
world's oldest countries, as evidenced by the International quilts, the fall of international 
banks and other world economic problems. Islam can offer a practical solution to problems 
that are "too tough" for the traditional economy: the problems of poverty, the problems of 
equitable distribution of resources, and so on. 

Let us examine in more detail the reasons for the practical attractiveness and 
significance of the Islamic economic development model for non-Muslim countries in the 
world. 

• Lack of financial speculation. The global economic crisis, engendered by the
speculation of financiers, which leads to global crises and financial losses will strengthen the 
interest in many countries in Islamic financial institutions, where there is no speculation. 

• Inadmissibility of unjustified (excessive) risk in business (Garar). Obviously, any
type of entrepreneurial activity is accompanied by risk and uncertainty. But one thing is 
inevitable entrepreneurial risk, the other is deals, as a result of which at least one of the parties 
takes undue risk and may suffer a loss. Practice The inadmissibility of unjustified risk in 
business will allow the countries of the world to open a business with minimal risk, including 
with the countries of the Muslim world. 

• Fair insurance. Islamic insurance (takaful) differs from the traditional primarily by
the mechanism of the relationship between the insured and the insurer. The premium paid by 
the insurers is invested strictly in accordance with the requirements of the Shariah. In this 
case, the policyholder has the right to receive investment income of the company from 
investing part of its funds. The same goes for the principles of placing insurance reserves, 
which is not in traditional insurance. 

• The market of Islamic financial goods and services. Interest shown to Islamic finance
by a representative of a large banking group opens up broad prospects for the development of 
Islamic banks and other Islamic financial institutions. The financial attractiveness of 
cooperation is determined by the need to attract Arab capital to countries of the world, using 
the positive experience accumulated by Islamic economic institutions in solving social 
problems. 

Undoubtedly, the attractiveness of the Islamic financial economy goes beyond this 
thesis, and requires more extensive research. 

The fact that the direction of non-Islamic countries in the Islamic economy as a result 
of the stability of the system to preserve the financial rights of all parties in the event of any 
economic destruction, whether events or misdemeanors affecting non-Islamic financial 
systems that depend on the profit principle for the owner of money and losses for the investor 
or employee, the Islamic system depends on the profits and losses of the parties, depending on 
the share of profits and losses. This was realized by the owners of banks, when the economic 
turmoil in the world changes in oil prices and the exchange rates of the process, which led to 
the bankruptcy of some banks in the world and the drop in share prices for some others due to 
only profit for the owner of money or Islamic banks, especially in the Arab world, and South-
East Asia, these banks have not suffered because of the Islamic economic system. 

It should also be noted and the interest of Muslim countries in the spreading of the 
Islamic economic model of development. This is determined by the strengthening of the 
socio-economic and political role of Muslims in many countries of the world, including non-
Muslims with significant Muslim diasporas and communities, the growth of private 
entrepreneurial initiative on the part of adherents of Islam. 

Today there is no single mechanism for adapting Islamic principles of economic 
activity. Each country has its own unique experience in building an Islamic financial system, 
taking into account the specifics of local legislation. The most promising mechanism for 
economic integration in the Muslim world, in our view, is the unification of states with 
approximately the same level of economic development, a similar form of government and 
political regimes, similar cultural attitudes and geographical proximity. 
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СЕКЦІЯ 2 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ У СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМАХ: ПОТЕНЦІАЛ 

ТА НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

КОНЦЕПЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

Ст. викл. Бєлих І.М. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

В умовах інтенсивного розвитку нових інформаційних і наукомістких техноло-

гій при проектуванні і розробці технічних систем та споруд, при конструюванні 

поверхонь складних форм і сполучень, особливо в архітектурно-будівельному середо-

вищі, до професійної підготовки інженерів в області графіки пред'являються нові 

вимоги. Одним з напрямків розвитку і удосконалення системи вищої технічного освіти 

в професійній підготовці студентів є впровадження компетентного підходу. В його 

основі лежить орієнтація всіх компонентів навчального процесу на придбання майбут-

нім бакалавром вміння продуктивно діяти в конкретній життєвій або виробничій 

ситуації, його особисті, ділові, організаційні якості, що характеризують професійну 

компетентність. 

Розглянемо цільовий аспект інноваційної графічної освіти інженера. Концепція 

модернізації сучасної освіти як основна мета професійної освіти визначає «підготовку 

кваліфікованого працівника відповідного рівня й профілю, конкурентоспроможного на 

ринку праці, компетентного, відповідального, що вільно володіє своєю професією і 

орієнтованого в суміжних областях діяльності, здатного до ефективної роботи за фахом  

на рівні світових стандартів, здатного  до постійного підвищення професійного рівня; 

задоволення потреб особистості в одержанні відповідної освіти. 

Конкретизація складу графічної освіти інженера досягається завданням сукуп-

ності принципів його відбору. Серед основних загальнопедагогічних принципів можна 

виділити наступні: 

принцип фундаментальності освіти передбачає пріоритет глибоких теоретич-

них і фундаментальних знань перед знанням прикладним та емпіричним, а також 

з'єднання фундаментальних наукових знань з інженерними знаннями, уміннями і 

навичками; 

принцип науковості і зв'язку теорії з практикою варто вважати основоположним 

у навчанні, тому що зміни у науці і техніці безпосередньо впливають на обладнання, 

механізми, технології, організацію інженерної справи, а виходить, і на склад 

професійної освіти і технологій навчання; 

принцип організації має на увазі, що зміст освіти повинний бути логічно 

організованим і оптимізованим за часом і кількістю навчальної інформації; 

принцип системності й послідовності виходить з того, що  кожне нове завдання 

повинно ґрунтуватися на знаннях і навичках, отриманих раніше; наростання  

складності  повинне бути поступовим: від простого до складного, від репродуктивного 

способу рішення проблеми і завдання до творчого. Системність дозволяє цілісно 

уявити  технічний об'єкт, який проектується і конструюється бачити його зв'язок з 

іншими об'єктами, з навколишнім середовищем.  

До специфічних принципів відбору складу графічної освіти сучасних бакалаврів 

архітектурно-будівельних напрямків можна віднести наступні: 

принцип динамічності й цілісності має на увазі цілісний процес підготовки 

сучасних фахівців в області графіки, стандартизації і конструювання, внесення в зміст 

цього процесу специфіки професійної діяльності та вивчення сучасних і новаторських 

напрямків, перспектив розвитку графічної науки, комп'ютерної графіки; 
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принцип професійної спрямованості припускає орієнтацію змісту освіти, методів 

і форм навчання на кінцеву мету підготовки бакалавра. Цей принцип дозволяє 

відбивати в змісті освіти основні об'єкти майбутньої професійної діяльності випускника 

технічного ВНЗ; 

принцип дослідницької орієнтації відображає високий ступінь прилучення 

студентів до знань, що вводять у коло актуальних, передових, інновацііних наукових 

досліджень фундаментально-методологічного, концептуального, а також прикладного, 

конструктивно-технологічного характеру. Все більшу актуальність здобуває 

необхідність включення у вклад освіти знань, пов'язаних з основами організації 

наукової діяльності, можливостями використання їх дослідницького потенціалу; 

принцип наочності і абстрактності полягає в тому, що ті, когонавчають, 

здобувають достовірні знання, звертаючись до самих предметів і явищ як джерела 

пізнання, при якому поняття і уявлення  стають більш ясними та конкретними. До 

основних засобів наочності відносять: технічні кресленики, рисунки, схеми і таблиці; 

графіки, діаграми, стенди, плакати і макети; технічні моделі і моделі геометричних тіл, 

що наочно розкривають конструктивні особливості їхньої будови;  зображення самого 

викладача на дошці продовж  заняття. Всі види наочності допомагають правильно 

бачити і розуміти форму, її зміст і структуру; 

Цілісність роботи вищезгаданих принципів багато в чому впливають на якість 

графічної освіти студентів технічних ВНЗ. 

Для ефективної графічної підготовки сучасних інженерів, поряд з традиційними, 

у новій освітній системі велике значення має пошук, створення та впровадження 

нетрадиційних освітніх технологій: інформаційних, комп'ютерних, телекомунікаційних 

- технологічних інновацій, застосування яких вимагає радикальних змін у методах і 

засобах навчання, формах організації освітнього процесу, теорії й методології сучасної 

освіти. Як основні типи інноваційних освітніх технологій можна виділити Інтернет- 

технології, технологію електронної пошти, комп'ютерні навчальні програми, Web-

технології та інші. Це сприяє розвитку індивідуальних здібностей  особистості, 

підвищенню рівня креативності мислення, формуванню навичок активного пошуку 

рішення як навчальних, так і практичних завдань і прогнозування результатів реалізації 

ухвалених рішень. 

З розвитком сучасних освітніх інноваційних технологій в традиційний зміст 

графічної освіти вливається нова складова - комп'ютерна графіка. Суть комп'ютерної 

графіки полягає в створенні інтегрованої моделі об'єкта на основі його геометричного 

моделювання. Геометричне моделювання припускає підвищення графічної підготовки 

студентів в області теорії геометричних перетворень, змушує вивчати нові сучасні 

міжнародні  стандарти по оформленню і керуванню документації. Автоматизовані 

графічні системи формування конструкторської документації дозволяють відмовитися 

від традиційної техніки створення документації вручну. Засоби комп'ютерної графіки, 

виконуючи функцію репродукування знань, дозволяють підвищити ефективність 

графічної діяльності, сприяють її оптимізації, звільняють час і створюють можливість 

для творчості. 

Література: 1. Гончаров, С.А. Последовательно развивая самостоятельность и 

инициативу / С.А. Гончаров // Вестник высшей школы. 1986. № 3. С. 59—61.$ 

2.Триндюк В. А. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення якості

освіти / В. А. Триндюк // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського 

освітнього простору : тематичний випуск. – Київ, 2011. – Додаток 2 до Вип. 3. – Том IІ 

(27). – С. 429–435.$ 3. Barbara Sporn. Adaptive University Structures. 1 Jessica Kingslex 

Publishers Ltd, London and Philadelphia, 1999$ 4. Ermilova N. Yu. Teoreticheskie osnovy 

formirovaniya graficheskikh kompetentsii budushchego inzhenera // Internet-vestnik 

VolgGASU. Ser.: olitematicheskaya. 2014. Vyp. 3(34). 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАСТУПНОСТІ У ФОРМУВАННІ  

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СИСТЕМІ  «УЧЕНЬ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ – ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИ»   

Канд. екон. наук, доц. Богашко О.Л. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

У низці законодавчих документів зазначено, що саме методичний потенціал 

педагогічного корпусу є основою забезпечення високої якості та 

конкурентноспроможності освіти на світовому ринку праці, а педагог XXI століття 

проголошений носієм суспільних змін. На особливому значенні методичної підготовки 

викладачів закладів вищої освіти, які є основою забезпечення високої якості та 

конкурентноспроможності вищої освіти на світовому ринку праці, наголошується у 

Національній доктрині розвитку освіти (№ 347 від 17 квітня 2002 р.), Національній 

стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. (№ 344/2013 від 25 червня 2013 

р.), у Законі України «Про вищу освіту» (2014 р.), «Концепції розвитку освіти України 

на період 2015−2025 рр. (2015 р.), Законі України «Про освіту» (2017 р.) та інших 

нормативно-правових документах. 

У контексті зазначеного досить актуальною є розробка нових методичних 

підходів до організації освітнього процесу у сучасних освітніх системах, спрямованого 

на формування професійно-особистісного саморозвиткувикладачів , з’ясування і 

створення педагогічних умов формування методичної готовності викладачів вищої 

школи до формування компетентностей здобувачів освітніх послуг.  

Методичні аспекти у формуванні компетентностей  учнів – випускників закладів 

загальної середньої освіти після вступу до закладів вищої освіти на сьогодні фактично 

залишились поза увагою науковців. Однак випускники закладів загальної середньої 

освіти матимуть сформовані ключові компетентності – спеціально-структурований 

комплекс характеристик, якостей особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у 

різних сферах життєдіяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх 

стандартів.  

Презентованість основних ключових компетентностей в директивних і 

концептуальних документах свідчить про те, що компетентнісний підхід до навчання 

став освітянською реалією. Так, на засіданнях наукового семінару кафедри чи сьогодні 

на засіданні нам потрібно детальніше окреслити як буде формуватися компетентність 

студента-бакалавра, після набуття ним у школі ключових компетентностей які є 

пріоритетами національної системи освіти.  

Як відомо, кожна предметна компетентність випускника школи побудована на 

поєднанні: знань і вмінь, пізнавальних ставлень і практичних навичок,  цінностей, 

емоцій, поведінкових компонентів. 

Фактично предметна компетентність як сукупність знань, умінь та характерних 

якостей, що дають змогу учневі автономно виконувати певні дії у межах конкретного 

предмета для розв’язання навчальної проблеми, завдання чи ситуації. Згідно статті 12 

Закону України «Про освіту» [1] метою повної загальної середньої освіти є всебічний 

розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та 

цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання 

впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, 

відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Досягнення цієї 

мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних 

кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, а саме: вільне володіння 

державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі 

природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; 
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інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські 

та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, 

прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і 

можливостей; культурна компетентність; підприємливість та фінансова грамотність; 

інші компетентності, передбачені стандартом освіти. 

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, 

уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, 

здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння 

конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати 

проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми. Тому, фактично до навчання у 

вищій школі за спеціальністю «Економіка» наші абітурієнти матимуть сформовану 

провідну ключову компетентність підприємливість та фінансову грамотність, а ми 

покликані надати їм той необхідний ресурс, що забезпечить належне виконання 

професійних функцій у практичній економічній діяльності зі спеціальності. 

Доцільно також звернути увагу й на формування програмних результатів 

навчання у здобувачів вищої освіти освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» зі 

спеціальності «Економіка». Наголошу на формуванні таких програмних результатів як 

вміння демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, особливостей 

функціонування економічних систем; використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для розуміння логіки прийняття господарчих рішень різними 

економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та 

органами державної влади); використовувати професійну аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері 

економічної діяльності. 

Основний наголос щодо забезпечення наступності у набутті компетенцій має 

підкріплюватись здатністю та готовністю виконувати професійну діяльність  здобувач 

вищої освіти за ступенем вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 051 «Економіка»: 

начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському, лісовому 

та водному господарствах; керівні працівники апарату центральних органів державної 

влади; керівні працівники апарату місцевих органів державної влади; керівники 

фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів 

та інші керівники; керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин; 

керівники підрозділів маркетингу; керівники малих підприємств без апарату 

управління в сільському, мисливському, водному господарствах, лісівництві, рибному 

промислі; викладачі університетів та вищих навчальних закладів; викладачі середніх 

навчальних закладів; наукові співробітники (методи навчання); наукові співробітники 

(праця, зайнятість); фахівці в галузі праці та зайнятості; наукові співробітники 

(фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій; професіонали з 

фінансово-економічної безпеки; наукові співробітники (маркетинг, ефективність 

господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність); 

професіонали у сфері маркетингу, економісти. 

Література: 1. Про освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 

05.09.2017 № 2145-VIII – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

ОНОВЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ» 

ас. Бондаренко О.М. 

Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут» 

Сучасні умови розвитку економіки України характеризуються процесами 

реформування різних установ та організацій країни. Це стосується і технології 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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виробництва, запровадження інновацій, проблем енергозбереження, розвитку малого та 

середнього бізнесу, змін в оподаткуванні та інше. Такі зміни повинні торкнутися і 

підходів до вивчення та застосування на практиці бухгалтерського обліку. 

Викладання бухгалтерського обліку в українських ВНЗ засновується на розгляді 

основних тем дисципліни: від предмету та методу до фінансових результатів та 

фінансової звітності. При цьому багато уваги зазвичай надається таким темам, як 

методи бухгалтерського обліку, форми організації обліку та т.п. Розглядання ж такої 

важливої теми, як облік фінансових результатів, здійснюється тільки наприкінці 

вивчення усього курсу бухгалтерського обліку. 

Вважаю за доцільне враховувати зарубіжний досвід викладання бухгалтерського 

обліку, з яким ми можемо ознайомитися завдяки перекладам іноземних підручників. В 

цих літературних джерелах такому поняттю, як прибуток підприємства, надається увага 

з перших сторінок книги. На початку вивчення бухгалтерського обліку відбувається 

введення студентів у світ фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати і 

т.п. Таким, чином, у тих, хто вивчає облік формується уявлення про кінцеву мету 

діяльності підприємства – отримання певного прибутку. Формується уявлення і про 

відображення кінцевих результатів діяльності підприємства у фінансовій звітності. В 

українських підручниках, необхідно, на мій погляд, розглядати основні поняття про 

прибуток та фінансову звітність безпосередньо після розгляду теми «Баланс 

підприємства». 

Після розгляду складових фінансової звітності можна привести основні поняття 

аудиту фінзвітності, мету аудиторської перевірки, навести приклад аудиторського 

висновку. Це надасть студентам уяву про більшу вагомість даних, що містяться у 

фінансовій звітності, про необхідність перевірки стану бухгалтерського обліку. 

В Україні вивчення бухгалтерського обліку доволі часто побудовано на розгляді 

спочатку діяльності великих підприємств, а потім поступово вивчення доходить до 

малих підприємств та до обліку у приватних підприємців. В західній методиці все 

відбувається зазвичай навпаки: спочатку розглядається облік на прикладі дрібного 

підприємця (щоб було зрозуміліше студентам), потім вивчається діяльність невеликих 

товариств, а на кінцевому етапі вивченню підлягає бухгалтерський облік в акціонерних 

товариствах (корпораціях). Це дає змогу вести вивчення обліку «від простого до 

складного», розвивати базову модель бухгалтерського обліку. 

Також відмінністю вітчизняного вивчення бухгалтерського обліку є те, що 

відразу розглядається діяльність великих підприємств, при цьому переважно 

виробничої сфери. Але це доволі складний вид обліку, і трапляється, що студентам 

спочатку незрозумілі взаємозв’язки, що виникають на таких складних об’єктах, як 

виробничі підприємства. Раціональніше і тут використовувати досвід зарубіжних країн: 

вивчати спочатку ведення бухобліку у сфері послуг на прикладі малого підприємства 

(підприємця), потім переходити до сфер торгівлі, и лише потім розглядати 

бухгалтерський облік на прикладі складного виробництва. Тим більше, що сфери 

послуг та торгівлі в Україні досить популярні та широко представлені серед суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

При вивченні бухгалтерського обліку доцільно використовувати якомога більш 

таблиць, рисунків, різних схем для того, щоб зробити облік для студентів більш 

цікавим та наочним. Необхідно застосовувати при можливості сучасні комп’ютерні 

програми обробки економічної інформації, засоби мультимедійної презентації тем та 

розділів бухобліку. 

Викликає зацікавленість подання у зарубіжних підручниках з бухгалтерському 

обліку поряд з фінансовим обліком і деяких тем з управлінського обліку. До таких тем 

відносяться: аналіз поведінки витрат, аналіз беззбитковості діяльності, маржинальний 

аналіз, прогнозування грошових потоків, складання прогнозних форм фінансової 

звітності, аналіз фінансової звітності. Така методика осучаснює бухоблік, надає 
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студентам компетенцій у галузі аналізу та управління. Такі спеціалісти можуть у 

подальшому працювати як бухгалтери-менеджери, фінансові директори, управлінці. 

Зацікавленість у студентів можна підвищувати за допомогою розгляду 

ситуаційних завдань (кейсів) з різних напрямків бухгалтерського обліку. Кейси повинні 

спиратися на діючу практику організації бухобліку на підприємствах різних форм 

господарювання. Ситуаційні завдання повинні давати студентам досвід пошуку 

оптимальних рішень при не завжди визначених внутрішніх та зовнішніх умовах. 

Поряд з вивченням теорії бухгалтерського обліку доцільно давати студентам 

основи оподаткування в Україні. Розгляд бухобліку на прикладі різних суб’єктів 

господарювання можна поєднувати з вивченням та аналізом діючих систем 

оподаткування: загальна система, єдиний податок, різні види податків, нарахування 

ЄСВ і т.п. 

Таким чином, в даних тезах були запропоновані зміни в підходах до підготовки 

студентів зі спеціальності «Облік і оподаткування» та подані деякі рекомендації з 

покращення вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік». 

Література: 1. Линник О.І. Застосування досвіду бухгалтерського обліку 

зарубіжних країн стосовно практичної діяльності українських підприємств / О.І. 

Линник, Н.В. Артеменко, О.М. Бондаренко // Причорноморські економічні студії: наук. 

журн. / Причорноморський НДІ економіки та інновацій. — Одеса: ВД 

«Гельветика», 2016. — Вип. 12. — Ч. 2. - С. 168-172. 

КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО БАКАЛАВРА 

ТА МАГІСТРА 

Канд. техн. наук, доц. Буцький В.О., канд. техн. наук, доц. Буцька Л.М. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Найважливішим аспектом підготовки випускника  у сучасних умовах є 

формування самостійності, творчої активності, культури інженерного та наукового 

мислення. Бакалавр у галузі знань «Механічна інженерія»,  повинен володіти знаннями, 

вміннями і навичками в області як технологій виробництва різноманітної продукції, так 

і методами проектування створення і функціонування таких підприємств, а також 

володіти сучасними технологіями організації підприємств; вміти розробляти 

нормативну документацію для підприємств та окремих машин та обладнання. 

Основним з видів самостійної роботи студентів у ВНЗ є курсове проектування, 

яке спрямоване на закріплення, поглиблення і узагальнення знань з навчальних 

дисциплін професійної підготовки, оволодіння методами наукових досліджень, 

професійної компетентності у певній тематиці. Курсова робота – являє собою 

документ, який є чіткою формою звітності по самостійній роботі студента під 

керівництвом викладача, що містить систематизовані відомості з певної теми, а також 

розрахункові дані та креслення. Обов'язковою умовою виконання курсового 

проектування є набуття навичок постановки мети і завдань з обов’язковим вміння 

вирішувати проблемні ситуації в професійній сфері.  

Загалом, курсове проектування одним із завдань становить вирішення певної 

оптимізаційної задачі, за певними критеріями оптимізації. Тобто будь-які інженерні 

вишукування повинні бути елементами творчого пошуку, який спрямовано на 

вирішення завдань, які становить перед інженером виробництво та замовник. 

Вибір тієї чи іншої тематики курсового проектування повинен залежати в 

значній мірі від профілізації підготовки студента у ВНЗ, а також від його особистих 

інтересів і прихильностей. Виконання проекту повинне відбуватись під керівництвом 

викладача спеціалізованої кафедри, який має певний досвід, а також вільно 

орієнтується в тематиці проектування, його сутності та можливих тонких моментах.   
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Саме під час виконання курсового проекту (роботи) починається професійне 

становлення студента; відбувається перевірка його здатності самостійно знаходити 

оптимальні варіанти при обранні тих чи інших рішень; відбувається творчий процес 

закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях, семінарських і лабораторних 

заняттях не тільки в окремій галузі , а також ряду суміжних, навіть не тільки технічних, 

а й гуманітарних дисциплін.  

Для того, щоб успішно упоратись із курсовим проектуванням студенту 

необхідно вивчити технічну, нормативну, спеціальну літературу, а також довідкові та 

суміжні матеріали, в ідеальному випадку повинно орієнтуватись у  перспективах 

розвитку галузі. 

Дуже підвищує відповідальність студента, ретельність виконання, а також здачу 

проекту у строк, обрання в якості об’єкту проектування конкретного практичного 

матеріалу (лінії, машини, тощо) з урахуванням науково-технічного прогресу в галузі 

або за договорами з підприємствами та проектними установами. Також  студенту 

рекомендується використовувати матеріали, отримані в період проходження ним 

виробничих та навчальних практик. 

До тематики  курсового проектування магістрів бажано включати елементи 

наукової роботи або повноцінні дослідження із описом планування, проведення та 

обробкою отриманих експериментальних даних. Тематику досліджень студент або 

вибирає зі списку, запропонованого кафедрою, або пропонує сам, але в цьому випадку 

тема повинна відповідати тематиці досліджень кафедри, цілям і завданням професійної 

підготовки магістра або бакалавра на сучасному рівні. 

Разом із цим при достатній забезпеченості дисциплін курсового проектування 

методичними вказівками, літературою для самостійної роботи, успішність незначно, 

але невпинно знижується останніми роками. Це відбувається у більшості випадків 

тому, що вживана на кафедрах традиційна форма курсового (а також дипломного) 

проектування не завжди дозволяє студентам проявити індивідуальний творчий підхід 

до вирішення поставлених завдань, а це, у свою чергу, наслідок «фрагментарного» 

засвоєння студентами дисциплін, без будь-якого зв'язку з майбутньою професією. 

Вирішенням проблем, які пов'язані з низькою творчою активністю і 

самостійністю студентів внаслідок їх недостатньої мотивації до навчання, ВНЗ 

багатьох країн проводять експериментальні впровадження різних форм конструювання 

навчального процесу, по-своєму вирішують задачу отримання якісних і реальних 

курсових і дипломних проектів. Так, наприклад, в одному з університетів (хіміко-

технологічному) визнали доцільним проектування окремих розділів колективом з 

декількох студентів. Таким шляхом формується комплексно розроблений студентами 

проект. Керуються такими принципами ще декілька вищів. Курсові проекти з різних 

дисциплін розглядаються в обмеженому взаємозв'язку (по суті безперервне курсове 

проектування) як складові єдиного проекту за фахом як основа і прототип випускної 

кваліфікаційної роботи, тобто починаючи з третього курсу курсові роботи (проекти)  є 

розділами майбутньої випускної кваліфікаційної роботи, матеріал для якої 

накопичуватися починаючи з виконання цих курсових. А отже кожен курсовий проект 

являє собою не суму окремих завдань, а їх цілісний комплекс, об'єднаний однією темою 

і змістом. 

В цьому випадку виробнича практика повинна передбачати комплексне 

ознайомлення з конкретним виробництвом, його аналіз і збір матеріалів для 

проектування. 

На одному з факультетів деякого політехнічного університету запропонована 

нова організація роботи. У 14-тижневому семестрі всі дні, які відведено на курсове 

проектування, були зведені за місяць до кінця семестру в 2 тижні безперервної роботи 

над проектом. Студенти були зобов'язані працювати по 6 годин щодня. Протягом 2-х 

тижнів студенти працювали в режимі проектно-конструкторської організації із 
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забезпеченням потрібними консультаціями. Перевагою такої постановки проектування 

стало розширення загального світогляду кожного студента, так як теми, що їх 

торкались на консультації в подальшому обговорювалися всіма працівниками в 

кабінеті проектування.  

Підсумовуючи, можна говорити про те, що в умовах модернізації системи освіти 

до формування професійної культури бакалавра та магістра пред'являються нові 

вимоги. Суспільству потрібен професіонал, який гнучко мислячий, нестандартно 

діючий, який формує унікальний досвід. Зміна вимог до особистих якостей інженера 

веде до іншого розуміння змісту професійної готовності бакалавра та магістра. Тому і 

викладач, що працює в сучасних умовах повинен бути вже не просто вихователем або 

наочником-урокодавцем, а педагогом-дослідником, педагогом-психологом, педагогом-

інженером, а отже педагогу доводиться невпинно оволодівати новими професійними 

технологіями. 

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Канд. екон. наук, доц. Вербицька В.І. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Використання інформаційно-телекомунікаційних технологій у професійній 

діяльності різної спрямованості на сьогоднішній день є явищем буденним і навіть 

невід'ємним. При цьому не слід ігнорувати той факт, що спочатку не всі співробітники 

виявляють готовність до пізнання та взаємодії з новітніми технологіями, і інколи 

трапляються випадки внутрішнього супротиву, спаду працездатності, або навіть апатії і 

роздратованості. Саме з цієї причини значущим є вивчення особливостей психологічної 

готовності до застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій та її 

подальший розвиток.  

Поняття «психологічна готовність до застосування інформаційно-

телекомунікаційних технологій у професійній діяльності» є різновидом поняття 

«психологічна готовність до професійної діяльності». З огляду на те, що останнє 

поняття більш широке і абстрактне - з великим об'ємом і все, що включено в нього, 

підвиди готовності (готовність до різних аспектів професійної діяльності), будуть 

містити в собі всі властивості родового поняття. Однак «психологічна готовність до 

застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій» матиме і свої характерні 

особливості, яких немає у родового поняття.  

Серед сучасних досліджень психологічної готовності до застосування в 

професійній діяльності інформаційних і телекомунікаційних технологій слід зазначити 

роботи Р. М. Абдулгалімова, Ризаханова М. А., Абдулгалімової Г. Н. [1], Білонова Л. П. 

, Міщенко А. В., Деміденкова Г. Г., Школьна О. В.. Бажан Є. А. [2], С. А. Осокіна [3], 

С. А. Печерської [4], О. Ю. Прудовську [5], А. В. Тимофєєва [6], і ін.  

Так, А. В. Тимофєєв у своєму дисертаційному дослідженні зазначає, що 

готовність до застосування інформаційних технологій є складовою частиною загальної 

готовності майбутнього фахівця до професійної діяльності і «являє собою сукупність 

особистісних якостей, теоретичних знань в області інформаційних технологій, 

практичних навичок і умінь роботи з апаратними засобами і програмним 

забезпеченням, що дозволяють фахівцеві успішно виконувати професійні функції з 

найменшими психологічними навантаженнями» [6, с. 10].  

При вивченні формування готовності майбутніх дизайнерів до застосування 

інформаційних технологій у професійній діяльності, зазначає  Прудовська О.Ю., 

готовність є результат цілеспрямованого організованого процесу становлення 
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особистості, що включає формування власного ставлення до цілей і завдань 

професійної діяльності і їх подальшу реалізацію. В якості критеріїв формування 

готовності автор пропонує наступні: прагнення до придбання нового досвіду, 

впевненість в своїх силах при освоєнні нових методів застосування інформаційних 

технологій у професійній діяльності; сформованість системи професійних знань і умінь 

щодо застосування інформаційних технологій; ступінь розвитку комп'ютерної 

компетентності, володіння основними комп'ютерними інструментами, прийомами 

виконання операцій, методиками застосування комп'ютера в професійній діяльності [5].  

С. А. Печерська в дисертаційному дослідженні на здобуття доктора психологіч-

них наук розкриває сутність психологічної готовності студентів до використання 

інформаційних технологій (в тому числі і в подальшій професійній діяльності) в якості 

«потенційного стану особистості, сформованого мотивацією до використання 

інформаційних технологій як природному і необхідного засобу вирішення завдань 

інформаційно-комп'ютерної діяльності, регульованого оцінкою результативності самої 

діяльності з інформаці тах технологіями, і має в якості системоутворюючого 

компонента адекватну інформаційну самосвідомість» [4]. Таким чином, автор розглядає 

технології в своєму дослідженні як необхідну і невід'ємну (природну) частину 

діяльності, і вказує тим самим на необхідність формування відповідного стану 

готовності по відношенню до застосування технологій.  

Багато дослідників [1-3] визначають психологічну готовність педагогів до 

використання інноваційних технологій як «комплексний стан особистості, заснований 

на її психологічних, моральних і професійних якостях, що забезпечує повноцінну 

здатність вчителя реалізовувати проективно-технологічний підхід в навчанні за 

допомогою застосування нових інформаційних технологій». При цьому під 

інноваційними технологіями фактично розуміють телекомунікаційні засоби, навчальні 

програмні засоби, періодичні електронні видання, навчальні ресурси, банки і бази 

знань. Вони виділяють наступні ознаки психологічної готовності:  

- наявність потреб та цілей в певному виді діяльності;  

- активізація психічних і фізіологічних функцій;  

- впевненість в своїх силах;  

- достатній рівень працездатності;  

- своєчасне реагування на зміну умов діяльності;  

- певна спрямованість і керованість психічною діяльністю при виконанні 

необхідних дій. 

Варто зазначити, що в сучасних дослідженнях психологічної готовності до 

застосування інформаційних і телекомунікаційних технологій саме поняття 

психологічної готовності формулюється через структурно-видові характеристики, або 

тільки через структуру або види. Ймовірно тому, що в цьому і полягає сутність 

готовності, і по-іншому розглянути цей феномен просто неможливо.  

На основі проведеного теоретичного аналізу доцільно сформулювати наступне 

визначення психологічної готовності до застосування інформаційно-

телекомунікаційних технологій у професійній діяльності - це єдність емоційного, 

мотиваційного, вольового, когнітивного, операційного компонентів, які є необхідними 

для успішного здійснення діяльності, яка виконується, і виражені у вигляді 

особистісних чи інших характеристик: знання, вміння і навички (загальна готовність) і 

безпосереднього внутрішнього настрою на застосування технологій (ситуативна 

готовність).  

Виділимо такі характерні особливості психологічної готовності до застосування 

інформаційно-телекомунікаційних технологій в рамках професійної діяльності:  

- динамічна структура - психологічна готовність продовжує розвиватися і 

змінюватися в процесі застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій у 

професійній діяльності;  
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- інтегративний характер - компоненти і види психологічної готовності 

знаходяться в нерозривному взаємозв'язку і створюють цілісність функціонування 

явища;  

- орієнтація на взаємодію з інформаційно-телекомунікаційними технологіями як 

необхідної та невід'ємної складової професійної діяльності;  

- наявність операційного інструментарію, що дозволяє взаємодіяти з 

комп'ютерною та іншою необхідною технікою в рамках професії.  

Рівень розвитку психологічної готовності до застосування технологій 

визначається рівнем розвитку її структурних компонентів в поєднанні з видами. Слід 

зазначити, що багато дослідників вказують на наявність взаємозв'язку психологічної 

готовності і такого поняття психології праці, як професіоналізм. На їх думку, 

психологічна готовність є одним з показників (компонентів) професіоналізму. Так, при 

акмеологічному вивченні професіоналізму держслужбовців дійшли до висновку, що він 

включає якісні характеристиками суб'єкта діяльності, в тому числі його 

психофізіологічні стану і психічні процеси, вченими також виділено професіоналізм 

особистості, куди відносяться всі професійні особистісні ресурси (знання, вміння, 

навички, якості та здібності), і професіоналізм діяльності, що виявляється в якісних 

характеристиках процесу діяльності, що визначають ефективність застосовуваних 

технік і технологій (в тому числі інформаційних).  

Розділяючи в цілому їх погляди, зазначимо, що психологічна готовність 

забезпечується не стільки наявністю всіх компонентів структури, скільки певним 

рівнем їх розвитку, після досягнення якого вони стають інваріантами професіоналізму. 

Під інваріантами профессіоналізма автор розуміє основні якості та вміння 

професіонала, що забезпечують високу продуктивність і стабільність діяльності, 

незалежно від її змісту і специфіки. Виходячи зі сказаного, можна зробити висновок, 

що від рівня розвитку структурних компонентів психологічної готовності 

безпосередньо залежить ефективність і продуктивність виконуваної діяльності.  

Отже, психологічний супровід співробітника, який застосовує в процесі 

професійної діяльності інформаційно-телекомунікаційні технології, має одним зі своїх 

пріоритетних напрямків обирати стан психологічної готовності. При цьому робота буде 

будуватися з достатньо розвиненими структурними компонентами, вираженими в двох 

видах: загальному та ситуативному. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ  СПАДКОЄМНОСТІ ТА ІНТЕГРАЦІЇ ЗАГАЛЬНОЇ 

ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

1Канд. фіз-мат. наук, доц. Волосюк М.А., 2доц. Проценко О.М., 

 2 канд. техн. наук, доц., Герасименко В. В. 
1Харківський національний  автомобільно-дорожній університет, 

2Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Взаємодія середніх і вищих освітніх закладів є важливим етапом 

удосконалювання й розвитку системи безперервної освіти в Україні. Перехід учнів із 

загальноосвітньої школи у вищу є важливим життєвим етапом. Їхня успішна адаптація 

на цій стадії надалі визначає майбутнє молодих фахівців і, відповідно, впливає на 

розвиток суспільства. 

Постановка проблеми.Актуальною проблемою цієї діяльності є забезпечення 

спадкоємності й інтеграції загальної та професійної освіти. 

Актуальність теми. Проблема переходу «школа - вуз», його раціонального 

полегшення сьогодні розглядається з різних точок зору. У розрахунок беруться 

методичні, правові, соціальні орієнтири, наприклад, перетворення вищої освіти у 

форму масової соціалізації молоді.  

Перед вітчизняною системою освіти в цей час стоять такі найважливіші 

проблеми: 

- усвідомлена рання професійна орієнтація молоді, що гарантує довгостроковий 

вибір спеціальності; 

- мотивація до придбання професійних знань в обраній галузі, що заснована на 

практичній діяльності під керівництвом викладачів і вчених вузів; 

- стимулювання відтворення кадрів для збереження й розвитку вітчизняного 

наукового потенціалу ; 

- використання інтелектуальної праці молоді як засобу розвитку технологічної й 

наукової бази вузу; 

- апробація нових методик і навчальних технологій для подальшого розвитку 

сучасної освіти. 

-розвиток супровідної науково-дослідної й професійної підготовки в середній 

школі, що включає в себе широкий спектр творчої діяльності молоді від 

факультативних занять і кружків до науково-дослідних центрів і лабораторій. 

Зміни, що відбуваються в системі шкільної освіти, його диференціація, що 

посилюється, а також перехід на багаторівневу структуру вищї освіти відкривають нові 

можливості взаємодії середніх і вищих освітніх установ, сприяють удосконалюванню й 

розвитку системи безперервної освіти. 

Необхідною умовою успішної взаємодії середніх і вищих освітніх закладів є 

повнота й, у той же час, виправданість вимог до учнів, точне орієнтування на їх 

потребу у певних знаннях на найближчу перспективу, в їхньому майбутньому навчанні 

у вузі. При подібній точці зору необхідно приділяти особливу увагу певним тенденціям 

зближення процесів навчання в галузі загальноосвітньої школи й вузу. Із цієї тенденції 

зрозуміло, що треба як можна раніше орієнтувати учнів на продовження навчання у 

вузі після закінчення школи, «переносити на більш ранній термін» вивчення в школі 

деяких предметів. Така тенденція, однак, не повинна вести тільки до зовнішнього 

перенесення певних форм організації або методів навчання з однієї галузі в іншу. 

Шкільні методи навчання – це прерогатива школи, а вузівські – сугубо вузівська 

справа. Наприклад, недоцільно вузівські вимоги самостійності навчання студентів 

переносити на школу, і, навпаки, «суворе опікування» школярами використовувати при 

навчанні студентів. Найкращого єднання можна досягти лише через плюралізм 

напрямків, форм і рівнів навчання з урахуванням вікових і інших особливостей тих, 
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кого навчають, їхніх здібностей і уподобань. Вузи можуть впливати на підготовку учнів 

шкіл за окремими напрямками, надавати їм допомогу у вивченні окремих дисциплін. 

При цьому середні освітні установи повинні підлаштовуватися не під потреби 

конкретних вузів і професійну професіоналізацію, а під потреби й здібності учнів. А 

сама взаємодія не повинна зводитися до галузей знань, а орієнтуватися на спільну 

розробку основних принципів партнерської роботи освітніх установ, що забезпечує 

спадкоємність шкільної й вузівської систем набуття знань. 

Основу концепції взаємодії середніх і вищих освітніх закладів повинні скласти 

уявлення про середню освітню установу й вуз як про двох рівноправних партнерів, 

зусилля яких спрямовано на розв'язання загальної проблеми освіченості суспільства, 

формування його культури. 

Великі потоки інформації, більш жорсткі вимоги до рівня знань і вмінь учнів 

вимагають включення в шкільну програму нових предметів навчання й поглиблення 

вивчення традиційних. Попит на кваліфікованих фахівців на ринку праці передбачає 

раннє професійне самовизначення, освоєння в процесі навчання в середній освітній 

установі профілюючих предметів на більш глибокому рівні. Одним зі шляхів 

вирішення цієї проблеми є численні підготовчі курси, курси поглибленого вивчення 

різних предметів навчання, репетиторські заняття й т.п. Все це веде до непомірних 

навантажень учнів, перешкоджає створенню цілісного світогляду, сприяє уривчастості 

й фрагментарності одержуваних знань, знижує інтерес до навчання. Як наслідок різке 

погіршення здоров'я учнів, інфантильність, психологічна й соціальна 

непристосованість. 

Вихід бачиться у взаємодії шкільної й вузівської освіти. Необхідна ревізія вмісту 

предметів навчання і їхній оптимальний перерозподіл між школою й вузом. Повинні 

бути використані вузівські форми навчання школярів в інтересах залучення їх до 

самоосвіти на більш ранній стадії навчання. Застосування нових освітніх технологій 

(розробка нових методик і нових навчальних технологій для подальшого розвитку 

сучасної освіти) дозволить зацікавити більш широке коло потенційних студентів. 

Сьогодні перед освітніми установами ставляться питання забезпечення 

безперервності й спадковості шкільної й вузівської освіт. При цьому вирішуються такі 

задачі освітньої діяльності, як розширення й поглиблення бази знань школярів і їхня 

профільна освіта в конкретних галузях. Все це обумовлює єдиний методологічний 

підхід до взаємодії середніх і вищих освітніх установ. У його основі повинна бути не 

підготовка учнів до надходження в конкретний вуз і тим більше конкретний факультет, 

а забезпечення учнів високим рівнем освіти в основних галузях знань, що дозволить їм 

надалі продовжувати навчання у відповідності зі своїми спроможностями й 

схильностями. 

У цей час зусилля педагогічних колективів повинні бути спрямовані на те, щоб 

розвити творчі здібності учнів, усвідомлення ними необхідності й доцільності 

продовження навчання. 

Подальше вдосконалювання взаємодії середніх і вищих освітніх установ 

повинне йти по шляху розвитку у учнів мотивації до одержання вищої освіти, видання 

підручників і навчальних посібників, що зберігають спадковість у змісті, підвищення 

психолого-педагогічної підготовки професорсько-викладацького складу вузів по роботі 

зі школярами й професійною підготовкою вчителів для середніх освітніх установ. 

Моделі поглиблення знань, що розроблюються  педагогами шкіл і вузів з різних 

предметів повинні забезпечувати вибір учнями оптимальних засобів навчальної роботи, 

а не просте засвоєння готових зразків знань. При такому типі освіти акцент 

переноситься з нагромадження інформації (цифр, формул, правил і т.д.) на освоєння 

способів їхнього набуття, на аналіз і планування своїх дій, уміння критично розглядати 

факти й дані, уміння вести діалог і чути опонента. Форми й способи організації 



62 

навчання повинні сприяти підвищенню інтересу до навчання, розкриттю й розвитку 

творчих здібностей, активізації самостійної пошукової діяльності учнів . 

Висновки. Таким чином, при організації взаємодії середніх і вищих освітніх 

установ, необхідно оцінити всі переваги й недоліки шкільної освіти, визначити 

труднощі, випробовувані студентами при переході від шкільної до вузівської системи 

освіти, причини цих труднощів для того, щоб забезпечити якісну підготовку майбутніх 

фахівців відповідно до їх здібностей і схильностей. Необхідно уникати при цьому 

зайвих невиправданих навантажень при навчанні й знижувати кількість тих, хто зробив 

помилку у виборі професії. 

Література: 1. Волосюк М.А. Особенности содействия профессиональному 

становлению личности в начале процесса обучения в техническом вузе / М.А. Волосюк, 

О.М. Проценко, О.О. Печерцев // Содействие профессиональному становлению 

личности и трудоустройству молодых специалистов в современных условиях: сб. 

материалов V Междунар. заоч. науч.–практ. конф., 20 дек. 2013 г. : в 2 ч. Ч. 1. — 

Белгород : Изд-во БГТУ им. В.Г.  Шухова, 2013. — С. 105–109.; 2. Волосюк М.А. 

Проблеми підвищення якості викладання в інтернаціональних групах студентів 

дисциплін природничо-наукової, професійної та практичної підготовки / М.А. 

Волосюк, О.М. Проценко, О.О. Печерцев // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди". Темат. 

вип. ,,Міжнародні челпанівські психолого-педагогічні читаня’’. — К. : Гнозис, 2013. — 

Дод. І, вип. 29, т. 3. — С. 287–292.; 3. Печерцев О.О. Науково-методичні аспекти 

підвищення ефективності базової графічної підготовки студентів / О.О. Печерцев, 

О.М. Проценко, М.А. Волосюк,  О.О. Печерцева // Науково-методичне забезпечення 

сучасного освітнього процесу в технічному університеті: колективна монографія. — 

Варшава: «Dіаmопd tгаdіng tоuг», 2016. — С. 95-99.  

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ» 

Канд. екон. наук, доц. Галасюк С.С. 

Одеський національний економічний університет 

«Міжнародний туризм» входить до блоку обов’язкових дисциплін циклу 

професійної та практичної підготовки магістрів спеціальності «Туризм». Метою 

викладання цієї дисципліни є формування системи базових знань з організації 

туристичного бізнесу на певних туристичних ринках, вивчення тенденцій та 

перспектив розвитку світового, макрорегіональних та окремих національних 

туристичних ринків, набуття вмінь проводити аналіз розвитку турбізнесу у межах 

конкретного туристичного ринку. 

Основні завдання вивчення дисципліни «Міжнародний туризм»: 

 розгляд основних видів туристичних ринків за ознаками, які покладені в 

основу їхньої класифікації; 

 визначення тенденцій розвитку світового туристичного ринку; 

 аналіз макрорегіональної та субрегіональної структури світового 

туристичного ринку; 

 обґрунтування перспективних напрямків  розвитку світового  туристичного   

ринку  та  його макрорегіонів згідно з дослідженнями Всесвітньої туристичної 

організації (UNWTO); 

 виявлення специфіки розвитку національних туристичних ринків залежно від 

застосування на їх території певної моделі державного регулювання у сфері туризму;  
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 дослідження основних емісійних туристичних ринків та аналіз розвитку 

туристичного бізнесу в країнах-лідерах, формуючих масштабні туристопотоки за 

рубіж; 

 дослідження основних  рецептивних  туристичних  ринків  та аналіз розвитку 

туристичного бізнесу в країнах-лідерах, приймаючих масштабні туристопотоки із-за 

кордону [1].  

Вивчення курсу «Міжнародний туризм» дозволяє студентам глибше уявити собі 

всі теоретичні питання цієї дисципліни та набути практичні навички з аналізу будь-

якого туристичного ринку на підставі певної методики, яка передбачає збір та обробку 

статистичних даних UNWTO, відомостей офіційних сайтів центральних органів 

виконавчої влади в галузі туризму та інформації з літературних та Інтернет-джерел.  

Результатом оволодіння матеріалу даної дисципліни є виконання самостійної 

наукової роботи студента у вигляді індивідуального завдання, що включає дослідження 

певного туристичного ринку, для досягнення чого потрібно:   

 зібрати загальну інформацію про країну – про її географічне положення 

відносно основних рецептивних та емісійних туристичних ринків, про стан розвитку 

економіки, про соціальний захист населення та його демографічну структуру; 

 зібрати відомості про нормативно-правову базу провадження туристичної 

діяльності на даному конкретному туристичному ринку; 

 узагальнити інформацію про державне регулювання у сфері туризму обраної 

країни (на підставі відомостей про структуру та повноваження центрального органа 

виконавчої влади у сфері туризму, про організацію діяльності туристичних фірм та 

провадження готельного і ресторанного бізнесу за інформацією з офіційних джерел) 

[2];  

 виявити основні особливості даного туристичного ринку; 

 визначити,  до   якого   макрорегіону   та   субрегіону  належить даний 

туристичний  ринок та розрахувати його питому вагу;  

 зробити висновок про значення даного туристичного ринку в 

субрегіональному, макрорегіональному та світовому масштабі; 

 зробити розрахунки турбалансу обраного туристичного ринку протягом низки 

років та зробити висновки про його емісійність чи рецептивність; 

 розрахувати рейтинг туристичного ринку в субрегіоні, макрорегіоні та в світі 

– тобто визначити його місце серед інших туристичних ринків за показниками доходів,

витрат, сальдо турбалансу, прибуттів та відбуттів міжнародних туристів; 

 виявити  основні мотиви поїздок вітчизняних туристів за кордон та іноземних 

туристів в дану країну, зробити висновки; 

 визначити найважливіші дестинації прийому іноземних туристів в даній 

країні та провідні туристичні ринки, що приймають вітчизняних туристів; 

 зібрати інформацію про сучасний стан індустрії туризму в обраній країні (на 

підставі узагальнення інформації про структуру засобів розміщення, закладів 

харчування, туристичних фірм; про структуру перевезень туристів за видами 

транспорту та транспортних засобів), проаналізувати, зробити висновки про  її 

розвиток [3]; 

 користуючись   всією  зібраною    інформацією,  зробити  загальні  висновки 

про  туристичний ринок, що досліджується, та визначити основні тенденції його 

розвитку.  

Формою контролю знань із дисципліни «Міжнародний туризм» є екзамен. 

Поточний рейтинг студента формується за рахунок виконання окремих видів 

самостійної роботи, де, зокрема, оцінюються: систематичність та активність на 

практичних заняттях (включаючи відповіді, роботу в малих групах, тестування); 
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написання контрольних робіт, виконання індивідуального завдання з його 

обов’язковою презентацією та обговоренням під час проведення практичних занять.   

Методичні підходи, використані для вивчення дисципліни «Міжнародний 

туризм» та для підготовки індивідуальних завдань, знадобляться в подальшому при 

виконанні студентами кваліфікаційних робіт магістрів, написанні наукових статей та 

тез доповідей на конференції різних рівнів.   

Варто зазначити, що поряд із такими дисциплінами, як: «Туристичне 

країнознавство», «Географія туризму», «Правове регулювання туристичної діяльності», 

«Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства», 

«Туроперейтинг», «Статистика туризму», «Міжнародна туристична політика», 

«Іноземна мова», курс «Міжнародний туризм» сприяє розширенню професійних знань 

майбутніх фахівців у галузі  туризму. 

Література: 1. Конспект лекцій із дисципліни «Міжнародний туризм» для 

студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Туризмознавство» / Укл. С. С. 

Галасюк. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2014. – 90 с.; 2.  Методичні вказівки до виконання 

індивідуальних завдань із дисципліни «Міжнародний туризм» для студентів V курсу 

всіх форм навчання спеціальності «Туризмознавство» / Укл. С. С. Галасюк. – Одеса: 

ОНЕУ, ротапринт, 2014. – 30 с.; 3.  Галасюк С. С. Методичний супровід індивідуальної 

роботи студентів із дисципліни «Міжнародний туризм» / С. С. Галасюк // Забезпечення 

якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали науково-методичної 

конференції (м. Одеса, 8-9.02.2018 р.). – Одеса: ОНЕУ, 2018. 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ 

 ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 

Канд. екон. наук, доц. Гарькава В.Ф., канд. екон. наук, доц. Клименко С.О. 

ПВНЗ «Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика», м. Миколаїв 

Постановка проблеми. Проблема розвитку й управління інтернет-торгівлею в 

сучасних умовах в Україні набуває принципового значення через інтенсифікацію 

процесів концентрації торговельних об'єктів; розвиток і появу нових технологій, 

моделей застосування Інтернету в діяльності торговельних підприємств; динамічність 

ринку в різних його сегментах; посилення конкуренції з боку іноземних суб'єктів; 

модифікацію форм і видів конкурентної боротьби, зокрема активізацію інтернет-

маркетингової діяльності торговельних підприємств. Тому навчати студентів останнім 

здобуткам досліджень у цьому напрямку є вимогою часу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Економічним аспектам функціону-

вання торговельних підприємств у середовищі Інтернет присв'ячені праці М. Макарова, 

В. Кисельова, К. Коллі, М. Мак-Нілла, К. Пейтела, А. Саммера, Т. Хофмана та ряду 

інших авторів.  

Метою роботи є огляд ринку інтернет-торгівлі в Україні порівняно з лідером у 

цьому напрямку - США, зокрема дослідження її перспектив, переваг та оцінка 

позитивних сторін, визначення особливостей організації електронної торгівлі, тобто, 

методичного забезпечення дослідження цього напрямку. 

Характерною тенденцією в електронній торгівлі США, як і всього світу, є 

збільшення кількості користувачів, що роблять регулярні покупки в режимі онлайн. 

Так, у 1998 р. говоримо приблизно про 6 млн родин. За прогнозами аналітиків з 

Miniwatts Marketing Group, у 2010 р. ця цифра може досягти 20 млн. При чому, якщо у 

1995 р. середня сума, яку середньостатистичний американець міг собі дозволити 

витратити на придбання товару онлайн становила 43 дол., то до 2009 р. вона 

збільшилась більш, як в десять разів, і становить близько 500 дол. Так, у 2002 р. 

громадяни США купували щось в мережі Інтернет в середньому 12 разів на рік, а у 
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2009 р. купівля товарів і послуг онлайн зросла до 124 разів на рік. Обсяг торгівлі через 

Інтернет уже обчислюється декількома трильйонами доларів. У найближчі роки він 

досягне 2 трлн дол., що еквівалентно усій еконо- міці США. Динаміка приросту обсягів 

роздрібних продажів у США показує, що зараз і в наступні 3–5 років США не 

полишать позиції лідерства у галузі елек- тронної комерції B2C [9]. Загальний обсяг 

електронної торгівлі за 2009 р. становив 134,9 млрд дол., що на 2% більше, ніж у 2008 

р. Загальний обсяг роздрібної торгівлі в США у 2009 р. зменшився на 7% порівняно з 

2008 р. Частка електронної торгівлі від за- гальної у 2009 р. становила 3,7% (порівняно 

з 3,3% у 2008 р.)   

Результати досліджень. Дослідження проводилося за схемою: 

1. SWOT – аналіз основних методів просування і збуту продукції.

2. Аналіз специфіки товарів, які доцільно продавати в Інтернеті.

3. Аналіз використання інтернет-торгівлі.

4. Аналіз розвитку інтернет-торгівлі.

5. Окреслення проблем і перспектив використання інтернет-торгівлі в Україні.

В результаті проведеного аналізу визначено  основні платформи реклами та 

продажу товарів (виробів чи послуг): власний сайт інтернет-магазину; дошки 

оголошень; соціальні мережі; торгові центри. Досить перспективними є ринок 

туристичних послуг, ринок продажів та оренди житла, продажів автомобілів, 

коштовностей, рідкісних товарів. В Україні близько 50% населення – інтернет-

користувачі. З них, за підрахунками GfK Ukraine, майже 6,4% (2,8 млн осіб) придбають 

товари on-line [3]. Це свідчить як про певну обмеженість існуючого потенціалу 

інтернет-торгівлі, так і про можливості його зростання відповідно до збільшення 

кількості користувачів Інтернету. Перелічені вище товари становлять абсолютну 

більшість продукції, що продається в мережі Інтернет в Україні.  

Аналіз свідчить, що в Україні, як й у світі в цілому, широкі перспективи для 

інтернет-бізнесу та інтернет-торгівлі відкриває ринок В2В. Це, зокрема, забезпечує 

можливості розвитку інформаційної та торговельної взаємодії між бізнесовими 

компаніями в мережі Інтернет. В умовах поглиблення міжнародного поділу праці, 

активного розвитку спільної комерції, коли підприємства не лише купують один в 

одного продукцію, а й спільно працюють над виробництвом нових товарів і послуг, 

електронна комерція такого роду набуває особливого значення, оскільки вона 

передбачає формування тривалих партнерських відносин між підприємствами, що 

здійснюються через комунікаційні мережі Інтернет. 

 Висновки та перспективи подальших досліджень. Електронна торгівля також 

корисна для виробників і споживачів у силу того, що вона допомагає подолати 

традиційні бар'єри, які полягають в територіальній віддаленості і нестачі інформації 

щодо можливостей ринку. Компаніям вже не потрібно підтримувати зайвий персонал 

або здійснювати великі капіталовкладення в розвиток фахівців. Отже, як бачимо 

інтренет- торгівля має перспективи, переваги та позитивні сторін. Цей вид комерційної 

діяльності дозволяє знайти своє місце на ринку бізнесменам-початківцям, а також 

підвищити ефективність функціонування великих підприємств, зокрема тих, що 

виготовляють і просувають на ринку продукцію промислового використання. 

Література: 1. Кучеренко І.О. «Аналіз динаміки кількості користувачів Інтернет 

в Україні» – Львів: Вид–во ЛКА, 2015. – 120 с.; 2. Міщук І.П. Теоретичні аспекти 

формування систем електронної торгівлі в Україні/ І.П. Міщук // Науковий вісник 

НЛТУ. – 2005. – Вип. 15.4. – С. 334–340.; 3. Биржевой лидер. Новости Украины 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-

sng/ukraine/entry1008170344.html.; 4. 4. INUKRNEWS International and Ukrainian News 

[Electronic resource]. – Mode of access :http://inukrnews.com/allnews/ukraine/8661-

ukraincy-potratili-na-internet-bolee-2-mlrd-griven-vetom-godu.html.; 5. В Украине стали 

активнее делать покупки в интернете [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008170344.html
http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008170344.html
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http://podrobnosti.ua/internet/2014/01/15/953127.html.; 6. Как украинские интернет-

пользователи выбирают и покупают товары [Электронный ресурс].– Режим доступа : 

http://e-commerce.com.ua/2016/04/.; 7. Исследование рынка электронной коммерции в 

Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ain.ua/2013/04/11/120835.; 

8. United Nations Conference on Trade and Development «INFORMATION ECONOMY

REPORT 2009: Trends and Outlook in Turbulent Times».; 9.. U.S. Department of Commerce 

Economics and Statistics Administration U.S. Census Bureau «E-Stats» (Annual report) – 

May 28, 2009. 

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ 

ВИПУСКНИКІВ ЗОШ ДО ВСТУПУ В ДОННАБА  

Д-р з держ. упр., професор Долгальова О.В., ас. Єщенко М.Г. 

Донбаська національна академія будівництва і архітектури 

Демократизація і гуманізація українського суспільства, бурхливий розвиток 

інформаційного простору, педагогічної науки зумовили суттєві зміни освітньої галузі 

та підвищення вимог до рівня знань та готовності до вступу у виші випускників ЗОШ. 

Серед сучасних проблем неперервної освіти в Україні пріоритетною постає визначення 

перспектив розвитку довузівської освіти випускників загальноосвітніх шкіл. 

Довузівська підготовка є інтеграційним структурним підрозділом вищого навчальному 

закладу та складовою регіональної системи неперервної професійної освіти.  

Водночас, у складних умовах трансформації суспільства, зростає значення 

освіти, що ґрунтується на принципах життєтворчості, метою якої є допомога у 

визначенні шляхів соціалізації індивіда [5]. Довузівська підготовка і профорієнтація 

молоді – пропедевтичний етап професійного становлення особистості в системі 

безперервної освіти, головною метою якої є розвиток особистісних пізнавальних 

інтересів випускників ЗОШ, адаптація до умов вищої освіти та корекція рівня 

освіченості молоді. 

Розвиток суспільства, заснованого на знаннях і нових суспільних відносинах, 

має базуватися на використанні наукових та інноваційних технологій, що підвищують 

якість життя людини. Побудова інформаційного суспільства в Україні регулюється 

Законом України «Про Національну програму інформатизації», Указом Президента 

України «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року». У 

зазначених нормативно-правових актах підкреслюється, що саме рівень інформатизації, 

уміння використовувати переваги цифрових технологій стають одними з важливих 

чинників розвитку країни. Водночас, у складних умовах трансформації суспільства, 

зростає значення освіти, що ґрунтується на принципах життєтворчості, метою якої є 

допомога у визначенні шляхів соціалізації індивіда та його фахових знань [6]. 

Відповідно до Указу Президента України «Про Національну стратегію розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року» встановлено, що з метою вдосконалення 

правових та організаційних засад розвитку освіти в Україні необхідно формування 

контингенту майбутніх студентів здійснюватиметься на основі: професійної орієнтації 

учнівської молоді з метою забезпечення її особистісної готовності до професійної 

діяльності, урізноманітнення форм довузівської підготовки та ін. [2]. 

Проблема впровадження технічних засобів навчання у навчально-виховний 

процес закладів освіти, зокрема при підготовці до вступу до вишу, широко 

висвітлювалася в багатьох вітчизняних посібниках із професійної педагогіки, в окремих 

навчально-методичних виданнях, педагогічних енциклопедіях. Це саме праці 

С. Я. Батишева, Ю. Ф. Зіньковського, М. Ю. Кадемії, Н. Г. Ничкало, О. М. Новікова, 

В. В. Олійника, В. О. Скакуна, О. М. Царенко [7]. 

http://podrobnosti.ua/internet/2014/01/15/953127.html
http://e-commerce.com.ua/2016/04/
http://ain.ua/2013/04/11/120835
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Певні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій для 

організації навчання випускників ЗОШ та систему організації самостійної роботи 

майбутніх студентів за допомогою хмарних сервісів відображено у роботах 

Г. А. Алексанян, історія розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та їх 

використання розглянуто в роботах О. С. Воронкіна [3], створення освітніх ресурсів у 

середовищі moodle нa основі хмарної технології у своїх дослідженнях розглядали 

науковці І. С. Войтович, В. П. Сергієнко, О.М. Самойленко, О.О. Самойленко та ін. [2]. 

У сучасних умовах реформування системи освіти України набула актуальності 

проблема підготовки випускників ЗОШ до вступу до вишу. Ії розв’язання полягає у 

відродженні українським суспільством національної ідеї, відкритості зарубіжному 

досвіду, утіленні перспективних технологій розвитку, навчання, викладання у виші, 

зокрема при підготовці вступу до ДонНАБА. У цьому процесі особливої актуальності 

та визначального значення набувають методика та методи викладання дисциплін при 

використанні інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні на довузівській 

підготовці до вступу в ДонНАБА. 

Зазначимо, що система освіти завжди характеризується взаємозв’язком, єдністю 

чотирьох елементів: цілей освіти, складу учасників процесу навчання, змісту освіти і 

методів навчання. З точки зору формування готовності випускників ЗОШ до 

продовження навчання у виші як мети педагогічної діяльності це означає, що в 

підготовці випускників ЗОШ обов’язково має бути передбачено відповідність змісту і 

методів навчання, які сприятимуть формуванню готовності до певного напрямку 

професійної діяльності. 

Таким чином, одним із основних завдань довузівської підготовки є активізація 

самостійної навчально – пізнавальної діяльності слухачів не лише окремими 

способами, але й активізація всього навчально - виховного процесу, виявлення системи 

методів і способів, що сприяють підвищенню активності в процесі пізнання. У 

навчально – виховному процесі під час самостійної пізнавальної діяльності слухачів 

інформаційно-комунікаційні технології відкривають нові можливості для подальшої 

диференціації загального та професійного навчання, всебічної активізації творчих, 

особисто – орієнтованих, пошукових форм навчання, що відображено в працях 

В. Беспалька, М. Кларіна та інших.  

Також, за допомогою соціальних мереж, електронної пошти та інших сучасних 

технологій викладачі з різних країн можуть обмінюватися своїм досвідом роботи. А 

слухачі довузівської підготовки, у свою чергу, можуть допомагати один одному у 

вивченні нового матеріалу і пошуку потрібної інформації з певних тем, 

використовуючи різноманітні сайти для вивчення навчальних матеріалів. 

Використовувати освітні та навчальні електронні матеріали, електронні 

підручники, он-лайн книги та енциклопедії, які можна безкоштовно або за мінімальну 

оплату прочитати он-лайн в глобальній мережі Інтернет та використовувати при 

навчанні інтернетні мережеві пошукові системи, наприклад: Google Scholar, яка 

дозволить слухачам курсів виконувати великий пошук наукової літератури з різних 

дисциплін та різних джерел тощо. 

Отже, використання інформаційно – комунікаційних технологій під час 

організації самостійної роботи слухачів дозволяє здійснювати навчальний процес 

корегування та більш ефективний контроль за послідовністю її виконання, давати 

своєчасні вказівки, що попереджають можливі помилки та нерозуміння матеріалу, 

здійснювати більш грнутовний контроль знань слухачів та аналіз результатів 

самостійної діяльності за рахунок вивільнення часу. 

Література: 1. Безпала Г., “Компоненти фахової компетентності майбутніх 

учителів”, Проблеми інженерно-педагогічної освіти, №44, с. 14-18, 2014.; 

2. Вакалюк Т., “Можливості використання хмарних технологій в освіті”, Міжнар. наук.-

практ. конф. Актуальні питання сучасної педагогіки, Острог, 2013, с. 97 – 99.; 
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3. Воронкін О., “Розвиток комп’ютерних технологій підтримки навчання студентів

вищих навчальних закладів України (друга половина 50-х – початок 90-х років ХХ 

ст.)”, Інформаційні технології і засоби навчання, №1 (39), c. 17 – 45, 2014. 

[Електронний ресурс]. – Доступно: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/ 

view/960/724. Дата звернення: 05.02.2018.; 4. Долгалева Е.В., Скопец Е.В. 

Использование информационных технологий в дипломировании студентов-

менеджеров. Инновации, качество и сервис в технике и технологиях: сборник научных 

статей III Международной научно-практической конференции. (г. Курск, 17-19 мая 

2012 г.). г. Курск, 2012. 312 с.; 5. Єщенко М.Г. Використання інформаційно – 

комунікаційних технологій як засобу формування фахової компетентності майбутніх 

менеджерів і економістів у процесі навчання правознавства. «Інформаційні технології і 

засоби навчання». 2017. Том 62, №6(2017). С. 114-129. URL: 

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1695 Дата звернення: 06.02.2018.; 6. 

Примаков В., “Розвиток післядипломної освіти вчителів початкових класів в Україні 

(1948-2012рр.)”, дис. д-ра. пед. наук., Тернопільськ. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 

Тернопіль, 2016.; 7. Смоляна Н.,“Використання ТЗН у навчально-виробничому процесі 

професійної школи в Україні (1960–1991 рр. ХХ століття)”, Інформаційні технології і 

засоби навчання, №2 (22), c. 1 – 14, 2011. [Електронний ресурс]. – Доступно: 

http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/349/391. Дата звернення: 05.02.2018. 

ТРАНСФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ 

НА ПЛАТФОРМІ МОДЕЛІ ДОДАНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ВАРТОСТІ 

Д-р екон. наук, проф., ст. наук. спів-к Драчук Ю.З., 

канд. техн. наук, доц., докторант Сав’юк Л.О. 

Інститут економіки промисловості НАН України 

У світі стрімко та безупинно відбуваються  процеси глобалізації ринків освітніх 

послуг, знань та праці. Внаслідок складної політичної ситуації, в умовах ескалації 

конфлікту на сході держави, Україні в край необхідно переглянути питання 

ефективного фінансування національної освітньої системи з боку держави та інших 

зацікавлених стейхолдерів, таких як бізнес, приватне підприємництво, громадське 

суспільство.  Відмінною особливістю фінансування галузі освіти в Україні є його 

розпорошеність на величезну мережу навчальних закладів різних типів та рівнів 

акредитації. Попри високий показник видатків на освіту, як частки від ВВП країни, 

який у період 2000 – 2017 років коливався у межах 5 – 8 %, видатки на одного 

учня/студента та заробітні плати освітян є дуже низькими, навіть порівняно з країнами 

Центральної і Південної Європи [1]. 

Для забезпечення розвитку економіки шляхом прогресивних зрушень, 

послідовного зростання її науково-технічного рівня, поступового збільшення складових 

інформаційно - інноваційної економіки з переходом до економіки знань слід 

оптимізувати витрати на розвиток освітньої сфери. Це цілком можливо при 

використанні світового досвіду реформування даної галузі на платформах моделей 

забезпечення внутрішньої та зовнішньої якості освітніх послуг.  

Особливий інтерес, на наш погляд являє собою статистична комплексна модель 

доданої академічної вартості (Academic Value Added), яку активно впроваджують 

лідери становлення національних економік знань, такі як Великобританія, Сполучені 

Штати Америки (США), Канада, Австралія, Швеція, Німеччина та інші розвинені 

країни світу. Останнім часом, регресійні моделі доданої академічної вартості почали 

використовуються країнами, що розвиваються, для порівняння переваг державних та 

приватних (незалежних) освітніх закладів шкільного рівня.  

Аналіз додаткової академічної вартості – це статистичний метод, який допомагає 

http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1695
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педагогам та адміністративним освітнім органам оцінити вплив навчальних закладів 

різних ступенів підготовки, від закладів середньої освіти до університетів, на 

академічні успіхи учнів/студентів, їх подальше життєве благополуччя та соціальну 

значущість у суспільстві. Так, освітні аналітики у сфері реформування шкільної освіти 

у США та Великобританії використовують модель розрахунку доданої академічної 

вартості, розроблену доктором Вільямом Сандерсом, для оцінки ефективності 

діяльності вчителів та викладачів вищих навчальних закладів, а також для 

порівняльного рейтингового аналізу освітніх установ у цілому.  

На погляд деяких науковців, освітян та політичних діячів США,  система 

оцінювання доданої академічної вартості В. Сандерса має упереджений наближений 

характер, володіє не достатньою точністю вимірювання та, навіть, порушує 

конституційні права працівників освітньої сфери. Однак, його дослідження 

залишаються наріжним каменем триваючих у США політичних дебатів – як краще 

виміряти ефективність професійної діяльності вчителів середніх освітніх закладів. 

Об’єктом особливої критики є інструментарій методології доданої академічної вартості 

В. Сандерса у вигляді щорічних стандартизованих тестових випробувань учнів, які 

складаються із питань типу множинного вибору. Не можна не погодитися із думкою 

про те, що тестові випробування слід якісно змінити на випробування більш 

інтелектуального рівня для перевірки зростання компетенцій і творчого потенціалу 

учнів. Окрім того, сама методологія повинна включати, поряд із індикаторами тестових 

успіхів, інші статистичні дані, такі матеріальний, моральний та етнічний стан сімей 

учнів, рівень освіти членів родини та інші соціальні індикатори.  Однак, подібні зміни 

носять чисто технологічний характер і залежать як від рівня розвитку технологічного 

укладу і інформаційної інфраструктури суспільства, так і від національного менталітету 

та особливостей політичного устрою певної держави. 

Найважливішим моментом залишається сподівання та впевненість В. Сандерса, 

що ефективність діяльності вчителя є основним фактором академічного зростання 

учнів з будь-яким початковим рівнем знань та соціальним становищем у суспільстві. 

Його дослідження показали, що  неефективні професійні дії вчителів протягом трьох 

років поспіль можуть істотно перешкоджати навчанню людини в довгостроковій 

перспективі, тобто на протязі всього життя. [2]. Слід відмітити, що впровадження 

системи оцінювання доданої академічної вартості Штату Теннессі (Tennessee Value-

Added Assessment System  Теннессі або TVAAS), яке розпочалося у 2011-2012 рр., було 

предметом кількох судових процесів, ініційованих державною педагогічною спілкою 

США. Тим не менш, система була адаптована в декількох інших штатах і містах країни 

[3]. 

У офіційній заяві, після смерті В. Сандерса у березні 2017 р., комісар з освіти у 

штаті Теннессі Кендіс Макквін по праву оцінила значний внесок вченого у вирішення 

складної задачі ідентифікації найефективніших шкільних педагогів з точки зору 

зростання академічних досягнень їх учнів. З її слів, методологія академічної доданої 

вартості забезпечила керівництво та вчителів шкіл чітким зворотнім зв'язком зі 

школярами та їх родинами, що в кінцевому підсумку покращує результати освітньої 

діяльності для держави у цілому. З іншого боку, до освітян прийшла впевненість, що 

методологія оцінки доданої академічної вартості та система В. Сандерса є більш 

справедливим та більш реалістичним інструментом, ніж будь-яка інша система 

оцінювання вчителів. З інформацією про додану академічну вартість вчителі мають 

змогу ефективніше контролювати навчальні досягнення учнів із забезпеченням рівних 

можливостей для їх розвитку, прогнозувати майбутню академічну успішність, вчасно 

змінювати навчальні матеріали та методику викладання, вирівнювати зусилля з 

власного професійного розвитку. З іншого боку, адміністрація шкільних закладів 

отримує можливість розпочати інтерпретування впливу навчальних програм та практик 

викладання на досягнення учнів, зробить поінформованими та керованими власні 
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рішення щодо зосередження матеріальних і інтелектуальних ресурсів, орієнтуватися на 

освітній прогрес в інших школах та штатах.  

Методологія доданої академічної вартості знаходить своє застосування у 

Великобританії та інших країнах для дослідження відмінностей між академічними 

досягненнями школярів незалежних та державних навчальних закладів. Центром 

оцінки та моніторингу (Centre for Evaluation and Monitoring - CEM) в Університеті 

Дарема (Великобританія) у січні 2016 р. оприлюднений звіт по результатам наукового 

дослідження, замовленого Радою незалежних шкіл (Independent Schools Council – ISC). 

Дослідження розглядає різницю в академічних досягненнях між школярами 

незалежних та державних закладів від молодшого, або дошкільного віку, до моменту 

отримання сертифікату про обов’язкову середню освіту (General Certificate of Secondary 

Education – GCSE). В модель додаткової академічної вартості включені додаткові 

індикатори, такі як попередні здібності учнів, соціально-економічний стан їх сімей та 

стать. У дослідженні виявлено, шо навчання в незалежних школах забезпечує 

еквівалент двох додаткових років навчання у звичайному закладі. Дослідження також 

показало, що незалежна освіта є академічно сприятливою у віці від чотирьох, восьми, 

десяти і шістнадцяти років та забезпечує підвищення рейтингу GCSE за всіма 

шкільними предметами. Даний факт є безперечним свідченням того, що школярі 

незалежних освітніх закладів володіють більшою "академічною доданою вартістю", а 

методологія володіє високою чутливістю до успішного проведення подібних наукових 

досліджень [4].  

В даний час незалежні школи навчають близько 625 000 дітей (6,5%) у 

Сполученому Королівстві,  для Англія частка учнів незалежних освітніх закладів 

складає близько 7%. Велика кількість батьків у Англії відправляє своїх дітей до 

незалежних шкіл, де плата за навчання у 2014 році становила 12 582 фунтів стерлінгів. 

При цьому, існують безперечні докази того, що колишні учні приватних закладів 

користуються відносно більшою віддачою від їхньої освіти, тобто доданою 

академічною вартістю. Наприклад, більше 73% адвокатів та 76% суддів країни 

навчались у приватних школах, випускники незалежних шкільних закладів займають 

вищі посади в уряді, структурах державних служб, судовій владі, збройних силах. Як 

заявила Генеральний секретар Ради незалежних шкіл Великобританії Джулі Робінсон: 

Незалежні школи завжди вважали, що їх широкі пропозиції навчальних програм, 

відданість досконалість та підтримка навчання забезпечують академічну вигоду. 

Платники послуг мають право чекати на користь від витрачених на навчання грошей, 

важливо, що ми зуміли це довести.  

Індикатори результативності у структурі моделі доданої академічної вартості все 

частіше використовуються для оцінки ефективності діяльності освітніх установ у 

всьому світі. Враховуючи, що сфера освітніх послуг є першоосновою економіки, яка 

заснована на знаннях, можна передбачати формування даними країнами надійної 

основи стратегічного спрямування інвестицій в інноваційний економічний уклад.  

Що стосується нашої країни, то за даними Інституту економічного 

прогнозування НАН України, на сьогодні в Україні 75 % інвестицій вкладають у 

підприємства третього технологічного укладу, ще 20 % інвестицій спрямовують у 

підприємства вищого, четвертого технологічного укладу. Зрозуміло, що подібна 

інвестиційна політика держави спрямована, по суті, на "консервацію" структури 

економіки і, на жаль, на її погіршення. Для прогресивного розвитку економіки нашої 

держави потрібно, щоб частка п'ятого технологічного укладу на платформі економіки 

знань в інвестиціях перевищувала його частку в структурі економіки [5].  В тому числі 

інвестиційної підтримки потребують інноваційні дослідження та реформи національної 

освітньої сфери.  
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Studying the experience of teaching at EU universities, visiting some of them and 

constantly communicating with colleagues working in them, we can conclude that the main 

advantage of European educational systems lies in the widespread, wide and competent use of 

information systems and technologies in education. 

Informatization of education in Ukraine is one of the priority directions of 

reformation. In the broad sense, it is a complex of socio-pedagogical transformations 

connected with the saturation of educational systems with information products, means and 

technology, in the narrow one - the introduction into educational institutions of information 

tools based on microprocessor technology, as well as information products and pedagogical 

technologies based on these tools. 

At the present stage of computer informatization, computer technologies are becoming 

increasingly popular in various spheres of life, and they act as one of the tools of knowledge. 

In general, education is characterized by a large system, the quality functioning of which is 

impossible without the use of modern telecommunication and computer storage, processing, 

transmission, presentation of information. 

Today, information technologies have become an integral part of life, they largely 

determine the further economic and social development of mankind. In these conditions 

qualitative changes also require a system of training. The urgency of this issue takes place in 

the modern educational environment, because today qualitative teaching of disciplines can not 

be carried out without the use of facilities and facilities provided by computer technologies 

and the Internet. They enable the teacher to better present the material, make it more 

interesting, quickly check knowledge and increase interest in learning. 

Information and communication technologies affect all spheres of human activity, but 

they have a great positive impact on education, since they open the door to introducing 

completely new methods of teaching and learning. The use of computers in education has led 

to the emergence of a new generation of information educational technologies that have made 

it possible to improve the quality of learning, create new means of influence, and interact 

more effectively with educators and students. Application of the latest information 

technologies in the educational process is not only new technical means but also new forms 

and methods of teaching, a new approach to the learning process. This encourages teachers to 
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introduce innovative teaching methods and use and adapt these technologies to the learning 

process. 

One of the important directions of the development of informatization of education is 

new computer technologies. Interactivity, intensification of the learning process, feedback - 

significant advantages of these technologies, which determined the need for their application 

in various fields of human activity, especially those related to education and training. 

Educational technologies are one of the main elements of the education system, since they are 

directly aimed at achieving the main goals: education and upbringing. Under the educational 

technology is understood as the implementation of curricula and curriculum, and the transfer 

of the student knowledge system, as well as the use of methods and tools for creating, 

collecting, transmitting, storing and processing information in a particular industry. Science 

has accumulated vast experience in transferring knowledge from a teacher to a student, 

creating education and training technologies, and building their models. The meaningful basis 

of mass computerization in education, of course, is due to the fact that a modern computer is 

an effective means of optimizing the conditions of mental labor in general, in any of its 

manifestations. Intensification of learning, which is characterized by an increase in the 

amount of educational material and a decrease in the time of assimilation, requires the search 

for effective teaching methods, control tools for knowledge acquisition that would 

significantly improve the quality of learning. The introduction of new information 

technologies into the learning process is an objective process of education development. The 

increase of computer technology and its further improvement extends the ability of teachers to 

use computer technology not only in the study of computer science, but also in combination 

teaching other disciplines using computer technology. The latest developments in the field of 

information technology change the means of their application in the study of various 

disciplines in the learning process. 

Application of modern information technologies in education is one of the most 

important and steady tendencies in the development of the world educational process. In 

domestic educational institutions in recent years, information and communication 

technologies have become increasingly used in the study of most educational subjects. 

Informatization has significantly influenced the process of acquiring knowledge. New 

information and communication technologies of teaching allow intensifying the educational 

process, increase the speed of perception, understanding and depth of assimilation of vast 

arrays of knowledge. Improvement of the education system on the basis of information 

technologies, their wide introduction into the educational process led to the emergence of 

virtual universities, an open education system. The implementation of open education can be 

achieved through distance education, which is seen as a kind of educational system in which 

the use of distance learning technologies and the organization of educational process is 

predominantly used. Distant education is a pedagogical system of open educational services 

provided to the general population with the help of a specialized informational educational 

environment based on distance learning technologies (multimedia, network, 

telecommunication, TV-technologies, etc.). It should also pay attention to the problem of 

providing the field of education theory and methodology of both the development and 

effective use of new means of information technology. The theory of information technology 

should determine the models of basic information processes related to the receipt, collection, 

transmission, processing, storage, accumulation and presentation of information. A special 

place is taken by the models of formalization and presentation of knowledge. Information 

systems enable the processing of a large amount of information in real time and access to it 

from almost anywhere using databases. Emphasis is given to the allocation of basic 

information technologies, which include distributed storage and processing technologies, 

office technologies, multimedia technologies, geoinformation technologies, information 

security technologies, SAGE technologies, telecommunication technologies. On the basis of 
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the base technologies, applied information technologies are developed in the fields of 

application. 

The introduction of IT into the modern education system allows to optimize the 

educational process both for students and teachers, as well as for other workers of the sphere 

of higher education, through the use such of IT capabilities: systematization of information, 

permanent, remote access to resources, data storage, information exchange and considerable 

saving of forces, time and other resources of workers of the higher school. educators. 

The report provides a comprehensive analysis of the current state of information and 

communication technologies in our education and proposes solutions for methodological and 

organizational problems of informatization of education. 

ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ СУГЕСТОПЕДИЧНОГО МЕТОДУ  

 У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО ВЖИТКУ 

Викл. Жигжитова Л.М., викл Назаренко О.І. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Становлення України як самостійної незалежної держави та бажання 

інтегруватися в світове економічне, політичне, культурне та наукове співтовариство 

потребують кардинальних змін в усіх сферах суспільного життя, і в першу чергу це 

стосується освіти. На державному рівні були прийняті ряд законопроектів, які 

визначили стратегію розвитку освіти в нашій країні на найближчі роки й на 

перспективу ХХІ століття. Серед них «Національна доктрина розвитку освіти 

України», Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття», Закон 

України «Про освіту» та багато інших. 

У системі викладання іноземних мов також відбулися значні зміни: оновлено 

зміст навчання та зміст виховання засобами іноземної мови, розробляються авторські 

програми та з’являються альтернативні підручники, налагоджується співпраця з 

зарубіжними закладами освіти та починають діяти програми по обміну студентами. 

Вивчення іноземних мов стає легшим, цікавішим та вмотивованішим.  

Підвищений запит суспільства та сучасного ринку праці на знання іноземної 

мови, а особливо англійської мови професійного вжитку, обумовили необхідність 

реформування методів і підходів до її викладання.  

В усі часи  викладачі намагалися віднайти найефективніший засіб навчання 

іноземної мови, щоби максимально досягти головної цілі навчання – навчити  

іншомовному спілкуванню. Протягом кількох століть в школах Західної Європи 

широко застосовувався граматико-перекладний метод, на зміну якому в другій 

половині ХІХ століття прийшли, так звані, «прямі» методи, які в свою чергу «дали 

дорогу» іншим, більш вдосконаленим методам, які відповідали  вимогам часу: 

спрямованих  на репродуктивне і на рецептивне опанування іноземною мовою. Самий 

відомий серед них – усний метод Гарольда Пальмера, який був застосований не лише в 

Європі, але й став головним методом і в школах Радянського Союзу аж до середини 80-

х років минулого століття, і на основі якого були розроблені методи «аудіо-

лінгвальний» і «аудіо-візуальний». Паралельно, для навчання читання створюється і 

новий підхід до розвитку навичок читання (автор - Майкл Уест). Кожен  із названих 

методів мав свої переваги і недоліки, вони не могли бути універсальними і відповідати 

усім запитам суспільства, тому все нові і нові методики й підходи з’являлися, щоби 

навчити учнів/студентів практично володіти іноземною мовою.  

У другій половині ХХ століття, в Болгарії,  лікар-психотерапевт Георгій Лозанов 

запропонував використовувати неусвідомлені резервні можливості людини для 

вивчення іноземних мов. Метод отримав назву «сугестивний» від латинського слова 
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«suggestum» – що означає «навіювання», «нашіптування». Але сам Г.К. Лозанов 

наголошував на зв’язок латинського дієслова зі значенням англійського слова «suggest» 

– запропонувати, тобто людина може сама вибирати із запропонованого ряду

різноманітних перспектив. З’явилися терміни «сугестологія» – наука про прискорений 

гармонійний розвиток особистості та розкриття її різнобічних резервних можливостей 

– уваги, пам’яті, інтелектуальної активності, творчих здібностей [1, c. 260],

«сугестопедагогіка»  –психотерапевтичний напрям у педагогіці, який цілеспрямовано з 

навчально-виховною метою використовує засоби навіювання [2, c. 11] та 

«сугестопедія» – система навчання, яка дозволяє виявляти й розвивати всебічні 

резервні можливості особистості та сприяє створенню в ній внутрішнього відчуття 

свободи і розвитку самодисципліни.  

Г.К. Лозанов визначав сугестопедію не лише як нову навчальну систему, а й як 

метод педагогіки, який всебічно активізує людську особистість. 

Одним із рушійних механізмів ефективності сугестопедичного методу є 

відволікання свідомості і зміщення розумового навантаження на рівень неусвідомленої 

діяльності. Навчальна діяльність реалізується у двох напрямках: свідомому і 

підсвідомому, тобто працюють і ліва і права півкулі головного мозку (ліва відповідає за 

інтелект, права – за емоційну сферу людини), що дозволяє досягнути максимального 

ефекту від навчання.  

Сугестопедична система Г.К. Лозанова базується на певних психологічних 

закономірностях. Використовуючи приховані резерви людини, вона дозволяє оминути 

притаманний традиційному навчанню психологічний бар’єр, пов’язаний з 

сором’язливістю, невпевненістю й зі скутістю під час спілкування та страхом зробити 

помилку і, у такий спосіб, значно розширити навчальний процес, зробити його 

ефективнішим. В атмосфері невимушеного спілкування і творчості такий бар’єр зникає, 

з’являється відчуття свободи, а коли людина розкута – вона вчиться легко і швидко, 

ніби граючись. Тож почуття радості іде від переборення труднощів, швидкого і легкого 

засвоєнням великих обсягів навчального матеріалу [2, c. 32].  

Навіть більше, ідеї Г.К. Лозанова знайшли гідне втілення у методах 

інтенсивного та інтерактивного навчання іноземних мов, в яких застосовуються активні 

форми навчання, встановлюється емоційний контакт між учасниками процесу, в 

атмосфері співпраці й взаємодії відбувається моделювання життєвих ситуацій, 

вирішення творчих завдань та спільне розв’язання проблем.  

Враховуючи особливості запиту сучасного ринку праці на високоефективних 

фахівців, технологія сугестопедичного навчання має значні переваги у навчанні 

англійської мови професійного вжитку студентів технічних спеціальностей. Завдяки 

дослідженню фізіологічних, психологічних та психотерапевтичних чинників 

ефективності навчання, стало можливим застосування сугестопедичних технологій для 

підвищення інтелектуальної і емоційної працездатності та зменшення втоми й напруги 

під час занять іноземної мови. Перш за все, створюється атмосфера психологічної 

безпеки на заняттях, зникають комунікативні бар’єри, відбувається швидка авто-

матизація навичок, виникає внутрішня радість, яка йде від відчуття розширення 

власних можливостей. Це дозволяє створити позитивний мікроклімат під час занять, 

стимулювати високий емоційний настрій аудиторії, установити довірливі стосунки між 

усіма учасниками навчального процесу, відчути радість від спілкування.  

Психічна релаксація, яка забезпечується під час застосування цього методу, 

уможливлює не тільки запам’ятовування значного об’єму специфічної інформації та 

засвоєння великої кількості мовних одиниць, пов’язаних з фахом, але й отримання 

студентами задоволення від навчання, прагнення вчитися, розвивати емоційний 

інтелект, що значно підвищує розумову працездатність. Крім того, сугестопедія 

передбачає міжпредметну глобалізацію тем для досягнення інтеграції окремих 
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навчальних дисциплін з одночасним збереженням їх самостійності, сприяє соціальній 

адаптації особистості і переборенню труднощів спілкування [2, c. 33, 45].  

За таких умов надзвичайно підвищується мотивація студентів до навчання й 

спілкування англійською мовою: вони вчаться гнучко застосовувати й розвивати 

мовленнєві уміння, переносити засвоєні інформаційні одиниці у професійне 

середовище, активно використовувати мовний запас.  

Кращому засвоєнню матеріалу сприяють високовмотивована пізнавальна 

діяльність, зумовлена змістом навчання: організація рольових і ділових ігор; 

застосування техніки перевтілення, моделювання й драматизації ситуацій, пов’язаних з 

професійним середовищем.  

Звичайно, сугестопедичний метод навчання оптимально направлений на 

всебічний, гармонійний розвиток особистості студента: його розумових, емоційних і 

мотиваційних складових; сприяє формуванню таких рис характеру, як толерантність і 

доброзичливість, гнучкість і надійність, працелюбність і бажання вчитися. До того ж 

він дає змогу розвивати необхідні якості для ефективного функціонування не тільки в 

академічному, але й у професійному середовищах.     Це – здатність глобально 

охоплювати необхідний матеріал, засвоювати великі обсяги інформації, поліпшувати 

уміння самостійного розширеного і поглибленого засвоєння нових знань за рахунок 

розкриття внутрішніх резервів психіки та здійснювати самоконтроль; вміння 

працювати у команді, легко встановлювати контакти та продуктивно спілкуватися з 

майбутніми  колегами й бізнес партнерами. Саме така сукупність якостей особистості 

формує конкурентноспроможний образ фахівця, що відповідає вимогам сучасного 

ринку праці. 

Ще одним важливим чинником ефективності навчання мови для професійного 

спілкування за допомогою сугестопедичного методу є створення ситуації успіху. 

Ситуація успіху розглядається як сприятливі умови навчання, за яких виникає 

можливість досягнення позитивних результатів і відчуття задоволення, що забезпечує 

успіх кожного учасника процесу. Такими умовами насамперед є бажання й позитивний 

настрій викладача мотивувати студентів занурюватись в життєві та професійні ситуації, 

не боячись спілкуватися англійською мовою, вільно обмінюватися думками, вести 

дискусію про певну проблему й, у такий спосіб, створювати у студента відчуття 

необмеженої перспективи росту власних можливостей.  

Отже, застосування сугестопедичного методу Г.К. Лозанова, як 

загальнопедагогічної та психотерапевтичної основи навчання, дозволяє зменшити 

напруження під час навчання англійської мови професійного вжитку, прискорити 

процес засвоєння знань й умінь пов’язаних з майбутнім фахом, формувати необхідні 

особистісні якості, необхідні для професійної діяльності. А завдання викладача – 

мотивувати студентів вчитися, критично мислити, творчо застосовувати отримані 

знання та займати активну життєву позицію. 

Література: 1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних 

закладах: Підручник. Вид.2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С.Ю. 

Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.; 2. Пальчевський С.С. Сугестопедія: історія, 

теорія, практика [Текст]: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / С.С. 

Пальчевський. − К.: Кондор, 2006. − 360 с.  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Київський національний технічний університет України ім. Ігоря Сікорського 

Дуже важливим у навчальному процесі викладання іноземних мов – це жива 

взаємодія викладача  та студентів, постійний обмін інформацією між ними. 
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Невід'ємним  атрибутом будь-якої навчальної аудиторії є шкільна дошка. Дошка - це не 

просто шматок поверхні, на якій може писати і дорослий, і дитина, але й  поле 

інформаційного обміну між викладачем та учнем.  

Всім нам добре відомо, що мультимедійні засоби навчання нового покоління 

об'єднують в собі всі переваги сучасних комп'ютерних технологій, виводячи при цьому 

процес навчання на новий якісний рівень. Цей рівень відповідає тому способу 

сприйняття інформації, яким відрізняється нове покоління студентів, яке виросло на 

ТБ, комп'ютерах і мобільних телефонах, у якого набагато вище потреба в 

темпераментної візуальної інформації і зорової стимуляції. Працюючи з інтерактивною 

дошкою, викладач завжди знаходиться в центрі уваги, звернений до учнів особою і 

підтримує постійний контакт з аудиторією [3]. 

Електронні інтерактивні дошки дозволяють поєднувати всі переваги класичної 

презентації з можливостями високих технологій. 

 Мультимедіа-проектор, підключений до електронної інтерактивної дошки, 

дозволяє працювати в мультимедійному середовищі, поєднуючи класичну презентацію 

з демонстрацією інформації з інтернету, з комп'ютера або з флеш-пам'яті, з відеоплеєра, 

відеомагнітофона або з відеокамери. 

Перевага інтерактивної дошки від звичайних дощок: 

Написана інформація зберігатися в файловому вигляді і може бути роздрукована 

на звичайному принтері; 

Можливість розміщувати матеріал на декількох сторінках; 

На дошці можна показувати не тільки статичні зображення, але і демонструвати 

слайд-шоу, відтворювати анімацію та відеоролики, тобто використовувати як екран. 

У зв'язку з впровадженням інтерактивних дощок в освітні процеси виникла 

необхідність вивчення їхніх можливостей і програмного забезпечення. Будь-яка 

інтерактивна дошка має програмне забезпечення, яке, в залежності від того, для яких 

цілей вона призначена, включає в себе різний набір можливостей - від простого 

малювання поверх зображення з комп'ютера або віртуального білого аркуша з 

можливістю збереження з керованими об'єктами, вставленими на сторінку 

відеофрагментами і численними функціями, що полегшують роботу дошки. [2] 

Можна, придбати інтерактивну дошку для використання її в якості звичайного 

монітора комп'ютера, а маркер або палець буде виконувати роль мишки. Але таке 

використання інтерактивної дошки було б нерозумним, тому що таким чином, 

неможливий процес навчання, для якого інтерактивна дошка і призначена. 

Тому виробники інтерактивних дощок розробляють спеціальне програмне 

забезпечення для своїх пристроїв. Функції та можливості інтерактивної дошки не 

обмежують себе майже нема в чому [4]. 

Діапазон кольорів, доступних на інтерактивній дошці, дозволяє вчителям 

використовувати різні кольори, щоб вказати важливі області об'єктів, виділити їх, 

показати зв'язки між об'єктами. 

Анотації корисні для моделювання процесів, для додавання заміток до 

демонстрованим об'єктів, діаграм або зображень на екрані. Анотації можуть бути 

збережені на комп'ютері і використані в майбутньому, на інших занятях з цієї  теми або 

ж  при повторенні матеріалу. Всі файли з анотаціями до матеріалів можна роздрукувати 

і передати студентам. 

Використання звуку і відео може значно збільшити обсяг досліджуваного 

матеріалу. Інтерактивна дошка дозволяє робити знімки з екрану при відтворенні відео, 

щоб потім працювати з цими файлами зображень - зберігати їх, роздруковувати, робити 

анотації. 

При використанні інтерактивної дошки будь-який об'єкт на екрані дошки може 

бути переміщений в інше положення на екрані за допомогою технології, яка 

називається Drag and Drop, що дозволяє студентам групувати, розділяти об'єкти, 
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виділяти недоліки, загальні риси і відмінності об'єктів, ефективно використовувати 

інтерактивні матеріали. 

Використання цієї технології дозволяє вирішувати наступні завдання: 

встановлювати відповідність між об'єктами; маркувати якісь об'єкти, виділяти їх; 

групувати об'єкти, сортувати їх; а також просто переміщати об'єкти з одного 

положення на екрані в інше положення. Учні можуть експериментувати, вирішуючи 

поставлене завдання перед собою, підставляючи різні об'єкти, використовуючи кілька 

спроб. Студентам така форма вирішення завдань подобається більше, ніж виконання 

того ж самого на папері. 

Текст, діаграми і зображення можуть бути підсвічені на дошці, щоб студенти 

могли зосередитися на специфічних аспектах певного об'єкта. Це досягається 

приховуванням частини дисплея і його відкриттям тільки при необхідності. Ця 

технологія дозволяє сконцентрувати їхню  увагу на різних об'єктах протягом уроку. 

Фрагменти тексту, зображення та інші ресурси можуть переміщатися, 

копіюватися в пам'ять комп'ютера, можуть бути видалені та  знову відновлені. Ця 

особливість інтерактивної дошки дозволяє учням не боятися змін, адже в будь-який 

момент можна повернутися на крок назад, відновити все до попереднього стану [4]. 

Екран інтерактивної дошки можна розділити на частини, в кожній з яких можна 

використовувати різні режими роботи. 

Використовуючи інтерактивну дошку у навчальному процесі викладання інозем-

них мов студент стає повноправним його учасником, його досвід служить основним 

джерелом навчального пізнання. Педагог не дає готових знань, але спонукає учасників 

до самостійного пошуку. У порівнянні з традиційним навчанням в інтерактивному 

навчанні змінюється взаємодія педагога і учня: активність педагога поступається 

місцем активності учнів, а завданням педагога стає створення умов для їх ініціативи. 

Педагог виконує функцію помічника в роботі. 

Дослідження показали, що інтерактивні дошки, використовуючи різноманітні 

динамічні ресурси і покращуючи мотивацію, роблять заняття цікавими як для студентів 

так і для  викладачів. Правильна робота з інтерактивною дошкою може допомогти 

викладачам перевірити знання учнів. Правильні питання для прояснення деяких ідей 

розвивають дискусію, дозволяють учням краще зрозуміти матеріал. 

Керуючи обговоренням, викладач може підштовхнути учнів до роботи в 

невеликих групах. Інтерактивна дошка стає центром уваги для всієї аудиторії та стає не 

заміною для роботи викладачів на заняттях зі студентами.  

Література: 1. Журнал «Медиум», инновационные решения в образовании и в 

бизнесе, Москва, выпуск 11, 2007 г.; 2. Использование интерактивной доски на уроках 

https://docs.google.com/%20Doc?id=dhn7mft8%20; 3. Статьи журнала "Информатизация 

образования. Проблемы и поиски" Ф. С. Сафиуллина; 4. Электронные интерактивные 

доски SmartBoard, новые технологии в образовании, Москва, 2006г./ http:// 

www.smartboard.ru 

ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

УНИВЕРСИТЕТА 

Магистр социальной психологии Ибришим Л.Ю. 

Комратский Государственный Университет, Республика Молдова 

Одна из серьезных социальных проблем постсоветского пространства и 

Республики Молдова в частности – крайне низкий уровень культуры здоровья 

населения. Поток социально-экономический, политических проблем захлестнул 

социум, заставив отвлечься от проблем здоровья людей в социуме. В потоке дел люди 

часто не задумываются о важности сохранения и укрепления здоровья. Процветает 

https://docs.google.com/%20Doc?id=dhn7mft8%20
http://www.smartboard.ru/
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ориентация на болезнь и лечение, масса рекламы на телевидении пропагандируют 

фармакологическое здоровье, стимулирующее стратегию потребления, как 

фармакологической продукции, так и широкого спектра продукции супермаркетов и 

гипермаркетов. Еще более устрашающий факт – преобладание смертности над 

рождаемостью делает эту проблему крайне острой, с 2000 года естественный прирост в 

стране имеет устойчиво отрицательное значение [1]. Общая картина – не очень 

счастливое общество, ищущее удовольствия в потреблении. Выводом из сложившейся 

ситуации должна стать ориентация общества на воспитание у человека ответственности 

за собственное здоровье, определение здоровья как приоритета для качественной, 

социально эффективной жизни, разработка государственных политик в сфере 

здоровьесбережения и пропаганды здорового образа жизни.  

Если Л. Фейербах (1892) считал, что «человек, включая сюда и природу как 

базис человека, – единственный, универсальный и высший предмет философии», то 

можно сказать, что высшим «предметом» государства должно быть благосостояние 

человека, в котором здоровье как важнейшая жизненная ценность должно занимать 

особое место. И.И. Брехман (1990) писал: «Именно здоровье людей должно служить 

главной «визитной карточкой» социально-экономической зрелости, культуры и 

преуспевания государства» [2]. 

На уровне университетского образования так же важно продвигать стратегии 

здоровесбережения, так как образование не только профессиональные знания, но и 

знания связанные с повышением качества жизни человека в профессии. Описанная 

выше ситуация заставляет задуматься и действовать в направлении  продвижения 

валеологических знаний в среде университетских студентов. Университетское 

образование направленно на профессиональное формирование и в то же время его 

задачей является формирование ответственного гражданина, всесторонне развитой 

личности, готовой соблюдать как общие законы и правила общества и государства, так 

и осознанно относиться к себе, как к цельной, гармоничной личности.   Получая 

образование человек должен осознать себя частью социальной системы, понимая, что 

его функциональность во многом зависит от его гармоничности, ответственности за 

свое умственное, физическое и духовное развитие. Валеологические знания есть 

совокупность научно обоснованных понятий, идей, фактов, накопленных 

человечеством в области здоровья и представляющих собой исходную базу для 

дальнейшего развития науки и самого валеологического знания. Результатом 

валеологического образования должна стать валеологическая культура человека, 

предполагающая знание им своих генетических, физиологических и психологических 

возможностей, методов и средств контроля, сохранения и развития своего здоровья, 

умения распространять валеологические знания на окружающих.  

Рассматривая валеологические проблемы в процессе университетского 

образования педагогов в частности важно включать валеологические знания как в 

основные предметы изучаемые будущим специалистом, так и включать отдельную 

дисциплину, направленную на изучение научной концепции валеологического знания. 

Рассматривать валеологические проблемы возможно  в как в общеобразовательных 

дисциплинах так и в дисциплинах специальности. В частности рассматривая аспекты 

педагогической этики педагога важно отмечать этические аспекты здоровья педагога 

(как физического так и психологического). Изучая психологию важно обращать 

внимание на аспекты здоровых взаимоотношений, эмоциональной культуры и их 

влияния на здоровье учеников и учителя. Педагогические и методические дисциплины 

должны включать вопросы обучения валеологическим знаниям, формированию 

валеологической культуры. Изучая философию и политологию важно говорить о 

философских аспектах жизнедеятельности и качества жизни современного человека, 

изучать политическую составляющую культуры здоровья, продвижение здоровье-

сберегающих политик в социуме.  
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В учебных планах студентов педагогических специальностей Молдавских 

университетов включен курс «Валеология», как дисциплина по выбору. Основная 

концепция данного курса – формирование валеологической компетентности студентов, 

развитие осознанного отношения к себе как личности находящейся в эффективном 

взаимодействии, как с собой, так и с окружающим миром. Дисциплина выстроена 

таким образом, чтобы по ее завершению, познакомившись с различными 

традиционными, научно обоснованными и нетрадиционными здоровьесберегающими 

концепциями студен смог бы сформулировать свою личную концепцию здоровья, 

относительно которой будет строиться его жизнь и карьера. Основные параметры, 

относительно которых формулируются личные здоровьесберегающие стратегии 

студентов – оптимальный двигательный режим,  тренировка иммунитета и 

закаливание,  рациональное питание,  психофизиологическая регуляция,  психо-

сексуальная и половая культура,  рациональный режим жизни, отсутствие вредных 

привычек, валеологическое самообразование. 

Каждый из приведенных параметров обсуждается на семинарских занятиях и 

основная мысль, которую осмысливают студенты в процессе курса заключается в том, 

что каждый человек абсолютно индивидуальная психофизическая система, которая 

требует к себе индивидуального подхода. Ни одна концепция здорового образа жизни 

не может подойти человеку целиком, важно понимать свои потребности и осознавать 

наличествующие ресурсы организма, затем чтобы иметь рациональные подходы ко 

всем сферам жизни. Так же важной мыслью, которую усваивают студенты, является то, 

что нет неважных аспектов собственной жизни, сохранение здоровья это серьезная 

работа от которой зависит не только сам человек, как физическая система но так же и 

его окружение, микросоциум, его социальная и профессиональная успешность.  

Особое внимание в курсе обращается на рациональное расходование времени. 

Популярной отговоркой современного человека является отговорка отсутствия 

времени. Через курс студенты научаются качественному планированию в структуре 

которого находит отражение и работа и учеба и отдых и рациональный подход к 

питанию. Так же в курсе глубоко исследуется вопрос сохранения психического 

здоровья, теме которой в нашей культуре чаще всего не уделяют времени не в 

семейном не в общественном воспитании. Рассматриваются вопросы эмоциональной 

гигиены, качества межличностного взаимодействия, их влияние на физическое 

самочувствие. Так же изучаются и апробируются методики саморегуляции для 

системного применения, методики быстрого отдыха и тестирования эмоционального 

состояния, владение которыми дает возможность быть достаточно эффективным как в 

повседневной жизни, так и в профессии.  Овладение методиками саморегуляции 

позволяют студенту, будущему педагогу развивать самообладание, а так же 

практиковать данные методики с учащимися. Итогом курса «Валеология» становится 

проект личных стратегий здоровьесбережения, который студент аргументирует 

различными научными концепциями и положениями. Надо отметить глубокий интерес, 

который студенты проявляют к курсу и многие вещи, являющиеся базовыми для 

качественной жизни современного человека, обсуждаются впервые. Данный курс 

является эффективным катализатором для становления личности студента с активной 

по отношению к своей жизни позицией. 

Литература: 1. http://www.statistica.md/public/files/publicatiielectronice/Anuar

Statistic/ 2016/2_Populatie.pdf; 2. Брехман И. И. Валеология — наука о здоровье. — 2-е 

изд., доп., перераб. — М.: Физкультура и спорт, 1990. — 208 с  

http://www.statistica.md/public/files/publicatiielectronice/Anuar%20Statistic/%202016/2_Populatie.pdf
http://www.statistica.md/public/files/publicatiielectronice/Anuar%20Statistic/%202016/2_Populatie.pdf
http://scibook.net/page/bookuch/book/book-8.html
http://scibook.net/page/bookuch/book/book-8.html
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ STEM-ОСВІТИ  

У ПРАКТИКУ ВИКЛАДАННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ГЕОГРАФІЇ 

Вчитель географії Іванова О.М. 

Комунальний заклад «Харківський спеціальний 

навчально-виховний комплекс № 8» Харківської обласної ради 

Аналізуючи сучасні тренди в освіті, можна зазначити, що сьогодні 

продуктивним напрямом у навчальному процесі стає поширення STEM-освіти, яка 

базується на множинних зв’язках математики, технології, інженерії та природничих 

наук. На сьогодні в нашій країні вже започатковано низку ініціатив, орієнтованих на 

поширення STEM-освіти. Зокрема, на 2016-2018 роки представлено План заходів щодо 

впровадження STEM-освіти в Україні (затверджено Міністерством освіти і науки 

України від 05.05.2016 р.), створено робочу групу з питань поширення STEM-освіти 

(протокол № 7 від 16.05.2017). У широкому доступі в мережі пропонується проект 

Концепції STEM-освіти в Україні, в якому висвітлені її мета, завдання, структура і 

зміст, підкреслюється необхідність підготовки вчителів до реалізації STEM-освіти. 

Однак практичні питання щодо впровадження STEM-освіти на всіх освітніх рівнях 

потребують подальших досліджень та наукових розробок. 

Метою роботи є показати доцільність використання елементів STEM-освіти та 

висвітлення практичних питань реалізації міждисциплінарного підходу під час 

викладання географії в загальноосвітньому навчальному закладі.  

Унікальність географії полягає в тому, що предметом її вивчення, на відміну від 

інших наук, є одночасно і природа, і господарство, і суспільство. Отже, географія – це 

на сьогодні чи не єдина навчальна дисципліна, яка, маючи необмежений світоглядний 

потенціал, формує в молоді комплексне системне уявлення про природу і суспільство, 

їх взаємозалежність, багатогранність і мінливість. Саме географія дає можливість 

усвідомити велике різноманіття, цілісність і гармонію природи Землі і водночас 

осмислити єдність і вразливість природних об’єктів, залежність їх від дій людини і 

залежність людини від своїх впливів на природу. 

Одним із ефективних шляхів формування природничих знань в умовах 

глобалізації освітнього процесу є, безперечно, інтегрований урок. Відповідно до 

Методичних рекомендацій щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладах України «особливою формою наскрізного STEM-

навчання є інтегровані уроки/заняття, які спрямовані на встановлення міжпредметних 

зв’язків, що сприяють формуванню в учнів цілісного, системного світогляду, 

актуалізації особистісного ставлення до питань, що розглядаються на уроці».  

Проблема інтеграції навчання і виховання важлива і сучасна як для теорії, так і 

для практики. Її актуальність зумовлена змінами у сфері науки і виробництва, новими 

соціальними запитами. Інтегрований урок об’єднує блоки знань із різних предметів, 

тем навколо однієї проблеми з метою розкриття загальних закономірностей, законів, 

ідей, відображених у різних науках та відповідних навчальних предметах. Він дає 

можливість формування і яскравішого уявлення щодо навколишнього середовища, 

взаємозв’язків та явищ, сприяє поглибленню та розширенню знань учнів, діапазону їх 

практичного застосування. Основний акцент інтегрованого уроку припадає на розвиток 

глобального освітнього мислення. Проведення інтегрованих уроків дозволяє вчителю 

впроваджувати принцип міждисциплінарної інтегрованості, тісної взаємодії та 

поєднання навчального та виховного процесів, надає можливості врахування 

інтелектуальних здібностей, вподобань та реалізації корекційно-розвивального 

спрямування спеціальної освіти. 

Впродовж мого тривалого досвіду викладання предмета були спроби інтеграції 

географії з історією – «Історія пізнання Землі», «Великі географічні відкриття», 
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«Географічні дослідження на території України», «Україна – незалежна держава 

Європи та світу», «Сучасний адміністративно-територіальний поділ України», 

«Формування української нації. Українська діаспора», «День Європи»; з біологією – 

«Своєрідність органічного світу материків та океанів», «Зоогеографія», «Рослинний і 

тваринний світ України», «Червона книга України»; з основами здоров’я – «Аварія на 

ЧАЕС. Наслідки радіоактивного забруднення»; з фізикою – «Властивості вод Світового 

океану», «Погода. Метеорологічні прилади», «Пізнання Землі засобами судно- та 

повітроплавання», «Фізика атмосфери», «Подорож країною енергозбереження»; з 

хімією – «Виверження вулканів», «Кислотні дощі», «Як це працює – нафтохімія, 

металургійний процес»; з математикою – «План місцевості. Масштаб», 

«Метеорологічна станція», «Годинні пояси», «Демографічна проблема в Україні»; з 

інформатикою – «Обробка метеорологічних даних»; «Побудова графіків та діаграм», 

«Ресурсозабезпеченість»; з англійською мовою – «Велика Британія», «Харків – моє 

рідне місто (екскурсія для іноземного туриста)»; з українською літературою – 

«Географічні описи в мистецьких творах»; з технологіями – «Виготовлення плану 

місцевості», «Легка промисловість», «Художні промисли в Україні»; і, навіть, з 

фізичною культурою – «Європейські футбольні клуби».   

Таким чином, інтегровані уроки надають можливість: 

 стимулювати більш повне осмислення учнями навчального матеріалу, різні 

аспекти якого не можуть бути розкриті засобами якогось одного навчального предмета. 

 розглядати предмет дослідження всебічно і бачити всі його взаємозв’язки, 

взаємодії та функції в певній системі. 

 формувати уміння переносити знання з однієї галузі науки чи мистецтва до 

іншої. 

 сприяти аналітико-синтетичній діяльності учнів, розвитку потреби в 

системному підході до об’єкта пізнання, аналізу та порівнянню процесів та явищ. 

Зміни у шкільній географічній освіті спрямовані на формування предметних та 

ключових компетентностей, що робить зміст освіти прикладним. Основні ключові 

компетентності Концепції «Нової української школи», а саме: спілкування державною 

та іноземними мовами, математична грамотність, компетентності в природничих 

науках і технологіях, інформаційно-цифрова грамотність, уміння навчатися впродовж 

життя, соціальні й громадянські компетентності, підприємливість, загальнокультурна, 

екологічна грамотність і здорове життя та реалізація компетентнісного потенціалу 

предмета гармонійно вписуються у систему STEM-освіти, створюючи основу для 

успішної підготовки учнів до самореалізації і як особистості, і як майбутнього фахівця, 

і як громадянина. 

Здійснення переходу до компетентнісної моделі навчання передбачає здобуття 

результативного індивідуального досвіду проектної діяльності. STEM-навчання стає 

одним із напрямів реалізації проектної та навчально-дослідницької діяльності в школі. 

Виконання навчальних проектів включає інтегровану дослідницьку, творчу діяльність 

учнів, спрямовану на отримання самостійних результатів під керівництвом учителя. У 

процесі вивчення різних тем окремі учні або групи впродовж певного часу розробляють 

навчальні проекти. Учитель здійснює управління такою діяльністю і спонукає до 

пошукової діяльності вихованців, допомагає у визначенні мети, завдань навчального 

проекту, орієнтовних методів або прийомів дослідницької діяльності та пошуку 

інформації для розв’язання окремих навчально-пізнавальних завдань. Під час 

виконання навчальних проектів виконують різнорівневі дидактичні, виховні та 

розвивальні завдання: учні набувають нових знань, умінь і навичок, які знадобляться в 

житті; розвиваються мотивація та пізнавальні навички; формується вміння самостійно 

орієнтуватися в інформаційному просторі, висловлювати власні судження, виявляти 

компетентність.  
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Наприклад, старшокласниками нашого закладу було започатковано та успішно 

реалізовано за допомогою педагогів колективний творчо-пошуковий проект «Зберемо 

воєдино вишивану країну!» – спроба дослідити етнографічне розмаїття традиційно-

побутової культури українців різних регіонів, спільні для українського народу 

етновизначальні ознаки та створити вишивану карту України – символ етнічної і 

духовної соборності українського народу (таблиця). 

Таблиця 

S
T

R
E

A
M

 

Предмет Знання, уміння, навички 

S 

Географія 

Історія 

Адміністративно-територіальний поділ України 

Історико-етнографічне районування України Етнографічні 

групи українського народу  

Художні промисли 

Формування території України  

Українські історичні землі 

Історія народного декоративно-ужиткового мистецтва 

T Інформатика 

Пошук матеріалів в мережі Інтернет  

Опрацювання графічних зображень  

Створення комп'ютерних презентацій 

R 
Українська мова та 

література 

Українська народна вишивка у творчості поетів та 

письменників 

E Трудове навчання 

Орнаментальні мотиви українських вишивок 

Техніка вишивання (вишивальні шви) 

Стильові відмінності вишивання в різних регіонах України 

A 

Художня культура 

Мистецтво 

Народне декоративно-прикладне мистецтво 

Історія народної вишивки в Україні 

Основні мотиви українського народного орнаменту 

Українське народне вбрання на полотнах видатних 

художників, у музичній творчості 

M 
Математика 

Економіка 

Розрахунки витрат на матеріали та інструменти 

Ярмарок української вишивки  

Економічна доцільність вишивки. Бюджет споживача. 

Таким чином, проектна та навчально-дослідницька діяльність за сучасних умов 

трансформацій освітньої галузі може бути визнана в якості потужного засобу реалізації 

особистісного потенціалу старших підлітків. Саме STEM-освіта надає можливості для 

розвитку дослідницьких вмінь учнів, і тому, беззаперечно, є актуальним напрямком 

розвитку національної освіти.  

Впровадження підходів STEM-освіти в загальноосвітні навчальні заклади 

вимагає системної просвітницької діяльності серед учителів, розробки методик 

проведення занять, сценаріїв заходів. Подальшого дослідження потребують питання 

розробки стандартів STEM-освіти (з урахуванням міжнародного досвіду), навчальних 

планів, розробки методик навчання для різних вікових категорій. 

Література: 1. STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку: 

матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 9–10 листопада 2017 року, 

м. Київ. – К.: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 2017 – с.160.; 2. Проект 

концепції STEM-освіти в Україні [Електронний ресурс]. –
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g1.5136.in.ua/.../50_318b7b6cd0bbb4169b5bf365fa62e26e − Загол. з екрану.; 3. Методичні 

рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладах України. Лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 

13.07.17 № 21.1/10-1470.; 4. STEAM-освіта: інноваційна науково-технічна система 

навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://ippo.kubg.edu.ua/content/11373.; 

5. План заходів щодо впровадження STEM-освіти в Україні на 2016-2018 р.р.,

затверджений Міністерством освіти і науки України від 05.05.2016 р. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://imzo.gov.ua/2016/11/10/plan-zahodiv-shhodo-

vprovadzhennya-steamosviti-v-ukrayini-na-2016-2018-roki/.; 6. Морзе Н. Презентація 

STEAM-освіта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stemschool.com/.; 

7. Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у

загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році. Лист МОН 

України від 09.08.2017 № 1/9-436 

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СФОРМИРОВАННЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 

Канд. экон. наук, доцент Ивашко Л. М., 

д-р. техн. наук, профессор Торопцов В. С. 

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова; 

ООО «Контур Автоматизация» 

Компетентносный подход в высшем профессиональном образовании означает 

подготовку квалифицированного специалиста соответствующего профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда. 

В общеевропейской практике принята такая классификация компетенций: 

- Универсальные (общекультурные); 

- Профессиональные. 

Универсальные компетенции включают в себя [1]: 

– способность строить личные планы и реализовывать их;

– способность соблюдать права и уважать интересы других;

– работу в команде и сотрудничество;

– понимание, каким образом части целого соотносятся друг с другом, и

оценивать место каждого из компонентов в системе, а также системы в целом и т.п. 

Компетенции профессиональные (деятельностные) – это познание 

специальности, возможность проведения исследований, творческая деятельность, 

владение информационно-коммуникационными технологиями и т.д 

Такие требования к подготовке специалистов в ВУЗах фактически определяются 

внешней средой: национальными работодателями и международными корпорациями. 

На рис.1 приведены требования к компетенциям, которые предъявляются при 

отборе кандидатов на входе в Объединенную металлургическую компанию.  

При этом особенно значимыми являются первые пять трудноразвиваемых 

универсальных компетенций, ибо легче найти желаемых по этим компетенциям 

кандидатов, чем развивать эти компетенции у принятых в штат сотрудников. Другие 

развиваемые компетенции являются основой для регулярных программ обучения 

сотрудников [2]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что у выпускников ВУЗов часто отстает 

развитие социальных компетенций. Поэтому формирование социальных компетенций, 

то есть не просто приобретение, но и осмысление социального опыта, – это самая 

серьезная проблема вузов на сегодня.  

https://imzo.gov.ua/2016/11/10/plan-zahodiv-shhodo-vprovadzhennya-steamosviti-v-ukrayini-na-2016-2018-roki/
https://imzo.gov.ua/2016/11/10/plan-zahodiv-shhodo-vprovadzhennya-steamosviti-v-ukrayini-na-2016-2018-roki/
http://www.stemschool.com/
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Рисунок 1 - Требования, предъявляемые к компетенциям кандидатов 

при их поступлении в ОМК 

Формирование компетенций в вузе, являющееся следствием процесса обучения 

профессии и приобретения опыта, представляет собой согласованность результатов 

обучения профессии с личными и социальными способностями студентов в 

определенных учебных и трудовых ситуациях. 

Чтобы решить задачу подготовки квалифицированного специалиста 

соответствующего профиля, конкурентоспособного на рынке труда, ВУЗ должен иметь 

эффективную методику оценки качества сформированных студентом компетенций. 

Наиболее сложным является вопрос об оценивании качества формирования 

универсальных компетенций в процессе самостоятельной работы студента, особенно 

при заочной или дистанционной формах обучения. Это практически невозможно 

сделать без использования современных информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) [3].  

Нами предложена методология оценивания компетенций, сформированных в 

процессе самостоятельной работы студентов, с использованием современных ИКТ, 

позиций процессного подхода и риск-ориентированного мышления, применяемых в 

соответствии с системой менеджмента качества ISO 9000: 2015 и ISO 9001: 2015 [4, 5]. 

В основе процессного подхода лежит цикл Деминга:  

«Планируй (P) — Делай (D) — Проверяй (C) — Действуй (A)»  

Руководствуясь учебно-методическими материалами по изучаемой дисциплине, 

студент планирует выполнение самостоятельной работы (контрольная работа, кейс-

стади, эссе и др.), включенной в состав учебного процесса. Это соответствует этапу Р 

«Планирование (Рlan)» цикла Деминга. Далее студент выполняет запланированную 

работу, что отвечает этапу D «Делай» цикла Деминга, связанную с изучением 

образовательных ресурсов, размещенных в электронном курсе лекций, печатном или 

электронном учебнике, в электронной нормативно-справочной базе, а также Интернет-

ресурсами, и выполнением задания контрольной работы.  

Для оценки сформированных студентом в процессе выполнения 

самостоятельной работы компетенций преподаватель в соответствии с циклом Деминга 

(этап С «Проверка) проводит ее анализ. 

Это важнейший элемент мониторинга самостоятельной работы студента, 

связанный с установлением уровня его знаний и оценки сформированности у него не 

только профессиональных, но и универсальных компетенций. Это творческий этап 

работы преподавателя, поскольку при этом должно проявляться его риск-



85 

ориентированное мышление. Именно оно позволит ему определять отклонения от 

требуемых в задании результатов выполнения работы и мешающих формированию 

необходимых профессиональных компетенций студента. При этом он должен 

рекомендовать студенту дополнительные литературные источники для преодоления 

недостатков при выполнении работы. Но особенно важно оценить при этом 

сформированность универсальных компетенций. Это он сможет сделать в необходимом 

объеме только при использовании современных информационно-коммуникационных 

технологий, таких как Skype и Вебинар [6]. Виртуальная реальность («живое общение» 

студента и преподавателя в Skype и Вебинаре) дает возможность преподавателю 

оценить не только самостоятельность выполнения работы, но системность в ее 

выполнении, подтвердить преподавателю личные мотивационно-поведенческие 

качества студента, которые составляют основу его универсальных компетенций. 

Участие студента в вебинаре, которое также можно считать «живым общением», дает 

возможность преподавателю оценить такие универсальные компетенции студента, как 

работа в команде и сотрудничество с другими студентами. 

И только после этих трёх этапов наступает заключительный этап - этап действий 

студента по устранению полученных от преподавателя замечаний (это сектор А цикла 

Деминга). При окончательном просмотре работы преподавателем проводится оценка 

сформированных компетенций. 

Выводы и рекомендации: 

На основании проведенных исследований разработана эффективная методика 

оценки сформированных студентом как профессиональных, так и универсальных 

компетенций с использованием современных ИКТ, позиций процессного подхода и 

риск-ориентированного мышления, применяемых в соответствии с системой 

менеджмента качества ISO 9000: 2015 и ISO 9001: 2015. 

Литература: 1. Tuning_Objectives_and_Methofology_Tuning2. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступа: http://ebookbrowse.com/tuning-objectives-and-methofology-

tuning2-doc-d255332653.; 2. Моделирование компетенций: методы и тренды. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://webinar.mirapolis.ru/vr-webinar/s/rgrlfl; 3. 

Диордица С.Г., Торопцов В.С., Ивашко Л.М. Инновационные информационно-

коммуникационные технологии обеспечения качества высшего экономического 

образования. Монография. – Одесса: Атлант, 2012. – 230 с.; 4. Державний стандарт 

України ДСТУ ISO 9000: 2015 Системи управління якістю. Основні положення та 

словник (ISO 9000: 2015, IDT), ISO 9001: 2015 Системи управління якістю. Вимоги 

(ISO 9001:2015, IDT) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.zntu.edu.ua/base/i2/iff/k3/ukr/welding/guide/iso/iso9000.htm; 5. Ivashko L., 

Тоroptsov V. Scientific and methodological basis for teaching natural sciences and 

engineering in higher education. International scientific community. Issue №1. Ariel 

University. Ariel, Israel, 2017 – 210 p.; 6. Ивашко Л.М., Торопцов В.С. Вебинары как 

инновационные средства реализации учебного процесса при использовании ИКТ. 

Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем : Монография / 

Под ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой, Н.А. Кизима. – Харьков.: Издание 

«ИНЖЕК», 2013. 

COLLABORATIVE LEARNING: ELEMENTS, APPROACHES, STATEGIES, 

BENEFITS 

PhD, associate professor Kadaner O.V. 

Yaroslav Mudryi National Law University 

“Collaborative learning’ is an umbrella term for a variety of educational approaches 

involving joint intellectual effort by students, or students and teachers together” 

http://ebookbrowse.com/tuning-objectives-and-methofology-tuning2-doc-d255332653
http://ebookbrowse.com/tuning-objectives-and-methofology-tuning2-doc-d255332653
http://webinar.mirapolis.ru/vr-webinar/s/rgrlfl
http://www.zntu.edu.ua/base/i2/iff/k3/ukr/welding/guide/iso/iso9000.htm
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Collaborative learning (CL) is an educational approach to teaching and learning that 

involves groups of students working together to solve a problem, complete a task, or create a 

product. According to Gerlach "Collaborative learning is based on the idea that learning is a 

naturally social act in which the participants talk among themselves. It is through the talk that 

learning occurs." 

Collaborative learning processes can be incorporated into a typical 50-minute class in 

a variety of ways. Some require a thorough preparation, such as a long-term project, while 

others require less preparation, such as posing a question during lecture and asking students to 

discuss their ideas with their neighbors. The term CL refers to an instruction method in which 

learners at various performance levels work together in small groups toward a common goal. 

Five fundamental elements involved in CL, are: positive interdependence, individual and 

group accountability, interpersonal and small group skills, face-to-face promotive interaction 

and group processing.  

Collaboration has become a twenty-first-century trend. The need in society to think 

and work together on issues of critical concern has increased shifting the emphasis from 

individual efforts to group work, from independence to community. CL represents a 

significant shift away from the typical teacher-centered or lecture-centered milieu in college 

classrooms. In collaborative classrooms the lecturing/ listening/note-taking process may not 

disappear entirely, but it lives alongside other processes that are based in students’ discussion 

and active work with the course material. Teachers who use CL approaches tend to think of 

themselves less as expert transmitters of knowledge to students. 

There are many approaches to collaborative learning. A set of assumptions about the 

learning process underlies them all: 

1. Learning is an active process whereby students assimilate the information and

relate this new knowledge to a framework of prior knowledge. 

2. Learning requires a challenge that opens the door for the learner to actively engage

his/her peers, and to process and synthesize information rather than simply memorize and 

regurgitate it. 

3. Learners benefit when exposed to diverse viewpoints from people with varied

backgrounds. 

4. Learning flourishes in a social environment where conversation between learners

takes place. During this intellectual gymnastics, the learner creates a framework and meaning 

to the discourse. 

5. In the collaborative learning environment, the learners are challenged both socially

and emotionally as they listen to different perspectives, and are required to articulate and 

defend their ideas. In so doing, the learners begin to create their own unique conceptual 

frameworks and not rely solely on an expert's or a text's framework. Thus, in a collaborative 

learning setting, learners have the opportunity to converse with peers, present and defend 

ideas, exchange diverse beliefs, question other conceptual frameworks, and be actively 

engaged. 

To develop collaborative approaches, bear in mind the following: 

1. Do not simply put students in groups with vague directions to discuss a topic.

Instead, focus the discussions with a question or topical conflict. 

2. Organize groups with a purpose. Have a learning objective in mind: Would it

make more sense to assign groups randomly, to allow peers to organize themselves into 

groups, to place students together with those whose performance has been similar? There are 

rationales for each of the preceding; just be sure your strategy is not arbitrary. 

3. Always require a product of groups’ work, even if it is as informal as a brief

summary of their discussion. Accountability will motivate students put in their full effort and 

the product will serve as a means of assessing their understanding. 
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4. Consider ways for assigning roles, but resist appointing a “leader,” upon whom

more responsibility will fall than his or her peers. Instead, think about roles that share work 

(e.g., facilitator, recording secretary, spokesperson). 

5. For long-term collaborative projects, require regular interim reports.

6. Be attentive to student schedules. If requiring regular collaboration that demands

face-to-face meetings, allow those meetings to take place during class. 

7. As with any method, be wary of overuse. If each class meeting relies on group

work learning may be no more lasting than if each class relied exclusively on uninterrupted 

lectures. 

8. Always prepare and distribute a grading rubric for collaborative projects that will

be graded. 

Benefits from small-group learning in a collaborative environment include: 

Celebration of diversity. Students learn to work with all types of people. During 

small-group interactions, they find many opportunities to reflect upon and reply to the diverse 

responses fellow learners bring to the questions raised. Small groups also allow students to 

add their perspectives to an issue based on their cultural differences. This exchange inevitably 

helps students to better understand other cultures and points of view. 

Acknowledgment of individual differences. When questions are raised, different 

students will have a variety of responses. Each of these can help the group create a product 

that reflects a wide range of perspectives and is thus more complete and comprehensive. 

Interpersonal development. Students learn to relate to their peers and other learners 

as they work together in group enterprises. This can be especially helpful for students who 

have difficulty with social skills. They can benefit from structured interactions with others. 

Actively involving students in learning. Each member has opportunities to 

contribute in small groups. Students are apt to take more ownership of their material and to 

think critically about related issues when they work as a team. 

More opportunities for personal feedback. Because there are more exchanges 

among students in small groups, your students receive more personal feedback about their 

ideas and responses. This feedback is often not possible in large-group instruction, in which 

one or two students exchange ideas and the rest of the class listens.  

There are different strategies used in Collaborative Problem Solving. There is a variety 

of steps to solve a problem in a variety of situations, such as dealing with difficult children, 

mediation between two or more parties, and in contract negotiations. 

Collaborative Problem Solving (CPS) is a process of civil argumentation wherein two 

or more parties negotiate agreeably to have conflicting needs met. This can work well for two 

people each hoping to convince the other to agree to something, whether  student(s) and 

teacher or any other situation in which two people with different positions or interests can 

come together to have both needs met. 

Identifying problems. The first step is to identify the problem that needs to be 

addressed. In conversations to begin identifying the problem, people will often speak in terms 

of solutions. They talk about their ideas and propose compromises as solutions. This can 

function well as a brainstorming session where all ideas are listed without rejecting any. Thus, 

it is beneficial to compose a comprehensive list of everyone's suggestions without judgment 

or analysis. The goal in brainstorming is to be focused on quantity, not quality. By 

emphasizing solutions, the problems will emerge as common patterns or trends in the 

brainstorm list. The next step would be to analyze each of the possible solutions to find some 

common ground that suits each other's interests and needs.  

Identifying needs. One element of CPS that is fairly universal among the different 

approaches is the importance of identifying each party's needs. This critical step is often left 

out, and the parties can effectively end a dispute once they have identified and articulated 

their needs to the others. When people articulate and compare their needs, they often find 

more overlap than they realized. 
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In listing out ones needs in preparation for a CPS session, it becomes important to 

think critically about which of those needs are flexible and which are not. Be realistic and 

compassionate towards yourself and others when thinking about these needs and their 

priority. If the need is unrealistic and is unlikely to be met, it might be a good idea to be 

flexible, so that when the needs list is brought to the CPS brainstorming session, there may be 

some wiggle room.  

Finally, the Collaborative learning theory is the most representative expression of 

educational socioconstructivism. Actually, it is not a unitary theory, but a set of theoretical 

lines that highlight the value of socio-cognitive constructive interaction and coordination 

among trainees. The sociocognitive collaboration requires learning: that means, it can and 

should be taught. The teacher is responsible for students to learn to work effectively among 

them, transforming the classroom into a teachinglearning community. In this sense, the 

teacher has a variety of strategies that can be implemented at different levels, depending on 

different types of task.  The most important here is to understand that it is not only about 

random pedagogical training resources for collaboration and less than mere group animation 

techniques; it is a proposal for a new educational model that leverages academically, 

effectively, the natural sociability of the institutional context of teaching, basically collective. 

This educational model includes working in groups, but not only that. Collaborative 

educational scheme goes beyond the mere collectivism (complete all in group); it includes and 

maintains individual levels and connects the own learning with others. 

 Literature: 1. Cuseo J.B. Cooperative Learning: A Pedagogy for Addressing 
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Press.- 1996.; 2. Davidson N. & Worsham T.(Eds.). Enhancing Thinking through Cooperative 

Learning. New York: Teachers College Press.- 1992.; 3. Smith B. L. & MacGregor J. T. What 

Is Collaborative Learning. In Goodsell, A. S. (Ed.), Collaborative Learning: a sourcebook for 

higher education. University Park, PA: National Center on Postsecondary Teaching, Learning, 

and Assessment.- 1992.; 4. Stein R. F. & Hurd S. Using Student Teams in the Classroom: A 

Faculty Guide. Bolton, MA: Anker Publishing Com.- 2000.; 5. https://tltc.umd.edu/active-
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ЩОДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

Д-р екон. наук, проф. Калініченко Л.Л., канд. екон. наук, проф. Смачило В.В., 

канд. екон. наук, доц. Халіна В.Ю. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Глобальні трансформації соціально-економічних систем кардинально змінюють 

роль та місце освіти в житті людини, що вимагає перегляду концептуальних основ 

освітнього процесу в цілому. У людей виникає необхідність навчання протягом всього 

життя, коли, початково обрана спеціальність, потребує розширення, оновлення, 

доповнення або навіть кардинальної зміни відповідно до вимог часу. З іншого боку, від 

навчальних закладів, стрімкі трансформації вимагають зміни підходів до провадження 

освітнього процесу, перегляду навчальних планів відповідно до запитів ринку праці. 

Саме тому на базі кафедри економіки Харківського національного університету 

будівництва та архітектури було переглянуто та оновлено освітньо-професійну 

програму та навчальний план за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» освітнього ступеня магістр. Дана освітня програма спрямована не лише на 

https://tltc.umd.edu/active-and-collaborative-learning
https://tltc.umd.edu/active-and-collaborative-learning
http://archive.wceruw.org/cl1/CL/moreinfo/MI2A.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811030217
http://archive.wceruw.org/cl1/CL/moreinfo/MI2A.htm
https://study.com/academy/lesson/collaborative-problem-solving-examples-techniques.html
https://study.com/academy/lesson/collaborative-problem-solving-examples-techniques.html
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випускників економічних спеціальностей, а, передусім, на випускників неекономічних 

спеціальностей, які бажають за короткий термін отримати знання щодо сучасних 

трендів підприємницької та економічної діяльності в Україні та світі, організовувати 

власну справу та формувати міжнародну бізнес-діяльність, визначати перспективні 

сфери діяльності та особливості ведення бізнесу в них. Адже в сучасному світі професії 

трансформуються і вимагають не лише базових знань зі спеціальності, а й знань з 

інших спеціальностей, а підприємницькі та економічні навички є визначальними та 

необхідними.  

Освітньо-професійна програма для підготовки фахівців другого (магістерського) 

рівня вищої освіти зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р.  № 1556-

VII, Постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження 

Національної рамки кваліфікацій», від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», Методичних 

рекомендацій «Розроблення освітніх програм»   (2014 р.), листа Міністерства освіти та 

науки України №1/9-239 від 28.04.2017 р. ОПП визначає передумови доступу до 

навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС), необхідний для здобуття 

освітнього ступеню магістра, перелік загальних та спеціальних (фахових) компетент-

ностей, нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у 

термінах й результатах навчання, та вимоги до контролю якості вищої освіти. 

Мета освітньої програми - забезпечити підготовку висококваліфікованих фахів-

ців у сфері підприємництва, а саме надати знання, вміння та навички щодо тенденцій та 

закономірностей розвитку й функціонування ринку товарів та послуг, міжнародних 

економічних відносин, економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістич-

ної, маркетингової, торгової та біржової діяльності підприємств, особливостей їх 

соціальної діяльності та функціонування у правовому господарському полі. Основні 

підходи, методи та технології навчання, передбачені освітньою програмою: в процесі 

навчання поєднуються проблемно-орієнтоване навчання, студентоцентроване навчан-

ня, самонавчання, індивідуальне навчання, навчання з використання виробничих та 

навчальних практик. Основними методами навчання є пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, метод проблемного викладення, евристичний, дослідницький, метод 

наочності. Під час самостійної роботи студентів передбачено такий метод навчання як 

blender learning (комбінація онлайн та аудиторного навчання з викладачем). Магістр зі 

спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здатен створити 

власний бізнес у виробничих та не виробничих галузях економіки; стати 

професіоналом у сфері купівлі-продажу; вміти розумно вести власну справу. 

Інтегральною компетентністю є здатність розв’язувати складні завдання і 

проблеми у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за 

невизначених умов і вимог. Відповідно до неї формуються загальні та спеціальні 

(фахові) компетентності та визначається набір навчальних дисциплін (рис. 1), які 

забезпечують їх набуття та програмні результати навчання.  

Слід відмітити в структурно-логічній схемі такі дисципліни як «Соціальна 

відповідальність» та «Соціальне підприємництво», які спрямовані на формування 

здатності свідомо та соціально відповідально діяти на основі етичних міркувань і 

принципів академічної доброчесності. «Креативна економіка та підприємництво», 

«Грантрайтинг», «Організація стартапів» - здатності генерувати нові ідеї 

(креативність), до адаптації та дії в новій ситуації, бути критичним та самокритичним, 

до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності. 
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Рисунок 1 - Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

«Організаційний розвиток» - здатності розробляти та реалізовувати стратегію 

розвитку підприємницьких, торговельних та біржових структур. Саме вказані 

компетентності є необхідними сучасним фахівцям для ведення успішної 

підприємницької діяльності в будь-яких сферах. 

ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ СТУДЕТСЬКОЇ МОЛОДІ В 

КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОСТУПУ 

Доц. Касинюк Л.А., ст. викл. Болотова Ю.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Людство переживає «важку гуманітарну кризу, 

яка потребує далекоглядних і об’єднаних політичних відповідей» 

Із послання Папи Римського Франциска 

Трампу з нагоди його інаугурації [1] 

Україна сьогодні знаходиться у стані збройного конфлікту – неоголошеної 

війни, розв’язаної Російською Федерацією проти західної цивілізації і європейських 

цінностей. Україна втрачає своїх людей, свою територію, економіку і час, який можна 

було б використати для проведення реформ.  

Можливо, в період фактичної війни проти російського агресора не слід 

порушувати інших питань, окрім зміцнення обороноздатності країни, але, все ж таки, 

сподіваємось, що мир на нашій землі настане, здоровий глузд візьме гору над емоціями 

і перед нами постане завдання відбудови Української держави. Економічно 

реформована і успішна Україна буде найкращою відповіддю всім, хто виступає проти 

української державності.  

Примітка:  

-цикл загальної 

підготовки нормативної 

частини;  

- цикл професійної 

підготовки нормативної 

частини;  

2 семестр 

Іноземна мова в 

наукових дослідженнях 

Охорона праці та 

цивільний захист в галузі 

Соціальна 

відповідальність 

Конкурентоспроможність 

підприємства 

Інтелектуальний 

бізнес 

Електронна комерція 

Міжнародні ринки та 
інтернаціоналізація 

бізнесу

1 семестр 

Економічне управління 

підприємством 

Міжнародна торгівля та 

біржова діяльність 

Організація стартапів 

Ідеологія бізнесу та 

підприємницьке 
мислення 

Організаційний розвиток 

Договірне право 

Соціо-культурні та 

психологічні основи 

підприємницької 

діяльності 

-цикл професійної 

підготовки вибіркової 

частини. 

3 семестр 

Креативна економіка та 

підприємництво 

Соціальне  

підприємництво 

Грантрайтинг 

Комерціалізація наукових 

розробок 
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Україна зробила свій європейський вибір – верховенство права, демократія, 

рівність, шанування людської гідності та прав людини, що є ознаками правової 

держави. Для розбудови такої держави важливим є формування нового, вищого рівня 

правової культури і правосвідомості молоді, подолання явищ правового нігілізму. В 

цьому сенсі великого значення набувають правова освіта і правове виховання, що 

потребує вивчення і впровадження сучасних технологій та методів навчання. Саме вони 

сприяють переходу системи до якісно іншого стану. 

Нині відбувається процес інтеграції різних підходів до навчання – поєднання 

національної системи освіти з системою освіти Європейських держав. Велика увага 

приділяється проблемному навчанню. Викладач має виступати не лише транслятором 

знань, а бути провідником ідей державотворення та демократичних змін, людиною 

культури і вселюдських цінностей. 

Разом з тим, кожна країна має як загальні, так і специфічні форми та методи 

навчання. Так, оригінальною формою навчання у вищій школі Австрії є спеціалізовані 

дослідні семінари, під час яких готується реферат обсягом 20-25 сторінок. Основне 

завдання – навчити студента мати свій погляд і захищати його. 

У більшості європейських країн реферати та іншу самостійну роботу студенти 

виконують на канікулах. 

В англійській системі вищої освіти провідне місце займають диспути, дискусії. 

Вважається, що вони сприяють вмінню висловлювати і аргументувати свою думку, 

слухати інших, виступати в ролі критика, розвивати навички літературного мовлення 

тощо. 

Не менш популярним  у Великій Британії є тьюторський метод, який передбачає 

регулярні заняття викладача-тьютора з двома чи трьома студентами протягом усього 

навчального курсу. Кожного студента прикріплюють до тьютора, який постійно слідкує 

за успішністю студента, сприяє формуванню його професійних умінь та навичок, його 

світогляду. 

У Німеччині обов’язковою умовою отримання престижної роботи є навчання 

студента за кордоном ( рік або півроку). 

У більшості Європейських країн широко практикуються альтернативні методи і 

форми навчання: рольові та дидактичні ігри, моделювання, «вільні групові дискусії», де 

обговорення проблем проводять студенти, а викладач виступає у ролі слухача.  

Сьогодні одним із провідних  інтерактивних методів навчання є метод аналізу 

конкретних ситуацій – case study ( від англійського case – випадок, ситуація). Вперше 

цей метод був використаний в школі права Гарвардського університету у 1870 році. 

Сьогодні існують дві класичні школи case study – Гарвардська і Манчестерська. Цей 

метод завоював провідні позиції в багатьох університетах світу. Слід зазначити, що він 

широко використовується в ХНУБА при вивченні правових дисциплін. Особливістю 

даного методу є створення проблемної ситуації на основі фактів із реального життя. 

Зусиллями студентів аналізується ситуація і розробляється практичне рішення. 

У багатьох зарубіжних навчальних закладах з’явилася специфічна форма 

поєднання очного і дистанційного навчання, так звані гібридні курси (hybrid courses). 

Студент самостійно вивчає окремі курси в електронному форматі, що не виключає 

безпосередніх контактів з викладачем. 

Європейські прогресивні підходи до освіти побудовані на гуманістичній основі. 

Вони мають знайти логічне відображення у вищій школі України. Викладачу-новатору 

притаманний високий культурно-естетичний рівень, освіченість, інтелектуальна 

глибина і різнобічність інтересів, новизна, оригінальність у проведенні занять, 

дослідницька спрямованість, висока результативність.[2]  

Сьогодні в ХНУБА широко використовується рейтингова система контролю 

оцінки знань студентів, що сприяє поліпшенню якості навчання, стимулює до активної 
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самостійної роботи студентів, створює  умови для здорової конкуренції, виявляє 

індивідуальні здібності студентів. 

Не менш важливим є збереження у неюридичних вищих навчальних закладах 

України правових навчальних дисциплін. Система вищої освіти в Україні тривалий час 

була спрямована на всебічно розвиненого громадянина, на знання закономірностей 

розвитку держави і права, на засвоєння юридичних норм, на формування високого 

рівня правосвідомості і правової культури. Усі студенти ХНУБА на 100% були 

забезпечені правовим навчанням.  

Одним із проявів реформування національної освіти став наказ МОН України 

«Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента» від 

9 липня 2009 року № 642, на підставі якого встановлений перелік нормативних 

дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки, до якого увійшли 5 

обов’язкових дисциплін: українська мова, історія України, історія української 

культури, іноземна мова та філософія. Решта гуманітарних дисциплін, включаючи і 

правознавство, віднесені до вибіркових, тобто обираються за вибором студента. 

Наказом МОН №1392 від 25 листопада 2014 року скасовано наказ МОН від  9 

липня 2009 р. №642. Цим рішенням скасовано обов’язкове викладання низки 

вищезазначених предметів. Підстав та мотивів цього рішення наказ не містить, лише 

визначає «у зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про вищу освіту». Зважаючи 

на численні звернення освітянської громадськості, Міністерство освіти і науки України 

рекомендує з циклу гуманітарних дисциплін забезпечити вивчення історії та культури 

України, філософії, української мови із загальним обсягом не менше 12 кредитів ЄКТС 

та створити умови для вивчення англійської мови. Щодо інших гуманітарних 

дисциплін, то їх вивчення визначають самі вищі навчальні заклади за вибором 

студентів. Сьогодні студенти ХНУБА  стовідсотково не забезпечені правовим 

навчанням. 

Чинний Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. одним з основних 

завдань вищого навчального закладу визначає формування особистості шляхом 

правового виховання, затверджує необхідність прищеплювати студентам «любов до 

України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції 

України та державних символів України» [3]. 

Ряд авторів вважають, що «в неюридичних освітніх закладах доцільним є 

введення у навчальний процес різноманітних спецкурсів із правової тематики, 

наприклад спецкурсу з прав людини та механізму їх захисту. Введення таких 

спецкурсів сприяло б поглибленню правових знань студентами і поліпшенню ситуації у 

сфері правової освіти та правового виховання. Необхідно, аби подібні спецкурси мали 

практичну спрямованість і дозволяли студентам водночас підвищувати рівень правової 

освіти та одержувати конкретні практичні навички із захисту прав і свобод людини та 

громадянина» [4, с. 218]. 

Більша частина ВНЗ технічного напряму сьогодні має горде звання 

університетів, що передбачає наявність значної частини гуманітарних дисциплін, 

включаючи правові. Якщо такі дисципліни тут не потрібні, то може варто ці 

університети знову перейменувати в інститути? 

Серед студентів ХНУБА нещодавно проведено опитування щодо збереження 

правових дисциплін в університеті. Усі вони зацікавлені у їх вивченні. Серед опитаних 

були і такі, хто виявив невдоволення ситуацією, яка склалась в Україні, пасивністю 

влади і громадян. «Ми не можемо жити за законами, якщо існує тотальна брехня», 

«пасивність і бездіяльність – найвищий ступінь неповаги до свого життя», – зазначили 

вони. Студенти вбачають вихід із кризової ситуації у консолідації суспільства, 

переосмисленні реалій минулого. Вони хочуть гарантій визначеності своєї долі. 
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Модернізація системи вищої освіти в Україні повинна поєднувати традиції, що 

склалися у вітчизняній вищій школі з новими ідеями, які пов’язані із входженням 

України у Європейський та світовий простір. 

Процес формування правосвідомості, правової освіти і виховання має суттєво 

вплинути на поведінку кожної людини. За даними Міністерства юстиції України понад 

72% українців потребують знань про свої права. Не випадково у 2017 році розпочато 

реалізацію загальнонаціонального проекту «Я маю право», мета якого – сформувати 

нову правову культуру в суспільстві, що забезпечить сталий розвиток України як 

сучасної правової і демократичної держави. Міністерством юстиції України 

затверджено план заходів з реалізації даного проекту у 2017-1019 роках.[5]. Кожна 

людина повинна знати своє право і уміти захищати його. 

Література: 1. Исторический момент: Трамп встретился с Папой Римским. 

Ресурс доступу: https:// www.obozrevatel.com/abroad/60392.; 2. Педагогічні технології у 

неперервній професійній освіті: монографія / за ред. С. О. Сисоєвої.– ВІПОЛ, 2001.– 

502 с.; 3. Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014р., №1556-VII // ВВР, – 

2014, – №37-38.; 4. Філософія правового виховання: навч. посіб. / А. П. Гетьман, О. Г. 

Данильян, О. П. Дзьобань та ін.; за заг ред. А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна – Х.: Право, 

2012.– 248 с.; 5. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Плану заходів 

Міністерства юстиції України з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю 

право» у 2017 – 2019 роках». –  №3743/7 від 09.10.2017 р. 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНІХ СТУПЕНІВ «БАКАЛАВР» 

ТА «МАГІСТР» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕКОНОМІКА» 

Канд. екон. наук, доц. Кірдан О.П. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

У практичній діяльності сучасної вищої школи неодноразово наголошувалося на 

кризі традиційного знаннєвого підходу щодо набуття знань, умінь і навичок 

студентами. Потреба підготовки бакалавра та магістра, який спроможний розв’язувати 

освітні та практичні проблеми, оперативно адаптуватись, навчатись протягом життя, 

безперервно розвиватись, спонукала до зміни освітньої парадигми вищої школи.  

Нині ми повинні реагувати на виклики сьогодення та переорієнтувати свою 

діяльність на формування компетентностей студентів. Сьогодні вища школа має 

виконувати завдання і суспільства і здобувачів освітніх послуг у поліфонічній єдності. 

У низці документів, а саме Законі України «Про освіту» (2017 р.) [1], Законі України 

«Про вищу освіту» (2014 р.) [2] акцентовано на формуванні компетенцій студентів.  

Проекти державних галузевих стандартів як вимог до обов’язкових результатів 

навчання та компетентностей здобувача вищої освіти відповідного рівня нині 

розроблено Науково-методичною комісією МОН України. Після їх затвердження, 

заклади вищої освіти України зможуть адаптувати освітньо-професійні та освітньо-

наукові програми до державних вимог.  

Звернення уваги науковців до формування компетентностей зумовлено 

переходом світової спільноти до інформаційного суспільства, де пріоритетним 

вважається не просте накопичення знань та предметних умінь і навичок (мета так 

званої «знаннєвої педагогіки»), а й формування уміння вчитися, оволодіння навичками 

пошуку інформації, здатності до самонавчання упродовж життя, де ці новоутворення 

стають визначальною сферою професійної діяльності людини. 

Сьогодні достатньо відчутним є процес глобалізації усіх сфер життєдіяльності 

особистості і суспільства, що вимагає від школи надати молодій людині елементарні 

http://www.obozrevatel.com/abroad/60392
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можливості інтегруватися в різні соціуми, самовизначатися в житті, активно діяти, бути 

конкурентоспроможною на ринку праці. 

Тому, компетентнісний підхід у реалізації освітньо-професійних програм 

кафедри – це відповідь на вимоги часу. Фактично, ведучи мову про компетентнісний 

підхід ми говоримо про нову одиницю виміру освіченості студента, що здобуває 

спеціальність «Економіка». 

Компетентність  ґрунтується на знаннях і вміннях, але ними не вичерпується, 

обов’язково охоплюючи особистісне ставлення   до них людини, а також її досвід, який 

дає змогу ці знання «вплести» в те, що вона вже знала, та її спроможність збагнути 

життєву ситуацію, у якій вона зможе їх застосувати.  

Саме тому кафедрою було підготовлено освітньо-професійні програми 

спеціальності «Економіка» (зі спеціалізаціями) для здобувачів освітнього ступеня 

«бакалавр» та «магістр», передбачено систему наступності у реалізації цих програм.  

Схарактеризую основні із них. Насамперед, програмні компетентності – 

інтегральна компетентність (здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у сфері економіки та у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів економічної науки) та загальні компетентності 

(здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області професійної 

діяльності; здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою; навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність 

до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність до адаптації та 

дії в новій ситуації; здатність до креативного та критичного мислення; здатність 

приймати обґрунтовані рішення; навички міжособистісної взаємодії; здатність 

виявляти ініціативу та підприємливість; здатність свідомо та соціально-відповідально 

діяти на основі етичних міркувань) та фахові компетентності спеціальності (здатність 

виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та макрорівні; 

здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 

діяльність; розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки; здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати; розуміння основних особливостей сучасної світової та 

національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави та ін.). 

За дослідженнями О.Л. Кірдан «запорукою результативності та успішності в 

забезпеченні якості є стабільно функціонуюча система внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти. Акцентуємо на взаємозумовленості та взаємозв’язку, 

закономірності та послідовності розвитку системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти в Україні у її теоретичному наповненні, практичній реалізації, 

структурних та змістових трансформаціях відповідно до бази нормативно-

законодавчого забезпечення [3]. Звісно, методичні аспекти реалізації компетентнісного 

підходу мають підкріплюватись системою внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти та освітньої діяльності.  

Однак дуже гострою залишається проблема реального застосування 

компетентнісного підходу, визначення процесуальних та організаційних основ його 

впровадження, проблема формування компетентності студентів в освітньому процесі 

сучасної вищої школи. Тому для розв’язання цієї проблеми, доцільно вийти за межі 

теоретичного обговорення у площину прикладного застосування. З цією метою, 

необхідно оновити навчально-методичне забезпечення освітнього процесу на засадах 

компетентнісного підходу, використовуючи матрицю відповідності відповідності 

програмних компетентностей та програмних результатів компонентам освітньої 

програми. Окрім того, ключовою фігурою в реалізації освітніх програм є потужний 
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професорсько-викладацький склад закладів вищої освіти. Від його професіоналізму 

залежить якість освіти бакалаврів та магістрів з економіки, тому доцільно посилити 

методичні аспекти внутрішньо-університетського підвищення кваліфікації науково-

педагогічних кадрів щодо реалізації компетентнісного  підходу у вищій освіті. 

Література: 1. Про освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 05.09.2017 

№ 2145-VIII – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 2. Про вищу 

освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII : ред. від 

09.08.2016, підстава 1415-19. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ 

laws/show/1556-18. 3. Кірдан О.Л. Виклики та перспективи розвитку системи 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні // Проблеми підготовки 

сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини  / [ред. кол. : Безлюдний О.І. (гол. ред.) та ін.]. – 

Умань : ВПЦ Візаві, 2017. – Вип. 16, С. 277–283. 

ТЕХНІКА ЕМПАТІЇ ТА ЕВРИСТИКИ У РЕАЛІЗАЦІЇ МОЖЛИВОСТЕЙ 

ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТНІХ СИСТЕМАХ 

Канд. екон. наук, доцент Кліпкова О. І. 

Львівський торговельно-економічний університет 

Емоційний інтелект є не менш значимим, ніж загальний інтелект. Утримування 

емоцій, розбудова системи та їх багатоаспектність сигналізує про те, що емоційні 

наслідки для людини є такими ж важливими, як і пізнавальні [1]. Поняття «емоційного 

інтелекту» є відносно недавнім поняттям у науковій психологічній літературі. 

Концепцію поняття «емоційний інтелект» почали формувати у своїх працях Джон Маєр 

і Петер Саловей. 

Моделі емоційного інтелекту відображаються у різних рівнях сприйняття та 

аналізу інформації, керування власними здібностями та поведінкою, а також 

поведінкою інших індивідів, можливостях відповідати на виклики життя та у вирішенні 

конфліктів в освітніх системах, незалежно від країни дослідження.   

Сучасна психологія напрацювала величезну кількість способів та методик, 

спрямованих на розуміння людиною своїх почуттів, мотивів та реакцій. Д. Гоулман у 

своїй книзі «Емоційний інтелект. Чому він може бути важливіший за IQ»  описує 

методи переважання одних емоційних реакцій над іншим в різних індивідів, така 

різноманітність задовольняє потребу різних людей у різних підходах до власного 

розвитку [2]. За твердженням Д. Гоулмана структура емоційного інтелекту ієрархічна і 

передбачає, що ідентифікація емоцій є передумовою управління ними. В той же час 

одним з аспектів управління емоціями є здатність продукувати емоційні стани, що 

призводять до успіху [3].  

На врахуванні міжособистісних комунікацій  базується техніка «емпатії», яка на 

рівні освітніх відносин складається з процесу генерації ідей, заснованих на 

спостереженні за поведінкою людей в тій чи іншій сфері діяльності. Поняття «емпатії» 

у 1909 році увів до психології Е. Тітченер, позначаючи ним розглядання ситуації з 

точки зору співрозмовника, розуміння його емоційного стану.  

Субʹєкт, що володіє технікою емпатії та високим рівнем емоційного інтелекту 

шляхом відзеркалення почуттів, емоцій та бажань, виокремить ті мотиви, які обʹєкт 

дослідження навіть не сформулював у діалозі, але вони існують у його підсвідомості. 

Така техніка використовується у сучасних освітніх  стратегіях, і першочерговою стає не 

просто концепція «знаннєвої» економіки, а фундаментальна стратегія випереджаючих 

знань та потреб в них.  

Абрахам Маслоу на основі  досліджень, на його думку, успішних людей 

розробив ієрархію потреб, яку представлено у вигляді піраміди і гіпотетично зазначено, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon2.rada.gov.ua/%20laws/show/1556-18
http://zakon2.rada.gov.ua/%20laws/show/1556-18
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що «середня» людина повинна задовольняти всі рівні почергово і кумулятивно, в 

залежності від особливостей її особистості. Найвищий щабель піраміди складають 

потреби у саморозвитку, самодисципліні та правильній самооцінці. Саме досягнення 

необхідності у їх задоволення формує квінтесенцію внутрішньо особистісного 

інтелекту та творчих особливостей індивіда [4].  

Таким чином, індивід, володіючи та сприймаючи власні емоції та місце у 

суспільній системі та бажання і мотиви інших субʹєктів, забезпечує зростання 

ймовірності виникнення та реалізації креативного та творчого мислення в освітньому 

середовищі. Поняття креативного мислення охоплює як методику та інструменти, які 

використовуються при прийнятті рішень про створення чогось нового, так і підсумок 

або досягнутий результат. Створення інновацій та прийняття не аналогічних рішень 

забезпечує формування довгострокових конкурентних переваг майбутнього фахівця та 

прориву за існуючі межі, адже саме здатність радикально ризикувати приносить 

найбільший ефект від прийняття рішення. 

Генерування найбільш продуктивних ідей, як стверджує А. Івін, відбувається на 

базі евристики. Евристика – це напрям наукового мислення, що вивчає творче чи 

креативне мислення та діяльність. Методи евристики за своїм змістом прямо повʹязані 

із креативним мисленням конструктивної спрямованості, оскільки протиставляються 

рутинним методам прийняття рішень і скорочують час отримання позитивного 

результату, психологічна особливість креативної людини і полягає у можливостях 

максимально легко знайти вихід із ситуації, затрачаючи при цьому мінімум зусиль [5]. 

Використання евристичних методів при генеруванні та аналізі отриманих ідей 

скорочує час прийняття рішень порівняно із формальними методами, але отримані 

рішення, як правило, не стають найкращими, а тільки входять в множину можливих 

альтернатив.  

Отже, освітні системи, що динамічно розвиваються, потребують постійного 

наголошення на використання можливостей  міжособистісного та внутрішньо 

особистісного інтелекту для забезпечення зростання рівня креативності та 

нестандартного мислення в освітньому середовищі. 

Література: 1. Zalewski Z. Umysł w pojęciach a emocje w ciele? / Z. Zalewski // 

Roczniki Psychologiczne. – № 4. – 2001. – С. 239-242.; 2. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу http://www.empatia.pro/metody-rozvytku-ei-ta-empatiyi/.; 3. Марченко А. О. 

Поняття емоційного інтелекту: теоретико-психологічні підходи, дефініції і структура 

//Вісник Національного університету оборони України. – 2011. – №. 1. – С. 172-175.; 4. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу http://osvita.ua /school/method/1740/; 5. Ивин А. 

А. Искусство правильно мыслить / А. А. Ивин. Directmedia. –  2015. –  308 с. 

СУЧАСНІ ВИМОГИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ НОВОЇ СИСТЕМИ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Старший викладач Клімович І.М. 

Харківський торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету 

. 

 В умовах інтеграції у світове співтовариство виникає проблема інтеграції вищої 

освіти у світній простір. Система оцінки знань, обсягів навчальної роботи, стандарти 

освіти поступово наближаються до європейських і світових. Інтеграція наукової 

діяльності, поєднання практичної та освітньої діяльності мають набути ознак 

самопідготовки та саморозвитку. 

Проблеми підготовки фахівців до професійної діяльності, з урахуванням вимог 

роботодавців є актуальною. 

http://www.empatia.pro/metody-rozvytku-ei-ta-empatiyi/
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Впровадження нових технологій і розвитку досліджень у ВНЗ сприятиме 

створення відповідних практичних лабораторій єдиної факультетської навчально-

лабораторної бази, яка використовується для проведення практичних занять, тренінгів 

зі студентами різних кафедр. Така практика є в європейських університетах та у ХТЕІ 

КНТЕУ. 

Потрібен аналіз переваг і недоліків системи вищої освіти й поступове 

формування нової системи вищої освіти під наші вимоги, інтегрованої до світової 

системи. 

У сучасних умовах поліпшення якості підготовки фахівців, неможливо без таких 

кроків: 

- розширення джерел фінансування діяльності; 

- створення тренінгів; 

- розвиток науково-виробничої діяльності, налагодження тісного зв’язку з 

практикою; 

- створення контрольованих умов змагальності між викладачами за 

студентами. 

Також потрібні нові форми співпраці сфери освіти і ринку праці та нові форми 

організації навчального процесу, які б дозволяли поєднати різноманітні вимоги до 

фахівців. 

Для проведення практик ВНЗ, в міру можливостей, підтримується належний 

рівень матеріально-технічної бази, методичного, організаційного та кадрового 

забезпечення, впроваджуються нові засоби навчання, електронні та мережеві 

технології. 

У цих умовах можливо говорити про розвиток засобів дистанційної освіти, їх 

впровадження дасть можливість проводити всі форми занять у режимі електронного 

навчання, полишити можливість доступу до методичних ресурсів кафедри, факультету. 

Дистанційна форма навчання через Інтернет є ефективною і зручною формою 

отримання нових знань та компетенції, підвищення рівня професійності. 

Організація дистанційного навчання базується на тому, що інформаційні 

технології в дистанційній освіті дозволяють використовувати Інтернет - технології та 

технології локальних і глобальних обчислювальних мереж. При цьому інформаційні 

технології в дистанційній освіті використовують Інтернет для забезпечення студентів 

навчально-методичним матеріалом, а також для інтерактивної взаємодії між 

викладачем та студентами. 

Серед інноваційних технологій, на основі яких у ВНЗ повинно створюватися 

нове навчальне середовище, де студенти можуть отримати доступ до навчальних 

матеріалів у будь-який час і в будь-якому місці, є технології електронного 

(дистанційного, мобільного) навчання, використання яких зробить навчальний процес 

більш привабливим, демократичним, комфортним і стимулюватиме студентів до 

самоосвіти та навчання протягом усього життя [1]. 

Але основною рушійною силою, здатною об’єднати усі складові навчального 

процесу і надати йому максимальної результативності, є колектив кафедри. Створення 

такого колективу і забезпечення умов для його плинної діяльності передбачає щоденну 

працю.  

Створення сучасних віртуальних лабораторій дасть випускникам можливість 

вийти на сегменти ринку праці, зміцнить контакти з підприємствами. 

Із цих позицій перспективним вважаємо: розширення переліку додаткових 

світних послуг, підвищення кваліфікації і підготовки майбутніх фахівців, вихід на 

світовий ринок вищої освіти, розширення форм роботи з іноземними студентами, 

викладання англійською та іншими іноземними мовами. 



98 

Ми зацікавлені у постійному поповнені студентських лав і чекаємо на 

абітурієнтів, які бажають отримати освіту в поєднанні із практичними знаннями, 

готових до реальної роботи на підприємствах. 

Література: 1. «Положення про дистанційне навчання», затверджене 

Міністерством освіти і науки України наказом №466 від 25 квітня 2013 року. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Dist_osv/2999/ 

CИСТЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ШКОЛЫ 

И СЕМЬИ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Канд. пед. наук, доцент  Ковалева Е.А. 

Комратский  Государственный  Университет 

Идея непрерывности и взаимодействия в образовательном пространстве в 

настоящее время понимается как связь и согласованность всех компонентов 

педагогической системы. (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организа-

ции воспитания и обучения. Такой подход в настоящей практики больше деклариру-

ется, чем осуществляется на практике, что нарушает поступательное и гармоническое 

развития ребенка. Освоение разных форм взаимодействия с окружающим миром 

является основой адаптации ребенка в новых условиях, опирается на навыки и уровень 

развития предыдущей стадии развития. Эмоциональное благополучие ребенка в 

учебном учреждении зависит от состояния здоровья  ребенка, развития общих 

способностей, произвольности, познавательной активности, коммуникативных навыков  

и уверенности в себе ребенка. 

Отбор содержания воспитания  в дошкольном учреждении  часто нацелено на 

дублирование содержания и даже  методов школьного образования. Психологическое 

сопровождение преемственности детского сада и школы должно учитывать не  

осведомленность ребенка в соответствующих  предметных школьных знаниях, а 

уровень развития  личных качеств, необходимых для осуществления новой 

деятельности – любознательность, инициативность, самостоятельность, 

произвольность. Эти качества – результат воспитательной деятельности в семье. 

Активность и инициативность ребенка - это благополучное разрешение   возрастного 

кризиса и особенности семейного воспитания в раннем детском возрасте. 

Психологическое консультирование родителей в особенностях возраста ребенка, 

профилактика ошибок семейного воспитания, рекомендации по обеспечению условий 

благополучного развития служат не только актуальным задачам конкретного периода 

развития, но и обеспечивают последующие этапы развития . Видение перспектив 

развития ребенка, регулярные контакты воспитателей, учителей и родителей позволят 

осуществлять единство воспитательно-образовательного пространства. 

Смысл психологического сопровождения в условиях современной действитель-

ности связан с пересмотром установки на понимание значения этапа детства в жизни 

человека. Установления принципа равенства   взрослости и детства как равноправных 

частей мира человека  предусматривает  понимание гармоничного взаимодополнения. 

Тотальный контроль взрослых  над детьми  воспринимался ранее как необходимость 

воспитания и обучения. Принудительная ассимиляция ребенка к миру взрослых не 

отвечает современным требованиям действительности. Подготовка  к функционирова-

нию в обществе , адаптация и ребенка к социуму не может опираться на принципы 

произвола со стороны  взрослых. Смена культурной парадигмы требует перехода на 

личностно-ориентированное образование. Изучение проблемы преемственности в 

опыте различных школ показывает, что в школу приходят  дети, владеющие достаточно 

высокими  образовательными навыками. Но дети имеют скудный  сенсорный, 
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коммуникативный опыт, с эмоциональными проблемами, физически слабые. 

Психологическое сопровождение родителей и педагогов в воспитательной и 

обучающей деятельности  позволит реализовать  гуманистические отношения, 

дифференцированный подход, интеграцию семейных и педагогических воздействий. 

Психологическое сопровождение повысит уровень гибкости и 

многофункциональности образовательных услуг. Вхождение ребенка в новую 

социальную среду требует от него  «качеств общественности» - умения 

взаимодействовать с социальной группой, в которую он входит. Снижение 

тревожности, адекватность восприятия ситуации, развитие саморегуляции обеспечит 

эффективность образовательных результатов. В отношении родителей психологическое 

сопровождение позволит повысить уровень педагогической культуры, предотвратит 

неадекватные, насильственные способы достижения воспитательных результатов. 

Проблемы с психическим и физическим здоровьем ребенка не позволяют достигать 

высоких образовательных результатов. Контакты педагогов и родителей  в результате 

регулярного психологического сопровождения смогут приобрести более высокую 

продуктивность, исключение взаимных претензий и отрицание ответственности за 

развитие личности ребенка на определенном возрастном этапе. 

Системный характер психологического сопровождения подразумевает 

связанность всех компонентов психологического сопровождения, их согласованность. 

Цель образования как личностного развития ребенка подразумевает понимание 

самоценности каждого периода развития. Изучение особенностей развития на каждом 

периоде, диагностика уровня персонального развития когнитивных, личностных 

структур позволяют оказывать более гибкие, дифференцированные образовательные 

услуги. Помощь в освоении различных форм  взаимодействия с миром, адекватное 

восприятие себя является  основой для любых педагогических воздействий. 

Психологическое изучение личности родителей, их воспитательного потенциала  

позволит продуктивно включать родителей в учебно-воспитательный процесс и 

управление образовательным учреждением. Конструктивное взаимодействие педагогов 

и родителей, наличие обязательной обратной связи в процессе совместной 

воспитательно–образовательной деятельности обеспечит достижение комплексного, 

сбалансированного влияния на ребенка. Психологическое сопровождение  

своевременно позволит исправить, скорректировать  возможные искажения  этого 

влияния. Наличие манипулятивного воздействия на ребенка  предполагает отношение к 

ребенку как к средству достижения абстрактных педагогических целей. Осознанность 

методов и особенностей  педагогами и родителями своего влияния на ребенка, 

развитие  их личности   должны стать так же важными аспектами  внимания  при 

организации  системы психологической  поддержки. Психологизация процесса 

образования является требованием и реальностью современного периода. Однако 

психологическое  сопровождение – это не фрагментарное внедрение в образовательный 

процесс, а комплексное, многофункциональное, системное явление перестройки 

образования в целом.  

Литература: 1. Бардиер Г., Ромазан И., Чередникова Т.Я хочу. Психологическое 

сопровождение естественного развития маленьких детей.- Кишинев., СПб.: ВИРТ 

ДОРВАЛЬ.,1993.-93с.; 2. Истратова О.Н. Справочник психолога начальной школы 

.Ростов н Д:Феникс,2008.-442с.; 3. Овчарова Р.В. Практическая психология 

образования: учеб пособие М.: «Академия»,2008.-448с.; 4. Орлов А.Б. Психология 

личности и сущности  человека: парадигмы, проекции, практики .-.М.: 

«Академия»,2002.-275 с.; 5. Спиваковская А С. Психотерапия: игра, детство, семья.- М.: 

«ЭКСМО -Пресс»,1999.-464с. 
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КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ 

Д-р екон. наук, проф. Ковальов Є.В. 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

Освітня система України несе значні втрати: зменшується кількість учнів і 

студентів, знижується якість навчання, випускникам вузів важче стає знайти роботу за 

спеціальністю. Певною мірою це пояснюється  відсутністю ланцюга  технологічних 

зв’язків між учасниками освітньої системи і виробництвом. Школи, технікуми, вузи, 

підприємства живуть, працюють, борються зі спільними  проблемами окремо один від 

одного. Від цього збільшуються витрати, падає ефективність освітньої системи. Певну 

допомогу у виправленні цього недоліку може дати кластерний підхід до організації 

освітньої системи. 

Термін «кластер» (від англ. cluster – кущ, група, концентрація тощо) вживають в 

різних сферах діяльності. За найбільш поширеним визначенням кластери – це 

сконцентровані за географічною ознакою групи взаємозалежних компаній у 

споріднених галузях, а також пов’язаних з їх діяльністю організацій що конкурують, 

але при цьому ведуть спільну роботу. 

Впевнені, що удосконалення організації освітньої системи на основі формування 

навчально-науково-виробничих кластерів буде безумовно сприяти вирішенню 

проблеми подолання кризи і переходу економіки України на шлях інноваційного 

розвитку. Зі збільшенням у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. світової конкуренції виник 

феномен кластера, який частіше являє собою мережеву виробничо-комерційну 

структуру, що має здатність концентруватись, об’єднувати споріднених, супутніх і 

навіть конкуруючих виробників з метою кооперації для підвищення 

конкурентоспроможності кінцевого продукту. Кластерні об’єднання – на сьогоднішній 

день є однією з найефективніших форм організації інноваційних процесів, форм 

регіонального розвитку, за якої на ринку конкурують вже не окремі підприємства, а цілі 

комплекси, які скорочують свої витрати завдяки спільній технологічній кооперації 

компаній. Об’єднання у кластери формують специфічний економічний простір з метою 

розширення сфери вільної торгівлі, вільного переміщення капіталу та людських 

ресурсів, а отже, виконують функції структуроутворюючих елементів глобальної 

системи. 

Кластерний підхід використовується: для підвищення конкурентоздатності 

держави, регіону, галузі; як основа політики економічного зростання; при розробці 

програм регіонального розвитку; як основа стимулювання інноваційної діяльності; як 

«магніт» для залучення інвестування; як основа взаємодії великого і малого бізнесу. 

Основна мета кластера – підвищити внутрішню та міжнародну конкурентоздатність 

його членів за рахунок комерційного і некомерційного співробітництва, наукових 

досліджень та інновації, освіти, навчання і заходів політики підтримки. 

Регіональний навчально-науково-виробничий кластер, серед іншого, формує 

міцне підґрунтя для вирішення питання пошуку, виявлення, супроводу обдарованої 

дитини, її розвитку та можливостей реалізації на регіональному, державному, міжна-

родному рівнях, її майбутньої професійної освіти та професійної зайнятості в умовах 

регіональної інфраструктури, прискорює зростання освітнього конкурентного потен-

ціалу певної території області, забезпечує соціальну стабільність, слугує освітньому 

згуртуванню суспільства, що об’єднує громаду для вирішення питань, пов’язаних з 

освітою, здоров’ям, спортом, культурою і майбутнім держави. 

Навчально-науково-виробничі кластери, на наш погляд, доцільно формувати з 

одиничних самодостатніх суб’єктів (юридичних осіб), які працюють у сферах освіти, 

науки і виробництва (шкіл, ліцеїв, технікумів, інститутів, наукових організацій, 

університетів, підприємств та ін.), на чолі з університетами за функціональними 
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ознаками. Кластер не є юридичною особою, тому один і той же суб’єкт, у залежності 

від своїх професійних і економічних інтересів для одержання найбільшої вигоди може 

входити і бути активним учасником різних навчально-науково-виробничих кластерів. 

На наш погляд, використання кластерного підходу до організації освітньої 

системи буде мати вагомі конкурентні переваги: 

1. Дослідження та розробка нормативно-правової бази щодо формування

навчально-науково-виробничих кластерів дозволить визначити на законодавчому рівні 

сучасні гнучкі організаційні форми ефективної співпраці освіти, науки та виробництва. 

2. Різке підвищення якості проведення наукових досліджень, конкуренто-

спроможності їх результатів на основі участі в кластерах наукових організацій Академії 

наук України, практичної спрямованості науки на вирішення проблем підприємств, що 

входять до кластеру. 

3. Перетворення успішної наукової діяльності кластера у міцний фундамент

високоякісного навчального процесу на основі інтенсивної наукової діяльності 

викладачів і широкого залучення студентів до участі в прикладних наукових 

дослідженнях для підприємств кластеру.  

4. Об’єднання шкіл, профтехучилищ, технікумів, коледжів та університетів в

навчально-науково-виробничий кластер відповідно до спеціалізації буде сприяти 

ранній професійній спрямованості молоді, поглибленому професійному навчанню.  

5. Посилення практичної орієнтації підготовки фахівців на основі паралельного

з основним навчанням в межах одного кластеру оволодіння студентами ВНЗ робочими 

спеціальностями, покращення організації і підвищення якості всіх видів практик 

студентів. 

6. Більш ефективне визначення пріоритетних напрямів розвитку, створення

сучасної, конкурентоспроможної, з високою додатковою вартістю продукції, 

впровадження новітніх технологій відповідно до потреб місцевої громади, 

роботодавців, регіону, держави. 

7. Розвиток спорту, культури, здорового образу життя особистості за рахунок

розширення можливостей сумісного використання об’єктів матеріальної бази 

(спортивні зали і майданчики, комп’ютерні класи, бібліотеки) учасників кластеру. 

8. Тісна взаємодія  навчальних закладів та громадського суспільства щодо

кооперації та соціального партнерства, підвищення рівня освітнього потенціалу та 

покращення якості системи освіти. 

9. Становлення кластеру як одного з сучасних центрів розвитку міста, регіону,

держави. 

10. Зниження витрат на підготовку спеціалістів вищими навчальними закладами

відповідно до вимог ринку праці за рахунок гнучких зв’язків  між навчальними 

закладами та роботодавцями з урахуванням вимог розвитку економіки і суспільства. 

БЕЗПЕРЕРВНИЙ МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 

ОСВІТИ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

Начальник навчально-методичного відділу Колодяжна М.Ю. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Одним з основних факторів підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 

освіти на ринку Європейського освітнього простору є забезпечення необхідної якості 

вищої освіти. Але ми повинні розуміти, що якість освіти, під якою  у широкому сенсі 

розуміється сукупність характеристик освітнього процесу і змісту навчання, що мають 

здатність задовольняти не лише освітні потреби студентів, а й кадрові потреби 

роботодавців та соціальні потреби суспільства, багато в чому залежить від обраних 
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технологій та способів моніторингу, а саме сучасних підходів до організації діяльності 

закладів вищої освіти та методів оцінки рівня знань. 

Тому виникає потреба у вирішенні цього питання з точки зору комплексного 

підходу щодо винайдення цілісного механізму управління моніторингом та оцінкою 

якості освіти. 

Сьогодні основним інструментом моніторингу якості освіти у вітчизняних 

вишах є бально-рейтингова оцінка на основі кредитно-модульної системи. Але 

зародження і швидкий ріст знаннєвої економіки та креативного сектору підприєм-

ництва сьогодні вимагає заміни предметно-інформаційного типу освіти на креативно-

розвиваючий, який не завжди вкладається в процеси бально-рейтингового оцінювання. 

Для ефективної організації забезпечення якості університетської освіти 

необхідним є створення центрів менеджменту якості, науково-навчальних та 

методичних консультаційних центрів, проведення регулярних круглих столів, семінарів 

з іншими вишами для обміну досвідом. 

Підвищенню якості освіти повинен сприяти комплексний підхід до 

співробітництва з роботодавцями протягом всього циклу надання освітніх послуг: 

довузівська підготовка, навчання на освітньому рівні бакалавра та магістра денної чи 

заочної форм навчання, перепідготовка та програми здобуття другої вищої освіти. 

Найбільш необхідним засобом підвищення якості освітніх послуг є орієнтація на 

споживача (студентів та їх батьків або підприємства-замовників навчання) та 

налагодження реального зворотного зв'язку між студентами та їх ріднею і 

адміністрацією вишу. 

Такий зв'язок необхідно встановлювати на основі використання сучасних 

комунікаційних систем в мережі Інтернет (сервіси миттєвих повідомлень, чати, 

форуми, інтерактивні опитування за допомогою мобільних додатків та сервісу Google 

Forms, розсилки на електронні адреси). Таким чином можна зробити спілкування між 

студентами та адміністрацією університету більш зручним та звичнішим для молоді, а 

також вдасться отримати найбільш цінну та актуальну інформацію, яка виведе 

студентів з тіньового безрезультатного обговорення проблем університетського життя 

у закритих групах соціальних мереж та мобільних додатків, та дозволить залучити 

студентів до активної участі в менеджменті якості освіти університету. 

Побудові системи зворотного зв’язку від споживачів передує низка заходів: 

налагодження систематичного збору зворотної інформації;  ідентифікація проблемних 

зон та прихованих конфліктних ситуацій в університетській освіті; усунення 

виявлених проблем, помилок, конфліктів; аналіз зібраних матеріалів з метою виявлення 

закономірностей і встановлення причинно-наслідкових зв'язків; вживання попереджу-

вальних заходів у майбутньому. 

Це дозволить відстежити проблемні зони не лише у викладацькій діяльності, але 

на рівні окремих факультетів, кафедр та на рівні загальноуніверситетського життя в 

цілому. 

Найбільш проблемними зонами можуть бути навчальний процес, будівлі 

університету та їх технічне оснащення, навчально-методичне забезпечення, їдальні та 

бібліотеки, стипендії, гуртожитки, дотації на проїзд та інше.  

Формування системи моніторингу якості освіти ускладнюється тим, що на 

відміну від виробничих підприємств, продуктом, який реалізує заклад вищої школи, є 

нематеріальна послуга, для якої характерними є відсутність предметного втілення та 

відсутність гарантій щодо позитивного ефекту, тому що факт передачі знань не означає 

їх сприйняття та засвоєння, тобто, для прикладу,  низькі показники академічної 

успішності студентів не можуть однозначно стверджувати про непрофесійність чи 

некомпетентність професорсько-викладацького складу та якість надання їх послуг. Ці 

характеристики навчального процесу достатньо ускладнюють підбір індикаторів для 

виміру якості освітніх послуг. 
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Також помилково вважати, що рівень якості освіти можна повністю оцінити 

тільки за кінцевими результатами роботи атестаційних та екзаменаційних комісій, 

використовуючи дані щорічних звітів їх роботи. 

Найбільш красномовними в даній ситуації можуть стати зовсім інші показники 

якості освіти, а саме показники післяуніверситетської професійної діяльності 

випускників вишу: успішність їх працевлаштування та перспективи професійного 

росту, можливість продовження освіти, висока соціальна мобільність тощо. 

Зазвичай моніторинг проводиться з метою визначення проблемних місць в 

системі освіти та їх подолання. Заходи, що сприятимуть усуненню недоліків у  якості 

освіти, повинні бути різної направленості.  

З одного боку, необхідним є створення комфортних умов для сприйняття знань 

студентами, тому для забезпечення конкурентоспроможного рівня якості вітчизняної 

освіти необхідними є інвестиції в інформаційні ресурси, створення єдиних 

інформаційних середовищ, нових віртуальних бібліотек, матеріалів на електронних 

носіях, використання інтерактивних методів освіти та інтерактивних дошок. Жодні 

зовнішні стимули у вигляді загрози відрахування або позбавлення стипендії не можуть 

кардинально змінити мотивацію студентів до навчання, якщо кожен студент не почне 

перейматися необхідністю підвищення якості власної освіти, якщо загальна мета 

системи не стане його особистою метою. Роль адміністрації та професорсько-

викладацького складу університету тут полягає у підвищенні внутрішньої мотивації 

навчання, пробудження інтересу і бажання до отримання якісних знань.  

З іншого боку, важливим є формування сприятливих умов для якісного 

викладання дисциплін викладачами. Зокрема, необхідно розробити таку систему 

стимулів і заохочень для професорсько-викладацького складу, які будуть сприяти 

підвищенню професійного рівня та поліпшення їх добробуту. Також важливим є 

питання систематичного перегляду норм часу для викладачів на проведення 

методичних, наукових, організаційних, профорієнтаційних та інших видів робіт. 

Безсумнівно  викладач як основна контактна особа та транслятор освітніх послуг 

університету через власні знання та особисті якості, харизму грають першочергову 

роль у зацікавленні кожного студента до навчання. Викладач завжди намагається 

оптимізувати освіту, вміння, здібності кожного студента, прагнучи до вдосконалення 

навчального процесу. Особистість викладача відіграє величезну роль, але не можна 

недооцінювати і роль студентських колективів. У будь-якій групі є формальні та 

неформальні лідери, які можуть мати значний вплив на внутрішні настрої та мотивацію 

інших студентів групи. Таких лідерів необхідно виявляти та заохочувати до співпраці. 

Отже, цей науково-творчий інтерактивний синтез-процес передачі знань та 

досвіду повинен наблизитися до принципу ланцюгової реакції з постійним виміром 

проміжних та підсумкових результатів. Впровадження системи моніторингу якості 

освіти дозволить забезпечити високий рівень підготовки, не втратити науковий 

потенціал, створити необхідні конкурентні переваги вітчизняної освіти на ринку 

Європейського освітнього простору, зробити вищу освіту привабливою і корисною як 

студентів й викладачів, так і для бізнесу й держави в цілому. 

Література: 1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII зі 

змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18; 2. Управління якістю освіти: досвід та 

інновації: колективна монографія / під заг. ред. Л.Л. Сушенцевої, Н.В. Житник.- 

Дніпропетровськ: ІМА- прес, 2014. – 462 с.; 3. Драгомиров В. В. Управління якістю 

освіти у вищих навчальних закладах України / В.В. Драгомиров, А.Я. Казарєзов, 

Л.Б. Чирун // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : 

Електроніка : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України ; відп. ред. Д. Заячук. — 

Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2006. — С. 94-100;  4. Управління 

якістю освіти у вищих навчальних закладах: навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 1: Теоретичні засади 
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формування систем управління якістю надання освітніх послуг / кол. авт. ; за заг. ред. 

чл.-кор. НАН України В. С. Загорського. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. —136 с.; 5. 

Алфьорова О. С. Якість освіти як головний критерій оцінювання діяльності вищого 

навчального закладу/ О. С. Алфьорова // Теорія та практика державного управління, 

2015. – Вип. 2 (49).– С. 1-8. 

ВИМІРЮВАННЯ В КУРСІ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ 

УНІВЕРСИТЕТІВ 

Канд. техн. наук, проф. Корсунский О.М., ст. викл. Чернець І.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

У багатьох технічних університетах, спеціалізація яких безпосередньо не 

пов'язана з фізикою, в курсі загальної фізики не приділяється належної уваги вимірам, 

хоча саме вимірювання є основним інструментом фізики в її дослідженні природи. 

Велике значення вимірювань і в техніці. 

Результати вимірювань в тих чи інших експериментах дозволяють встановити 

правильність або помилковість конкретних теоретичних побудов, зробити вибір між 

конкуруючими теоріями. Особливо слід підкреслити, що результати проведених 

вимірювань приводили до формулювання нових теорій, і навіть до виникнення цілих 

абсолютно нових галузей науки. Як приклад достатньо згадати, що вимір, вірніше, 

спроба вимірювання абсолютної швидкості руху Землі привела до виникнення теорії 

відносності, вимірювання швидкості поширення світла в середовищах з різними 

оптичними характеристиками стало потужним підтвердженням його хвильових 

властивостей, а вимір розподілу енергії в спектрі абсолютно чорного тіла стимулювало 

поява квантової теорії. 

Можна з будь-яким ступенем впевненості стверджувати, що не існує жодна 

технічна галузь, будь то радіотехнічна або хімічна, енергетична або будівельна і т.ін., в 

основі якої не були б закладені систематичні вимірювальні процеси. Методи 

вимірювань досить різноманітні: манометри вимірюють тиск; напругу і силу струму 

вимірюють електричними, електромагнітними і тепловими приладами, а довжину 

міряють як складними оптичними пристроями, так і простими лінійками. 

На думку авторів цієї статті, поняття вимірювання і все, що з ним пов'язано, слід 

обов'язково включити в програму загального курсу фізики як в загальному вигляді, так 

і в конкретних випадках в лабораторному практикумі. 

Особливу увагу доцільно звернути на ту обставину, що окрім прямих 

вимірювань фізика широко користується непрямими вимірами. Особливістю таких 

вимірювань є та обставина, що в процесі досліджень проводиться вимірювання не 

безпосередньо цікавить величини, а деяких інших величин, пов'язаних з нею відомими 

фізичними співвідношеннями. Слід зазначити ряд безсумнівних переваг непрямих 

вимірювань. Непрямі вимірювання дозволяють вимірювати величини в тих випадках, 

коли прямі вимірювання зробити технічно нездійсненно. Наприклад, виміряти за 

допомогою звукової хвилі пружні властивості об'єкта, з яким неможливо 

проконтактувати механічними пристроями. Не менш важливою перевагою є точність 

непрямих вимірювань, наприклад, вимір в'язкості рідини прямим чином, тобто за 

допомогою пластини і динамометра дає похибку до 30%. У той час, як непряме 

вимірювання методом Стокса дає похибку близько 0,001%. 

Слід зазначити що багато вимірювання, які відносять до прямих, при яких 

значення вимірюваних величин отримують в результаті одноразового спостереження, 

наприклад, за шкалами вимірювальних приладів - манометрів, вольтметрів, 

амперметрів т т.д. Строго кажучи, також можна розглядати як непрямі такі 
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вимірювання, які дають свідчення у розподілам певної шкали, тобто формально 

вимірюються лише відхилення стрілок, отже, довжини або кути. 

Все сказане вище відноситься до вимірювань характерних величин в 

макрооб'єктів. Вимірювання в квантових об'єктах залишаються за рамками цієї статті, 

оскільки ні розмірні рамки даної статті, ні об'ємні можливості сучасної програми курсу 

загальної фізики для технічних університетів нефізичного профілю не дозволяють 

обговорити це вельми складне питання. 

Література 1. Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики. – М., Наука. – 1965.; 

2. Пайерс Р.Е. Законы природы. М., Наука. – 1966.; 3. Сена Л.А. Единицы физических

величин и их размерности. М., Наука. – 1965. 

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ 

МОРАЛЬНОГО-ЕТИЧНОГО НАПРЯМУ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Канд. екон. наук, доцент Кучин С.П. 

Луганський національний аграрний університет 

Особливе значення для формування ціннісних орієнтацій студентів має 

виховний процес у закладах вищої освіти, який реалізується за допомогою функцій 

кураторів академічних груп. Виховна діяльність студентів більшості закладів вищої 

освіти формується як система за декількома напрямками виховання, а саме: 

національно-патріотичне, правове, моральне та художньо-естетичне, професійно-

трудове, фізкультурно-оздоровче, екологічне та інші. Ефективність виховної роботи 

куратора академічної групи значною мірою залежить від її планування. Воно має бути 

чітким і цілеспрямованим, що дасть змогу уникнути багатьох помилок та негативних 

явищ у студентській групі. Процес виховання у закладах вищої освіти має 

фундаментальне значення для формування відповідного рівня моралі та ціннісних 

орієнтацій майбутнього фахівця та має бути одним із пріоритетів державного 

регулювання розвитку закладів вищої освіти. 

Удосконалення методик і моделей виховної роботи в студентській академічній 

групі повинно здійснюватись в контексті загальної концепції і системи виховної 

роботи. Використання системного підходу на рівні академічної групи є важливою 

умовою подальшого поліпшення навчально-виховного процесу в цілому [1, с.79]. 

Кардинальною метою виховної роботи у вищій школі є підготовка національної 

інтелігенції, оновлення і збагачення духовного та інтелектуального генофонду нації 

шляхом формування гармонійно розвиненої, цілісної особистості, сутністю якої є 

духовність, культурна самоідентифікація, соціальна і професійна компетентність [2, c. 

12-13]. 

На сучасному етапі свого розвитку заклади вищої освіти потребують 

удосконалення своєї організаційної структури, напрямів виховної роботи та 

координації зусиль структурних підрозділів. Без суттєвого вдосконалення процесу 

кураторської роботи за допомогою методів державного регулювання важко створити 

сприятливі умови для формування високоморальної, освіченої особистості. 

Заклади вищої освіти повинні сприяти створенню умов для духовного розвитку 

особистості, задоволенню культурних потреб, підвищенню загальноосвітнього рівня, 

безпосередньо та за допомогою сторонніх підприємств, організацій та установ 

пропагувати та організовувати заходи щодо поліпшення роботи, зорієнтованої на 

культурні інтереси студентів, вести пропагандистську і практичну діяльність, 

спрямовану на формування здорового способу життя. Важливим напрямом цієї роботи 

є організація, проведення та відвідування культурно-мистецьких заходів, свят, 

концертів, спектаклів тощо. Вирішити ці завдання можливо лише знаходячись у тісній 
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взаємодії зі сферою культури, а саме культурно-мистецькою інфраструктурою (театри, 

бібліотеки, музеї) на яку покладено відповідальність за досягнення розвитку людського 

потенціалу – фундаменту розвитку держави.  

У закладах вищої освіти спостерігається відсутність чіткої тактики та стратегії 

взаємодії зі сферою культури, слабка організація кураторами академічних груп масових 

відвідувань заходів, які направлені на розвиток духовного світу студента. Можливості 

активної дії куратора в цьому напрямі зведено до мінімуму. 

З огляду на викладене, пропонуємо впровадити державну програму із 

забезпечення умов систематичного, обов’язкового, масового відвідування студентами 

організацій, підприємств та закладів сфери культури з метою розвитку їх людського 

потенціалу та формування відповідних морально-етичних цінностей. З метою розвитку 

інституту кураторства та посилення морально-етичного напряму виховання студентів у 

кожному закладі вищої освіти повинна бути розроблена та реалізована спеціальна 

комплексна програма запланованих заходів, спрямованих на посилення морально-

духовної складової виховання студентів, з урахування регіональних особливостей. 

Адміністрування етапів планування та виконання програми повинно знаходитись в 

площині функціональних обов’язків спеціальних робочих груп управлінь культури 

обласних державних адміністрацій та департаментів (відділів) культури міських рад. 

Саме до цих органів державної влади та місцевого самоврядування належить 

координація діяльності установ, підприємств і організацій сфери культури і мистецтва 

всіх форм власності, забезпечення реалізації державної політики в сфері культури і 

мистецтва, з питань охорони культурної спадщини, бібліотечної справи, а також 

державної музейної політики з урахуванням етнографічної специфіки і культурних 

традицій, розроблення та виконання державних і регіональних програм розвитку 

культури, мистецтва, охорони культурної спадщини. 

Освітня система духовно-морального виховання студентів вищого навчального 

закладу є механізмом взаємодії компонентів цілісного педагогічного процесу, який 

передбачає реалізацію стратегій, тактики та методики формування духовно-моральних 

цінностей майбутніх фахівців. Методика та технологія духовно-морального виховання 

студентів – це спеціально організований, цілеспрямований, інноваційний процес. Таким 

чином, удосконалення державного регулювання в сфері морально-етичного виховання 

студентів є базовою основою для підготовки майбутнього конкурентоспроможного 

фахівця. 

Література: 1. Виховна робота наставника академічної групи студентів вищого 

навчального закладу освіти: навч. посібник / М.І. Соловей, В.С. Демчук (уклад.). – К.: 

Вид. центр КДУ, 2000. – 68 с., 2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: 

підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / 

С.С. Вітвицька. – К.: Центр навч. літератури, 2006. – 384 с. 

АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ СТУДЕТСЬКОЇ МОЛОДІ 

(МОДЕЛЬНИЙ ПІДХІД) 

Д-р філос. наук, проф. Леонов В.П. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

В процесі навчання та виховання студентської молоді треба враховувати 

конкретне цілісно-комплексне поєднання в одній особистості трьох сторін, які за час 

визрівання в ній формуються шляхом фізичного зростання, виховання і навчання у 

освітніх закладах. Всі ці три головні структурні частини особистості ми пропонуємо 

представити у вигляді найбільш загальної моделі особистості (рис.1). Виходячи з цієї 

моделі можна намітити головні аспекти навчання та виховання студентської молоді. 
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Наведена нами модель частково збігається зі схемою психологічної структури 

особистості Н.И. Рейнвальда [1, с.84]. 

Рисунок1 - Головні психологічні сторони особистості. 

Перша структурна частина особистості - біолого-емоціональна сторона 

фактично є основою всієї людини, вона у більшій частині формується як результат 

природного розвитку закладених у людині природою на генетичному рівні біологічних 

та емоціональних властивостей, усього того, що називають природними задатками, 

здібностями, типами темпераменту, особливостями емоціональної та вольової 

поведінки.  

Тут треба також враховувати, що в кожній людині сидить первинна тварина з її 

природними потребами, яку, маючи на увазі підсвідомі фактори поведінки, називають 

первинне «воно» [2,с.172]. Ми як тварини живимося рослинами та їх плодами, поїдаємо 

м’ясо риб та тварин, задовольняємо свої інші природні потреби. Ми є свого роду 

«окультуреною» твариною, сформованою як особистість у суспільстві, нашпиговані 

різного роду етичними та моральними нормами поведінки. 

Наші первинні потреби й потяги знаходяться у найнижчому підсвідомому шарі й 

людина може діяти під впливом цих факторів не зовсім усвідомлюючи їх інстинктивне 

походження. Але, оскільки людина все ж таки контролює свої дії, то первинні потяги 

проходять свого роду рецензування у шарі всебічних морально-етичних якостей 

особистості, а ті потяги й потреби, які одержали внутрішню всебічну позитивну оцінку, 

реалізуються у актуальну діяльність по задоволенню зазначених потягів і потреб. 

Друга - морально-етична сторона (вихованість) представлена тими ідеалами та 

нормами, які в процесі виховання прищеплені людині. Керуючись ними вона зважує 

припустимість своїх вчинків по відношенню до себе і до суспільного оточення, 

прогнозує суспільну реакцію на свою поведінку. Перед усім діяльність визначається 

індивідуальними потребами, потягами, інтересами та цілями (блок індивідуальних 

якостей 1). Людина живе у суспільстві і вона має певне суспільне формування, яке не 

може не враховувати у своїй діяльності. Тут діють власні етичні та моральні норми 

(блок якостей 2).  

Третя - інтелектуально-освітня (інтелектуальна) сторона  відображає  той 

освітній та компетентністний рівень, яким володіє даний суб’єкт. Це важливий

показник, оскільки у сучасному суспільстві для багатьох видів діяльності треба мати 

значний об’єм знань та добру професійну підготовку.  

Якщо говорити про діяльність індивіда, в якій завжди відображаються 

індивідуальнісні риси, то тут діє ширше коло визначальних факторів. Діюча зріла 

людина має відповідне виховання та освіченість. Цей набір внутрішніх якостей, 
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складається із знань, вмінь, наявного досвіду, ціннісних орієнтацій індивіда і є також 

визначальним для здійснення його діяльності (блок якостей 3). 

Три блоки цих факторів діють без посередньо на мозок, який зважує їх на 

початку мислення про певну діяльність. У разі позитивної оцінки необхідності цієї 

діяльності, мозок приступає до наступної аналітичної стадії, тобто відбувається 

усвідомлення мотивів дій, оцінюється важливість та припустимість дій, оцінюються 

наслідки та реакція з боку суспільства. Якщо і на цій стадії потреба у діях оцінюється 

позитивно, то тоді мозок переходить до наступної п’ятої стадії – оцінки 

інтелектуальних та фізико-біологічних можливостей індивіда.  

 Взаємодія всіх цих факторів у формуванні діяльності індивіда завжди відповідає 

його певним особистісним якостям. Конкретну діяльність індивіда можна 

характеризувати моральністю, правильністю, результативністю та ефективністю. Вона 

визначається усім комплексом особистісних якостей індивіда.  

В якості важливих підструктур особистості звичайно вказуються темперамент, 

потреби і потяги, емоціональні переживання та інтереси, установки, навички та звички, 

моральні риси [3, с.170]. Всі ці моменти особистості фактично охоплені та відображені 

на рис 1. Відносно темпераменту, то він визначає часову й емоціональну сторони  

процесу діяльності, а переживання виникають у процесі прийняття рішення щодо 

певних дій, зважування можливості, коливаннями між припустимістю та 

неприпустимістю, моральністю та аморальністю, оцінюванням наслідків дій для себе і 

суспільства. 

Ще одну можливість модельного подання особистості дає сукупність 

«мотиваційних ліній» рис.2. Якщо говорити про конкретну особистість спеціаліста, то 

для  неї такий профіль мотиваційних ліній буде мати свій індивідуальний рельєф і 

височити над ним можуть зовсім різні психологічні якості. 

  1          2         3        4        5       6      ●   ●   ●   ●      7          8       9      10     11        

_____________________________________________________________________ 

1– вибагливість, 2 – пристрасність, 3 – грубість, 4 – вразливість,  

5 – стурбованість, 6 – закоханість, 7 – образливість, 8 – кмітливість, 

9 – захоплюваність, 10 – бридкість, 11 – охайність. 

Рисунок 2 - Зразок моделі психологічного профілю особистості 

     У однієї особистості будуть височити пристрасність та закоханість, у іншої – 

прискіпливість та охайність, ще в когось зацікавленість або грайливість й т.д. Для 

виявлення подібних характеристик створено досить багато психологічних тестів [4]. З 

їх допомогою можна виявляти особливості характеру, схильності до певних видів 

діяльності, рівень інтелекту або риси сімейної поведінки. Якщо результати подібних 

обстежень у вигляді тестів представити у модельному вигляді, як на рис.2, то ми 

одержимо наочне уявлення про психологічний профіль особистості спеціаліста. 

До речі, модель подібна до наведеної на рис. 2, може бути корисною не лише для 

відображення його психологічного профілю, а й для представлення професійних 

якостей спеціаліста. На ній у вигляді сукупності ліній з певною висотою можуть бути 
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показані спеціальні знання по окремих напрямках роботи підприємства, це можуть 

бути знання технологій, обладнання, знання маркетингу, комп’ютерної техніки і т.п. 

Важливо те, що одного погляду на таке наочне подання напрямків та рівня знань, стає 

достатньо для одержання уявленнь про компетентність і придатність спеціаліста для 

роботи на тій чи іншій ділянці підприємства.   

Литература: 1. Рейнвальд Н.И. Психология личности. –  М.: УДН, 1987.  – 200 с.; 

2. Рыбалка В.В. Теория личности в отечественной философии, психологи и педагогике.

– Житомир.: ЖДУ, 2015. – 872 с.; 3. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. –

М.: Смысл – Академия, 2004. – 352 с.; 4. Полная карманная энциклопедия. 

Психологические тесты. – М.: Эксмо, 2004. – 608 с. 

ДИСТАНЦІЙНЕ ТА ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

ас. Левченко Я.С. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

В сучасному світі, з метою підвищення ефективності навчального процесу, на 

шляху розвитку інформаційних технологій, відкриваються нові напрямки та 

перспективи перед студентами та викладачами. Змін зазнають сама сутність та 

встановлене поняття освіти, бо саме тут значна увага приділяється новітнім методам та 

методикам, а саме дистанційному та змішаному навчанню, самоосвіті.  

Передові технології в освіті та, як наслідок, дистанційне навчання – 

закономірний еволюційний процес для сьогодення. 

Про ефективність дистанційної форми навчання йдеться чимало, а унікальність 

її полягає в тому, що той, хто прагне навчатися, самі повинні відчути необхідність у 

подальшому навчанні, а ніяк не піддаватися утисканням зі сторони [1]. Тобто, 

надається можливість для навчального процесу та роботи з матеріалами в такій 

інтенсивності та в такій кількості та обсязі, які притаманні та підходять саме для них.  

Звичайно, тут  безпосередній ефект залежить тільки від того, як часто, віддано та 

наполегливо займається людина, яка навчається.  

Провівши спостереження можна визначити основний контингент, що прагнуть, 

можуть та змушені навчатися за програмою дистанційного навчання. До них віднесемо 

таких людей, які: 

 Перебуває в частих відрядженнях; 

 Військовослужбовців; 

 Жінок, що знаходяться у декретній відпустці; 

 Людей з фізичними вадами; 

 Слухачів, що знаходяться територіально віддалено; 

 Працівників, які підвищують свою кваліфікацію або проходять стажування; 

 Людей, які поєднують роботу та навчання та ін. 

Та потрібно також відмітити, що хоча шляхом дистанційного навчання можливо 

отримання базової середньої освіти, така форма навчання не отримала розповсюдження 

та підтримки в даному напрямку, а саме в школах, коледжах, ліцеях та інших середніх 

закладів освіти. 

Оскільки дистанційне навчання проходить тільки через Інтернет,  тому і сам 

процес навчання відбувається без безпосереднього контакту викладач-студент. Весь 

процес оцінювання також проходить дистанційно, шляхом он-лайн пересилання 

матеріалів та їх перевірки. 

Саме тому, на нашу думку, розумною альтернативою дистанційному навчанню, 

повинно бути впровадження так званого змішаного навчання. Приділимо окрему увагу 

цьому виду навчання. 
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Змішане навчання тому і є змішаним, бо складається з трьох поетапних пунктів: 

 дистанційне пізнання теоретичного матеріалу; 

 засвоєння практичного матеріалу у формі денних занять;  

 здача екзамену або виконання кваліфікаційної роботи [2]. 

Хоч дистанційне та змішане навчання має ряд переваг, а саме провадження 

занять у зручний для навчання час, можливість заощадження часу та коштів, шляхом 

відсутності необхідності особистого приїзду, поряд з тим існує і ряд недоліків, які 

можливо згрупувати та представити в табл.1 (згруповано автором на основі даних [3-

5]). 

Таблиця 1 – Порівняння дистанційного та змішаного навчання (згруповано 

автором на основі [3-5]) 

Дистанційне Змішане 

 одностороннє спілкування; 

 студент (учень) пасивний, він бездіє і 

являється просто спостерігачем; 

 структура навчального курсу 

прихована від студента (учня); 

 студент (учень) представлений  собі 

самому; 

 тексти лекційного матеріалу написані 

та подаються безособово; 

 майже повна відсутність застосування 

знань та умінь; 

 завдання задаються тільки по 

закінченню питання, яке розглядається; 

 відсутність робочого діалогу; 

 контрольних питань та завдань не 

передбачено; 

 студент (учень) не має можливості 

отримати відгук про свої успіхи. 

 двухстороннє спілкування; 

 студент (учень) активний, задіяний, 

залучений до навчального процесу; 

 студент (учень) ознайомлений із 

структурою курсу; 

 студент (учень) перебуває під 

керівництвом; 

 тексти навчальних посібників 

підготовлені в оптимістичній формі; 

 студент (учень) має можливість 

застосовувати набуті ним знання та 

навички; 

 завдання розміщуються по всьому 

тексту матеріалів; 

 текст навчального матеріалу 

поділений на невеликі підрозділи; 

 передбачені контрольні завдання; 

 студент (учень) постійно отримує 

відгуки про свої успіхи. 

На основі вище представленої інформації можна зробити висновок про те, що 

впроваджуючи у процес навчання сучасні, передові методи навчання, стає можливим 

підвищити якість самого навчання, зробити навчальний процес більш прийнятним та 

зручним для того, хто навчається, стимулювати студентів до індивідуальної роботи, а 

також, як наслідок, отримати якісний результат від впровадженого такого навчання. 

Література: 1. Змішане навчання [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

https://wiki.fizmat.tnpu.edu.ua/index.php/Змішане_навчання; 2. Дистанційне навчання - 

від теорії до практики, актуальний мережевий семінар [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://dist.knteu.kiev.ua/index.php/ru/metodologiya-distantsijnogo-navchannya/ 24-

distantsijne-navchannya; 3. Дистанционное обучение [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://forum.agapa.com.ua/viewtopic.php?p=60; 4. Дистанционное обучение - от 

теории к практике, актуальный сетевой семинар [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://www.ito.su/main.php?pid=26&fid=6239&PHPSESSID=h9shkv5iqtejlujfqnhe 

ffh4p3; 5. Дистанційна освіта - переваги та недоліки [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://liyalno1.blogspot.ru/2013/03/blog-post_24.html 

https://wiki.fizmat.tnpu.edu.ua/index.php/Змішане_навчання
http://dist.knteu.kiev.ua/index.php/ru/metodologiya-distantsijnogo-navchannya/
http://forum.agapa.com.ua/viewtopic.php?p=60
http://www.ito.su/main.php?pid=26&fid=6239&PHPSESSID=h9shkv5iqtejlujfqnhe%0bffh4p3
http://www.ito.su/main.php?pid=26&fid=6239&PHPSESSID=h9shkv5iqtejlujfqnhe%0bffh4p3
http://liyalno1.blogspot.ru/2013/03/blog-post_24.html
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Канд.екон. наук, доц. Лінькова О.Ю. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

Постановка проблеми: Основні цілі сталого розвитку України: подолання 

бідності, благополуччя, якісна освіта, екологічна безпека [5]. Аналіз останніх 

досліджень і публікацій: Аналізом питань модернізації освіти в Україні займається 

багато вітчизняних вчених: Ніколаєць К.М., Гуляєва Н.М., Ткаченко Т.І., Бай С.І., 

Лагутін В.Д., Мельник Т.М., Яценко С.В., Кузьменко Л.І., Дебич М.А., Горбунова Л.С. 

[1-4]. Але невирішеною частиною проблеми модернізації освіти є адаптація 

внутрішнього потенціалу національної освіти до світових викликів на ринку освітніх 

послуг. Ціль роботи – аналіз тенденцій розвитку ринку освітніх послуг та можливостей 

модернізації національної системи освіти. Завдання публікації: аналіз викликів 

сьогодення до системи освіти та розробка заходів посилення конкурентоспроможності 

країни на глобальному ринку освіти. 

Основний матеріал дослідження. Формуванню глобального ринку освітніх 

послуг слугує інформатизація суспільства. Основними регулютарами освітніх послуг 

на глобальному ринку є фінансовий (формує склад споживачів) та правовий 

(міграційна політика визначає інтенсивність потоків іноземних студентів) механізми. За 

останні роки значно посилилася конкуренція на глобальному ринку освітніх послуг 

(формування наукових шкіл, гуманізація освіти, міжнародна наукова діяльність; 

формування основних сегментів ринку, транс націоналізація освіти; масовий попит на 

вищу освіту, розвиток інноваційної інфраструктури освіти, онлайн освітній простір). 

Сучасні тенденції в освіті: 

– розширення, мобільність, динамічність освітніх послуг;

– диверсифікація джерел фінансування;

– реалізація основної парадигми «освіта протягом життя»;

– відповідність освіти запитам економіки;

– посилення дослідної та інноваційної компоненти освіти;

– впровадження елементів відкритої освіти, єдність методичного простору

(складові методики та організація освітнього процесу вільно поширюється за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій). 

Модернізації освіти сприяють: 

– атестація педагогічних працівників за новими критеріями;

– оновлення організації методичної роботи;

– створення умов для самореалізації тих, хто навчається;

– постійний розвиток особистості педагога та реалізація педагогічних ініціатив;

– проведення всеукраїнських турнірів за спеціальностями;

– розвиток демократичного стилю співпраці педагогів;

– дослідження педагогом цікавої для нього наукової теми;

– набуття педагогами досвіду соціальної взаємодії.

Актуальний інструментарій педагога щодо реалізації концептуальних засад 

розвитку освіти на практиці: 

– інтелектуальні ігри;

– конференції;

– творчі зустрічі з фахівцями за спеціальністю;

– коучінг;

– гейміфікація процесу навчання;

– біометрія очей для визначення зацікавленості та засвоєння матеріалу;

– індивідуально побудовані курси для навчання.

Освіта допомагає людям у: 
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– визначенні власної активної життєвої позиції;

– набутті досвіду соціальної взаємодії;

– формуванні відповідальності у тих, хто навчається;

– отриманні інтелектуально-психологічного комфорту;

– майбутній гармонійній роботі в команді;

– вирішенні професійних завдань;

– прийнятті колективних рішень;

– розвитку індивідуального лідерства.

Основні міжнародні критерії оцінки якості освітніх послуг: 

– зміна макроекономічних показників національної економіки,

– працевлаштування фахівців за спеціальністю,

– впровадження інформаційних технологій.

Сучасні можливості розвитку освітніх послуг в Україні це: зростання доходу 

національної економіки від експорту освітніх послуг та суміжних галузей (будівництво 

та обслуговування гуртожитків, продаж продуктів харчування, транспортні послуги); 

покращення навчального середовища; покращення взаєморозуміння між різними 

народами; інноваційний розвиток суспільства. 

Критерії вибору країни для навчання студентами: 

– мова навчання;

– якість програм вищої школи;

– вартість навчання;

– міграційна політика в країні.

Для посилення позицій вітчизняної освіти на світовому ринку працівники галузі 

освіти мають: створювати якісні методичні продукти; дидактичні матеріали; 

аналізувати пропозиції щодо вирішення актуальних педагогічних проблем; проводити 

дослідження; накопичувати інформацію з дисциплін; розширювати можливості 

використання ресурсів. 

Стримуючі зовнішні фактори розвитку освітніх послуг в Україні: 

– військові операції на території країни;

– політична нестабільність в країні;

– нерівність доступу до освітніх послуг;

– вплив макроекономічних факторів (економічних циклів, демографічної

складової, поглиблення розриву між економічно багатими та бідними країнами). 

Основні внутрішні проблемні питання галузі вітчизняної освіти: розвиток 

інтелектуальних здібностей тих, хто навчається; раціональне використання творчого 

потенціалу педагогів; впровадження інновацій в освітній процес; формалізм діяльності; 

послаблення інтересу до ефективності діяльності; комерціалізація наукових розробок. 

В умовах, які склалися в країні актуальними є використання: 

технологій електронних публікацій (підвищить якість навчальних матеріалів та 

знизить витрати на їх розповсюдження та обмін); 

новітніх засобів обміну навчальним контентом (спростить моделювання 

конкретних ситуацій та дозволить залучити студентів з різних країн); 

сучасних інструментів моніторингу – підвищить рівень прозорості освіти. 

Висновки. Для зростання ефективності освітніх послуг існує потреба в заходах 

різного спрямування: зовнішніх (стратегічне спрямування політики держави); 

внутрішніх (професійні програми підготовки за спеціальностями, розвиток 

майстерності викладачів). Модернізація освітніх послуг впливає на якість науки та 

формування нових якостей людей, а також протистоїть соціальній нерівності. 

Напрями для подальшого дослідження: створення індивідуальних курсів для 

навчання; запровадження електронного контролю зацікавленості студентів та контролю 

знань; методи прогнозування потреби в майбутніх фахівцях. 
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Література: 1. Ніколаєць К.М. Соціальна політика в Україні (у 90-х роках ХХ 

ст.) : монографія / К.М. Ніколаєць. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 296 с. 2. 

Менеджмент-освіта в Україні: Університети, академії, інститути, кафедри. 

Професорсько-викладацький склад. Наукові дослідження. Педагогічні інновації / 

Гуляєва Н.М., Ткаченко Т.І., Бай С.І., Лагутін В.Д., Мельник Т.М., Яценко С.В., 

Кузьменко Л.І. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, – 2010. – 758 с. 3. Інтернаціоналізація 

вищої освіти: світовий досвід : монографія / М.А. Дебич. – Суми: Університетська 

книга, 2017. – 291 с. 4. Горбунова Л.С. Філософія трансформативної освіти для 

дорослих: університетські стратегії і практики : монографія / Л.С. Горбунова. – Суми : 

Університетська книга, 2015. – 710 с. 5. Цілі сталого розвитку: Україна / електронний 

ресурс http://www.un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf 

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ  ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ 

Канд. екон. наук, доцент Маковоз О.С. 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

фахівець 1 категорії Передерій Т.С. 

Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою 

злочинністю  при РНБО України 

У сучасних умовах інтенсифікації процесів інтеграції України у світовий та 

європейський освітній простір одним  із  пріоритетних  напрямків  державної  політики  

України в сфері освіти є використання  інноваційних технологій.  Сьогодні для 

покращення якості освіти, на наш погляд, доцільно більш активно впроваджувати в 

навчальний процес саме використання хмарних технологій (Cloud computing). Хмарні 

технології – це парадигма, що передбачає віддалену обробку та зберігання даних. 

Хмарні технології – це зручне середовище для зберігання і обробки інформації. Робота 

в «хмарах» спрямована на зниження витрат і підвищення ефективності роботи 

підприємств. Особливістю хмарних технологій є не прихильність до апаратної 

платформи і географічної території. Викладачі та студенти можуть працювати з 

хмарними сервісами з будь-якої точки планети і з будь-якого пристрою, що має доступ 

в інтернет, а також оперативно реагувати на зміни.   

Аналіз літературних джерел показав,  що  методика використання  хмарних 

технологій в освіті  стала об’єктом дослідження багатьох вітчизняних вчених таких як: 

В. Ю. Биков,  М. І. Жалдак, М. А. Шиненко,  Н. В.  Морзе  та  ін.  

Відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення 

пріоритетного розвитку освіти в Україні» №926/2010 від 30.09.10[1] одним з головних 

завдань системи освіти сьогодні є забезпечення кожній людині вільного та відкритого 

доступу до отримання знань з урахуванням її потреб, здібностей та інтересів. Для 

удосконалення процесу навчання має сенс використовувати такі потужні технології як 

«хмарні обчислення», які, підтримуючи традиційні форми навчання, є новим етапом 

розвитку освіти та економічно вигідним, ефективним і гнучким способом задоволення 

потреб тих, хто навчається, у здобутті нових знань. 

Останнім часом впровадження хмарних технологій стрімко зростає, бо завдяки 

цим технологіям освіта стає ще доступніше, адже, вчитися можна скрізь: у приміщенні 

та на відкритій місцевості. 

Хмарні технології є однією з провідних тенденцій світових інформаційних 

технологій.  За  прогнозом  аналітиків  Гартнер  груп  (Gartner  Group)  хмарні 

обчислення  вважаються  найбільш  перспективною  стратегічною  технологією 

майбутнього,  прогнозується  міграція  більшої  частини  інформаційних технологій в 

хмари на протязі найближчих 5–7 років [2]. 

http://www.un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf
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У  широкому  сенсі  хмарні  обчислення  –  це  Інтернет-технології  віддаленого 

збереження  даних.  Ці  технології  передбачають  використання  високошвидкісних 

комп’ютерних  мереж  (хмар)  і  забезпечують  доступність  інформаційних  ресурсів  

для студентів  і  викладачів. 

В серпні 2017 року було створено освітню платформу Open Data Science, яка 

передбачає серію безкоштовних семінарів для викладачів  українських вищих 

навчальних закладів, які навчають студентів аналізу великих даних. 

Впровадження хмарних технологій у вишах Іспанії в межах фонду Fundacoin 

german Sanchez Ruiperez дало студентам доступ до великої бази навчальних матеріалів, 

а також спілкуватися з однолітками інших навчальних закладів країни, швидко 

обмінюватися інформацією. Водночас викладачі під час навчальної програми змогли 

надати студентам більш змістовні матеріали. 

Водночас в Австралії не тільки університети, а й школи створюють навчальне 

середовище за допомогою хмарних сервісів Google Apps, а також використовуючи 

соціальні мережі типу Facebook і Twitter. Завдяки такому середовищу в австралійських 

навчальних закладах школярі спілкуються й навчаються онлайн, отримують домашнє 

завдання, а також навчальний матеріал для повторення[3]. 

Студенти та учні все частіше користуються мобільними телефонами, 

планшетами та іншими гаджетами, головне призначення яких для названої категорії 

населення на сьогоднішній день полягає у розвагах та іграх, хоча можливості  у  

використанні  набагато  ширші. 

Таблиця 1 - Переваги і недоліки застосування хмарних технологій у 

навчальному процесі( побудовано авторами на основі [4]) 

Переваги: Недоліки: 

 підтримання актуальності інформації; 

 швидке внесення корегувань; 

 економія. 

 можливість налаштування програмного 

забезпечення на потреби конкретного викладача; 

 можливість якісно підготуватись до заняття; 

 можливість відпрацювання студентом 

пропущенного заняття; 

 універсальний доступ до мережі Інтернет; 

 облік використання програмного забезпечення. 

 довіра до постачальника 

сервісу від якого залежить 

безперебійна робота і 

збереження важливих даних; 

 високі вимоги до якості 

каналів зв’язку; 

 кількість помилок та витоку 

інформації зростає зі 

збільшенням користувачів. 

Запровадження хмарних технологій в українській освіті надасть  такі переваги: 

1) спрощення процесу створення, накопичення та обміну інформацією між

учасниками освітнього процесу; 

2) розширення можливостей навчання вдома;

3) розширення доступу до інформації і навчальних ресурсів, які мають

відповідати їхньому віку та потребам. 

Досвід зарубіжних країн показує, що впровадження «хмарних

технологій»   це крок до вирішення проблем комп’ютеризації освіти, який має такі 

переваги: 

 підвищення рівня навчальної діяльності студентів та їх мотивації до 

навчання; 

 збільшення часу для відпрацювання навичок, розвитку логічного мислення та 

пам’яті; 

 взаємодія з освітніми сервісами, що підвищують ефективність навчального 

процесу. 
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Отже, навчання засноване на використанні хмарних технологій не вимагає від 

студентів присутності за місцем отримання освіти, проте стимулює всебічний розвиток 

взаємодії суб’єктів освітнього процесу. На сьогодні застосування хмарних технологій у 

вищих навчальних закладах України  виступає ефективним інструментом в освіті, що 

відкривають нові можливості та перспективи як для молоді, так і для держави. 

Література: 1. Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення 

пріоритетного розвитку освіти в Україні» №926/2010 від 30.09.10 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/926/2010?test=kqnMfw.ACKOiB8TQZiRClOj2HI4Ocs

80msh8Ie6.; 2. Plummer D. C. Cloud Computing Confusion Leads to Opportunity / Daryl 

C.Plummer,  David  W. Cearley,  David  Mitchell  Smith  –  Report  №  G00159034.  – 

Gartner  Group, 2008 [Electronic resourse]. – Access mode : 

http://www.gartner.com/it/content/868800/868812/cloud_computing_confusion.pdf; 3. Хміль 

Н.А.Зарубіжний і вітчизняний досвід інтеграції хмарних технологій у педагогічний 

процес вищого навчального закладу. Інформаційні технології і засоби 

навчання.2015.Том 50.№6.С.128-138.; 4. В Україні створено нову освітню платформу 

Open Data Science https://ckp.in.ua/events/18768.; 5. Нетребчук Л.Використання 

«хмарних технологій» у викладанні дисциплін: переваги та недоліки.Smart-освіта: 

ресурси та перспективи: матеріали Міжнар.наук.-метод. конф.(Київ, 16-17 жовтня 2014 

р.): тези доповідей. –К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т,2014.- С.83-85. 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ЯК ВАЖЛИВА 

СКЛАДОВА ТРАНСФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ВХОДЖЕННЯ  

В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 

Канд. екон. наук, доцент Нікітіна А.В. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Динамічні процеси, які відбуваються у сучасному суспільстві, відображаються 

на розвитку освіти, зокрема вищої. Саме самостійна робота студента (СРС) потрапляє в 

центр зацікавленості вищих навчальних закладів України, оскільки ця складова 

освітнього процесу є одним із головних інструментів навчання у кранах Європейського 

співтовариства. Ця проблема набуває особливої гостроти з огляду на те, що протягом 

багатьох десятиліть українська система вищої освіти серед форм організації навчання 

найбільшу увагу приділяла розвиткові аудиторних занять. Тепер постає необхідність 

розкрити потенційні можливості, виявити труднощі, пов’язані з реалізацією різних 

форм самостійної робот, та створити умови для їх ефективного подолання.  

Самостійна робота студентів є одним з найсуттєвіших елементів освітньо-

навчального процесу, що передбачає поєднання багатьох видів індивідуальної та 

колективної навчальної діяльності, яка здійснюється як під час аудиторних, поза 

аудиторних занять, без участі викладача, так і під безпосереднім керівництвом 

останнього [1]. 

У науковому джерелі [2] позааудиторна самостійна робота студента без науково-

педагогічного працівника охоплює такі складові:  

– підготовка до аудиторних лекційних та практичних занять;

– вивчення теоретичного матеріалу;

– виконання курсових та контрольних робіт;

– перегляд навчальних кінофільмів, відеозаписів;

– підготовка доповіді;

– підготовка до олімпіади;

– підготовка до конкурсу;

– написання реферату.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/926/2010?test=kqnMfw.ACKOiB8TQZiRClOj2HI4Ocs80msh8Ie6
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/926/2010?test=kqnMfw.ACKOiB8TQZiRClOj2HI4Ocs80msh8Ie6
https://ckp.in.ua/events/18768
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Види робіт, які охоплює самостійна робота студентів у процесі вивчення 

дисциплін, можна поділити на дві групи, які представлено на рис. 1.  

Рисунок 1 - Система взаємодії завдань самостійної роботи студентів 

у процесі вивчення дисциплін 

Варто наголосити, що важливим елементом самостійної роботи студентів постає 

контроль, який може бути проведений науково-педагогічними працівниками вищої 

школи у таких напрямках:  

– вхідний контроль знань і умінь студентів при початку вивчення чергової

дисципліни; 

– поточний контроль, тобто регулярне відстеження рівня засвоєння матеріалу

на лекціях, практичних, лабораторних заняттях тощо; 

– проміжний контроль по закінченні вивчення розділу чи модуля курсу;

– самоконтроль, який здійснюється студентом у процесі вивчення дисципліни

при підготовці до контрольних заходів; 

– підсумковий контроль за дисципліною у вигляді заліку або іспиту;

 робота з конспектами навчального

матеріалу; 

 підготовка до практично‐семінарських

занять; 

 написання есе, рефератів, доповідей;

 вивчення обов’язкової та додаткової

літератури; 

 підготовка презентацій;

 самостійне опрацювання окремих питань з

курсу; 

 розв’язання задач з дисциплін;

 складання сценарів виховних заходів; 

 підготовка до тестування та інших видів 

контролю;

 педагогічні практики тощо.
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Перша група завдань самостійної роботи студентів у процесі вивчення 

дисциплін

 виконання навчальних

індивідуально‐дослідних завдань;

 участь у науково‐педагогічних студентських

конференціях, семінарах, конкурсах;

 участь у студентських наукових товариствах

(гуртках) тощо;

 підготовка та участь у олімпіадах;

 написання курсових, дипомних та

магістерських робіт (для випускаючих

кафедр) тощо.З
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Друга група завдань самостійної роботи студентів у процесі вивчення 

дисциплін

Постійна 

взаємодія 
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– контроль залишкових знань після завершення вивчення дисципліни.

Таким чином, варто наголосити, що СРС як підґрунтя підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу є одним з найсуттєвіших елементів останнього, який за 

сьогоднішніх умов конкуренції на ринку праці стає все більш багатоохоплюючим, 

структурним і складним. 
Література: 1. Особливості організації самостійної роботи студентів. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/36615/ 

2. Аналіз наукових підходів самостійної роботи студентів у ВНЗ 3-4 рівнів

акредитації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.edudirect.net/sopids-

664-1.html 

3. Нікітіна А.В. Самостійна робота студентів у сучасній вищій школі / А.В.

Нікітіна // Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки 

фахівців у сучасних умовах : Збірник матеріалів інтернет -конференції з проблем вищої 

освіти і науки (11 листопада 2016 р.) / Харків, ХНАДУ, 2016. – 291с. – С. 139-143. 

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТІ ВИЩИМИ 

НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ В УМОВАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНУ 

УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» 

Д-р екон. наук, проф. Носова О.В. 

Університету банківської справи 

ДВНЗ Харківський інститут банківської справи 

Аналіз існуючих стандартів для Вищих навчальних закладів (ВНЗ) в Україні 

свідчить, що система освіти і підготовка кадрів, які існували в умовах централізованої 

планової економіки, поступово перебудовуються згідно вимог Закону України «Про 

вищу освіту» та Європейського стандарту вищої освіти. Сучасні потреби ринку праці 

пов’язані з поглибленням ринкових відносин, структурними змінами і циклічними 

коливаннями в економіці. Деформація структури трудових ресурсів погіршується 

внаслідок тривалого спаду в економіці та загострення кризових явищ у соціально-

економічній сфері. Виправити це можна шляхом забезпечення повного відтворення 

населення, реструктуризації системи освіти, вдосконалювання системи регулювання та 

розробки механізму прогнозування професійних потреб ринку праці. Актуальність 

теми дослідження питань конкурентоспроможності підготовки ВНЗ фахівців високої 

кваліфікації обумовлена нагальними потребами народного господарства. Існує 

проблема необхідності приведення у відповідність фаху та кількості випускників ВНЗ 

адекватно потребам та вимогам ринку праці. Згідно з даними Державної служби 

статистики України, рівень безробіття в Україні в січні 2016 року зріс порівняно з 

груднем 2015 року на 3,6%, в абсолютних цифрах - на 17,8 тис. осіб, до 508,6 тис. осіб 

проти 490,8 тис. місяцем раніше. Кількість зареєстрованих безробітних становила 1,9% 

населення працездатного віку в лютому 2016 року.. Кількість безробітних, які 

отримують допомогу, зросла більш ніж на 16 тис. осіб – до 414,4 тис. осіб. При цьому, 

середній розмір допомоги становив 1516 грн проти 1444 грн у грудні минулого року. 

Одержали роботу в січні 3,5% зареєстрованих безробітних. За підсумками 2014 року 

рівень безробіття в Україні, згідно з методологією МОП, становив 9,7%.  Рівень 

безробіття серед молоді в Україні нижче, ніж середній по країнах Євросоюзу (15% в 

Україні у порівнянні з 22% в Євросоюзі, 2013 р). Розрив між безробіттям серед молоді і 

серед дорослого населення коливається між 3% в Німеччині та 32% в Греції, із 

середнім показником для країн Євросоюзу на рівні 12%. Україна за цим показником 

знаходиться нижче середнього рівня, з розривом між безробіттям серед молоді і 

дорослого населення на рівні 9%. Подібне співвідношення свідчить про дуже низьку 

http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/36615/
http://www.edudirect.net/sopids-664-1.html
http://www.edudirect.net/sopids-664-1.html
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конкурентоспроможність молодих фахівців, випускників ВНЗ, на ринку праці. Ринок 

праці адекватно оцінює ефективність вкладень у персонал. Тому, щоб претендувати на 

престижну роботу, наявності диплому сьогодні мало – потрібно надати більш вагомі 

докази своєї компетентності. Також в умовах посилення конкуренції на ринку праці 

підвищуються вимоги не тільки до рівня кваліфікації та якості підготовки фахівців, які 

повинні володіти останніми досягненнями науково-технічного прогресу, але й до їх 

здатності використовувати отримані знання на практиці і навчатися впродовж життя.  

За даними останнього звіту про індекс глобальної конкурентоспроможності 

(Global Competitiveness Index), Україна займає 13 місце серед 144 країн за поширеністю 

вищої освіти. В Україні найвища частка молодих людей (25-29 років) з вищою освітою 

– 55% (середній показник по країнах Євросоюзу – 38%), а частка людей без освіти або

які закінчили тільки 9 класів середньої школи найнижчий – на рівні 5% (середній 

показник по країнах Євросоюзу – 15%). З одного боку, країна з низьким попитом на 

молодих професіоналів створює стимули вчитися довше, з іншого боку, чим довше 

люди вчаться, тим нижча частка економічно активного населення серед молоді. 

Сучасна ситуація в народному господарстві Україні дотепер відчуває суттєвий розрив 

між конкурентоспроможністю, якістю та кількістю випускників ВНЗ та потребами 

ринку праці. Конкурентоспроможність підготовки фахівців ВНЗ, як об'єкт дослідження, 

можна розглядати з різних позицій – якість освіти або якість освітньої діяльності, якість 

освітнього процесу або якість освітньої послуги, якість випускника або якість фахівця. 

На наш погляд, найбільш точним в концептуальному плані є визначення 

конкурентоспроможності освітньої діяльності як характеристик компетенцій 

випускників, збалансованих до вимог народного господарства. Посилення зв'язку 

освіти та економіки, необхідність орієнтації освіти на потреби ринку праці висунули 

роботодавців і бізнес в якості мірил конкурентоспроможності ВНЗ.  

В Індексі економічної свободи за 2017 рік Україна збільшила свій показник із 

46,8 до 48,1 бала зі 100 можливих, але загалом опустилася зі 162-го на 166-те місце 

серед 180 країн-учасниць (рік тому - 178), свідчать результати щорічного дослідження 

американського The Heritage Foundation. Показник включає в себе різні аспекти 

законодавчого та регуляторного поля ринку праці країни, включаючи правила по 

мінімальній оплаті праці, тимчасового звільнення, умови розірвання трудового 

договору, вимірні регуляторні обмеження на найм і робочі години, плюс індикатор 

участі в робочій силі, який вимірює потенційні можливості ринку праці (employment 

opportunities in the labour market).  

У зв'язку з глибокими економічними перетвореннями, виникненням різних форм 

власності, зайнятість у великому промисловому виробництві скорочується, росте 

кількість робочих місць у сфері послуг, на малих і середніх підприємствах, що 

знаходяться в приватній власності. Ринок праці вимагає від ВНЗ підготовки 

компетентних робітників відповідно його безпосереднім потребам. Гарантія та 

забезпечення високого рівня конкурентоспроможності вищої освіти згідно з вимогами 

ринку праці є головним напрямком реалізації положень Болонської конвенції. В умовах 

підвищення рівня розвитку економіки, нарощування темпів економічного зростання 

вимоги до підготовки висококваліфікованих випускників ВНЗ будуть рости. При цьому 

в конкурентоспроможності підготовки фахівців ВНЗ відповідно до вимог ринку 

зацікавлені як роботодавці та держава, так і майбутні фахівці,  що приведе до 

встановлення більш високих стандартів в освіті.  

Таким чином, в умовах імплементації Закону України «Про вищу освіту» 

адекватність підготовки фахівців ВНЗ, шляхом розробки нових стандартів до 

навчальних дисциплін, системи оцінювання навчальних досягнень, якості освітніх 

послуг згідно вимог ринку праці – запорука економічної і соціальної стабільності 

суспільства та економічному зростанню країни. 

http://www.heritage.org/index/country/ukraine
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ 

ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Канд. юр. наук, доц. Остапенко О.Г. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

В умовах інтеграції до Європейського союзу та трансформацій в системі освіти 

одним із основних її завдань є формування у майбутнього фахівця творчих здібностей, 

застосування методології творчого перетворення світу. Проблемне навчання є 

дидактичною системою, яка ґрунтується на закономірностях творчого засвоєння знань і 

способів діяльності, на прийомах і методах викладання та навчання з елементами 

наукового пошуку. Таке навчання передбачає проблемне викладання, тобто створення 

системи послідовних проблемних ситуацій і управління процесом їх вирішення, а 

також проблемне навчання – особливу форму творчої навчальної діяльності студентів 

щодо засвоєння знань і способів діяльності з наявністю аналізу проблемних ситуацій, 

формулювання проблем та їх розв’язання шляхом висунення припущень, 

обґрунтування і доведення гіпотез. 

Отже, проблемне навчання як творчий процес є процесом розв’язання 

нестандартних науково-навчальних завдань нестандартними методами. 

Однак, слід мати на увазі, що зміст «проблеми» залежить від специфіки 

дисципліни, яка вивчається. 

Як варіант застосування проблемного навчання при вивченні «Правознавства», 

може бути обрана така тема для реалізації сценарію як «Кримінальний закон. 

Кримінальна відповідальність. Криміналізація та декриміналізація діяння». Метою є 

визначення сутності процесів криміналізації та декриміналізації діянь, в тому числі 

щодо питання дії кримінального закону у часі та кримінальної відповідальності за такі 

діяння. 

Істотною ознакою проблемного питання є прихована суперечність, яка полягає в 

існуючих змінах розвитку соціально-економічних відносин, а також політичних 

процесів, що зумовлюють актуалізацію питання визнання окремих суспільно-

небезпечних діянь злочинами і навпаки. А отже, з приводу криміналізації чи 

декриміналізації виникають дебати (окремі з них навіть слугували передумовами 

революцій в Україні). 

Для проведення проблемного заняття пропонуються такі теоретичні положення: 

криміналізація – це законодавче визнання тих чи інших діянь злочинними, 

встановлення за них кримінальної відповідальності; декриміналізація означає 

виключення діяння з числа злочинних, скасування кримінальної відповідальності за 

них. Більш детально теоретичний матеріал можна переглянути у підручнику за 

посиланням: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI-2010/UgolovPravoZag.pdf 

Для реалізації сценарію викладач розподіляє студентів на дві групи, кожна з 

яких буде відстоювати певну позицію. Розподіл відбувається, наприклад, за парним чи 

непарним номером прізвища студента у списку. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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В залежності від рівня активності студентів та їх базової підготовки, 

пропонується обрати одне з наступних завдань. 

Завдання більш просте: Наклеп і образа сьогодні декриміналізовані. Перша 

група відстоює позицію декриміналізації цих складів злочину. Друга – доводить 

необхідність криміналізації цих складів. 

Склади злочину: Наклеп, тобто поширення завідомо неправдивих вигадок, що 

ганьблять іншу особу (ст. 125 КК України 1960 р.). Образа, тобто умисне приниження 

честі і гідності особи, виражене в непристойній формі (ст. 126 КК України 1960 р.). 

Ускладнене завдання: Контрабанда як склад злочину. Протягом часу 

відбувалася як криміналізація, так і декриміналізація цього складу за окремими 

елементами складу контрабанди: предмету злочину, розміру спричиненої шкоди тощо. 

Перша група обґрунтовує позицію криміналізації окремих елементів складу злочину 

(контрабанда), наприклад, предмет, розмір шкоди тощо. Друга група доводить 

необхідність декриміналізації елементів складу злочину (контрабанда), наприклад, 

предмет, розмір шкоди тощо.  

Для спрощення виконання завдання надається норма КК 1960 р. та чинного КК 

України. Чинний Кримінальний кодекс: Контрабанда, тобто переміщення через митний 

кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю 

культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних 

матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових 

припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних 

засобів негласного отримання інформації (ст. 201). Кримінальний кодекс 1960 р.: 

Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем 

або з приховуванням від митного контролю товарів, валюти, цінностей та інших 

предметів у великих розмірах, а так само таке ж незаконне переміщення культурних 

цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, зброї та 

бойових припасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї) 

(ст. 70) 

Студенти дистанційно готуються до доведення позиції групи шляхом пошуку 

інформації і фактів, в тому числі думок вчених, що підтверджують позицію їх групи, а 

також готують питання для провокування студентів іншої групи. 

Під час аудиторного заняття кожна група обирає доповідача, який викладає 

позицію групи, інші представники групи включаються до обговорення і дискусії 

поступово. Завдання кожної групи – доведення власної позиції та формування сумнівів 

правильності позицій групи-суперника. 

У разі, якщо з поважних причин, хтось з присутніх студентів не брав участь у 

груповій роботі, виступає як експерт і надає оцінку обґрунтованості позиції кожної 

групи. 

За результатами дискусії викладач підсумовує результати обговорення, відмічає 

активність кожного студента під час обговорення. 

Оцінювання може здійснюватися за такими варіантами: 

1) кожна група оцінює внесок кожного із своїх учасників до підсумкового

виступу; 

2) команда суперників оцінює виступи і активність кожного з учасників іншої

групи; 

3) оцінка викладачем активності роботи кожного студента. Як варіант, можливе

оцінювання у форумі 

Кількість балів за кожне завдання становить: 

1) участь у групі і підготовка матеріалів від 20 до 40 балів (в залежності від

оцінки членів команди); 

2) участь у дискусії 20 балів.
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ФОРМУВАННЯ ВИСОКОКЛАСНОГО ПРОФЕСІОНАЛА З ОБЛІКУ І АУДИТУ 

В УНІВЕРСИТЕТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ 

СИСТЕМ  

Канд. екон. наук., доц. Пакуліна А.А. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

студентка Пакуліна Г.С. 

Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків 

Трансформація сучасних освітніх систем сприяє підвищенню якості вищої 

освіти та формуванню висококласного професіонала з обліку і аудиту після закінчення 

ним  університету.  

Система формування висококласного професіонала з обліку і аудиту в 

університеті у повинна враховувати: вимоги працедавців за змістом облікової та 

аудиторської діяльності в процесі розробки навчально-методичних модулів; 

організацію практики майбутніх професіоналів з обліку і аудиту під керівництвом 

фахівців на підприємствах регіону; виконання студентами в університеті актуальних 

облікових та аудиторських проектів. 

Система формування висококласного професіонала з обліку і аудиту в 

університеті в умовах трансформації сучасних освітніх систем включає наступні 

підсистеми (рисунок 1): 

– цільова – формулювання цілей і завдань, спрямованих на формування

майбутнього висококласного професіонала з обліку і аудиту. Формування 

висококласного професіонала з обліку і аудиту виділене нами як крізна мета усього 

процесу навчання в університеті; 

– концептуальна – методологічне обґрунтування процесу формування

майбутнього висококласного професіонала з обліку і аудиту. Концептуальною основою 

моделі є системний, особово-діяльнісний підхід; 

– операційно-технологічна – системне використання засобів, методів, технології

формування позиції висококласного професіонала з обліку і аудиту; 

– змістовно-процесуальна – науково обґрунтована розробка змісту навчально-

методичних модулів і діагноста рівнів сформованості позиції майбутнього 

висококласного професіонала з обліку і аудиту; 

– результативно-прогностична – аналіз результатів навчально-виховного

процесу і змін в змісті і технології професійної освіти, що забезпечують формування 

високого професіоналізму і підготовку фахівців, адекватних рівню сучасних вимог до 

фахівця з обліку і аудиту. Концептуальна підсистема забезпечує методологічне 

обґрунтування процесу формування професійно-суб'єктної позиції майбутнього 

професіоналу з обліку і аудиту в університеті. Концептуальною основою моделі є 

системний, особово-діяльнісний і аксіологічний підходи. 

Аксіологічний підхід припускає формування системи норм і цінностей 

професійної діяльності в процесі навчання майбутніх професіоналів з обліку і аудиту в 

університеті. При такому підході професійно-суб'єктна позиція майбутнього 

професіоналу з обліку і аудиту  трактується як система професійних цінностей особи, 

що розвивається. 

Структурно-функціональний підхід (як один з різновидів системного аналізу), 

полягає в спільному дослідженні будови і функціонування підсистем [1, с. 217]. Згідно 

з ідеями про діалектичне розуміння взаємозв'язку функцій і структури об'єкту, будь-

якій цілісній системі властиві специфічні функції, що обумовлені природою її 

підсистем, їх взаємозв'язками. Таким чином, до найважливіших показників будь-якої 

цілісної системи окрім структури відносяться і функції об'єкту. 
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Рисунок 1 – Система формування висококласного професіонала з обліку і 

аудиту в університеті 

Використання структурного підходу дозволило нам визначити суть професійно-

суб'єктної позиції майбутнього професіоналу з обліку і аудиту і виділити підсистеми  

формування висококласного професіонала з обліку і аудиту в університеті. 

Структурний підхід дозволяє розглядати професійно-суб'єктну позицію як єдність двох 

компонент: субстанціональної і функціональної. У першому випадку йдеться про 

фіксацію відношення до набуття професійного досвіду, відношення до придбання 
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професійних знань; у другому – мається на увазі процес оформлення цього досвіду на 

практиці, в реальній діяльності, як складової частини професійної діяльності 

професіоналу з обліку і аудиту. 

На основі вищесказаного були сформульовані основні підходи до моделювання 

процесу формування висококласного професіонала з обліку і аудиту в університеті. 

Модель враховує процес становлення професійно-суб'єктної позиції студентів і 

репрезентацію в професійній діяльності їх професійно-суб'єктної позиції. Ця модель 

задає цілі, засоби і перспективи розвитку професійно-суб'єктної позиції в процесі 

навчання в університеті, її прогресивної зміни. 

Цільова підсистема спрямована на обґрунтування прогнозованого результату – 

висококласного професіонала з обліку і аудиту. Вона  описує цілі і завдання, 

спрямовані на формування майбутнього висококласного професіонала з обліку і аудиту 

в університеті, що  особливо виділяється нами як крізна мета усього процесу навчання 

в університеті. 

Операційно-технологічна підсистема включає засоби, методи і технології 

формування майбутнього висококласного професіонала з обліку і аудиту в 

університеті. 

Змістовно-процесуальна підсистема описує процес і етапи формування 

майбутнього висококласного професіонала з обліку і аудиту і включає розробку змісту 

навчально-методичних модулів і діагностику рівнів професіоналізму і особистих 

якостей студента. 

Результативно-прогностична підсистема включає аналіз результатів навчально-

виховного процесу і змін в змісті і технології професійної освіти, що забезпечують 

формування професіоналізму і особистих якостей і підготовку майбутніх фахівців, 

адекватних рівню вимог сучасного ринку. Вона враховує наступні рівні сформованості 

професіоналізму і особистих якостей майбутніх професіоналів з обліку і аудиту : 

допрофесійний, початково-професійний, професійно-репродуктивний, професійно-

результативний, професійно-творчий рівні. Допрофесійний рівень характеризується 

повною і частковою несформованістю професійно-суб'єктної позиції особи. Початково-

професійний рівень характеризується усвідомленим вибором професії, початковою 

стадією формування професійної Я-концепції (представлення Я в професії), і 

характеризується низьким рівнем сформованості професіоналізму і особистих якостей. 

Професійно-репродуктивний рівень характеризується виборчою активністю, 

формуванням саморегуляції, подальшим розвитком Я-концепції  і характеризується 

середнім рівнем розвитку професіоналізму і особистих якостей студента. Професійно-

результативний рівень характеризується розвиненою Я-концепцією, прагненням до 

професійного саморозвитку, здатністю до ціліпокладання, наявністю системи 

професійних цінностей і характеризується вище за середнім і високим рівнем розвитку 

професіоналізму і особистих якостей майбутнього професіоналу з обліку і аудиту. 

Професійно-творчий рівень характеризується сформованою професійною Я-

Концепцією, можливостями творчого професійного самовираження, високим рівнем 

теоретичної і практичної підготовки до професійної діяльності, професійною творчою 

активністю, сформованою системою професійних цінностей. Відповідає рівню 

майбутнього висококласного професіонала з обліку і аудиту. 

Запропонована нами система сприяє  підвищенню якості освіти і формуванню 

висококласного професіонала з обліку і аудиту в університеті. 

Література: 1. Пакуліна А.А. Підвищення сталості соціально-економічного 

розвитку і забезпечення економічної безпеки регіонів / А. А. Пакуліна, С. Л. Пакулін, 

Г.Ю. Корсунський // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015. – Вип. 52. – 

С. 215–219. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ КОМБІНАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ 

Канд. екон. наук, доц. Подлужна Н.О. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

Розвинені країни світу, які досягли високого рівня макроекономічного зростання 

або стабільності, використовують технології управління, що базуються на розвитку 

знаннєво-інтелектуального капіталу. Так, Лісабонською програмою «Європа 2020. 

Стратегія розумного, стійкого та інклюзивного зростання» були позначені флагманські 

орієнтири, основним з яких є «розумне» зростання країн Євросоюзу за рахунок 

розвитку економіки, заснованої на знаннях й інноваціях [1]. Україна, обираючи шлях до 

євроінтеграції, автоматично приєднується до кола країн, які прагнуть досягти 

становлення та розвитку економіки знань (далі –ЕЗ). Перш за все для цього потрібне 

чітке визначення теоретичних основ та основних характеристик сутності ЕЗ, її місця та 

цінності для постіндустріальної економіки й розвитку країни. Це неможливо зробити 

без зміцнення понятійно-категоріального апарату ЕЗ, який остаточно не сформувався 

до сучасного часу. 

Водночас, автори торкаються різних теоретичних аспектів понятійно-

категоріального апарата ЕЗ та неоднозначно визначають її основні категорії [2]. Отже, 

зміст категорії «знання» розкривається на різних рівнях управління та представляє 

цінність для кожного об’єкту. Проте формування знань розпочинається на 

індивідуальному рівні та головним її носієм є людина. Нагромадження знаннєвих 

ресурсів на індивідуальному рівні дозволяє систематично формувати знання на 

наступних рівнях управління. Перш за все, запас знань людини у професійної царині 

впливає на продуктивність його праці, що сприяє підвищенню кінцевих результатів 

виробничо-комерційної діяльності підприємства, нагромадженню людського, 

інтелектуального та інноваційних капіталів. Нагромадження знань на індивідуальному 

рівні дозволяє отримати ефект меліоризму від їх використання, забезпечити людський 

прогрес у напрямі розвитку основних форм ЕЗ на рівні регіонів та країни [3]. Для 

примноження обсягу знань і технологій та збільшення їх корисності у ланцюзі людина-

підприємство-регіон-країна необхідно активізувати різнонаправлені процеси, які 

являються основними інструментами забезпечення ЕЗ. Отже, визначення процесів, в 

яких приймають участь знання для забезпечення функціонування ЕЗ, дозволить 

впливати на підвищення їх ефективності та раціональне використання знаннєвого 

потенціалу на кожному виокремленому рівні управління. Тобто, при досягненні у 

країні стану знаннєвого розвитку слід враховувати важливість його забезпечення на 

кожному рівні управління та відобразити складність цих зв’язків у науковому 

обґрунтуванні термінології процесу формування ЕЗ.  

Отже для розкриття сутності категорії ЕЗ було систематизовано можливі 

результати, які має країна при досягненні стану ЕЗ, та процеси, в яких приймають 

участь знання для забезпечення знаннєвого розвитку на всіх рівнях управління. 

Науковці для розкриття поняття ЕЗ використовують різну комбінацію можливих 

процесів, в яких приймають участь знання для забезпечення функціонування ЕЗ у 

країні. 

Так, при визначенні сутності поняття ЕЗ треба враховувати повну комбінацію 

процесів, в яких приймають участь знання та від ефективності дії яких залежить 

швидкість знаннєвого розвитку у країни та її регіонах (рис. 1). У дослідженні розкрито 

зміст кожного з цих процесів, оптимізовано їх сутність та проведено аналіз. 
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ПРОЦЕСИ,  В ЯКИХ ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ ЗНАННЯ ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЗ У КРАЇНІ ТА ЇЇ РЕГІОНАХ

Поширення

Процес прояву мобі-

льності та дифузії 

знань при навчанні 

дітей та дорослих на 

протязі всього життя, 

під час спілкування 

або отримання 

інформації із ЗМІ, 

мережі Internet, за 

допомогою ІКТ. 

Активізація взаємодії 

в трикутнику знань 

«наука-виробництво-

освіта». Реалізується 

шляхом здійснення 

підпроцесів передачі, 

розповсюдження, 

обміну та 

дистрибуції знань

Виробництво

Процес придбання 

знань, практичного 

досвіду, формування 

професійних нави-

чок, які є цінними 

для людини та сус-

пільства, та створен-

ня на цій основі 

нових теорій, ідей, 

проектів, технологій, 

стартапів

Інвестування

Процес здійснення 

фінансових вкладень 

у розвиток людсь-

кого капіталу, який 

складається з витрат 

на освіту людини 

протягом усього 

життя, охорону 

здоров’я та мобіль-

ність, у розвиток 

науки, розробку й 

поширення ІКТ

Використання

Процес безпосеред-

нього корисного 

застосування знань 

та досвіду на 

практиці. 

Реалізується шляхом 

здійснення підпро-

цесів споживання та 

застосування знань

Нагромадження

Процес зберігання, 

систематизація та 

структурування 

знань, їх постійне 

оновлення та 

поповнення, що має 

супроводжуватися 

отриманням доходу у 

вигляді прибутку, 

зростанням доходів 

населення, прирос-

том ВВП. Реалізуєть-

ся шляхом 

здійснення 

підпроцесів 

накопичення, 

зберігання та 

концентрації знань

Комерціалізація

Процес втілення 

знань в інноваційні 

товари та послуги з 

одержанням 

економічного, 

соціального або 

екологічного ефектів 

від їх реалізації

Рисунок 1 - Комбінація процесів, в яких приймають участь знання для забезпечення 

функціонування ЕЗ у країні та її регіонах* 

*Систематизовано автором

Проведене дослідження дозволило узагальнити підходи до виокремлення 

процесів, в яких приймають участь знання для забезпечення функціонування ЕЗ у 

країні та її регіонах. Комбінація таких процесів має наступний склад, до структури 

якого належать виробництво, нагромадження, поширення, використання, інвестування 

та комерціалізація знань. Враховано важливий і необхідний процес інвестування у 

людський капітал, науку та ІКТ, без якого країна не зможе забезпечити та прискорити 

формування інтелектуального розвитку. Саме такий склад процесів, в яких беруть 

участь знання для формування ЕЗ, дозволяє удосконалити зміст поняття ЕЗ, яке 

представляє собою тип постіндустріальної економіки, який складається з процесів 

виробництва, нагромадження, використання, поширення знань, інвестування в них та їх 

комерціалізації, що сприяє людському розвитку в країні і росту її рівнів 

конкурентоспроможності й інноваційності.  

Література: 1. EUROPE 2020: A European strategy for smart, sustainable and 

inclusive growth [Electronic resource] – Mode for access: 

http://eunec.vlor.be/detail_bestanden/doc014%20Europe%202020.pdf; 2. Подлужна Н.О. 

Систематизація підходів до визначення категорії «економіка знань» // Наукові праці 

Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2016. – 

Вип. 30. – С.303-317.; 3. Podluzhna N. The role of economy of knowledge in The 

postindustrial environment // International Journal of New Economics and Social Sciences. 

Warszawa. – 2017. – № 1 (5). – С.130-143. 

http://eunec.vlor.be/detail_bestanden/doc014%20Europe%202020.pdf
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ 

ФАХІВЦІВ «НОВОГО ПОКОЛІННЯ» 

Канд. фіз.-мат. наук, доц. Подус Г.М., канд. тех. наук, доц. Плахотнікова І.А., 

ас. Полупан О.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Одним із пріоритетних завдань сучасної державної політики України у галузі 

освіти є її модернізація з метою інтеграції до Європейського освітнього простору. 

Відзначимо, що реформи, які вже відбуваються у галузі національної вищої освіти, 

згідно із  Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Державною 

національною програмою «Освіта. Україна ХХІ століття», та низкою інших 

нормативних документів,  вже дозволили досягти певного рівня якості освіти 

відповідного вимогам світових стандартів якості [1,2]. Проте окремі проблеми, 

пов’язані з реалізацією тенденцій розвитку освітньої галузі [3] вимагають проведення 

ґрунтовних науково-методичних досліджень. Зокрема, важливим завданням для 

науково-педагогічних працівників є розробка змісту підготовки відповідно до вимог, 

що їх висуває суспільство до сучасних фахівців.  

Мета доповіді - розкрити особливості принципів інтегрованого навчання в 

освітньому процесі  технічного університету. 

Професійна підготовка фахівців – це складна психолого-педагогічна система із 

специфічним змістом, наявністю структурних елементів, формами стосунків, 

особливостями навчального процесу, специфічними для даного фаху знаннями, 

вміннями та навичками.  

Специфіка підготовки майбутніх інженерно-технічних працівників у технічному 

університеті полягає у необхідності поєднання фундаментальної, соціально-

гуманітарної та професійної підготовки з набуттям здатності до науково-дослідницької 

роботи. Дане завдання ефективно може бути розв’язано у рамках застосування 

принципів інтегрованого навчання, які дозволяють:  

- об’єднати споріднений матеріал кількох предметів навколо однієї теми; 

-  уникнути дублювання та досягти цілісності знань; 

-  поєднати набуті знання з різних навчальних предметів у професійній 

діяльності. 

На думку авторів статті найбільш повно принцип інтегрованого навчання може 

бути застосований у варіативній складовій навчального плану підготовки фахівців. 

Відзначимо, що завдяки реформам, які проводяться в освітній галузі, університетам 

надана широка автономія. Зокрема, академічна автономія полягає у тому, що Державні 

освітні стандарти нового покоління не містять так званих «нормативних дисциплін», а в 

дусі сучасних рекомендацій Європейського простору вищої освіти як інструмент 

стандартизації запроваджують набори програмних компетентностей та результатів 

навчання. Тобто освітні стандарти мають рекомендаційний характер, а права та повна 

відповідальність за розроблення і реалізацію освітньої програми покладено на заклади 

вищої освіти (ЗВО). Тож, зміст підготовки майбутнього фахівця визначає ЗВО у вигляді 

навчальних планів певного напрямку підготовки, які, за сучасних умов, у частині 

переліку навчальних дисциплін мають дві складові – нормативну та варіативну. 

Нормативна складова забезпечує формування компетентностей професійного рівня 

(обов’язковий мінімальний досвід у вирішенні професійних завдань відповідної 

спеціальності), а варіативна складова – відповідає за забезпечення компетентностей 

відповідно до сучасних вимог розвитку (розширення та поглиблення рівня підготовки у 

різних напрямах: загальному, фундаментальному, спеціальному). 

Варіативна складова виступає умовою індивідуального розвитку не тільки 

студентів, а також й викладачів. Зміст навчальних дисциплін, що утворюють варіативну 
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частину визначається індивідуальними запитами і особливостями суб’єктів навчального 

процесу, особливостями професії і дозволяє продуктивно вирішувати проблему 

співвідношення навчання, розвитку і саморозвитку, розробляти індивідуальні програми 

особистісного і професійного становлення. Вона передбачає сукупність спецкурсів, 

спецпрактикумів з проблем різних циклів підготовки майбутніх інженерно-технічних 

працівників, індивідуальну наукову роботу магістрантів по даній проблематиці.  

Розглянемо застосування принципів інтегрованого навчання на прикладі 

викладання дисципліни «фізика в будівництві», який є авторською розробкою викладачів 

кафедри фізики Харківського національного університету будівництва та архітектури 

(ХНУБА). 

Даний курс надає можливість ознайомити майбутніх фахівців напрямку підготовки 

«Будівництво та цивільна інженерія» з інформацією про використання досягнень 

сучасної фізики в будівельній індустрії,  при цьому велика увага приділяється проблемі 

фізичних основ застосування в будівництві нанотехнологій. 
Нанотехнології активно поширюються практично у всіх галузях сучасної 

життєдіяльності. Якщо двадцять років тому такі розробки вважалися  фантастичними, 

то за теперішніх часів вони широко використовуються, зокрема, у будівництві.  

Застосування нанотехнологій, в основному, спрямовано на підвищення 

функціональних характеристик будівель, разом з тим проводяться дослідження за 

такими напрямкам як розробка скла і покриття, що самоочищуються, нанокраски, 

теплоізоляційні матеріали, плівкові сонячні батареї тощо. Вивчення таких тем повинно 

допомогти майбутнім молодим фахівцям орієнтуватися в питаннях, пов'язаних з 

використанням наноматеріалів, нанотехнологій, а, можливо, і застосовувати їх.  

Виходячи з того, що опанування інформацією про нанотехнології та їх 

використання вимагає базових знань із суміжних галузей (фізика, хімія, 

матеріалознавство тощо) і технологій, об'єднуючи їх в єдину картину, при викладі 

навчального матеріалу з даної теми досить ефективним є застосування принципу 

інтегрованого навчання. При цьому слід керуватися таким: використовуваний матеріал 

про нанотехнології повинен бути нескладним (доступними для пояснення), 

представляти професійну зацікавленість для майбутніх фахівців. Важливо також 

акцентувати увагу студентів на проблемних ситуаціях (наприклад, чому у 

теплоізолятора «тверде повітря» теплопровідність нижча, ніж у повітря). В якості 

індивідуальних завдань для студентів пропонуються творчі роботи (наприклад, 

підібрати матеріали для тришарової огороджувальної конструкції, щоб термічний опір 

дорівнював заданій величині). 

Слід зауважити ще на одній особливості  викладання, яка пов’язана з тим, що 

новий матеріал по даній темі поповнюється досить швидко (при відсутності доступних, 

класичних навчальних посібників). Інформація не завжди правильно трактується. Тому, 

зміст навчальної дисципліни необхідно постійно оновлювати, навіть для семестрового 

курсу при кожному повторенні. У зв'язку з цим, в роботі над темою «Використання 

нанотехнологій в будівництві» доцільно пропонувати студентам брати участь у 

вивченні існуючого наукового досвіду. Практика свідчить, що найбільшу 

зацікавленість у студентів, при роботі з інформацією, викликає  добірка ілюстрацій до 

різних форм занять. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в умовах інформаційного 

суспільства, в якому інтеграція знань стає необхідною умовою щодо оволодіння ними 

та раціонального їх використання застосування принципу інтегрованого навчання 

виявляється досить ефективним.  

Проведене на кафедрі фізики пілотажне вивчення доцільності застосування 

даного принципу показало, що він по-перше, сприяє формуванню стійкої 

вмотивованості до сприйняття матеріалу. По-друге, з одного боку дозволяє створити 

сприятливі суб’єкт-суб’єктні стосунки як того вимагає сучасна парадигма освіти, а з 
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другого – поєднати фундаментальну підготовку з формуванням у студентів здатності 

до науково-дослідної роботи. 

Література: 1. Закон України «Про освіту» (від 05.09.2017 № 2145-VIII). 2. Закон 

України «Про освіту» (від 01.07.2014 № 1556-VII). 3. Кейс Терлоу. Десять трендов 

современного образования [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 

URL:https://www.hse.ru.  
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Канд. екон. наук, доц. Попадинець О.В. 

Харківський національний автомобільно-дорожній  університет 

Сьогодні, в умовах соціально-економічних змін у суспільстві, система виховання 

вимагає якісно нового підходу до організації навчально-виховного процесу в закладах 

професійної освіти. У спільній діяльності всіх учасників педагогічного процесс 

найважливіша роль відводиться викладачу. 

Викладач – педагог-професіонал, що є посередником між суспільством і 

студентами в освоєнні культури, він організує умови для професійного та 

особистісного становлення молоді через різні види навчальної та виховної діяльності. 

При цьому важливо враховувати, що педагогічну цінність виховної роботи визначає 

різноманітність їх форм та змісту. Однією з форм навчальної роботи є ділова гра. 

Гра – це різновид діяльності, спрямований на відтворення і засвоєння 

суспільного досвіду, у якому складається й удосконалюється самоуправління 

поведінкою. 

Ділова гра використовується для вирішення комплексу завдань, розвитку 

творчих здібностей, формування певних знань і умінь, вона дає студентам зрозуміти 

різні позиції у вирішенні проблем. 

Ділові ігри застосовуються при імітаційному моделюванні реальних механізмів і 

процесів. При цьому відпрацьовуються навички прийняття рішень в умовах взаємодії 

та суперництва (конкуренції) між різними сторонами. У діловій грі моделюються 

відносини конкурентної боротьби або взаємодії та відносини змагання між сторонами. 

Методика організації і проведення ділової гри передбачає: 

I етап – розробка сценарію – умовного відображення ситуації і об'єкта і 

складається з декількох послідовних операцій. Тут необхідний: 1.Вибір теми. 

Обов'язковим є те, щоб використовуваний в грі матеріал мав би практичний вихід на 

професійну діяльність; 2. Формування цілей і завдань. Змістом ігрових цілей для 

учасника є успішне виконання прийнятої ролі, реалізації ігрових дій; 3. Зміст 

педагогічних цілей залучений в розвиток професійного практичного і теоретичного 

мислення, формування систем відносин з іншими людьми, оволодіння різними 

поведінковими нормами, розвиток творчих і професійних якостей, інакше кажучи – 

розвиток особистості. В кінцевому підсумку від мети залежить динаміка гри і її 

результат; 4. Визначення структури. Структура визначається з урахуванням цілей, 

завдань, теми, складу учасників і включає план ділової гри і загальний опис гри; 5. 

Діагностика об'єктивних обставин. В цьому випадку розглядається питання про те, 

де і коли, за яких умов буде проходити ділова гра, тобто оцінюються її зовнішні 

аспекти. 

II етап – процес гри. З початку гри ніхто не має права втручатися і змінювати її 

хід. Тільки ведучий може коректувати дії учасників, якщо вони суперечать головній 

меті гри. 

III етап – аналіз, обговорення гри і оцінки її результатів. Виступи експертів, 

обмін думками, захист студентами своїх рішень і висновків. Педагог констатує 

досягнуті результати, формулює остаточні підсумки заняття. Звертається увага на 
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порівняння використаної імітації з відповідною областю реального життя, 

встановлення зв'язку гри зі змістом виховної проблеми. 

Форми, послідовність дій викладача полягають у наступному: 

– Подання вихідної інформації. Постановка мети і завдань. Обговорення

вихідної інформації. Демонстрація можливих результатів на практиці. Обговорення 

студентами оптимізації ігрового заняття. Формування психологічного контакту. 

– Організація діяльності студентів. Контроль за дотриманням послідовності

виконання рольових функцій. Застосування завчасно підготовлених прийомів щодо 

підтримки дисципліни і оптимізації процесу ділової гри. Заохочення мислення, надання 

допомоги в «тупикових» ігрових ситуаціях та ін. 

– Створення оптимального емоційного режиму. Оптимізація емоційного

режиму здійснюється: мовними засобами; мімікою; жестами; предметами; 

документами; відеозаписами; слайдами; звуками; схемами, графіками. 

– Організація  і обговорення результатів. Постановка завданнь на поточному

етапі. Підбиття підсумків. 

Організатор гри має чітко і конкретно уявляти ігрові цілі та методи. 

Неприпустима невизначеність і двозначність, оскільки це викликає негативну реакцію 

учасників, різке зниження результатів.  

Т.ч., ділова гра – це аналог професійної культури, чим вона складніше, тим 

глибшим є процес становлення професіоналізму учасників гри, тим багатшим буцде 

ставати  потенціал професійних можливостей учасників. 

Останнім часом ділові та імітаційні ігри знаходять все ширше застосування в 

найрізніших галузях: в основному в економіці і політиці, також в соціології, 

адмініструванні, екології, міському плануванні, освіті, історії. Імітаційні ігри 

розробляються як засіб комунікації між фахівцями різних областей. При описі цього 

досить популярного методичного прийому використовуються різні терміни. Якщо гра 

проводиться економістами, то вона найчастіше називається ділової грою, рідше – 

управлінської або операційної. У сфері політики, міського плануванн, зазвичай 

використовується термін «імітаційна гра». У соціальних науках широке поширення 

набула машинна імітація. З іншого боку, існують власне ігрові методи, коли учасники 

виконують певні ролі, вступають в безпосередню взаємодію один з одним, прагнуть 

досягти рольових цілей. В основі ділової гри завжди лежить імітаційна модель, проте 

реалізується ця модель завдяки діям учасників гри. Вони виконують ролі політичних 

діячів чи адміністративних працівників і розігрують задану господарську, управлінську 

чи політичну ситуацію залежно від змісту гри. 

Слід зазначити, що ділову або імітаційну гру необхідно відрізняти від інших 

активних методів навчанняі від методів соціально-психологічного тренінгу. 

Принциповою ознакою саме ділової або імітаційної гри є наявність імітаційної моделі 

(в так званих організаційно-діяльнісних та в рольових іграх імітаційні моделі відсутні). 

Імітаційна модель з психологічної точки зору може бути розглянута як задана в 

специфічної матеріальної формі орієнтовна структура діяльності, що відтворюється. 

Дійсно, розробник гри має виконати велику роботу з аналізу норм, які регулюють ту чи 

іншу професійну діяльність.  

В літературі існує велика різноманітність типологій і класифікацій ділових ігор. 

Наведемо приклади деяких. Залежно від того, який тип людської практики в грі 

відтворюється і які цілі учасників, розрізняють ділові ігри навчальні, дослідні, 

управлінські, атестаційні. Крім зазначеної типології, в основі якої критерії типу 

практики і цілей, дослідники виділяють і наступні критерії: час проведення, результат, 

методологія і т.п. Наприклад, класифікація ділових ігор Л.В. Їжової: 

1. За часом проведення:

 Без обмеження часу;

 З обмеженням часу;
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 Ігри в реальному часі;

 Ігри зі стислим часом.

2. За оцінкою діяльності:

 Бальна чи інша оцінка діяльності учасників;

 Відсутня оцінка учасників.

3. За кінцевим результатом:

 жорсткі гри – коли заздалегідь відома відповідь, існують жорсткі правила;

 вільні (відкриті гри) – заздалегідь відомої відповіді нема, встановлюються

свої правила для кожної гри, учасники працюють над вирішенням неструктурованого 

завдання. 

4. За кінцевою метою:

 Навчальні – орієнтовані на появу нових знань і закріплення навичок

учасників; 

 Констатуючі – конкурси професійної майстерності;

 Пошукові – націлені на виявлення проблем і пошук їх шляхів вирішення.

5. За методологією проведення:

 групові дискусії – зазвичай пов'язані з відпрацюванням проведення нарад чи

набуттям навичок групової роботи. Учасники мають індивідуальні завдання, існують 

певні правила ведення дискусії; 

 Імітаційні – на меті створити у учасників уявлення, як потрібно діяти в

певних умовах; 

 Для навчання фахівців;

 Інноваційні ігри (B.C. Дудченко) – формують інноваційне мислення

студентів, в традиційній системі дій висувають інноваційні ідеї, відпрацьовують моделі 

реальної та ідеальної ситуацій, інколи включають тренінги з самоорганізації; 

 Ансамблеві гри (Ю.Д. Красовський) – формують управлінське мислення,

спрямовані на вирішення конкретних проблем фірми методом організації ділового 

партнерського співробітництва команд. 

Література: 1.  Ежова Л.В. Постановка и решение управленческих задач на 

промышленных предприятиях методом деловых игр.; 2.  Хруцкий Е.А. Организация 

проведения деловых игр: Учеб. Пособие для преподавателей сред. спец. учеб. 

заведений.— М.: Высш. шк., 1991.- 320 с.; 3. Платов В.Я. Деловые игры: разработка, 

организация и проведение: Учебник.— М.: Профиздат, 1991. - 156 с.; 4. Подиновский 

В.В., Платонов В.Я. и др. Методические разработки и рекомендации по деловым 

играм.; 5. С.А. Габрусевич, Г.А.Зорин. От деловой игры – к профессиональному 

творчеству. Минск:«Университетское».1989.; 6. Селевко Г.К. Современные 

образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. 

ПАРАДИГМА УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В СФЕРІ 

ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

Канд. екон. наук, доц. Халіна В.Ю. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Сьогодні реформування в Україні охопило усі сфери суспільного життя. Але 

справжня сутність поняття «реформа», напевно, відображається найбільш відчутно в 

сфері публічних закупівель, а саме зміна правил гри, форми суспільних відносин, 

цінностей та філософії їх здійснення в цілому, без зміни базису (передусім, 

економічного) та кінцевої мети. Це призводить до викорінення негативних суспільних 

явищ в цій царині. Нові основоположні принципи діяльності в сфері публічних 

закупівель формують новітню ідеологію функціонування системи в цілому.  
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Рисунок 1 – Таймлайн впровадження університетської освіти 

в сфері публічних закупівель (розроблено автором) 
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Головним досягненням реформування сфери публічних закупівель є перехід до 

електронної системи Рrozorro, яка з 1 квітня 2016 року стала обов’язковою для 

центральних органів влади та монополій, а з 1 серпня – для всіх інших закупівельників. 

На сьогоднішній день професійна освіта в сфері публічних закупівель 

представлена в Україні переважно курсами підвищення кваліфікації для різних 

категорій учасників цього процесу. Університетська освіта в цьому напрямі ще тільки 

розвивається і репрезентована у кількох ВНЗ переважно окремими модулями чи 

темами.  

Найвідомішим провайдером освітніх програм в цій галузі є «Prometheus» [1] – 

громадський проект масових відкритих онлайн-курсів (МВОК). У співпраці з 

викладачами кращих ВНЗ України створюються та розміщуються МВОК на власній 

онлайн-платформі та надається безкоштовна можливість університетам, організаціям та 

провідним компаніям публікувати та розповсюджувати курси на цій платформі.  

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТУ) та Проект ЄС 

«Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС» 

презентують безкоштовний масовий онлайн-курс «Публічні закупівлі для бізнесу». 

Курс розповість про все, що необхідно знати бізнесу, щоб почати працювати на ринку 

публічних закупівель розміром в 300 мільярдів гривень. Також курси підвищення 

кваліфікації наявні у Київському національному торгово-економічному університеті, 

Інституті вищої кваліфікації, а також у Школі економіки при Національному 

університеті «Києво-Могилянська академія» та рядом інших. При цьому освітніх 

програм, спрямованих на спеціалізацію саме у сфері публічних закупівель в Україні 

немає, що надає великі можливості для університетів, які готують спеціалістів в сфері 

економіки, підприємництва, юриспруденції та управління. 

МЕРТУ затверджено Наказ «Про примірні навчальні програми з питань 

організації та здійснення публічних закупівель».  Перша навчальна програма 

розрахована на спеціалістів з питань організації та здійснення публічних закупівель і 

включає 14 тем інваріантної частини, друга – на спеціалістів з питань участі у 

публічних закупівлях і включає 8 тем інваріантної частини. Ці програми мають 

слугувати орієнтиром для розробки освітніх програм в університетах і бути 

адаптованими для підготовки спеціалістів в тій чи іншій галузі публічних закупівель. 

З 1 вересня 2017 року в Харківському національному університеті будівництва 

та архітектури за підтримки МЕРТУ запроваджено магістерську освітню програму 

«Публічні закупівлі». Вона є флагманом університетської освіти в сфері публічних 

закупівель і здійснюється на базі певної концепції відповідно до запланованого 

таймлайну. Нижче представлений таймлайн провайдингу професіоналізації в сфері 

публічних закупівель в Україні (рис. 1). 

Отже, так як сфера публічних закупівель є напрочуд важливою для держави, 

оскільки пов’язана з використання бюджетних коштів, то підготовка спеціалістів 

потребує особливих уваги та підходу з боку ВНЗ. Зацікавленість профільного 

міністерства у підготовці кадрового резерву повинна спонукати його працювати у 

міцному зв’язку з Міністерством освіти і науки України для підтримки та лобіювання 

інтересів ВНЗ у підготовці спеціалістів у цій сфері, що наприкінці призведе до повної 

та всебічної професіоналізації публічних закупівель в Україні та виведе їх на глобальні 

ринки. 

Література: 1. Офіційний сайт Prometheus // [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://courses.prometheus.org.ua. 

https://courses.prometheus.org.ua/
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ОБ’ЄДНАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ В СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ 

СИСТЕМАХ 

Канд. екон. наук, доц. Христофорова О.М. 

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ “Університет банківської справи” 

доц. Медведєва А.В. 

Харківський національний університет  будівництва і архітектури 

Сучасна освітня сфера зазнає значних трансформаційних процесів. Гуманізація 

освіти, прагнення розкрити особистісний потенціал привели до виникнення і 

удосконалення освітніх технологій. 

Першочерговим завданням сьогоднішньої освіти, її рівня є виховання 

компетентного фахівця [2,3], здатного розв’язувати  задачі  сучасного життя.  

В освіті основні поняття – знання, вміння, навички, в професійній сфері-

компетенції. Професія дає відповідь якої компетентності має бути людина, яка сфера її 

компетенції. Саме професійна сфера може однозначно формулювати свої завдання 

освіті і мета освіти перетворити знання, вміння і навички в компетенції, необхідні 

професійній сфері [3]. 

Одним з головних завдань підготовки фахівців у вищій школі є формування 

загальних компетенцій, необхідних для їх майбутньої професійної діяльності.    

Завдання формування компетентностей ускладнюється , особливо останнім часом,  

сталою тенденцією утрудненого сприйняття матеріалу при вивченні фундаментальних 

наук, характерні прояви спостерігаємо як при викладанні технічних наук,  так і 

економічних. У деяких випадках спостерігаємо відсутність прагнення зіставляти, 

аналізувати, знаходити зв'язки і залежності у вивченому, виявляємо низьку творчу 

ініціативу студентів. Для того, щоб змінити ситуацію, нами виконуються наступні 

кроки. 

Допомогти студенту освоїти методики розрахунку можна практично зв'язавши 

теорію і реальні завдання його майбутньої повсякденної професійної діяльності, 

провести зворотний ланцюжок міркувань від розрахункової схеми до реального об'єкту, 

аргументовано довести необхідність не тільки правильно виконати потрібний 

розрахунок, але і вміти проаналізувати отримані результати: і з точки зору міцності, і 

правильності застосування даного елемента в спорудах, і економічності. Такий підхід 

незмінно викликає жвавий інтерес, активне спілкування і поліпшене сприйняття 

матеріалу з усіх дисциплін. 

В свою чергу від нового покоління економістів вимагається розвиток таких 

якостей,  як стратегічне мислення, здатність до комунікації, уміння розуміти потреби 

клієнтів. 

Для полегшення сприйняття необхідної інформації на кафедрі менеджменту та 

соціально-гуманітарних дисциплін широко використовуються сучасні інформаційні 

технології: Інтерактивне спілкування, консультації[5], дистанційне навчання [1]. 

Безумовно, в голові кута діяльності будь-якого викладача є забезпечення високої 

якості підготовки студента, фахівця. Питання, як досягти успіху в непростих 

перехідних умовах організації навчального процесу постає перед нами в широкому 

сенсі. 

В світі відомі роботи фахівців по ефективному керуванню, зокрема, Стівена 

Кові. Праці цього всесвітньовідомого автора присвячені теорії ефективного керування 

та навчанню лідерству. В праці «Сім навичок високоефективних людей» [4] він 

доводить, що будь-яку проблему можна успішно вирішити за схемою послідовних семи 

кроків: 

1.Впливай на хід подій.

2.Уявляй собі кінцеву мету.
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3.Роби в першу чергу головне.

4.Прагни,щоб перемогли всі.

5.Спочатку зрозумій інших, а потім прагни бути зрозумілим.

6.Створюй синергію (коли ефект від спільних кроків перевищує ефект дії

кожного окремо взятого співробітника). 

7.Постійно самовдосконалюйся.

Якщо все вищевказане перенести на розв’язок наших проблем, то ми вбачаємо 

цей шлях таким: 

1. Вплинути на хід подій можливо, якщо, дотримуючись стандарту дисциплін,

залишити в курсі лише головні теми, без яких неможливо отримати уявлення про 

предмет та перейти до вивчення наступних дисциплін. 

2. Кінцева мета – якісна підготовка спеціалістів, всі дії направлені на досягнення

саме цієї мети. 

3. Виділити, як головне, у вивченні наших дисциплін з одного боку теоретичне

обґрунтування конкретного розрахунку, а з другого боку швидку та наочну 

демонстрацію можливості отримання результату за допомогою сучасних 

обчислювальних комплексів та медійного обладнання. 

4. Прагнути, щоб виграли всі – це дуже уважно, детально узгодити із суміжними

кафедрами робочі програми дисциплін з метою оптимізації учбового процесу: 

залишити основне, що підтримує неперервність розуміння постановки та розв’язку 

інженерних задач та економічних проблем, не допустити повторення деяких тем в 

різних курсах дисциплін, питання менш значимі віднести на самостійне вивчення, 

узгодити методи контролю та тестування. 

5. Спочатку прагнути зрозуміти інших, а після цього прагнути бути 

зрозумілими – гарантія якісного виконання попереднього пункту. Значне поліпшення 

якості вивченого предмету забезпечують загальні обговорення проблеми, проекту, 

складної задачі. Підвищується загальний рівень засвоєння матеріалу (забезпечується 

виконання пункту 6). 

6. Синергія при узгоджених діях створюється автоматично.

7. Постійне самовдосконалення в роботі викладача може бути постійним і

зростаючим, враховуючи сучасні технічні засоби, які  необхідно застосовувати 

постійно, і нові методи, як навчання, так і контролю знань. 

Література:1.Дистанційний курс “Маркетинговий менеджмент” / Христофорова 

О.М. // ДВНЗ “УБС” ХННІ.– 2017.; 2. Кузьмінський А. І. Підготовка майбутнього 

фахівця у контексті компетентнісного підходу. /А.І.Кузьмінський // Інформаційно-

комунікаційні технології в сучасній освіті : досвід, проблеми, перспективи: Збірник 

матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції.- Вип.3.Частина1.-Київ-

Львів.– 2012. – с.62-63.; 3. Майборода В.М. Проблеми розвитку праксеологічних умінь 

майбутніх компетентних фахівців вищої школи України.// Вища освіта України.-2012.- 

№4.– с.31-36.; 4. Кови Стивен Р., Семь навыков высокоэффективных людей [Текст] / С. 

Кови; – М.: Альпина Бизнес Букс.– 2008.– 375 с.; 5. Маркетинг у банку. Навчально-

методичний посібник для організації самостійної роботи студентів усіх спеціальностей 

та форм навчання / Христофорова О.М. // ХІБС УБС НБУ.– 2010.– 240 c. 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ДИДАКТИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Д-р педагогики, доц. Яниогло М.А. 

Комратский государственный университет, Республика Молдова 

В контексте социально-экономических и научно-технических преобразований, 

происходящих в современном обществе, высшее образование, реализующее профес-
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сиональную подготовку - процесс обучения в соответствии с образовательной 

программой, по итогам которой приобретается квалификация, соответствующая 

базовым национальным стандартам, перестало быть только неким подготовительным 

стартовым периодом для выпускников высшего образовательного учреждения к жизни 

и профессиональной деятельности. Утвердилось убеждение, что послевузовское 

образование является не только соизмеримым по содержанию и значимости с 

вузовским, но, по необходимости, должно и превышать его постоянно. 

Непрерывное образование выполняет просветительскую, прагматическую 

функцию, в центре внимания которой особо выделяются прикладные знания и умения, 

прежде всего относящиеся к сфере профессиональной деятельности. Непрерывное 

образование взрослых в соответствии с Кодексом Республики Молдова 

рассматривается как «составная часть обучения в течение всей жизни, обеспечивающая 

непрерывный доступ личности к науке, информации, культуре в целях гибкого 

приспособления к новым, динамично меняющимся социально-экономическим 

условиям и развития необходимых для профессиональной и социальной деятельности 

компетенций» [1, с. 19]. 

Концепция непрерывного образования исходит из положения, что учение – 

ответственная и важная деятельность во все периоды жизни человека, в связи с чем, 

необходимо в любом возрасте создать все условия, чтобы можно было дополнять, 

обновлять свои знания и умения, развивать профессиональные способности, расширять 

кругозор, повышать общую культуру, совершенствовать профессиональное мастерство, 

получать новую специальность или специализацию.  

Непрерывное образование представлено образовательным процессом в учебном 

заведении, осуществляющим первоначальную профессиональную подготовку и 

самообразованием, развитием профессиональной карьеры - что является продолжением 

осуществления миссии высшего образования, направленной на создание, сохранение и 

распространение знаний на самом высоком уровне. Подготовка специалистов высшей 

квалификации, способных конкурировать на национальном и международном рынке 

труда осуществляется посредством профессиональной подготовки на протяжении всей 

жизни; сохранение, развитие и продвижение общечеловеческих и национальных 

культурно-исторических ценностей в контексте современного культурного 

разнообразия [3]. 

Одним из приоритетных направлений стратегии оптимизации непрерывного 

образования является повышение уровня конкурентной способности педагогов на 

рынке образовательных услуг посредством научно-методического и дидактического 

обеспечения образовательного процесса. Результативность данного процесса 

определяется научно-обоснованными и объективными подходами, направленными на 

достижение поставленных целей, состоянием образовательного пространства, 

запросами и интересами участников   непрерывного образования. 

Исходя из этого, современное инновационное образование выступает как 

процесс и результат такой образовательной деятельности, которая при сохранении 

установившихся академических традиций, стимулирует стремление у будущих 

специалистов внести изменения в существующую культуру, социальную сферу, 

экономику и т. д. с целью создания нового, конкурентоспособного продукта, доведения 

его до потребителя, что, как следствие, ведет к улучшению качества жизни. 

Концепция непрерывного образования привела к условному разделению всей 

системы образования на две части или подсистемы: первоначального и последующего 

непрерывного образования,  что позволяет внести в систему образования логическую 

последовательность и упорядоченность, согласованность составляющих подсистем, 

четкую выработку содержания, форм и методов преподавания-учения, наиболее 

подходящих для работы с профессионалами разного возраста. Однако, именно высшее 

образовательное учреждение должно стать ядром всей системы непрерывного 
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образования. Принцип цикличности служащий мостиком между высшим и 

непрерывным образованием предполагает разделение всего периода обучения на 

самостоятельные циклы (лиценциатура, магистратура, докторантура). Цикличность 

обеспечивает человеку возможность находиться в системе непрерывного образования 

фактически на протяжении всей жизни.  

Отсюда следует, что в учебных заведениях важно и необходимо научиться 

умению учиться, находить, перерабатывать, усваивать и применять новую 

информацию, способствующую переосмыслению содержания, методов и форм 

обучения в учебных заведениях. Как следствие, исчезнет необходимость в 

сравнительно короткий, ограниченный период времени вооружить молодого 

специалиста всем запасом знаний и способов деятельности, который будет значимым в 

дальнейшей профессиональной деятельности и жизни.  

Образование взрослых способствует установлению более тесных связей любого 

образования с жизнью и утверждению принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения. Вместе с тем, непрерывное образование взрослых 

направлено на формирование или совершенствование компетенций в интересах 

личностного, гражданского, социального, профессионального развития личности и в 

соответствии с Кодексом об образовании «включает: 

а) общее образование, посредством которого обеспечивается общее развитие 

взрослых в культурном, социально-экономическом, технологическом, экологическом 

аспектах; 

b) непрерывную профессиональную подготовку, под которой понимается любой

процесс обучения, в ходе которого работник, уже обладающий определенной 

квалификацией или профессией, совершенствует свои профессиональные компетенции 

путем углубления знаний в области основной специальности или путем освоения 

новых методов или приемов, применяемых в рамках соответствующей специальности». 

Теория и практика непрерывного образования выдвигают новые задачи и перед 

науками психолого-педагогического цикла, т.к. обучение взрослых требует других 

концептуальных подходов, организационных форм процесса преподавания-учения-

оценивания,  стратегий, методов и техник. Ответом на этот социальный вызов стало 

активное развитие такого раздела педагогики, как андрогогика - обучение взрослых, в 

связи с чем, все актуальнее становятся и исследования особенностей личности и 

познавательной сферы взрослого – акмеологии и даже стареющего человека - 

геронтопсихологии. 

Обучение взрослых осуществляется в контексте формального, как 

институциализированного процесса, структурированного в соответствии с четким 

планированием, а также неформального и информального образования на протяжении 

всей жизни и профессиональной деятельности. Непрерывное образование в сфере 

профессиональной деятельности осуществляется в соответствии с Положением о 

непрерывном образовании взрослых, утвержденным Правительством Республики 

Молдова, формами организации которого являются: а) очная; b) заочная; c) 

дистанционная [4]. Однако непрерывное образование отнюдь не сводится к обучению 

взрослых, проблема непрерывного образования стоит в центре процесса обновления  и 

существенного изменения всей системы образования. Непрерывное образование, 

обладающее проспективным характером все больше  устремлено в будущее и от 

постулата «Знания на всю жизнь»  направлено на то, чтобы научить учиться всю жизнь 

- «Знания через всю жизнь».  

Особенность непрерывного профессионального образования состоит в том, что 

потребители образовательных услуг - слушатели, это состоявшиеся специалисты, 

сформировавшиеся личности с определенным социальным статусом и богатым личным 

опытом, которые критически относятся к предлагаемому учебному материалу, 

стремятся получить именно то, что им прежде всего необходимо для освоения лучшего 
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опыта, эффективной реализации профессиональной деятельности в соответствии с 

направленностью, потребностями и личной мотивацией.  

Развитие непрерывного образования дидактических кадров, в определенной 

степени, изменило роль и статус педагога-обучаемого/слушателя, который перестал 

выступать объектом обучения, являясь субъектом образовательного процесса, 

«поэтому его подготовка и переподготовка должны носить опережающий характер, 

быть  систематическими и целенаправленными, иметь траекторию движения для 

каждого отдельного педагога, а также меру его личной ответственности и инициативы» 

[2, с. 8].  

Ведущая и интегрирующая роль учреждения высшего образования в системе 

непрерывного образования способствует не только изменениям в высших учебных 

заведениях: модернизация образовательного процесса, его центрирование на субъекте 

учения – студенте, формирование дружественной образовательной среды, а так же 

создание центров непрерывного образования, предлагающих организацию учебного 

процесса со слушателями/курсантами. Одновременно преодолевается ориентация 

энциклопедичности содержания образования, перезагруженности информационным и 

фактологическим материалом, когда в содержании образования находят отражение 

проблемы и перспективы развития общества, производства, рынка труда, науки, 

культуры.  

Таким образом, непрерывное образование способно сохранить каждому 

человеку статус современника, обеспечивая ему постоянные межличностные 

отношения в среде высококонкурентоспособных специалистов, профессионалов с 

богатым культурным и духовным уровнем, способных жить, творить и даже опережать 

свое время. 

Литература: 1. Кодекс Республики Молдова об образовании № 152 от 17июля 

2014. B: Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2014  г. -  № 319-324.; 2. Ткач Л.Т., 

Куртева О.В., Яниогло М.А. Непрерывное образование педагога. Методическое 

пособие. Комрат: КГУ, 2011. – 70 с.; 3. Formarea continuă a cadrelor didactice în contextul 

educației centrate pe cel ce învață.  Coord. Guțu V. Chișinău: CEP USM, 2012. - 40 p.; 4. 

Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulților. Aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 193 din 24 martie 2017. htt:/lex.justice.md/index.php?action=view&view= doc&lung= 

1&id=369645. 
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СЕКЦІЯ 3 

ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕДАЧІ ЗНАНЬ ТА ДОСВІДУ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

ОСВІТНІХ СИСТЕМАХ 

СИНТЕЗ ТРАДИЦІЙНИХ ТА НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМАТІВ- 

ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕДАЧІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ  

(НА ПРИКЛАДІ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ХНУБА) 

Канд. екон. наук, доц. Гелеверя Є.М. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Традиційно протягом багатьох років робота науково-педагогічного працівника у 

закладах вищої освіти зводилась до таких основних функцій: 

досліджувати предмети наукового пізнання; 

бути головним джерелом навчальної інформації та головним її розпорядником; 

передавати свої знання студентам, а також виховувати у них компетентності; 

перевіряти ступінь засвоєння студентом матеріалу. 

Сьогодні життя науково-педагогічного працівника виходить далеко за рамки цих 

функцій – він повинен засвоювати маркетингові стратегії ринків освітніх послуг, 

займатися профорієнтаційною роботою, сприяти розвитку іміджу університету шляхом 

впровадження передових методів, форматів й технологій освітнього процесу.  

Персоналізація навчання, сторителінг, грамотне з’єднання оффлайн і онлайн 

навчання - основні, але не єдині формати, які розвиваються вже зараз в освітній 

діяльності кафедри економіки ХНУБА і ще сильніше розвиватимуться й надалі. Вже 

давно не актуальна відмовка «немає можливості вивчити щось нове». Сучасні варіанти 

навчання настільки зручні, що навчитися програмуванню, маркетингу, нейро-

менеджменту і іншим речам можна просто онлайн. Ви можете переглянути лекцію, хоч 

в спортзалі на біговій доріжці, хоч в пробці в машині. Вже доведено, що слухач краще 

засвоює інформацію, адаптовану під його потреби. А ось індивідуальний підхід якраз і 

хороший тим, що до кожного студента викладач звертається окремо. І також окремо 

кожен студент може в онлайн-форматі поставити питання спікерові. 

Іншим трендом в трансформації Європейських освітніх і наукових систем є 

сторителінг, як метод навчання. Ми усі полюбляємо, коли про складний розповідають 

просто. Як це зробити? За допомогою конкретного прикладу, захоплюючої історії. У 

подальшому ще більше Європейська освіта буде трансформуватися в спрощення 

матеріалу через історії людей, приклади з фільмів або книг. Проте не усі історії є 

сторителінгом. Передусім, розказані історії повинні перетинатися з життєвим досвідом. 

При звичайному онлайн-навчанні сто чоловік би не так прагнули виконувати завдання і 

самостійно розбирати бізнес-планування. Але, коли вони бачать, що інші учасники вже 

виконали завдання і зробили звіт в закритій групі, це спрацьовує мотивацією. Ще 

одним форматом трансформації Європейських освітніх і наукових систем є навчання в 

неформальній обстановці. Людям просто набридають парти, класи, нехай навіть супер 

модернізовані, і дошка. Тому зараз у Європейських країнах лекції проходять і в 

коворкінгу на кріслах-мішках, і за чашкою кави, і навіть в кафе за келихом вина. Мета - 

створити максимально комфортні умови освіти.  

Поширеним також у трансформації Європейських освітніх і наукових систем є 

корпоративне онлайн-навчання. Це зручно для компаній, оскільки співробітників не 

треба відправляти вчитися в інше місто або звільняти від роботи на період підвищення 

кваліфікації. Більше того, такий формат навчання дозволяє співробітникам отримувати 

тільки необхідні знання, пропускаючи ту інформацію, яка вже відома. Тобто, часу 

витрачається менше, результат вище.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІЛЕЙ ТА ЗАВДАНЬ ДИСТАНЦІЙНОГО 

КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 

Канд. екон. наук, доц. Деділова Т.В. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Формування професійних компетенцій у студентів, що навчаються за 

економічними напрямами підготовки, передбачає їх активну взаємодію з соціальним та 

природним середовищем в контексті набуття практичного досвіду для реалізації 

професійних завдань.  

Динамічність ринкового середовища, нестабільність соціально-економічних 

процесів в Україні, спрямованість держави на євроінтеграцію зумовлюють необхідність 

активного впровадження новітніх технологій підготовки фахівців. Так, зокрема, 

актуальним залишається питання впровадження та розвитку технологій дистанційного 

навчання у вищій освіті. 

Основними завданнями щодо використання дистанційних технологій 

викладачами вищої освіти є теоретична і практична підготовка до проектування і 

використання електронних навчальних ресурсів з метою створення структурованих 

дидактичних матеріалів та здійснення інформаційної підтримки навчального процесу. 

При розробці дистанційного курсу початкова складність роботи тьютора полягає 

у визначенні навчальних цілей курсу, які є основою: для визначення змісту і методів 

навчання, для оцінки результатів навчання, для активізації навчальної роботи 

студентів, перетворення їх у свідомих учасників навчального процесу.  

Структурування цілей та завдань за рівнями згідно таксономії Б. Блума [1] 

відбувалось наступним чином. 

Ціль «Знання» – розкривати сутність маркетингу та його основних категорій. 

Завдання: Погляньте на таблицю та визначте, які показники групи Б відповідають 

показнику групи А. 

Ціль «Розуміння» – асоціювати етапи розвитку маркетингу з концепціями 

маркетингу. Завдання: Прочитайте текст та визначте, якому етапу розвитку маркетингу 

відповідають наведені маркетингові концепції. 

Ціль «Застосування» – ілюструвати використання маркетингових концепцій 

практичними прикладами застосування. Завдання: Доповніть наведений текст 

практичними прикладами застосування відповідних концепцій маркетингу, відомими в 

історії розвитку економіки різних країн світу. 

Ціль «Аналіз» – розмежовувати терміни «нестача» та «потреба». Завдання: 

Погляньте на рисунки та установіть відповідність кожного з них терміну «нестача» чи 

«потреба». 

Ціль «Синтез» – формулювати основні завдання концепції маркетингу в 

сучасних умовах. Завдання: Уявіть, що Ви готуєте доповідь на конференцію з питань 

маркетингу. Підготуйте для своєї доповіді перелік основних завдань щодо застосування 

маркетингових концепцій в сучасних умовах функціонування економіки України. 
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Ціль «Оцінка» – розпізнавати концепції та вихідні поняття маркетингу. 

Завдання: Виконайте тестове завдання. 

Враховуючи настанови щодо розробки дистанційних курсів [2] в основу 

першого тижня курсу дистанційного курсу з дисципліни «Основи маркетингу» було 

закладено наступні навчальні цілі та відповідні завдання (рис. 1). 

Рисунок 1 – Орієнтовна структура цілей дистанційного курсу з дисципліни 

«Основи маркетингу» 

Таким чином, цілі навчання – це те поводження, ті знання, уміння і навички, що 

повинен продемонструвати студент, щоб його можна було назвати «компетентним».  

Цілі описують бажані результати навчання, а не сам навчальний процес. 

І навпаки, організація навчального процесу впливає на його результати і забезпечує 

досягнення цілей. В свою чергу, завдання повинні конкретизувати, що учасники 

повинні будуть вміти робити в кінці заняття, завдання повинні містити стандарти 

прийнятної роботи. 

Програма навчальної дисципліни «Основи маркетингу» передбачає 

16 навчальних тижнів на вивчення лекційних матеріалів та виконання практичних 

завдань. Поточний контроль здійснюється у формі тестування раз на два тижні, якому 

передує участь студентів у форумі попереднього навчального тижня. 

Загалом на виконання завдань курсу тривалістю 72 години потрібно понад 60 

годин, тобто протягом тижня студент буде витрачати у середньому 3 години 45 хвилин 

на практичну діяльність: 

Після складання списку завдань необхідно вибрати такі з них, які будуть 

використані у курсі. Ці завдання повинні бути дієвими та ефективними. Вибір завдань 

допоможуть здійснити такі питання: наскільки корисним є завдання для професійної 

діяльності; якщо завдання виконуються колективно, то які між ними зв’язки; яка 

інформація необхідна для виконання завдання? Де розміщено ресурси; які критерії 

якості виконання завдання; чого зможе досягти студент при якісному виконанні 

завдання тощо. 

При чому в [2] зазначається, що вибрані завдання повинні передбачати наявність 

певних умов чи засобів вимірювання результату виконання завдання. Найкраще 

перевіряти не тільки остаточний результат, а й якість виконання кожного кроку 

завдання.  

Література: 1. Традиційна ієрархія розумових процесів [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.intel.ua/content/dam/www/program/education/ emea/ua/uk/ 

documents/ project-design/thinking-skills/bloom-taxonomy.pdf. 2. Визначення завдань 

заняття // Матеріали дистанційного курсу ХНАДУ «Технологія розробки дистанційного 

курсу-2016-2» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dl.khadi.kharkov.ua/ 

mod/book/view.php?id=12356& chapterid=1850. 
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ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ У 

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ  

Д-р пед. наук, проф. Кірдан О.Л. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Під педагогічними аспектами професійної підготовки педагогів у зарубіжних 

країнах вважатимемо: законодавче забезпечення; структуру, зміст, форми, методи й 

технології професійної підготовки педагогічних працівників. Однією із країн, чий 

конструктивний досвід доцільно, на моє переконання, застосувати в Україні є Данія. 

Серед вітчизняних науковців упродовж останніх років найбільш помітний 

внесок у дослідження зарубіжних освітніх систем внесли науковці НАПН України 

Авшенюк Н.М., Дяченко Л.М., Котун К.В., Марусинець М.М., Огієнко О.І., Сулима 

О.В., Постригач Н.О та ін [1].  

За дослідженнями вітчизняних науковців, педагогічна освіта у Данії має 

розвинуту законодавчу базу. Перший Закон «Про підготовку вчителів» було прийнято у 

1954 р. Суттєвий вплив на формування сучасної педагогічної освіти мали закони «Про 

університети», «Про народні школи», «Про програми підготовки вчителя», стратегія 

«Неперервна освіта» (2007 р.) «Про кредитно-трансферну систему залікових одиниць» 

(2009 р.), проект «Нова скандинавська школа» (2012 р.), та ін. Освітню політику, 

стратегію досягнення освітніх цілей, нормативну базу та освітні стандарти в галузі 

вищої педагогічної освіти Данії визначають два міністерства: Міністерство освіти і 

Міністерство наук, технологій та розвитку.  

Подібна система різнопідпорядкування наукової та освітньої діяльності на 

певному етапі історичного розвитку була характерною і для України. Однак у Данії, за 

твердженням дослідниці О. Огнієнко «кожна зазначена структура має свій вектор 

діяльності: Міністерству освіти підпорядковані педагогічні коледжі, а Міністерству 

наук, технологій та розвитку – університети. Державна освітня політика та стандарти 

педагогічної освіти через міністерства доводяться до муніципальних органів 

управління відповідними освітніми закладами, які контролюють результати освітньої 

діяльності вищих навчальних закладів педагогічного профілю. Згідно із данським 

законодавством, завдання муніципальних органів управляння освітніми закладами 

полягає не лише у забезпеченні гарантій кожного громадянина на освіту, але й у 

створенні умов для самовизначення та самореалізації особистості [1, с. 20]. 

Педагогічна освіта сучасної Данії є багатоступеневою системою, яка містить 

один вступний рівень допрофесійної освіти і три основні рівні: вступний – 

профорієнтаційний рівень (вища ланка середньої освіти); перший – базовий рівень, 

(бакалаврат), який надає професійну підготовку з педагогічною орієнтацією, що 

націлений на підготовку бакалавра-професіонала з кваліфікацією «учитель середньої 

школи». Його можна набути як в коледжі освіти, отримавши при цьому кваліфікацію 

бакалавра-професіонала (навчальний курс даних програм розрахований на чотири роки, 

побудований на модульній основі і відповідає 240 кредитам за європейською кредитно-

трансферною системою (ECTS), так і в університеті, який присуджує ступінь бакалавра 

педагогіки (BEd) (тривалість – 3+2 роки, причому має ширший обсяг академічних знань 

студентів у сфері гуманітарних та природничих наук). Активна педагогічна практика 

упродовж усієї фази бакалаврату дозволяє данському студенту зробити свідомий вибір 

на користь кваліфікації «учителя народної школи» чи «учителя данської школи з 

вищою ланкою середньої освіти». Після закінчення данського педагогічного коледжу 

бакалавр-професіонал може працювати лише в данській середній школі [1, с. 21]. 

Характеризуючи другий – академічний рівень – рівень магістратури із терміном 

навчання 2 роки, який надається виключно класичними університетами, науковець О. 

Огієнко стверджує, що він «націлений на підготовку спеціаліста з науковим ступенем 
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магістр педагогіки чи магістр гуманітарних наук (залежно від напрямку наукового 

дослідження) і кваліфікацією «учитель навчальних закладів з вищою ланкою середньої 

освіти», надає поглиблену педагогічну підготовку, засновану на науковому 

дослідженні. Його можна набути двома шляхами: 1) закінчити бакалаврат у коледжі 

освіти і вступити до дворічної магістерської програми в університеті; 2) обрати повний 

цикл підготовки за університетською довгостроковою програмою, яка дає можливість 

майбутньому данському вчителю пройти всі ступені вищої педагогічної освіти: і 

базовий, і академічний – поступово, не змінюючи при цьому навчальний заклад. 

Відповідно до напрямку спеціалізації магістерської програми завершеного 

академічного рівня, вони можуть: 1) працювати вчителями у школах з вищим рівнем 

середньої освіти; 2) викладати в педагогічних коледжах; 3) працювати педагогічними 

консультантами в різних закладах; 4) обіймати посади керівників різних типів освітніх 

закладів тощо [1, с. 22].   

Доцільним для використання у реформуванні вітчизняної вищої та передвищої 

педагогічної освіти в Україні вважаємо досвід Данії щодо базової професійної 

наступності. Стосовно змісту, форми, методів та  технологій професійної підготовки, то 

вони близькі до українських, адже на вона приєдналась до Болонського процесу. Однак 

є і відмінні особливості данської системи освіти, основна з яких –  посилена увагу до 

дидактичної підготовки майбутніх учителів; на педагогічні предмети, які включають 

«загальну дидактику», «психологію» та «педагогіку» – відводиться 33 кредитні одиниці 

[1, с. 23]. 

Відмінними рисами педагогічної освіти Данії, на думку О. Огієнко, є: 

«базування на взаємопов’язаних концепціях: особистісно-орієтованій (професійна 

підготовка автентичної особистості вчителя (authentic teacher), дослідницько-

орієнтованій (активного пізнання професійної дійсності), практико-орієнтованій 

(інтеграції теорії і практики); дуальність (співіснування в рамках однієї системи двох 

опорних моделей – академічної і загальнопрофесійної, з характерними для них 

особливостями та чітко визначеними сферами освітньої діяльності); безкоштовність, 

більшість педагогічних навчальних закладів є державними, які, поряд з нечисельними 

приватними вищими навчальними закладами отримують від держави субсидії; 

зближення університетської і неуніверситетської педагогічної освіти, насамперед через 

уніфікацію загальних цілей та змісту програм підготовки педагога; поєднання 

централізаційних та децентралізаційних процесів; відкритість; наступність, гнучкість та 

неперервність, що забезпечується через національну систему професійного розвитку, 

організовану у формі короткотермінових, середньотермінових, довготермінових курсів 

підвищення кваліфікації учителів [1, с. 23–24]. 

Отже, вважаємо доцільним використання конструктивного досвіду Данії у 

реформуванні вітчизняної вищої педагогічної освіти. 

Література: 1. Зарубіжний досвід професійної підготовки педагогів : аналітичні 

матеріали / [Авшенюк Н.М., Дяченко Л.М., Котун К.В., Марусинець М.М., Огієнко О.І., 

Сулима О.В., Постригач Н.О.]. – Київ : ДКС «Центр», 2017. – 83 с. 

СУЧАСНИЙ ДОСВІД ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ В ОСВІТНІХ СИСТЕМАХ 

Д-р екон. наук, проф. Кірдіна О.Г. 

Український державний університет залізничного транспорту 

Генерація нових наукових знань і освітня діяльність є двома основними 

стовпами функціонування класичного дослідницького університету. Здійснення ж 

інноваційної діяльності вимагає від університету того, щоб знання та інформація стали 

таким же ринковим продуктом, як і товар в речовій формі, а для цього необхідна 

відповідна інфраструктура, яка отримала назву система трансферу знань. Трансфер 
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знань покликаний забезпечити передачу знань, включаючи технології, досвід і навички, 

від університету до замовників –підприємствам, громадським і державним структурам, 

приводячи до інновацій в економіці та суспільній сфері [1-4]. 

Без використання нових рішень, без інновацій в економіці, техніки і технології 

неможливо забезпечити конкурентну перевагу виробленої продукції в умовах ринкової 

економіки. Конкурентна перевага – це та суб'єктивно сприймана споживачем продукції 

характеристика, яка відсутня в пропозиції конкурентів і за яку споживач готовий 

платити. Для забезпечення прискореного економічного розвитку та підвищення 

конкурентної переваги техніки і технологій на світових ринках найважливіше значення 

має використання результатів науково-технічної діяльності та об'єктів інтелектуальної 

власності. Тому головну роль в сучасній інноваційній системи повинні займати 

університети, вищі навчальні заклади та науково-дослідні інститути, науковий 

потенціал яких величезний. 

Вузівську науку в Україні традиційно розглядають як частину системи освіти 

[5]. Інший підхід до вузівської науки при побудові інноваційної моделі розвитку 

застосовується в західних країнах. 

Сформована до початку XXI ст. глобальна економіка, заснована на знаннях, 

змушує університети шукати нові, адекватні зовнішнім умовам моделі розвитку. 

Визнано, що домінуюча з початку XIX століття «німецька» модель університету, більш 

відома як «університет Гумбольта», не може дати відповіді на всі виклики інноваційно-

інформаційного суспільства. Фундаментальними принципами цієї моделі є академічна 

свобода і єдність наукових досліджень і освіти. Ця модель передбачає, що держава і 

суспільство повністю забезпечують ресурсами працюючих в університеті викладачів і 

дослідників, які генерують фундаментальні знання в основному у відповідності з їх 

власними інтересами та доносять знання до студентів в тих обсягах і формах, що ними 

вважаються найбільш раціональними. Нові завдання громадського розвитку дають 

університетській спільноті додаткові можливості для реалізації її інтелектуального 

потенціалу. Крім можливості діяти, що залишається як і раніше, в умовах академічної 

свободи (в рамках бюджетного фінансування) університетські викладачі та наукові 

працівники можуть також орієнтуватися на запити бізнесу та брати участь у 

конкурентній боротьбі на глобальному науково-освітньому ринку. 

У розвинених країнах університетам відводиться ключова роль економічних 

двигунів в процесах створення нових знань, їх передачі у неакадемічний сектор та 

комерціалізації [1]. Одночасно саме університети безпосередньо впливають на розвиток 

підприємницького суспільства, збагачуючи студентів відповідними вміннями і 

навичками. В даний час Болонський процес однозначно визначає необхідність 

коригування системи відносин університетів з підприємствами, зараховуючи діяльність 

з трансферу знань до ключових компонентів розвитку університету. 

Комерціалізація наукових досліджень у вузах, наприклад англо-саксонської 

школи, має давню історію. В університетах Німеччини значення цьому питанню стали 

приділяти з 2000-х років. У великих і передових університетах, починаючи з цього 

періоду, створюються спеціальні структурні підрозділи, які займаються інноваційним 

розвитком, трансфер знань і технологій. Головним завданням таких структурних 

підрозділів є доведення наукових досліджень, що проводяться в університеті, до 

комерційного використання, ухвала взаємодії між вузівською наукою та промисловими 

підприємствами, фінансовими структурами й іншими суб'єктами реального сектору 

економіки. З допомогою таких структурних підрозділів університети можуть укладати 

вигідні угоди щодо реалізації інтелектуальної власності, права на яку належать 

університету.  

На початку нового століття та тисячоліття виникла нова постіндустріальна 

економіка, в якій основним виробничим ресурсом стали знання та інформація. 

Інформація почала надавати безпосередній вплив на усі сфери господарської та 
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духовної діяльності людини. Вона перетворилася в інтернаціональний засіб взаємодії і 

взаємовпливу між державами, галузями, фірмами й окремими фахівцями. Високого 

рівня взаємодія виникла між наукою, освітою і виробництвом в наслідок 

взаємообумовленості, так як тут носіями інформації часто виступають одні і ті ж особи, 

фахівці в конкретній галузі, що використовують єдине інформаційне середовище. 

Інтеграційні процеси між освітою, наукою і виробництвом, об'єднані в мережеву або 

кластерну структуру, по-перше, економічні і ефективні, по-друге, прискорюють 

науково-технічний прогрес і, по-третє, дозволяють раціонально використовувати 

інтелектуальний потенціал науки і вищої школи не тільки окремої країни, але й 

світового співтовариства в цілому. Узагальнення, аналіз і використання цього досвіду 

обіцяють величезні вигоди всім учасникам цього процесу. 

Література: 1 Халавка Ю. Зруйнований трикутник знань. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://usw.com.ua/profiles/blogs/2031682:BlogPost:108014 2 Nelson, R.R. 

National Innovation Systems: a Comparative Study. - New York: Oxford Univ. Press. -1993. 

Pp. 165-186. 3 Martin, B. The changing social contract for science and the evolution of the 

university, In Aldo G., Ammon J. Salter and W. Steinmueler W. (eds) Science and 

innovation: rethinking the rationales for funding and governance. - Cheltenham: Edward 

Elgar. – 2003.- Pp. 7-29 4 Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року 

(проект). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://reforms.in.ua/Content/download/Reforms/Education/HE%20Reforms%20Strategy%20 

11_11_2014%20%281%29.pdf 5 Нємцева І.А. Фактори формування інноваційної 

культури вищих навчальних закладів України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2010_7/statti/Nemtseva.pdf 

ВИХОВАННЯ ПОСТКОНВЕНЦІОНАЛЬНОГО ПАТРІОТИЗМУ 

У ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Канд. філос. наук, доцент Корж Г.В. 

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди 

У добу кардинальних соціальних і культурних зрушень, прискорення процесу 

глобалізації нерідко у теоретичних конструктах, наприклад в уявленнях про майбутню 

світову мега-систему як світове село (М. Маклюен),  наголос робиться на зростанні 

відчуття планетарної єдності, водночас з втратою національної ідентичності і 

батьківщини. Така екстериторіальність людини і людства у добу глобалізації 

надзвичайно загострює проблеми  соціально-політичної єдності та національної 

солідарності сучасних суспільств, інтегруючим чинником яких – поруч з багатьома 

іншими – виступає освіта. 

Проте у сучасному національно-патріотичному вихованні парадоксально 

поєднуються традиційні форми домодерного етноцентричного виховання, орієнтовані 

на відродження традиційної української сільської культури та пострадянські версії 

космополітизму. Така роздвоєність змісту та інтенціональності національно-

патріотичного виховання в Україні, а також на пострадянському просторі у цілому, 

обумовлює домінування вихованих стратегій традиційного етнічного патріотизму, веде 

до низького рівня громадянської активності, до девальвації патріотичних цінностей. Це 

поєднується з посиленням привабливості космополітичних настанов серед студентства, 

обумовлене процесами культурної глобалізації та євроінтеграції. Відтік більшої 

частини обдарованої молоді на Захід, неповернення на Батьківщину перспективних 

фахівців, які здобували освіту в кращих університетах світу, треба вважати однім з 

критеріїв низької ефективності існуючих стратегій національно-патріотичного 

виховання. 

http://usw.com.ua/profiles/blogs/2031682:BlogPost:108014
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Національно-патріотичне виховання у добу глобалізації принципово 

відрізняється від його організації і змісту у доіндустріальному суспільстві. 

Американський психолог Л. Кольберг вважає, що в усіх культурах, незалежно від 

ступеня їхньої зрілості, існують однакові, інваріантні форми морального мислення 

індивідів, універсальні моральні принципи, норми й цінності. На цій підставі учений 

виділяє  три рівні у розвитку моральної свідомості: доконвенціональний, 

конвенціональний, постконвенціональний, відповідно до яких можемо говорити про 

конвенціональний і постконвенціональний патріотизм [1]. Конвенціональний 

патріотизм містить традиціоналістську мораль звичаїв, спирається на традиційні 

доброчинності. Cмисли поведінки і діяльності задає етика традицій та інституцій. 

Формою конвенціонального патріотизму є романтичний українській патріотизм, що 

зародився у XIX столітті в добу романтизму і пережив у наступному столітті декілька 

ренесансів. До цієї концепції патріотизму належить теорія інтегрального націоналізму. 

Спадком українського романтизму, інтеріоризації нераціонального життєвого світу 

сьогодні стала ідея національної перевершеності, захоплення романтикою негативної 

свободи у семантиках визволення, очищення, покарання і знищення. 

Культура постконвенціонального патріотизму є цілковито іншою, ніж 

патріотизм у добу становлення національних держав. Формування демократичного, 

консолідованого суспільства вимагає посилення довіри до особистості, її раціональної 

автономії, утвердження людської і національної гідності. У зв’язку з цим дуже 

важливим є завдання виховання зрілої вільної особистості, здатної оцінювати ситуацію, 

приймати рішення, мати персональне мислення. 

Система виховання такої людини, заснована на антропоцентричних та 

екологічних цінностях, спрямована на формування самореалізації, автономності, 

відповідальності особи. Таку людину має характеризувати вже не конвенціональна 

(внутрішня) мораль, а постконвенціональна (універсалістська), розбудована за 

принципом розуму і совісті особистості. Тому постконвенціональний патріотизм 

передбачає орієнтацію на совість як на керівний принцип поведінки, а також 

спирається на принцип взаємної поваги і довіри. Совість, що має інтерсуб’єктивне 

джерело, є моральним виміром самосвідомості. Причому «інша особа» у структурі 

самосвідомості може бути «дійсною» або «чисто ідеальною» особою [2, с. 124, 125]. 

Автономне вирішення совісті орієнтовано на універсальний принцип гранично 

узагальненої взаємності. К.-О. Апель зазначає, що «кожний індивід тільки тоді приймає 

автономне, відповідне до етичної раціональності рішення, коли максима його 

волевиявлення враховує погляд усіх можливих членів спільноти ідеальної комунікації 

[3, с. 301, 302]. 

Постконвенціональний патріотизм включає любов до малої та великої 

Батьківщини, що має містити, перш за все, дбайливе ставлення до її природи, спиратися 

на почуття причетності до збереження довкілля. У цьому контексті цілком очевидним 

стає розширення поля взаємодії патріотичного й екологічного виховання. Так, якщо в 

епоху становлення капіталізму мова йшла про збереження природнього ландшафту і 

біологічних видів на території національних держав, то в сучасних умовах екологічні 

проблеми, зокрема, зміна клімату, генетична інженерія тощо, торкаються всього 

людства. Тому виховання екологічної культури постає важливою складовою виховання 

національно-свідомої та глобалізованої людини. 

Особливу увагу у навчально-виховному процесі варто приділяти історичному 

досвіду численних аварій техногенного і антропогенного характеру, розглядати їх 

причини, акцентувати увагу на тому, що людство в цілому, і окрема людина зокрема, 

має відповідальніше ставиться до надбань науково-технічного прогресу. Безумовно, 

поширення технократичного типу мислення серед сучасної молоді потребує виховних 

стратегій, спрямованих на гармонізацію відносин у системі «людина-суспільство-

природа-техносфера». Приклад історичних подій, пов’язаних із техногенними 
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катастрофами, має переконувати молоду людину в необхідності критичного ставлення 

до досягнень науково-технічного прогресу. Ядерна катастрофа на українській 

Чорнобильській станції, на думку дослідників, є подією світового масштабу, що 

належить до того самого розряду, що й терористичний акт 11 вересня 2001 року [4, 

с. 75]. Саме приклад таких подій виховує почуття особистої відповідальності за сучасне 

й майбутнє «планетарного людства» (М. Култаєва). 

Література: 1 Kohlberg L. Stages of moral development as а basis for moral 

education. – Bangor: University Press, 1992. – 238p . 2 Єрмоленко А. М. Комунікативна 

практична філософія. Підручник. – К. : Лібра, 1999. – 488 с. 3 Апель К.–О. Дискурс і 

відповідальність: проблема переходу до постконвенціальної моралі / Пер. з нім. 

В. Купліна. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 430 с. 4 Ветланд А. В. Україна 

транснаціональна: транснаціональність, трансфер культур, перехресна історія // 

Україна. Процеси націотворення / Упор. Андрос Каппелер, пер. з нім. – К. : К.І.С., 

2011. – С. 61–80. 

ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМ НАУКОВИХ СТАЖУВАНЬ 

ТА ОБМІНІВ НА РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ* 

Д-р екон. наук, проф. Прокопенко О.В. 

Академія техніко-гуманітарна в м. Бєльсько-Бяла (Польща), 

Київський національний університет технологій та дизайну (Україна) 

У конкурентній боротьбі на освітньому ринку університети все більше 

звертають увагу на розвиток наукових компетенцій вчених, які забезпечують 

отримання якісних результатів наукових досліджень, в тому числі з отриманням 

відповідного фінансування, підвищують рейтинги університетів, роблять виші 

привабливими для бізнес-структур та абітурієнтів. 

Цілям активізації поліпшення дослідницьких компетенцій молодих і 

досвідчених науковців в сучасному глобалізованому освітньому просторі слугують 

різноманітні міжнародні програми наукових стажувань та обмінів. Збільшується 

кількість і підвищується якість таких міжнародних програм. Знайти підтримку можна 

як для невеличких дослідницьких ініціатив, так і для великомасштабних дослідницьких 

проектів, виконання яких потребує створення консорціуму університетів (часто разом з 

підприємницькими структурами, науковими організаціями або органами державного 

управління) або принаймні вчених з університетів різних країн. 

Автор мав щастя брати участь у наукових стажуваннях та програмах обміну 

різного рівня в різних країнах: в Білорусі, Болгарії, Естонії, Китаї, Польщі, Росії, 

Словаччині, Україні, Швейцарії, Швеції. 

На погляд автора, на даній конференції цікаво розглянути досвід проходження 

такого стажування в Ягеллонському університеті в польському місті Краків, яке наразі 

завершується. Наукове стажування, що триває місяць за підтримки отриманої на 

конкурсній основі стипендії Стипендіального Фонду Королеви Ядвіги, дозволило 

отримати цінні знання та наукові контакти, а також нові результати наукових 

досліджень у сучасних напрямках, що проводяться автором спільно з керівником 

наукового стажування і з використанням найкращих інструментів наукових досліджень 

з арсеналу наукового керівника і автора. 

Перед виїздом автор планував зосередити увагу на питаннях прекаріату – 

небезпечного соціального явища, яке нещодавно набуло швидких темпів розвитку в 

світі. Автор сподівався провести не лише теоретичні дослідження, а й провести 

опитування із залученням студентів Ягеллонського університету та студентів з 

України. Проте, стажування прийшлось на кінець зимового семестру в Ягеллонському 

університеті, і тому було важко залучити до дослідження студентів. Автор зосередився 
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на проведенні теоретичного дослідження та розробленні анкети. Вдалось зібрати 

цінний теоретичний матеріал, недоступний в Україні, а також підготувати анкету для 

проведення опитувань у майбутньому – у літньому семестрі 2017-18 навчального року. 

При цьому, стажист мав можливість обговорити напрямки наукових досліджень 

та інтереси викладачів кафедри управління людськими ресурсами та його завідувача і 

керівника стажування. З’ясувалося, що існує великий потенціал проведення спільних 

досліджень, оскільки маємо багато спільних наукових інтересів. В тому числі, керівник 

стажування почав досліджувати феномен наполегливості в польському суспільстві та 

хотів провести порівняльні дослідження, для яких був потрібен міжнародний партнер. 

Анкета, складена раніше, дозволила в короткий термін провести опитування. Автор 

здійснив теоретичний огляд проблематики наполегливості (багаті бібліотечні фонди 

дозволили автору зібрати достатньо матеріалу) та розробив гугл-форму для зручного 

проведення анкетування і аналізу його результатів. Як з’ясувалось, приймаюча кафедра 

ще не мала досвіду використання гугл-форми у своїх дослідженнях. Саме тому автор 

провів тренінг з використання цього дуже зручного інструменту дослідження: навчив 

працівників кафедри розробляти анкету різних типів, показав, як збирати та аналізувати 

зібрані результати. У той самий час автору було дуже цікаво дізнатись та зрозуміти, 

наскільки підхід до проведення такого дослідження керівника стажування відрізняється 

від підходу автора. Було корисно дізнатись про досвід проведення таких досліджень 

керівником стажування, який полягає у поступовому корегуванні анкети отримання 

перших результатів опитування, до отримання анкети гарного рівня у відповідності до 

поставлених цілей. 

Проходження стажування дозволило автору взяти участь у науковому семінарі 

«Виклики сучасної менеджерської роботи», де були представлені перші результати 

наукових досліджень, виконаних за підтримки Стипендіального Фонду Королеви 

Ядвіги. 

Наступні результати спільних досліджень, переважно стосовно феномену 

наполегливі, будуть представлені на Міжнародній науковій конференції "Менеджмент 

у ХХІ столітті" 9-11 травня, яка буде організована Академією техніко-гуманітарною в 

м. Бєльсько-Бяла та інших конференціях у Польщі, Україні та Білорусі. Після виступу 

на зазначеній конференції буде опубліковано статтю в журналі «Маркетинг і ринок». 

Остаточні результати дослідження будуть опубліковані в журналі «Проблеми та 

перспективи в управлінні», індексованому Web of Science. 

Було дуже приємно, що проходження стажування дозволило автору пройти 

тренінг з використання інструментарію бази даних Web of Science. 

Цікаво і корисно було ознайомитись із системою пунктування наукових 

публікацій у Польщі та адаптацією польських науковців до її правил. 

Під час стажування було обговорено існуючий потенціал подвійного 

керівництва магістерськими роботами та кандидатськими дисертаціями. Вже під час 

стажування керівник стажування була призначена другим керівником здобувача автора, 

який працює над темою, пов'язаною з розробкою ринкових стратегій для промислових 

підприємств (видано відповідний наказ ректора від 6 лютого 2018 р.). Подвійне 

керівництво повинно підвищити рівень результатів наукових досліджень. 

Перебування в м. Краків також сприяло поліпшенню видавничої політики 

Міжнародного журналу Ягеллонського університету "Сучасне управління", членами 

видавничої ради якого є автор і керівник стажування. 

Також проходження стажування дозволило обмінятись досвідом впровадження 

інновацій у навчальний процес та розвитку педагогічних інновацій на кафедрах. 

Спілкування під час стажування дозволило окреслили можливості спільних грантових 

програм тощо. 
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Отже, проведення спільних наукових досліджень під час стажування в 

Ягеллонському університеті в м. Краків в рамках стипендії Стипендіального Фонду 

Королеви Ядвігі було важливим, але далеко не єдиним результатом. 

При цьому, навіть на прикладі невеличкого наукового стажування можемо 

бачити, як міжнародні програми стажувань та обмінів чинять позитивний вплив на 

розвиток наукових компетенцій вчених як направляючої, так і приймаючої сторін. 

Також такі обміни зміцнюють та поглиблюють наукову співпрацю сторін. 
*За підтримки Стипендіального Фонду Королеви Ядвігі в Ягеллонському

університеті в м. Краків 

WEB-QUEST ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ІНТЕРАКТИВНА СКЛАДОВА 

ОН-ЛАЙНОВИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ 

Канд. екон. наук, викл. кафедри економіки Польова В.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Реалізація змішаного навчання як інструменту модернізації сучасної освіти 

вбачається в створенні нових педагогічних методик, що засновані на інтеграції 

традиційних підходів до організації навчального процесу, під час яких здійснюється 

безпосередня передача знань з технологіями електронного навчання. Однією з 

технологій digital learning, що нині широко використовується в навчальному процесі є 

таких різновид проектного навчання як web-quest (з англ. web – павутина, сітка, мере-

жа; quest – тривалий цілеспрямований пошук, який може бути пов’язаний з прикла-

дами або грою; також слугує для позначення одного з різновидів комп’ютерних ігор).  

Технологія web-quest широко використовується в навчальному процесі всіх 

країн світу на різних рівнях освіти. Її виникнення перш за все викликано тим, що 

наявність величезної кількості інформації в глобальній мережі та її якість не тільки не 

спрощують процес навчання та виконання завдань, а й, подекуди, ускладнюють його.  

Поняття «web-quest» введено у вжиток американськими професорами з 

університету Сан-Дієго (США), Доджем Б. та Марчом Т., у 1995 році, коли автори 

розробили інноваційні завдання та додатки до самостійної роботи студентів з метою 

інтеграції Інтернет-ресурсів в систему освіти та спонукання студентів до розширеного 

пошуку матеріалу, потрібного для кінцевого результату та звітності перед викладачем. 

З того часу десятки тисяч викладачів світу використовують дану технологію як 

найбільш комфортну та зрозумілу під час роботи з ресурсами в мережі Інтернет.   

Технологію web-quest розглядають у своїх дослідженнях багато науковців-

викладачів і кожен з них трактує дане поняття під різним кутом зору (табл. 1). 

Таблиця 1 – Трактування поняття «web-quest» 

Автор Визначення поняття 

1 2 

Додж Б. пошукова діяльність (або діяльність, що орієнтована на пошук), в 

процесі якої вся інформація, якою оперує студент, учень, або її 

частина, надходить з Інтернет-джерел 

Марч Т. побудована за принципом опор навчальна структура, що 

використовує посилання на суттєво важливі ресурси Інтернет і 

автентичну задачу з метою мотивації студентів, учнів до 

здійснення дослідницької проблеми з неоднозначним рішенням, 

розвиваючи в них уміння працювати як індивідуально, так і в групі 

(на заключному етапі) у процесі пошуку інформації та її 

перетворення в більш складне завдання 
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1 2 

Анохіна Н. один із засобів упровадження новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій для забезпечення доступності та 

ефективності освіти, удосконалення навчально-виховного процесу 

Ільченко О. методика, яка вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її 

аналізу, систематизувати, вирішувати поставлені задачі, розвивати 

пізнавальну діяльність та формувати ключову компетентність 

студента 

Ніколаєва Н. проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання 

якого використовуються інформаційні ресурси Інтернет 

Кононец Н. сукупність методів та прийомів організації дослідницької 

діяльності, для виконання якої учні здійснюють пошук інформації, 

використовуючи інтернет-ресурси з практичною метою 

Буховський Я. сайт в Інтернеті, з яким працюють учні, виконуючи ту чи іншу 

навчальну задачу; сукупність веб-сторінок з дизайном, що 

повторюється, певною тематикою, що об’єднана за змістом, 

навігацією і фізично находяться на одному веб-сервері 

Федоров О. освітній сайт, що присвячений самостійній дослідницькій роботі 

студентів, учнів (в групах) з певної теми на основі гіперпосилань на 

різні веб-сторінки 

Шестопалюк О. спеціальним чином організований вид орієнтованої на розв’язок 

проблеми дослідницької діяльності, для виконання якої студенти, 

учні здійснюють пошук інформації в мережі за вказаними 

адресами, опираючись на представлені педагогом опори 

В залежності від різних класифікаційних ознак розрізняють декілька видів web-

quest: 

- за просторовими межами реалізації:  closesystem web-quest, в якому 

інформація міститься в рамках одного веб-сайту або блогу й не виходить за його межі, 

та opensystem, в якому здобувачі освіти мають самостійно знайти матеріал для 

виконання завдання, користуючись порадами наставника та переліком рекомендованих 

джерел, лінків; 

- за часовими межами реалізації: короткострокові (реалізуються за 1-2 заняття), 

середньострокові (реалізуються більш, ніж за 2 заняття до тижня роботи) та 

довгострокові (розраховані від тижня до місяця, інколи на семестр або навіть рік); 

- за обсягом та форматом матеріалу, який викладач пропонує для вивчення: 

прості та складні (комбіновані); 

- за предметним змістом: моно- та міжпредметні квести (наприклад, економіка 

у поєднанні з історією та географією); 

- за формою проведення: групові та індивідуальні; 

- за метою: спрямовані на набуття знань і здійснення їх інтеграції в свою 

систему знань, та спрямовані на розширення і уточнення понять, явищ. 

Web-quest має таку структуру: вступ (формулювання теми, опис головних ролей 

учасників, сценарій, план роботи), основне / головне завдання та проміжні питання, на 

які студенти мають знайти відповідь, перелік корисних посилань, опис основних етапів 

роботи, критерії оцінювання підсумків виконаної роботи.  

Основні етапи підготовки та проведення веб-квесту: 

1) чітке формулювання теми (назви) web-quest, яка з першого слова повинна

заінтригувати студентів та сама по собі стати першою сходинкою мотивації до 

виконання завдання; 

2) визначення мети web-quest;
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3) обрання платформи для реалізації (сайт, блог, вікі-сайт, соціальна мережа,

веб-хмара тощо); 

4) визначення структури та часу (заняття, тиждень, місяць) проведення web-

quest; 

5) розроблення чітких інструкцій (путівника) з проходження web-quest;

6) розміщення всіх необхідних матеріалів на відповідних ресурсах (опис,

завдання, паспортичка (можливо з використанням GoogleForms), критерії оцінювання, 

гіперпосилання,  веб-лінки на ресурси та переходи між етапами web-quest (можливо з 

використанням QR-кодів), місце для завантаження та обговорення результатів, 

підсумкова анкета по кожному етапу виконання квесту та таблиця отриманих оцінок); 

6) визначення команд (ролей) учасників, стартування web-quest;

9) привселюдний захист результатів (за необхідності), підведення підсумків,

нагородження переможців. 

Функції, які реалізуються під час проходження web-quest; 

− освітня (активна пізнавальна діяльність та організація самостійної роботи 

студентів);  

− розвиваюча (підвищення інтересу до дисципліни, розвиток креативності та 

формування навичок роботи з інформаційними технологіями, спеціальним програмним 

забезпеченням, навичок публічних виступів, розширення кругозору, ерудиції тощо);  

− виховна (культивування співпраці, особистої відповідальності за виконану 

роботу тощо).   

Також перевагою даної технології є те, що web-quest може бути створений не 

лише викладачем, а й здобувачем освіти, тому web-quest може бути одночасно й 

інструментом виконання завдання, й його результатом, адже продукт виконання web-

quest може бути представлений не лише у вигляді усного виступу, мультимедійної 

презентації, буклету, довідника, журналістського розслідування, публікації до журналу, 

шпальти газети, відео-передачі, кросвордів та ребусів, короткометражки, ролика, аудіо-

запису, доповіді, есе, веб-сайту, а й у вигляді нового web-quest з низкою завдань. 

Таким чином студенти можуть стати активними співтворцями навчально-

виховного процесу та долучитися до співпраці в колективній чи груповій навчально-

дослідній діяльності. Web-quest – це саме та технологія, яка може додати нових 

вражень у навчанні та значно підвищити активність студентів. 

Література: 1. Dodge B. WebQuests: A technique for Internet-based learning // Distance 

Educator, 1995. – 1 (2). - P. 10–13. 2. Ільченко О. В. Використання webквестів у на-

вчальновиховному процесі.  [Електронний  ресурс] . – Режим доступу : 

http://osvita.ua/school/lessons_ summary/edu_technology/30113/. 3. Шестопалюк О. В. Веб-

квест – елемент всепроникаючого навчання : навчально-методичний посібник / О. В. 

Шестопалюк, Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія ; за ред. член-кор. НАПН України Гуревича Р. 

С. – Вінниця : ТОВ «Ландо ЛТД», 2014. – 349 с. 4. Бугайова Н.А., Вікторіна О.М. Квести і 

проекти з використанням Інтернету на уроках української мови і літератури : [навчально-

методичний посібник для вчителів української мови і літератури]. – Кіровоград: КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 64 с. 5. Сокол І.М. Веб-квест як 

інноваційний метод формування творчої особистості // Освіта та розвиток обдарованої 

особистості, 2013.- № 2(9). – С. 28-30. 6. Кадемія М. Ю., Шестопалюк О. В. Веб-квест у 

підготовці майбутніх учителів:навчально-методичний посібник / М. Ю. Кадемія, О. В. 

Шестопалюк. – Вінниця : ТОВ Фірма «Планер», 2015. – 155 с. 7. Савченко Л. 

Використання веб-квест технологій у вищий школі при підготовці майбутніх фахівців // 

Педагогіка вищої та середньої школи, 2017 – № 1 (50). – С. 67-74. 
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ПОРІВНЯННЯ СИСТЕМ КОНДИЦЮВАННЯ ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ 

КРИТЕРІЯМИ.  КАПІТАЛЬНІ ВИТРАТИ 

Канд. техн. наук, доц. Поволочко В.Б., канд. техн. наук, доц. Паламарчук О.Ю. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Величина капітальних витрат нерідко ставати визначальною при виборі варіанту 

системи кондиціонування. Багатозональні системи кондиціонування, до яких 

відносяться як VRF системи, так і системи «чиллер - фанкойли», призначені для 

обслуговування приміщень з різним тепловим режимом. Причому необхідно розділяти 

приміщення, тепловий режим яких може відрізнятися один від одного за величиною, і 

приміщення, величина тепло надлишків яких може відрізнятися і за величиною і за 

знаком. 

Для початку розглянемо приміщення, величина теплонадлишків яких 

відрізняється один від одного за величиною. До таких об'єктів кондиціонування 

відносяться приміщення, розташовані за різними фасадам будівлі. 

Так як функціональні залежності зміни теплонадлишків приміщень зовсім різні, 

неможливо використання систем кондиціонування з регулюванням потужності по 

якомусь одному приміщенню. Якщо налаштувати однозональну систему 

кондиціонування на підтримку температури внутрішнього повітря в одному з 

приміщень, то в інших приміщеннях може спостерігатися як переохолодження повітря, 

так і його недостатнє охолодження. Взагалі тепловий режим будь-яких приміщень є в 

більшій чи меншій мірі нерівномірним. Тому багатозональні системи кондиціонування 

є сьогодні єдиним варіантом, що забезпечує зростаючі вимоги до індивідуального 

комфорту користувачів. 

Регулювання потужності багатозональних систем кондиціонування проводиться, 

як по всій системі в цілому, так і індивідуально по приміщеннях (табл. 1) 

Таблиця 1 - Характеристики багатозональних систем кондиціонування повітря 

Характеристики 

багатозональних СКВ 
«Чиллер - фанкойли» VRF 

Припливна 

установка 

Тип системи 

Двотрубні фанкойли з 

триходовими 

вентилями і системою 

автоматизації 

Двотрубні VRF 

системи 

Виробник (модель) 
LENNOX 

(COMFAIR HC) 

GENERAL 

(серії J, S, Sup) 
Galanz 

Капітальні витрати за 

1 кВт 
700$-1500$ 720$ - 900$ 500$-1500$ 

Коефіцієнт енергетичної 

ефективності 
1,9 - 3,0 3,1 - 5,5 2.0-3.0 

У перехідний період забезпечення комфортного мікроклімату в приміщеннях 

офісних будівель можливо при застосуванні багатозональних СКВ, які дозволяють не 

тільки індивідуально регулювати витрата холоду або тепла, але і індивідуально 

змінювати режим роботи місцевого кондиціонера (внутрішнього блоку). Тепло-

надлишки таких приміщень можуть змінюватися не тільки за величиною, а й за знаком. 

Багатозональні системи кондиціонування з незалежним вибором режиму роботи 

з одного боку досить дорогі, але з точки зору енергоефективності та комфортності 

мікроклімату є вершиною розвитку кліматичної техніки. Користувачеві такої системи 

кондиціонування не треба думати про те, в якому режимі включена вся система і де 
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знаходиться «головний» пульт управління, він встановлює саме той режим і параметри 

повітря, які йому в даний момент необхідні (табл. 2) 

Таблиця 2 - Характеристики багатозональних систем кондиціонування повітря з 

незалежним вибором режиму роботи  

Характеристики 

багатозональних СКВ 
«Чиллер - фанкойли» VRF 

Тип системи 

Чотирьох трубні фанкойли з 

триходовими вентилями і 

системою автоматизації 

Трьох трубні VRF 

системи 

Виробник (модель) LENNOX (COMFAIR 4) GENERAL (серія S) 

Капітальні витрати за 1 кВт 950$-1700$ 900$ - 1200$ 

Коефіцієнт енергетичної 

ефективності 
1,0 - 3,0 3,1 – 8,0 

При виборі системи кондиціонування повітря необхідно в першу чергу 

враховувати характеристики об'єкта кондиціонування. Причому на кінцеву вартість 

впливає не тільки величина, але і характер зміни розрахункових теплонадлишків 

приміщень. Найбільш поширеними є на сьогодні багатозональні системи 

кондиціонування без можливості незалежного зміни режиму роботи, хоча найбільш 

функціональними (комфортними) є багатозональні СКВ з незалежним вибором режиму 

роботи. Трьохтрубні VRF системи кондиціонування, в порівнянні з іншими 

представниками класу багатозональних систем, мають максимальні показники 

енергетичної ефективності. 

Розподіл витрат за статтями «обладнання», «матеріали», «монтаж» для даних 

систем неоднаково. Вартість обладнання для VRF систем займає більшу частину 

капітальних витрат (74%). Для систем «чиллер - фанкойли» вартість обладнання значно 

менше і займає близько 50% капітальних витрат. 

Більший обсяг монтажних робіт для систем «чиллер - фанкойли» вимагає 

великих витрат за статтею «монтаж». У порівнянні з VRF системами вартість 

монтажних робіт в два рази більше. 

Великий вплив на вибір системи кондиціонування має питома вартість систем 

кондиціонування на 1 кВт потужності охолодження. 

Чим більше об'єкт кондиціонування, тим більше величина його теплонадлишків. 

А така характеристика обладнання, як потужність охолодження, значно впливає на 

питому вартість одного кВт холоду. Для систем «чиллер - фанкойли» відбувається 

значне зменшення питомої вартості обладнання при застосуванні більш потужного 

устаткування. А для VRF систем, що відрізняються модульним принципом побудови, 

або не відбувається зміни питомої вартості при зміні сумарної потужності, або 

відбувається збільшення питомої вартості (так як більший об'єкт вимагає більшої 

довжини сполучних трубопроводів). 

Тож питомі капітальні витрати значно залежать від характеристик і величини 

об'єкта кондиціонування. Якщо необхідна потужність охолодження менше 400 кВт 

питомі капітальні витрати менше для VRF систем, якщо більше 400 кВт - то для систем 

«чиллер - фанкойл». 

Література: 1. «Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях» Е. 

Белова; Евроклимат, Москва, 2006. 2. «Системы вентиляции и кондиционирования. 

Теория и практика. Новая редакция», В.Ананьев, Л. Балуева, А. Городов, В. Мурашко и 

др.; Евроклимат, Москва, 2003. 3.  «Мир климата» № 105 (2017). 4. Курылев Е.С. 

Холодильные установки / Курылев Е.С., Оносовский В.В., Румянцев Ю.Д. – СПб.: 

Политехника, 2002. – 576с. 5. http://www.airteck.ru/stati.html 

http://www.airteck.ru/stati.html
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ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПЕ: ВОЗМОЖНОСТИ, 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Ст. преп. каф. иностранных языков  Рябовол А.С. 

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 

Образование переживает период революции. Изменения, происходящие в 

образовании, сравнимы разве что только с введением в жизнь общества печатного 

станка и обязательного образования.  Трансформация образования при помощи 

Интернета и Big Data – это не только оснащение школ и университетов необходимым 

оборудованием. Существуют проекты, такие как онлайн-платформа Coursera, которая 

уже обучает 15 миллионов студентов. Образовательные видеоролики Академии Хан 

(Khan Academy) были просмотрены полмиллиарда раз, а его основатель, Салман Хан, 

стал первой знаменитостью цифрового обучения.  

Цифровая революция в области образования - это переворот в процессе препо-

давания и обучения. Универсальная (стандартная программа обучения) уступает место 

индивидуальной программе, адаптированной под каждого студента. И престиж элит-

ных учебных заведений становится менее важным, чем способности и навыки, которые 

имеет человек. Такие трансформации подвергаются жесткой критике теми людьми, кто 

относится к ним с недоверием. Ими же придуман термин «цифровое цунами».  

В ЕС дети в возрасте 7 лет уже умеют пользоваться Интернетом и 76% 

населения имеют к нему доступ. По мере того, как рабочие места становятся все более 

компьютеризированными, инвестиции в модернизацию образования будут продол-

жаться, что, несомненно, повысит конкурентоспособность ЕС на мировом рынке. В 

настоящее время практически 90% рабочих мест требуют базовых навыков работы на 

компьютере. Но как ни парадоксально в 2014 году такими навыками обладали не более 

49% граждан ЕС. Было принято решение о разработке стратегии  внедрения новых 

технологий и цифрового контента в дополнение к традиционным подходам к 

образованию. 

Сложность использования информационно-коммуникативных технологий 

состоит (ИКТ) в образовании состоит в том, что преподаватели имеют слабую 

подготовку в области цифровых технологий, хотя в более, чем половине стран ЕС 

подготовка по ИКТ является частью обучения преподавателей.  

Внедрение цифрового обучения  в образование предлагает ряд преимуществ: 

выбор собственного темпа обучения, отсутствие возрастных ограничений, исполь-

зование разнообразных учебных пособий бесплатно без географических ограничений, 

гибкое расписание. Также преподаватели могут обмениваться контентом с коллегами 

из разных стран. Считается, что такого рода обучение менее дорогостоящее, но как 

показали исследования, доказательств этому практически не существует.  

Трансформация образования требует ряд инноваций, а именно педагогических, 

организационных и технологических. Использование ИКТ, а особенно Интернета 

ознаменовало новую эру в разработке и преподавании курсов, что коренным образом 

отличается от традиционных методов образования. Все больше университетов ЕС 

подключаются к открытым образовательным ресурсам (ООР) и массовым открытым 

онлайн курсам (МООК).  

МООК (MOOC) появились в США в 2011г. как часть дистанционного обучения. 

Целью создания таких курсов, наряду с расширением возможностей для обучения, 

является улучшение качества обучения. Учебные заведения, предлагающие МООК, 

выдают сертификат о прохождении курсов. Курсы создаются частными или некоммер-

ческими организациями в партнерстве с университетами или преподавателями. 

Существует несколько поколений МООК. Последней разработкой преподавателей 

являются хМООК (xMOOC). Курсы, контент которых предоставлен экспертами в 
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предметной области, размещаются на веб-платформе и находятся в отрытом доступе.  

Идеей хМООК является обеспечение многократного запуска курсов на протяжении 

года, основываясь на непрерывном наборе студентов с привлечением лучших 

студентов, которые уже прошли курс и выступают в роли помощников преподавателей 

для каждого последующего курса. Из 13 существующих платформ наиболее 

известными являются, как упоминалось выше, Coursera (Стэнфордский университет) и 

eDx (Массачусетсткий технологический институт и Гарвардский университет) 

Однако, несмотря на все преимущества такого обучения, были высказаны 

опасения, что МООК не являются инновационным обучением, а просто являются 

попыткой коммерциализировать высшее образование. Отсутствие личного, вдумчивого 

взаимодействия между студентом и преподавателем способствует созданию «толпы», а 

не «сообщества», в котором могут развиваться образовательные отношения. 

В Европе наибольший интерес к таким ресурсам и курсами проявляют в 

Испании, Франции и Германии. Платформа Miríada X Испанского национального 

университета, которая является одной из 150, предназначена для облегчения 

сотрудничества между учебными заведениями Испании и Латинской Америки. Образо-

вательная платформа Французского цифрового портала является одним из 18 меро-

приятий, направленных на оцифровку обучения и преподавания во Франции. Немецкая 

платформа Inversity для онлайн обучения предлагает обучение на немецком и англий-

ском языках 

Исследования показали, что, несмотря на популярность и массовость онлайн 

обучения, исключающее взаимодействие студента с преподавателем, смешанное 

обучение является более предпочтительным вариантом. В этом случае преподаватель 

может тратить меньше времени на оценивание студента и больше уделять внимания 

преподаванию и созданию индивидуальных учебных планов для каждого студента. 

Хороший образовательный эффект имеют игровое обучение и видеоигры, 

которые мотивируют студента изучать менее популярные предметы. Сложные задачи 

побуждают игроков применять разные способы обучения и мышления. “Иммунная 

атака” - пример такой игры, инициированной Федерацией Американских ученых. Такая 

альтернатива традиционному методу обучения предлагается студентам для изучения 

комплексной биологии и иммунологии. Практикующие специалисты утверждают, что 

хорошие компьютерные игры развивают необходимые навыки в межфункциональной 

команде (т. е. каждый член команды является экспертом в определенной области, но 

способный понять всю роль других и даже заменить их, когда это необходимо). 

Литература: 1. Материалы брифинга European Parliamentary Research Service 

(EPRS) “New interactive strategies for teaching and learning” https://epthinktank.eu/2014/ 

04/01/digital-opportunities-for-education-in-the-eu/ 2. Электронный журнал “The European” 
http://www.theeuropean-magazine.com/joerg-draeger--2/10758-revolution-at-schools-and-universities 

РОЛЬ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Канд. екон. наук, доц. Сухорукова Т. Г. 

Український державний університет залізничного транспорту 

Швидко мінливі реалії економіки вимагають відповідних змін в системі освіти.  

Потреба в постійно поновлюваних знаннях відчувають більшість галузей економіки, 

оскільки відмітною особливістю сучасного економічного розвитку є висока 

інформаційна оснащеність виробничого процесу.   

Саме стрімка інформатизація виробництва активізує появу і розвиток всіляких 

курсів, тренінгів, семінарів і т. д.  Жорстка конкуренція (і на ринку товарів, і на ринку 

праці) стимулює отримання нових знань.  Встановлено, що для підтримки кваліфікації 

https://epthinktank.eu/2014/04/01/digital-opportunities-for-education-in-the-eu/
https://epthinktank.eu/2014/04/01/digital-opportunities-for-education-in-the-eu/
http://www.theeuropean-magazine.com/joerg-draeger--2/10758-revolution-at-schools-and-universities
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робітників і фахівців на належному рівні в умовах сучасного виробництва необхідне 

проведення їх цільового навчання кожні 2-3 роки.  З метою забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства необхідно, щоб 30% співробітників щорічно 

проходили стажування [1]. 

Необхідно пам'ятати, що інтелектуальний капітал плюс інформація - це актив, 

який має суттєві особливості, пов'язані з високим ступенем інвестиційного ризику: на 

відміну від інших активів, він характеризується зменшенням прибутковості, але 

потребує постійного оновлення.  Якщо в XIX столітті основним джерелом влади були 

гроші, то сьогодні цю роль виконують знання, наймані працівники перетворюються в 

експертів і партнерів, що радикально змінює саму філософію менеджменту [2]. 

Всі ці факти демонструють особливу роль системи освіти в розвитку сучасного 

суспільства, відмітною особливістю якого є стрімкий розвиток інноваційних процесів в 

сфері освіти.   

Мета освіти - сприяння і допомогу людині в оволодінні способами культурного 

самовизначення, самореалізації і само реабілітації, в розумінні самого себе.  Змістом 

освіти має стати не просто передача знань, умінь і навичок, а врівноважене розвиток 

фізичної, розумової, вольової, моральної, ціннісної та інших сфер [3].   

Головне завдання освітньої системи - навчити майбутніх фахівців самостійно 

приймати рішення, які вони повинні базувати на інноваціях професійної праці. 

Термін «педагогічна технологія» зародився в середині 60-х років ХХ століття в 

США і швидко увійшов в лексикон усіх розвинених країн.  Наведемо лише одне 

визначення педагогічної технології, враховуючи обмежений обсяг тез: педагогічна 

технологія - це взаємодії вчителів і учнів в будь-якій області діяльності, організовані на 

основі чіткого структурування, систематизації, програмування, алгоритмізації, 

стандартизації способів і прийомів навчання і виховання, з використанням 

комп'ютеризації та технічних  коштів [4]. 

З одного боку, педагогічні технології - це сукупність методів і засобів обробки, 

уявлення, зміни і пред'явлення навчальної інформації, з іншого - це наука про способи 

впливу викладача на студентів в процесі навчання з використанням необхідних 

технічних або інформаційних засобів.  У педагогічних технологіях зміст, методи і 

засоби навчання знаходяться у взаємозв'язку і взаємозумовленості.  Педагогічна 

майстерність викладача вузу полягає в тому, щоб відібрати потрібний зміст, 

застосувати оптимальні методи і засоби навчання відповідно до програми і 

поставленими освітніми завданнями [5].   

Сьогодні педагогічна технологія - це дослідження з метою виявити принципи і 

розробити прийоми оптимізації освітнього процесу шляхом аналізу факторів, що 

підвищують освітню ефективність, шляхом конструювання і застосування прийомів і 

матеріалів, а також за допомогою оцінки застосовуваних методів. 

Хотілося б привести результати досліджень Н. В.  Асташкіної з приводу 

основних характеристик нової педагогічної формули, до яких вона відносить:  

• самостійна діяльність учасників педагогічного процесу;

• навчання саме по собі евристичне і завжди оригінальне;

• об'єкти пізнаються критично на відміну від некритичної достовірності, наданої

в класичній педагогіці;  • головною фігурою в процесі навчання є людина; 

• формуються якості творця нових об'єктивних можливостей для майбутньої

діяльності;  

• задоволення глибинної людської потреби в освітньому самоствердженні;

• культивування евристичного типу активного освітнього мислення і поведінки;

• органічність, заглибленість і циклічна прискореність пізнавальних дій, які

залучають учнів до процесу отримання і оцінки освітньої інформації, навичок 

оперування нею [4]. 
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Аналіз педагогічної літератури показав, що принципово важливою стороною в 

педагогічній технології є позиція того, хто навчається в освітньому процесі та 

ставлення до нього з боку викладача.  Тут виділяється декілька типів технологій:  

а) авторитарні технології, в яких педагог є «одноосібним суб'єктом навчально-

виховного процесу, а навчається є лише« об'єкт »,« гвинтик ».  Вони відрізняються 

жорсткою організацією процесу навчання, придушенням ініціативи і самостійності 

учнів, застосуванням вимог і примусу;   

б) високим ступенем неуваги до особистості учнів відрізняються 

дидактоцентричні технології, в яких також панують суб'єкт - об'єктні відносини 

педагога і студента, пріоритет навчання перед вихованням, і найголовнішими 

факторами формування особистості вважаються дидактичні засоби.  Дидактоцентричні 

технології в ряді джерел називають технократичними;  проте останній термін, на 

відміну від першого, більше відноситься до характеру змісту, а не до стилю 

педагогічних відносин; 

в) особистісно-орієнтовані технології ставлять у центр всієї освітньої системи 

особистість того, хто навчається, забезпечення комфортних, безконфліктних і 

безпечних умов її розвитку, реалізації її природних потенціалів.  Особистість студента 

в цій технології не тільки суб'єкт, але і суб'єкт пріоритетний;  вона є метою освітньої 

системи, а не засобом досягнення будь-якої абстрактній мети (що має місце в 

авторитарних і дидактоцентричних технологіях).  Такі технології називають ще 

антропоцентричними. 

Сучасні технології освіти мають бути спрямовані на розвиток людського 

потенціалу.  Це дозволить кожному працівникові в перспективі надати своїй 

практичній діяльності творчий і творчий характер.   

У висновку хотілося б відзначити, що пошуком передових форм освіти зайняті всі 

країни світу, незалежно від рівня розвитку їх економік.  Однак, тільки передові країни 

розуміють, що розвиток освіти - це вклад в майбутнє, тобто  вони постійно розвивають 

тактичні прийоми освітніх систем виходячи з сформульованої стратегії освіти. 

Література: 1. Сухорукова Т.Г. Проблемы информационной защищенности 

предприятия / Т.Г. Сухорукова // Вісник ХДЕУ. – 1998. - №3 (7). – С. 75-77. 2. Dessler 

Gary. Management: Principles & Practices for Tomorrow's Leaders and Student CD, Third 

Edition [Електронный ресурс] / Dessler Gary . – Режим доступу: 
http://www.booksprice.ru/books/89283.html 3. Сухорукова Т.Г, Боровик Ю.Т.

Необходимость развития философии образования в современных условиях // Харків. – 

Вісник економіки і промисловості. – 2016 - № 55. – С. 166-172 4. Асташкина Н.В.

Индивидуализация высшего гуманитарного образования [Текст] / Н. В. Асташкина. – 

М. :Н. Новгород, 2000. – 324 с. 5.  Современные образовательные технологии в учебном 

процессе вуза [Текст]: методическое пособие / авт.-сост. Н. Э. Касаткина, Т. К. 

Градусова, Т. А. Жукова, Е. А. Кагакина, О. М. Колупаева, Г. Г. Солодова, И. В. 

Тимонина; отв. ред. Н. Э. Касаткина. – Кемерово: ГОУ «КРИРПО», 2011. – 237 с 

ВЛИЯНИЕ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ В КЕЙС-ЧЕМПИОНАТАХ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

И КОМПЕТЕНЦИЙ 

Канд. екон. наук, доц. Федорова В.А. 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

Одной из наиболее важных проблем, стоящих перед будущими выпускниками 

вузов, является трудоустройство и отсутствие практического опыта. Обучение в 

высших учебных заведениях, а также прохождение различных курсов позволяет 

http://www.booksprice.ru/books/89283.html
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получить лишь теоретические знания и документ об образовании. Одним из путей 

решения указанных проблем является участие студентов вузов в кейс-чемпионатах. 

Кейс представляет собой описание проблемной ситуации (экономической, 

социальной, бизнес-ситуации) в определенной компании, которую можно решить 

многими способами. В свою очередь, кейс-чемпионат – это чемпионат по решению 

кейсов, который проводится среди студентов вузов с целью поиска оригинальных идей 

для кейсодателей. Кейсодатели – это ведущие компании, являющиеся авторами кейсов. 

В общем случае кейс-чемпионат проводится в несколько этапов, отвечающих 

ключевым необходимым навыкам любого менеджера, предпринимателя или 

руководителя проекта: 

1 этап – создание команды и ее регистрация. Участие в чемпионате требует 

создания команды, поскольку кейс описывает ситуацию, в решении которой в реальных 

условиях принимают участие несколько сотрудников или отделов компании. 

Необходимость в наличии команды объясняется тем, что каждый ее член выполняет 

определенную роль. В идеале таких ролей должно быть четыре:  

1) лидер, назначение которого направлять всех участников команды, следить за

ходом работы и выполнением поставленных задач; 

2) слайд-мейкер, придумывающий новые, нестандартные идеи, а также создаю-

щий презентацию; 

3) финансист, осуществляющий расчеты, построение графиков и математи-

ческих моделей; необходим для финансового обоснования идеи и расчета стоимости ее 

реализации; 

4) аналитик, корректирующий предложенные идеи, презентацию, расчеты.

Участие в чемпионате позволит студентам примерить на себе те или иные роли 

и сделать вывод о том, какая роль для них является наиболее подходящей. 

Команда во главе с лидером осуществляет выбор кейса для решения и 

формирует идеи. В этот период, как правило, организовывается экскурсия в компанию, 

а также активное общение с кейсодателями. 

2 этап – обычно проводится заочно. Участники чемпионата отправляют 

кейсодателю по электронной почте бизнес-решения либо в виде текста, либо в виде 

презентации с подробным описанием предложений. 

3 этап – полуфинал чемпионата. Из общего количества бизнес-идей компания 

выбирает наиболее интересные, участники которых в последующем приглашаются на 

личную встречу с руководством для публичной презентации идеи. 

4 этап – финал чемпионата, на котором команды презентуют отобранные 

кейсодателями идеи. Судьи чемпионата сравнивают и оценивают качественные, 

количественные факторы, предпринимательский подход и выбирают победителей. 

Основными преимуществами участия студентов вузов в кейс-чемпионатах 

являются следующие: 

– практический опыт решения реальных задач;

– приобретение полезных знакомств с потенциальными работодателями, а также

участниками других команд; 

– любой чемпионат подразумевает организацию бизнес-экскурсии в компанию,

личную встречу с топ-менеджментом, что позволит студентам получить представление 

об особенностях работы компании, основных должностях и т.д.; 

– получение фирменных сертификатов от компаний, которые можно

впоследствии отразить в резюме при поиске работы; 

– устройство на работу или стажировку, поскольку в качестве кейсодателей

выступают ведущие топ-компании, являющиеся лидерами на рынке труда; 

– стимулирование интереса к учебе в вузе. Общение с успешными

предпринимателями вдохновляет студентов к получению новых знаний, стремление 

повысить интеллектуальный уровень; 
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– опыт командной работы. В настоящее время работодатели очень ценят умение

работать сообща, поскольку это развивает креативное мышление, терпимость, умение 

находить компромиссы, конструктивно воспринимать критику, эффективно 

организовывать обратную связь, сдерживать личные амбиции и т.д.; 

– опыт публичных выступлений. Письменная форма проверки уровня знаний

студентов негативно сказывается на умении высказывать свою точку зрения, а также 

держаться на публике. Практика выступлений студентов на подобных чемпионатах 

позволяет адаптироваться к большой аудитории, грамотно формулировать свои мысли; 

– получение информации о требованиях рынка труда. Общение с топ-

менеджерами компаний позволит студентам сформировать перечень навыков и 

компетенций, которыми должен обладать претендент на ту или иную должность. Это 

позволит своевременно и основательно подготовиться к будущей профессии; 

– возможность повышения стипендиального рейтинга, поскольку 

стипендиальные комиссии учитывают полученные сертификаты при начислении 

стипендий; 

– получение ценных призов.

Таким образом, участие студентов в чемпионатах по решению бизнес-кейсов 

позволит им применить полученные в вузе теоретические знания на практике, в 

действующем бизнесе, а также сформировать профессиональные навыки и 

компетенции. 

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Канд. экон. наук, доц. Федотова Т.А., ст. Калугина Ю.С. 

Днипровский национальный университет им. О. Гончара 

Международное сотрудничество и интеграционные процессы играют важную 

роль во всех сферах общественной жизни и являются одним из основных приоритетов 

развития образования. Высшее образование на современном этапе становится все более 

открытым и не ограничивается границами той или иной страны. На современном этапе 

к решению образовательных проблем привлекается все международное сообщество. 

Традиционно украинские вузы всегда тесно сотрудничали с зарубежными 

высшими школами. Ведущие высшие учебные заведения современной Украины со 

времени своего основания формировались и развивались на прочном фундаменте 

европейских университетских традиций. Так, интенсивно международные связи 

развивались во Львовском и Черновицком университетах, которые были подчинены 

Австро-Венгерской империи. 

На сегодняшний день, сотрудничество с зарубежными университетами лучше 

налажено в ведущих национальных высших учебных заведениях Украины. Так, 

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко регулярно, интенсивно и 

результативно сотрудничает с немецкими университетами. Еще до вступления 

Украины в Болонский процесс за границу для обучения, исследований и 

преподавательской работы выезжало около 800 преподавателей, ученых и студентов, из 

них более 70 человек в Германию. Подобный уровень интенсивности академических 

обменов (70-80 человек в год) поддерживается с Россией и Польшей. Второй по 

интенсивности обменов группу стран составляют Чехия, Франция и США (20-40 

человек). Третью группу стран составляют Великобритания, Италия, Швеция и 

Австрия. 

Конечно, поток академических обменов в направлении с востока на запад 

значительно отличается. К сожалению, существуют определенные обстоятельства и 

факторы, которые сегодня ограничивают или даже тормозят наше сотрудничество с 
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зарубежными университетами. Во-первых, это общая ситуация в Украине, которая все 

еще переживает изменения во всех сферах общественной жизни. Государственное 

финансирование образования пока недостаточно. Во-вторых, развитие академических 

обменов с центральноевропейскими университетами сдерживает уровень владения 

иностранными языками наших студентов и преподавателей. В-третьих, со времени 

обретения независимости Украина начала реформирования своей системы образования. 

Этот процесс еще не завершен. Но одно из основных направлений этой реформы уже 

определено - это переориентация на многоступенчатую систему высшего образования 

(бакалавр – магистр - доктор философии), что не может не сказаться на академических 

обменах с вузами стран Центральной Европы [1]. Углубление интеграционных 

процессов всех сфер жизнедеятельности общества, усиление контактов и обмена 

опытом между европейскими странами и странами мира требует от сферы высшего 

образования более широкого привлечения талантливой молодежи к участию в процессе 

совершенствования. 

В современных условиях высшее образование характеризуется 

инновационностью, что обеспечивается действенностью механизмов интеграции. 

Большую роль в повышении качества профессиональной подготовки студентов играет 

участие в программе Европейского Союза – Tempus / Tacis, общая цель которой 

заключается в поддержке социальных и экономических преобразований в странах-

партнерах. Ее реализация происходит в том числе и через совершенствование систем 

высшего образования в этих странах на основе взаимодействия с учебными 

заведениями как членов Европейского Союза, так и стран, которые к нему не 

относятся. Основные направления реализации данной программы достаточно 

разносторонние. Они нарабатывались постепенно с середины 90-х годов прошлого 

века, когда украинские вузы стали партнерами таких международных проектов по 

программе Tempus / Tacis как AGFED; SusFood; Susfarm; AGRIPOL. Например, по 

программе Tempus / Tacis осуществляется проект «AGRIPOL», задачами которого 

является проведение коммуникативного тренинга, ознакомление с технологиями тайм-

менеджмента, стратегиями регулирования конфликтов в профессиональной и деловой 

сферах [2]. 

Программа Tempus / Tacis реализует целый ряд задач. Среди них особое место 

занимает помощь вузов при создании новых и реорганизация существующих 

образовательных программ, курсов. Работа в международном проекте позволяет ввести 

за счет вариативной части в учебные планы новые дисциплины. За счет средств проекта 

выдаются методические пособия, монографии, учебные пособия, создаются учебные 

пособия с участием международного коллектива: ученых университетов-партнеров и 

украинских вузов. 

Программа Tempus / Tacis реализует задачи еще одного направления - это 

предоставление материальной помощи вузов по совершенствованию материально-

технической, методической базы профессиональной подготовки. 

По программе Tempus / Tacis осуществляется стажировка преподавателей в 

европейских вузах-партнерах украинских вузов, имеет большое значение в 

направлении повышения качества профессиональной подготовки студентов. 

Стажировка имеет разные сроки: от одной недели до трех месяцев. Кратковременное 

пребывание в другом вузе обеспечивает изучение опыта организации учебного 

процесса, ознакомление с технологиями интерактивного обучения, с особенностями 

проведения занятий практической направленности и организации производственной 

практики. 

Таким образом, сейчас открыты новые перспективы в сотрудничестве 

отечественных высших учебных заведений с зарубежными вузами. Обмен 

преподавателями и студентами как реализация Болонских договоренностей в части 

повышения академической мобильности, проведение совместных совещаний и 
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научных форумов, обмен научными публикациями, проведение совместных научных 

исследований, стажировки в университетах создает систему международного 

образования, позволяющие повышать качество образования. 

Литература: 1. Лутаєва Т. В. Теорія і практика вищої професійної освіти в 

Україні : навч.-метод. посіб. / Т. В. Лутаєва. – Х. : НФаУ, 2014. – 104 с. 2. Товканець Г. 

В. Університетська освіта / Г. В. Товканець. – К.: Кондор, 2011. – 192 с. 

АВТОРСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ОСНОВА РІВНЯ 

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА 

Вчитель фізики, заслужений вчитель України Чернець Т.Й. 

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Харківської міської 

ради Харківської області 

директор Коломієць С.Р. 

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №166 «Вертикаль» 

Харківської міської ради Харківської області 

доц. Єгоров В.О. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Скажи мені – і я забуду; 

покажи мені – і я запам’ятаю; 

дай мені зробити – і я зрозумію. 

    Китайська мудрість 

Сьогодні в Україні йде становлення нової системи навчання, орієнтованої на 

входження в європейський освітній простір. Цей процес супроводжується істотними 

інноваційними змінами в педагогічній теорії та практиці навчального-виховного 

процесу, а, отже, і в системі сучасної освіти. 

Відбувається зміна освітньої парадигми: пропонуються новий зміст, нові 

підходи, нове право, інші відношення та поведінка, інший педагогічний менталітет. 

Зміст освіти збагачується новими процесуальними вміннями, розвитком 

здібностей оперування інформацією, творчим вирішенням проблем науки та ринкової 

практики з акцентом на індивідуалізацію освітніх програм. 

Традиційні способи отримання інформації – усна та письмова мова, телефонний 

та радіозв’язок віддають своє місце комп’ютерним засобам навчання, використанню 

телекомунікаційних мереж: від локальної мережі всередині начального закладу до 

мережі глобального масштабу - Інтернет. 

Актуальність проблеми технологізації освіти пояснюється стрімким 

розповсюдженням різноманітних інновацій, в тому числі нових педагогічних 

технологій, з однієї сторони, та недостатнім володінням ними педагогами, з другої. 

Використання ж у педагогічній діяльності різноманітних освітніх технологій дозволяє 

вчителям, викладачам університетів та науковцям підвищити мотивацію тих, що 

навчаються, професійно-практичну направленість занять, а відтак, досягати більш 

гарантованих запланованих результатів у своїй професійно-педагогічній діяльності. 

Оновлення освіти сьогодні вимагає від педагогів знань тенденцій інноваційних 

змін в системі сучасної освіти, відмінностей традиційної, розвиваючої і особистісно 

зорієнтованої системи навчання, розуміння суті педагогічної технології, знання 

інтерактивних форм і методів навчання, критеріїв технологічності, володіння 

технологіями цілепокладання, проектування, діагностування, проектування 

оптимальної авторської методичної системи, розвинених дидактичних, рефлективних, 

проектних, діагностичних умінь, а також умінь аналізувати та оцінювати власний 
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індивідуальний стиль, особливості та ефективність педагогічних технологій, які 

використовуються у педагогічній діяльності в цілому. 

Особлива роль у цьому оновленні відводиться авторській педагогічній 

технології. Авторська педагогічна технологія – це сукупність психолого-педагогічних 

установок і методичних прийомів педагога, що вирізняються оригінальністю їх 

сукупності в цілісній системі відповідно до єдиного замислу та особистого досвіду 

вчителя. Засадами для проектування сучаснім педагогом авторських педагогічних 

технологій є: 

- успіхи та досягнення сучасної науки (дидактики, психології, методики та ін.); 

- передовий педагогічний досвід; 

- власний професійний досвід, інтуїція, рівень професійного розвитку; 

- відповідність технології особливостям навчального процесу навчального 

закладу; 

- системна сумісність технології існуючим педагогічним процесом; 

- оцінка ефективності нової технології в порівнянні з наявними результатами; 

- дані про відтворення досвіду застосування даної технології в інших 

однотипних умовах; 

- відповідність форм і методів основним цілям навчання на даному етапі; 

- відповідність методів змісту навчання; 

- врахування психологічних можливостей учнів; 

- врахування рівня навчальної та виховної підготовленості школярів; 

- врахування особливостей груп (класних колективів); 

- вибір і створення системи діагностики, що дозволяє вчителеві змістовно 

інтерпретувати результати; 

- розробка системи профілактики труднощів і раціональної колекційної роботи з 

учнями. 

Тому проектуючи авторську технологію, необхідним є її опис за рівнями: 

1-ий рівень – концептуальний, який вирішує складні задачі, котрі вирішуються 

технологією, описує сутність технології, основні елементи та компоненти, їхні функції; 

2-ий рівень – процедурний, що розкриває сутність кожного компонента в 

процедурі створення, впровадження та розвитку нових педагогічних технологій; 

3-ій рівень – предметно-конкретний, який представляє сутність, етапність, зміст 

конкретної розробки нової педагогічної технології з того чи іншого навчального 

предмета; 

4-ий рівень – матеріалізація технології. Тут надається опис можливих результатів 

і виходів, які завершують опис нової педагогічної технології та забезпечують її 

повноцінне впровадження та функціонування в практиці роботи школи або вищого 

навчального закладу. 

В українській освіті сьогодні працює принцип варіативності навчання, який дає 

можливість педагогічним колективам навчальних закладів вибирати та конструювати 

педагогічний процес за будь-якою моделлю, в т. ч. авторською. В цьому напрямку йде 

прогрес освіти: розробка різних варіантів змісту, використання можливостей сучасної 

дидактики в підвищенні ефективності освітніх структур; наукова розробка та практичне 

обґрунтування нових ідей та технологій. 

Література 1. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 

651-XIV (редакція станом на 28.09.2017). 2. Андрущенко В. Модернізація педагогічної 

освіти України в контексті  Болонського  процесу /  В. Андрущенко //  Вища освіта 

України. – 2004. – № 1. – С. 5–9. 3. Зязюн І. Філософія поступу і прогнозу освітньої 

системи // Педагогічна  майстерність:  проблеми,  пошуки,  перспективи: Монографія. – 

К., Глухів. – РВВ ГДПУ, 2005. – 234 с. 
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СЕКЦІЯ 4 

СУЧАСНІ ТРЕНДИ В ОСВІТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВІСТЬ 

ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В 

СУЧАСНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Д-р екон. наук, проф. Балджи М.Д. 

Одеський національний економічний університет 

Проблеми сучасного освітнього процеси тісним чином пов’язані зі змінами, які 

відбуваються в суспільстві, науці, техніці. Молодь швидко адаптується до новітнього 

технічного та інформаційного середовища, в той час як старше покоління (часто 

переважаюче у навчальних закладах) складно пристосується до нових умов. Здавалося, 

вихід в цій ситуації можна знайти, оновивши викладацький склад, але це не вирішить 

існуючу проблему завдяки багатьом чинникам, одним з вагоміших виступає досвід. 

В такому випадку на допомогу викладачу може прийти застосування методів 

експериментальної економіки. Науковці визначають експериментальну економіку як 

«напрямок економічної науки, присвячений використанню методу контрольованого 

експерименту з метою тестування економічних теорій і вивчення поведінки 

економічних суб’єктів» [1, с. 181]. В педагогічній літературі [2, 3, 4] процес навчання 

розглядається переважно як взаємодія двох осіб, викреслюючи саму можливість 

здобувати знання самоосвітою чи застосовуючи інші сучасні методи навчання. Саме 

тому, нами проведено аналогію між підходами експериментальної економіки та 

освітнім процесом в економічних закладах вищої освіти. 

Предметом дослідження експериментальної економіки виступає експеримент 

[5]. І саме він надзвичайно цікавий для студентів за декількома факторами: 

прив’язаністю до практики, можливістю власної участі, залучення набутих знань і 

вмінь та швидка можливість їх перевірки серед однодумців. 

В якості об’єкту експериментальної економіки діють економічні суб’єкти, якими 

в начальному процесі виступають студенти і викладач. Вони разом моделюють певну 

ситуацію, аналізують й обґрунтовують різні варіанти, які максимально наближенні до 

реальної життєвої ситуації. 

Розглядаючи можливості застосування експериментальної економіки в навчаль-

ному процесі вважаємо за доречне простежити взаємозв’язок між функціями експери-

ментальної економіки та функціями навчання (рис.1). За основу виділення функцій 

експериментальної економіки обрані ті, що були запропоновані А.Д. Біляєвою [6]. 

 

Рисунок 1 - Взаємозв’язок між функціями експериментальної економіки та 

функціями навчання 
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В процесі навчання економічних дисциплін неабияке значення набуває 

експериментальний пошук певної ситуації. Суб’єктами такого експерименту можуть 

виступати як абстракті гравці (покупці й продавці), так і студенти в академічних 

групах, які «програють» обрану ситуацію й знаходять відповідні рішення.  При чому 

поведінка учасників експерименту контролюється й моделюється викладачем. Обрані 

ситуації мають враховувати поведінкову ситуацію як менеджерів, так і споживачів, 

доводячи ситуацію до максимальної наближеної до реалістичної. Це  стає можливим із 

застосуванням ситуаційних завдань з економічної теорії, економіки підприємств, теорії 

ймовірності, ризикології, поведінкової економіки. 

На сьогодні в науці активно досліджуються психологічні аспекти поведінки, 

пов’язані з певними економічними ситуаціями. Моделювання таких моментів в 

навчальному процесі можливе при проведенні ділових ігор та аналізу їх результатів. 

При чому доречно зазначити, що розважальний елементі в грі виступає тільки 

способом, який здатний ввести студента в проблему, показати, що знання теорії дійсно 

допоможе йому у майбутній професійної діяльності. Перевага розважальних елементів 

доводить весь зміст гри до фарсу.  

Сучасні умови підвищення вимог до професійних якостей націлюють на 

формування фахових особистісних якостей, які дозволяють професіоналам відрізнятися 

творчим типом мислення, ініціативністю і самостійністю при прийнятті рішень. 

Побудова й правила проведення ділових ігор повинні відображати логіку практичної 

діяльності, психологічну поведінку споживачів, імовірність настання тієї чи іншої 

ситуації, тому й вони є ефективним засобом засвоювання знань, формування вмінь й 

набуття навичок для фахівця. Гра дає досвід узгодження інтересів, знаходження рішень 

при взаємодії економічних систем з різними інтересами.  

В навчальному процесі положення експериментальної економіки можуть бути 

застосовані й при написанні курсових і дипломних проектів, коли є потреба перевірити 

передбачення економічної теорії там, де випробування на реальних даних ускладнена 

чи в принципі неможлива.  

Таким чином, проникнення методів експериментальної економіки в освіту є 

об’єктивним і безповоротним процесом. Застосування навчальних економічних 

експериментів можна вважати як один з найважливіших компонентів в системі 

економічної освіти, який дозволяє домогтися більш високого ступеня залучення 

студентів до процесу навчання. Молодь звикла до інтерактивної діяльності внаслідок 

контакту з комп'ютерними програмами. І саме експериментальна економіка дозволяє 

пристосується до таких змін студентської аудиторії. 

Література: 1. Длугопольський О., Івашук Ю. Ретроспектива світової 

економічної думки // О. Длугопольський, Ю. Івашук // Вісник ТНЕУ. – 2014. – №1. – С. 

180-193. 2.Зайченко І.В. Педагогіка: підручник / І.В. Зайченко. – 3-тє видання, 

перероблене та доповнене – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 608 с. 3.  Галузяк В.М. 

Педагогіка: навч. посіб. / В.М. Галузяк, М.І. Сметанський, В.І. Шахов. – Вінниця : 

Державна картографічна фабрика, 2007. – 399 с. 4. Пащенко М.І. Педагогіка: навч. 

посіб. / М.І Пащенко, І.В. Красноштан. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 228 с. 5. 

Smith V.L. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 

2002 / V. L. Smith [Electronic resource]. – Access  mode : http:// www. nobelprize. org. 6. 

Беляева А.Д. История зарождения экспериментальной экономики / А.Д. Беляева // 

Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 2013. – №3 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/istoriya-

zarozhdeniya-eksperimentalnoy-ekonomiki 
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СИСТЕМА ОСВІТИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ, 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 

Канд. екон .наук, доц. Блага В.В. 

Харківський національний автомобільно-дорожній  університет 

Найхарактернішою і загальновизнаною особливістю сучасності на межі 

тисячоліть слід визнати кризу освіти, яка набула загальносвітових масштабів і пов'язана 

зі зміною її соціальної ролі. ХХ століття було відзначено величезними досягненнями в 

сфері освіти, які стали підґрунтям як колосальних соціальних перетворень, так і 

науково-технічного прогресу, характерних для цього століття. 

Сьогодні на перший план вийшли вміння працювати з інформацією (добувати, 

обробляти, використовувати), а також здатність реагувати і ефективно використовувати 

стрімко виникаючи і розвиваючи інновації. При цьому традиційна система освіти, 

заснована на принципах освіти, спрямованих на трансляцію знань, збереження і 

відтворення духовного досвіду, соціалізацію особистості, яка визначається станом 

суспільства і відповідає «соціальному замовленню», стає неефективною в умовах 

зростаючої інформаційної динаміки, глобалізації та модернізації суспільства. 

Проблемними в системі освіти є порушення послідовності між середньою і 

вищою ланкою системи освіти. Вступ нових правил прийому абітурієнтів тільки за 

результатами ЗНО фактично усунув викладачів вузів від процесу набору молодих 

людей для подальшого навчання. За даними ряду соціологічних досліджень дві третини 

батьків і вузівських викладачів вважають рівень підготовки абітурієнтів в середній 

школі незадовільним. Вузи змушені організовувати спеціальні курси для додаткової 

підготовки абітурієнтів до навчання у вузі, вчити їх не тільки основам профільних 

дисциплін, а й розвивати навички критичного мислення, самонавчання, роботи з 

інформацією. Цілком зрозуміло, що єдина система іспитів, заснована на незалежній 

перевірці, вирівнює можливості випускників з точки зору вступу до престижних вузів. 

Однак на тому рівні реалізації, на якому знаходиться зараз ця система, її залишати не 

можна. 

Спостерігається зниження якості освіти у вищій школі, слабке впровадження 

нових освітніх технологій в освітній процес. Основною формою занять залишаються 

лекції, аудиторне навантаження роздуте, навчання роботі в професійних програмах 

мінімальне або повністю відсутнє. Система вищої освіти, у більшій мірі, орієнтується 

на запам'ятовування і засвоєння величезної кількості готових матеріалів і рішень. 

Європейська та американська системи - на навчання самостійного пошуку необхідної 

інформації, її узагальнення та аналіз, і, нарешті, на пошук власних рішень. Сьогодні 

продовжують діяти форми і методи навчання середини минулого століття. В результаті 

все частіше лунають скарги випускників вузів про те, що у них недостатньо навичок 

практичної роботи [1]. 

У вузах немає сучасних бібліотек - таких, де був би відкритий доступ до книг, 

системи електронного пошуку, доступу до міжнародних видань та бібліотекам онлайн.  

Існує недостатнє фінансування системи вищої освіти. Однак сама по собі 

фінансова підтримка освіти не призведе до різкого підвищення його якості. В нашій 

освіті мало професійних менеджерів, які вміють ефективно витрачати гроші. 

Цілий комплекс проблем існує у викладацьких кадрах ВНЗ. По-перше, старіння 

педагогічного складу вітчизняних вузів, що в кінцевому підсумку може призвести до 

закриття кафедр, наукових шкіл, цілих напрямків підготовки фахівців. Все рідше 

випускники і кандидати наук після захисту дипломів залишаються працювати в 

навчальних закладах. По-друге, нерозвиненість системи підвищення кваліфікації та 

перепідготовки педагогічних кадрів. Відсутня організована, систематична кадрова 

робота з викладачами у навчальних центрах підвищення кваліфікації. По-третє, вкрай 
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низький рівень оплати праці професорсько-викладацького складу. У зв'язку з цим 

виникає необхідність пошуку додаткових джерел заробітку (розширене сумісництво та 

репетиторство) для забезпечення гідного рівня життя. І цілком природно, що це 

негативно позначається і на можливості ведення науково-дослідної діяльності, і на 

якості викладацької роботи. 

Відбулася зміна життєвих орієнтацій і ставлення до цінності вищої освіти 

сучасними студентами. Сьогодні молоді люди орієнтовані швидше на те, щоб їм «дали» 

знання, а не на самостійний їх пошук і самонавчання. Ні часу немає, ні бажання. Багато 

студентів працюють, деякі змушені, деякі - для накопичення досвіду професійної 

діяльності [2]. Так чи інакше, відбувається девальвація значення вищої освіти, вона 

втрачає елітарний характер. Наявністю двох дипломів про вищу освіту зараз нікого не 

здивуєш. Розширилися і спростилися можливості для його отримання. Однак це зовсім 

не означає, що кожен диплом про вищу освіту підкріплений високою професійною 

компетенцією випускника. 

Існує проблема відповідності номенклатури дипломів вимогам ринку праці. 

Сьогодні все частіше піднімається питання про те, що вища освіта готує фахівців не за 

тими спеціальностями, які дійсно потрібні вітчизняній економіці [3]. Очевидно, що 

саме уявлення про спеціалізацію застаріло. Постійно з'являються нові спеціальності. За 

оцінками фахівців зміст затребуваних спеціальностей змінюється кожні 5 років. 

Система вищої освіти просто не в змозі вчасно реагувати на ці зміни. Як результат 

випускник виходить зі стін вузу із застарілими знаннями і змушений навчатися вже в 

процесі трудової діяльності. Крім того, як показує вибірковий аналіз статистики кар'єр, 

успіх в тій чи іншій сфері діяльності практично не залежить від спеціальності, 

позначеної в вузівському дипломі. 

Потребує вирішення проблема взаємодії вузу зі своїми випускниками і сферою 

їх трудової діяльності. На жаль, багато вітчизняних вузів не прагнуть встановлювати 

міцні ділові зв'язки зі своїми випускниками, які можуть бути цінним джерелом 

інформації про реальні процеси і тенденції, що відбуваються в профільній галузі 

економіки. Роботодавець і випускник практично не залучаються до розробки і 

реалізації програм вдосконалення якості підготовки фахівців. 

Сьогодні вкрай необхідно формування нової парадигми освіти, яка передбачає 

орієнтацію на розвиток особистості, її творчих здібностей, введення гнучких і 

проектних форм навчання, збільшення в обсязі годин частки на індивідуальні форми 

підготовки, забезпечення індивідуальних траєкторій навчання студентів. 

Література: 1. Випускники українських ВНЗ очима роботодавців [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.yourcompass.org/PDF%20Tables/Employees%20on% 

20University_Graduates.pdf. 2. Студенти критично оцінюють рівень освіти в Україні 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/vnz/news/17104/ 3. Палисюк О. 

Основні проблеми системи вищої освіти в Україні та шляхи їх вирішення / О. Палисюк 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osvitata.com/osvitata-vlada/osnovni-

problemi-sistemi-vischo-osviti-v-ukra-ni-ta-shlyachi-ch-virishennya.html. 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕФЕКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ 

МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ 

Канд. екон. наук, доц. Благой В.В., канд. екон .наук, доц. Блага В.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури, 

Харківський національний автомобільно-дорожній  університет 

Існує ряд факторів, які змушують суспільство, конкретні організації, 

підприємства шукати шляхи вирішення проблем ефективної зайнятості молодих 

фахівців. У розвинених країнах налагоджені довготривалі контакти університетів з 

http://www.yourcompass.org/PDF%20Tables/Employees%20on%25
http://osvita.ua/vnz/news/17104/
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підприємствами забезпечують випускникам швидкий кар'єрний ріст, заняття керівних 

постів. 

Стабільна співпрацю університетів з потенційними роботодавцями дозволяє 

вчасно перебудовувати навчальний процес, адаптувати підготовку фахівців до потреб 

підприємств і організацій. У даних умовах сприяння працевлаштуванню випускників 

природно інтегрується в структуру професійного навчального закладу і здійснюється 

постійно. Більшість зарубіжних вузів для цього мають в своєму складі спеціальні 

підрозділи - Career Devekp, Aiumni Service [1]. 

Сучасна риса освітнього процесу багатьох розвинених країн - безперервна 

освіта. Вона дозволяє зміцнювати зв'язки установ професійного навчання (перш за все 

вузів) з бізнесом. У США, де навчання в вузах відрізняється практичним характером, 

зв'язок з виробництвом дозволяє в процесі взаємодії з найбільш обдарованими 

студентами і аспірантами прийняти їх на роботу після закінчення навчання. Наприклад, 

корпорація «Локхід» має представництва в 12 провідних університетах США, з числа 

яких набирає понад 60 відсотків своїх майбутніх співробітників. Характеристики 

найбільш перспективних студентів заносяться в національні банки даних, до яких 

мають доступ усі роботодавці [2]. 

Співпраця вузів і бізнесу характерна і для розвинених країн Західної Європи. Ще 

в 60-і роки Кембриджський університет встановив тісні взаємини з бізнесом, які 

допомогли залучити значні кошти на освітній процес і проведення наукових 

досліджень. Цей досвід згодом перейняли й інші західноєвропейські країни. У 

Шотландії зміст навчальних програм орієнтовано на потреби студентів, пов'язані з їх 

роботою в компаніях, що відбивається в контракті між вузом та студентом. 

У Данії створено програми «об'єднаного навчання», в яких значний обсяг часу 

відводиться під отримання практичних знань, необхідних при працевлаштуванні. Слід 

зазначити посилення ролі держави в ряді розвинених країн в процесі сприяння 

зайнятості випускників вузів. Державна і муніципальна влади працевлаштовують їх в 

своїх установах, а також на власних підприємствах, в організаціях ряду галузей 

(охорони здоров'я, освіти, комунікації). 

Останнім часом відбуваються зміни в сфері сприяння зайнятості випускників 

вузів і в країнах азіатського регіону. 

Наприклад, відповідно до освітніх реформ і розвитку освіти в Китаї, 

загальнодержавне планування прийому студентів замінюється новою системою, що 

включає державний обов'язковий план і орієнтовні плани. 

Перший гарантує підготовку фахівців для ключових проектів в будівництві, 

національній обороні, культурі та освіті, фундаментальних науках, в окремих регіонах з 

суворими умовами роботи. Згідно з орієнтовним планом, число студентів може 

визначатися керівництвом вузів і вони здійснюють управління ними (компетентними 

департаментами). Поступово вводиться метод «взаємного вибору» - випускники 

шукають роботодавців, а роботодавці шукають випускників. Це досить поширений 

метод в зарубіжній практиці. 

В процесі сучасної глобалізації формується міжнародний ринок освітніх послуг, 

створюється світовий ринок висококваліфікованої робочої сили. Фахівці, які здобули 

освіту за кордоном, характеризуються більшою мобільністю, високим ступенем 

адаптації до нових умов, володінням іноземними мовами. 

Уряди багатьох країн проводять політику по збільшенню частки іммігрантів за 

рахунок випускників вузів інших держав, з метою активізації економічного розвитку і 

вирішення проблем демографічного характеру. Так що можна констатувати ситуацію, 

коли розвиток міжнародного ринку освітніх послуг сприяє побічно або прямо успішної 

адаптації молодих фахівців, які здобули освіту за кордоном. 

В європейських країнах відбуваються активні процеси уніфікації та 

стандартизації підготовки фахівців. На прикладі Франції можна проілюструвати процес 
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«вбудовування» її освітньої системи в систему міжнародних стандартів. 

За цією системою студенти після 3 років навчання в вузі здобувають диплом 

(Licence), після 5 років навчання у вузі - диплом Master (магістра), після 8 років 

навчання у вузі-ступінь доктора (Doctorat) [3]. Франція бере активну участь у 

формуванні європейських освітніх стандартів, на основі яких формуються навчальні 

програми, навчальні модулі, що дозволяють готувати фахівців відповідно до потреб 

ринку праці. Практично на всіх етапах підготовки освітніх стандартів держава активно 

залучає соціальних партнерів (навчальні заклади, роботодавці, громадські організації). 

Вдалою, на наш погляд, є модель корпоративного університету, яка найбільш 

характерна для США. Переваги цієї моделі виявляються в можливості для університету 

наближення своїх освітніх програм до практичної діяльності конкретного 

підприємства, в більш ретельному моніторингу майбутніх фахівців. Вирішується така 

проблема як відсутність у випускника досвіду практичної діяльності. 

ВНЗ в своїй роботі спирається на наступні принципи: завершення освіти при 

повній зайнятості на виробництві; варіантність освітніх програм відповідно до того 

робочого місця, на якому молода людина починає свою професійну діяльність; 

максимальне наближення навчальної програми до поточних професійних проблем 

майбутнього фахівця; варіанти соціальних пакетів для студентів; побутові зручності в 

організації спільного навчання і професійної діяльності. 

Успішність сприяння зайнятості випускників багато в чому залежить від 

дотримання оптимальних пропорцій розвитку сфер підготовки та використання робочої 

сили. Домогтися цього можливо з урахуванням економічного попиту і соціальних 

потреб на місцевих ринках освіти і праці. При цьому необхідно зберегти стратегічне 

досягнення національних пріоритетів у сфері освіти і економічного розвитку. 

Література: 1. Програма підвищення кваліфікації випускників [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://translate.google.com/?hl=ru#en/uk/Alumni% 

20Advantage%20Program 2. Студент и работодатель: потеряться и… найтись 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://timeua.info/post/obshestvo/student-i-

rabotodatel-poteryat-sya-i--najtis-07839.html 3. Licence, Master, Doctoral. The LMD System in 

France. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : - www.ens-lyon en/web/nav/ 

article.php?id=74&rub2=23 

ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАННЯ (E-LEARNING) – ПРОБЛЕМИ 

І ПЕРСПЕКТИВИ 

Викл. вищої категорії Богач О. В. 

Лозівська філія Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу 

У сучасне життя міцно увійшло електронне навчання. Викладачі, журналісти й 

аналітики поки не домовилися про термін, як краще називати нове явище: електронне, 

дистанційне, мережеве чи віртуальне навчання або навчання за допомогою 

інформаційних технологій, тому англійський термін «е-learning» (скорочено від 

Electronic Lеarning) є сьогодні кращим для професійного педагогічного товариства. 

За визначенням ЮНЕСКО, е-Learning – це «навчання за допомогою Інтернету і 

мультимедіа». Уперше (в професійному середовищі) термін e-Learning (електронне 

навчання) був ужитий у жовтні 1999 р. у Лос-Анджелесі на семінарі CBT Systems. 

ЮНЕСКО не рекомендує замість терміна і поняття e-Learning використовувати 

переклад на національні мови, оскільки за цим терміном закріпився цілком конкретний 

зміст, який не завжди адекватно передається перекладом. 

Електронне навчання, або e-Learning – загальне позначення, що 

використовується для опису широкого діапазону застосовуваних електронних 

https://translate.google.com/?hl=ru#en/uk/Alumni%
http://timeua.info/post/obshestvo/student-i-rabotodatel-poteryat-sya-i--najtis-07839.html
http://timeua.info/post/obshestvo/student-i-rabotodatel-poteryat-sya-i--najtis-07839.html
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технологій (телебачення, радіо, компакт-диск, стільниковий телефон, Інтернет тощо) в 

освіті, з особливим акцентом на навчання через Інтернет. 

На сьогодні електронні технології відчутно вплинули на управління освітніми 

установами та корпораціями, зміцнення науково-дослідницьких мереж, 

реструктуризацію бібліотек, процес видавництва книг, журналів і газет, дизайн. Були 

створені нові навчальні заклади, засновані головним чином на електронному навчанні, 

відбулися різні зміни в навчально-методичних процесах на всіх рівнях освіти. 

Основними перевагами електронного навчання можна вважати такі: 

 поліпшена система відкритого доступу до освіти, включаючи доступ до 

повної програми навчання;  

 поліпшена інтеграція для «нестудентів», зокрема, у системі безперервної 

освіти; 

 поліпшення взаємодії між студентами та викладачами; 

 забезпечення інструментами, які дозволяють студентам самостійно 

вирішувати проблеми;  

 придбання технічних навичок за допомогою практичних інструментів і 

комп’ютерів. 

Основними недоліками e-Learning, які роблять процес навчання менш 

ефективним, ніж традиційні заняття в аудиторіях, є:  

 різноманіття відволікаючих чинників, які перешкоджають серйозному 

навчанню;  

 легкість обману (ми не можемо точно знати, хто знаходиться по іншу сторону 

монітора);  

 труднощі в навчанні у технічно слабко підготованих студентів, які не 

володіють комп’ютерними програмами і не можуть їх застосовувати;  

 недостатній обсяг знань і досвіду у викладачів для управління віртуальними 

взаємодіями зі студентами;  

 відсутність соціальної взаємодії між викладачем і студентами;  

 відсутність прямого і негайного зворотного зв’язку з викладачами тощо. 

Незважаючи на всі складнощі й мінуси e-Learning, ця система має значні 

соціальні можливості, надає педагогам велике поле для застосування інтерактивних 

методів, залучення цікавих проектів і завдань для студентів, побудови освітніх 

спільнот. Студенти отримують практично необмежений доступ до необхідної 

навчальної інформації, мають можливість вибору найбільш прийнятного способу її 

засвоєння. Усе це підвищує інтерес до навчання і зберігає його на високому рівні, 

створює можливість здійснювати взаємну підтримку учасників освітнього процесу, 

зберігати їхню активність і досягати успіху 

Послідовне впровадження е-Learning в освітній процес створює найкращі умови 

інтеграції освітнього контенту, технологій навчання, професійних компетенцій 

викладачів, організаційних моделей навчання. Тому сучасний е-Learning слід 

розглядати як передумову інтегрованого навчання, у якому найкращим способом 

можна було б поєднувати всі позитивні змістовні, технологічні, кадрові, організаційні 

та управлінські моменти освітньої діяльності. 

Інтегроване навчання забезпечується завдяки е-Learning новими можливостями 

інтеграції освітніх ресурсів і методів взаємодії учасників освітнього процесу. Така 

інтеграція відкриває для будь-якої національної системи освіти нові горизонти 

розвитку змісту і технологій навчання, комбінування освітнього HiTech із 

різноманітністю професійних компетенцій викладачів, поліпшення міжвузівського та 

міжнародного співробітництва. 
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Перспективи e-Learning величезні. Спостерігаючи за тим, із якою швидкістю 

розвиваються сучасні інформаційні технології, можна тільки здогадуватися, яке 

перспективне майбутнє очікує систему дистанційного навчання. 

Зараз США – найбільший ринок e-Learning. Європа перебуває на другому місці. 

Швидкості росту ринків дистанційної освіти досить високі. Саме тому, у перспективі, 

широке запровадження в кожній країні дистанційної освіти неминуче. Це відмінна 

можливість розвивати потенціал держави. Більше того, впровадження дистанційних 

систем освіти в кожній країні допоможе стерти віртуальні кордони між континентами. 

Е-Learning обговорюють на світовому рівні. Організовуються постійні 

конференції, саміти, ведуться нескінченні переговори і дискусії. Існує перспектива 

появи періодичних глобальних міжнародних проектів, у яких можливість брати участь 

не буде обмежена географічним положенням. Це, можливо, цілі онлайн-конференції з 

величезною кількістю учасників, онлайн-презентація і публікація студентських 

проектів із можливістю дискусій у великих онлайн-аудиторіях. Дистанційно можуть 

вирішуватися державні справи, що може прискорити процес ухвалення важливих 

рішень і скоротити витрати на проведення офлайн-заходів. 

Ще один дуже важливий пункт у розвитку системи e-Learning – це те, що 

інструмент дистанційного навчання постійно удосконалюються. Це відображається і на 

пропонованому контенті, і на будь-яких технологічних моментах. Тут спостерігається 

пряма залежність: чим вище якість самої освіти, тим вище і кваліфікація в тих, хто це 

навчання проходить. 

Література: 1. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : 

монографія / В. Ю. Биков. – К. : Атіка, 2009. – 648 с. 2. Енциклопедія освіти / Акад. пед. 

наук України ; гол. ред. В.Г.Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. 3. 

Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання : термінологічний 

словник / М. Ю. Кадемія. – Львів : СПОЛОМ, 2009. – 260 с. 

ІННОВАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ЕПОХУ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Канд. техн. наук, доц. Бредіхін В.М. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Сучасні реалії розвитку економіки в різних країнах вимагають переходу до 

стадії інноваційного розвитку, коли інноваційні процеси пронизують усі сфери 

суспільства в тому числі й сферу освіти. 

Творчість - завжди пов'язана із глобальним економічним розвитком. Тому нова 

модель економічного розвитку одержала назву «3T» (Талант, Технології й 

Толерантність). Ці три критерії являють собою: 

- технології – інвестиції в наукові дослідження та розвиток, кількість патентів на 

душу населення; 

- талант – частка дорослих з вищою освітою та кількості працівників  в 

креативному секторі; 

- толерантність – відношення до іммігрантів, расових, етнічних та соціальних 

меншостей. 

Слід відзначити, що в економіці знань, де споживання та виробництво базуються 

на інтелектуальному капіталі, критерії 3Т та креативність у цілому тісно пов'язані з 

економічним і соціальним розвитком. 

На інноваційній стадії розвитку інформація й знання стають предметами та 

засобами праці для креативного мислення, де нові ідеї є продуктом який має великий 

соціально-економічний ефект. При цьому при переході на нову стадію всі досягнення 

попередніх стадій зберігаються та відновлюються на більш високому рівні. Джерелами 

креативності є творчі люди й організації. 
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Сьогоднішні абітурієнти вже мають уяву, що їх чекає через п'ять-сім років, ким 

вони стануть після одержання диплома. Готовити майбутніх фахівців – от основне 

завдання вищих навчальних закладів України. Сучасний світ переживає глобальну 

інформаційну революцію. 

У цих умовах молодь повинна вміти не тільки одержувати, але й створювати 

нові знання. Креативне мислення, уміння переробляти знання, народжувати нові 

технології й інновації - от що важливо в найближчому майбутньому. 

Суспільство, у якому знання стають капіталом і головним ресурсом економіки, 

має право пред'явити більш високі вимоги до вищої професійної освіти. Однак освітня 

система сьогодні слабко орієнтована на підготовку мислителів і новаторів, здатних 

створювати конкурентоспроможні інтелектуальні продукти, відповідно до високого 

статусу професіонала і які забезпечують стабільний соціально-економічний розвиток 

країни. Ця проблема, як слідство, у тому числі має і низьку професійну адаптацію 

випускників вузів на ринку праці. 

Система вищої освіти орієнтована переважно лише на транслювання знань, тоді 

як за даними наукових досліджень ділова спроможність лише на 15% залежить від 

професійних знань, а на 85% від особистих якостей та здібностей [1]. 

Причина неуспіху багатьох молодих фахівців полягає у відсутності в них 

професійного мислення, сучасної культури, соціально обумовлених основ спілкування, 

навичок адаптації до швидких змін соціально-економічних умов. З боку економіки вже 

давно спостерігається ріст потреби в соціальній компетенції фахівців. Дослідження в 

області ринку праці привели до наступної формули: сьогодні необхідний перехід від 

гарного фахівця до гарного співробітника. Поняття «гарний співробітник» включає 

спеціальну професійну підготовленість, але крім цього воно припускає наявність таких 

якостей, як відповідальність, уміння працювати в команді, адекватну самооцінку 

особистісних якостей, самостійність у прийнятті рішень, наявність професійних 

соціально-етичних установок, готовність до перевантажень і стресових ситуацій, 

уміння з них виходити. Саме ці якості останнім часом усе частіше зустрічаються серед 

ключових вимог до кандидатів на різні, у тому числі управлінські посади. 

Креативне навчання - навчання, орієнтоване на розвиток творчих здібностей у 

студентів та закріплення в їхній професійній свідомості установок на пошук інновацій, 

аналіз проблем і варіантів діяльності, самостійне осмислення мотиваційної дійсності, 

самопізнання власної індивідуальності, перетворення знань у потенціал мислення й 

саморозвитку. Креативність мислення вимагає впевненості в собі, активності й 

лідерства, здатності йти на ризик. Креативність залежить від таких якостей як: 

винахідливість, уміння знаходити рішення на базі нового мислення, здатності глянути 

на проблему з різних сторін, інтерес до експериментування, здатність до рефлексії й 

безперервному навчанню, здатність знову й знову придумувати нові ідеї. 

Креативність опирається на прикладну уяву, інтелект, винахідливість і 

самонавчання. Основні елементи для креативності: 

- компетенція: знання, навички, досвід; 

- творче мислення: гнучкість, винахідливість і наполегливість при пошуку 

розв'язку проблем, використання методів креативного мислення; 

- мотивацію: внутрішню - особиста зацікавленість у розв'язку проблеми, 

прагнення до самореалізації й застосуванню своїх знань, і зовнішню - матеріальні 

заохочення й просування по службі. При цьому для креативності більш важливу роль 

відіграє внутрішня мотивація. 

Для розвитку креативних форм індивідуального економічного мислення, 

насамперед, необхідно здійснити стратегічний перехід від «ретрансляційної» до 

«інноваційної» спрямованості навчання. 

Основні принципи інноваційного навчання: 
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- виробляти навички логічного висновку й самостійного формулювання 

визначень понять; 

- вчитися виявляти значимі підстави для побудови класифікацій і типологий, 

самостійно будувати їх; 

- формувати навички самостійного моделювання явищ і процесів; 

- вчитися вирішувати нестандартні завдання, що припускають самостійний 

пошук додаткової інформації, вироблення нових підходів до аналізу проблемної 

ситуації та сприяти розвитку системного бачення об'єкта дослідження. 

У креативному навчанні найбільш комплексним і результативним методом є 

навчання дією, яка здійснюється у вигляді розв'язку реальних професійних завдань, 

аналізу й програвання конкретних ситуацій, спільної діяльності навчальної групи, 

самостійної роботи. 

Таким чином, реалізація моделі креативного інноваційного навчання буде 

сприяти розв'язку проблеми професійної готовності випускників вузів і дозволить 

підготувати потрібних на ринку праці молодих фахівців, здатних задати свій 

інноваційний темп у соціально-економічному розвитку України. 

Література: 1. Горелов Н.А., Литун О.Н, Мельников О.Н. Человеческие ресурсы 

в креативной экономике // Креативная экономика – 2007. - №1. 2. Журавлев В.А. 

Креативное мышление, креативный менеджмент и инновационное развитие общества 

(Часть1) // Креативная экономика - 2008 - № 4 - с. 3-8, № 5 - с. 51-55. 

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

Канд. екон. наук., доц. Бугріменко Р.М., канд. екон. наук., доц. Смірнова П.В. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Стратегічним завданням державної освітньої політики є вихід освіти, набутої в 

Україні, на ринок світових освітніх послуг, поглиблення міжнародного 

співробітництва, розширення участі навчальних закладів, учених, педагогів і вчителів, 

учнів, студентів у проектах міжнародних організацій та співтовариств. 

Держава сприяє розвитку співробітництва навчальних закладів на дво- і 

багатосторонній основі з міжнародними організаціями та установами, Світовим бан-

ком, зарубіжними освітянськими фондами, іншими міжнародними організаціями. [1] 

Стратегічні напрями модернізації освіти і науки, значущість цих сфер у 

суспільному розвитку країни визначаються як об’єктивними тенденціями 

загальноосвітнього розвитку, так і тісно пов’язаними внутрішньодержавними 

процесами. 

Стратегічна мета у розвитку освіти і науки полягає в модернізації освітянської 

діяльності задля того, щоб готувати людину, здатну до ефективної життєдіяльності у 

XXI столітті. Для досягнення цієї мети потрібно вирішити такі завдання: 

Перше завдання – суттєво скоригувати спрямованість освітнього процесу. Світ 

вступив у період, коли зміна ідей, технологій, знань відбувається швидше, ніж зміна 

поколінь людей. Звідси очевидно, що навчити дитину на все життя не можна, тому не 

треба зводити навчання лише до засвоєння учнем чи студентом певної суми знань. 

Окрім цієї суми навчального процесу з`являється завдання навчити самостійно 

навчатися, оволодівати новою інформацією, виробити у студента життєво важливі для 

нього компетенції. Освіта повинна готувати людину, здатну сприймати зміни, творити 

їх, розцінювати змінність як органічну складову власного способу життя. Інноваційний 

характер сучасної цивілізації та сучасної економіки потребує людину інноваційного 

типу, яку може сформулювати лише інноваційна за своєю сутністю освіта. Такою вона і 

повинна стати. Саме на вирішення цих проблем скеровано практичні зміни в освіті: це і 

прийнятий Урядом Державний стандарт базової і старшої школи, це і розроблені на 
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його основі навчальні плани, що забезпечать профільне навчання старшокласників 

відповідно до їхніх природних здібностей і життєвих планів, це і нові за змістом і 

сутністю програми та підручники тощо. 

Друге завдання – модернізація освіти. Глобалізація світу, його інформаційна 

багатоманітність обумовлюють включення людини у незрівнянно складнішу і 

масштабнішу систему взаємовідносин, що суттєво ускладнює життєву поведінку 

людини. Тому освіта повинна готувати розвинену, самостійну, самодостатню 

особистість, яка б керувалась у житті не страхом, а власними переконаннями і 

самостійним свідомим аналізом. Ось чому здійснюється перехід від авторитарної 

педагогіки до педагогіки толерантності, де б навчання і виховання здійснювалося з 

урахуванням природних здібностей і психологічних особливостей особистості. Без 

формування самодостатньої особистості неможливе ні стабільне демократичне 

суспільство, ні ефективна ринкова економіка, яка вимагає дієвого, активного, 

відповідального громадянина. 

Третє завдання в модернізації освіти полягає у переведенні матеріально-

технічної бази навчального процесу на сучасний рівень. Навчальний заклад, що має в 

аудиторіях лише дошки, парти та підручники, відходить у минуле. Сьогоднішня освіта 

неможлива без сучасних комп’ютерів, електронних підручників, новітніх фізичних, 

хімічних та біологічних кабінетів.  

Міністерство освіти і науки України завершує розробку програми «Навчальне 

обладнання» задля налагодження виробництва і постачання в навчальні заклади 

сучасних приладів для вивчення природничих і технологічних наук. 

Четверте завдання полягає у здійсненні мовного прориву в освіті, а потім і в 

українському суспільстві. Тут є два пів завдання. Одне полягає у забезпеченні знання 

державної мови. Проблем тут у певних регіонах України чимало; І обумовлені вони, 

передусім, відсутністю україномовного середовища. Друге, в сучасному світі людина 

не може діяти максимально ефективно, не може підтримувати своєї професійної 

компетентності без можливості широкого спілкування зі світом. Ось чому поряд з 

ґрунтовним вивченням української, рідної мови, в освіті робляться кроки щодо 

забезпечення вивчення іноземних мов.  

Щодо розвитку вищої освіти, то стратегічні цілі обумовлені її новими функціями 

у сучасному світі. Вища освіта сьогодні не є виключно засобом підготовки фахівців для 

народного господарства. Отримання вищої освіти, окрім цього, стає все більш 

обов’язковим етапом у розвитку людини. У суспільстві створюється інтелектуальний 

потенціал, а відтак – передумови для впровадження науково-інформаційних технологій, 

переходу до інноваційної економіки.  

Важливою проблемою залишається якість вищої освіти. Призупиняється 

діяльність відокремлених підрозділів ВНЗ, в яких не забезпечується належний рівень 

якості. Водночас продовжується робота з оптимізації співвідношення підготовки 

фахівців. Усі додаткові місця державного замовлення, а за останні 3 роки їх число 

зросло на 15%, виділено для спеціальностей, пов’язаних з науково-інформаційними 

технологіями та реальним виробництвом. 

Одне з важливих завдань – приєднання до Болонського процесу. Альтернативи 

цьому курсу для України немає. Отже приєднання до Болонського процесу та й 

безпосередні внутрішні інтереси потребують суттєвого збільшення ролі 

університетської науки. [2] 

Європейський процес останнім часом дуже швидко просувається вперед. 

Сьогодні необхідно пам’ятати, що Європа – це не тільки євро, банки та економіка: вона 

також має бути «Європою знань». Ми маємо спиратись на інтелектуальну, культурну, 

соціальну й технічну велич нашого континенту, яка у значній мірі здобута й 

розвивається європейськими університетами. 
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Європейський простір вищої освіти відкриває величезні перспективи. 

Поважаючи нашу різноманітність, ми разом з тим маємо докласти зусиль для знищення 

кордонів і розвитку структури викладання та навчання, яка сприяла б розвитку 

мобільності та тісної співпраці. Міжнародне визнання та великий потенціал наших 

систем пояснюються їхньою прозорістю та привабливістю.  

Ці та інші дії, безперечно, сприятимуть зростанню внеску освіти і науки в 

структурно-інноваційну побудову економіки та забезпечення сталого розвитку 

українського суспільства. [2] 

Литература: 1. Болонський процес: Нормативно-правові документи / Укладачі: 

З.І. Тимошенко, І.Г. Оніщенко, А.М. Грехов, Ю.І. Палеха. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 

2004. -102с. 2. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За 

редакцією В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. 

Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 

384с. 

ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА, ЕКОНОМІКИ ТА ЛЮДИНИ ЯК 

ТРЕНДИ І СКЛАДОВІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

Д-р арх. наук, проф. Буряк О.П.; канд. екон. наук, доц. Лозовий А.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

В сучасному глобалізованому світі відбуваються прискорені технологічні, 

фінансово-економічні, соціально-політичні, інституційні та інші інноваційні зміни, які 

охоплюють різні сфери діяльності людини – господарську, політичну, соціальну, 

навчально-виховну, науково-дослідницьку та інші. Тому поширюються комплексні, 

міждисциплінарні підходи до вирішення різних проблем, що актуалізуються, при цьому 

формуються групи ("команди") із фахівців різних спеціальностей та сфер діяльності, які 

працюють над новими напрямами науки і навчальними дисциплінами, також 

міждисциплінарного характеру. До останніх можна віднести економічну соціологію, 

економічну психологію, соціальну економіку, урбосоціологію, урбоекономіку та інші.  

Відповідно змінюються підходи до навчально-виховного процесу у ВЗО – від 

традиційних методів: інформаційного та пояснювально-ілюстративного до 

нетрадиційних – проблемного, особистісно-орієнтованого, кредитно-модульного, 

компетентнісного, інтерактивного, дистанційного тощо. Поряд з формуванням 

традиційних компетентностей, які орієнтують на розвиток дослідницьких та 

навчальних здатностей та умінь – аналізу і синтезу, абстрактного мислення, поєднання 

історичного та логічного, кількісного й якісного аналізу й синтезу, з'являються 

принципово нові, пов'язані з переходом до інформаційного суспільства та економіки 

знань – навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, здатності 

до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, до креативного та 

критичного мислення, до адаптації та прийняття швидких і соціально-відповідальних 

рішень у ситуаціях, що постійно змінюються тощо. 

Зокрема, важливо вже сьогодні звернути увагу на необхідність правильного, з 

точки зору перспектив розвитку суспільства та економіки, науки та технологій, 

формулювання так званої "інтегральної компетентності", яка, на наш погляд, повинна 

відбивати основні риси фахівця близького майбутнього –  інформаційного суспільства, 

а з часом й постекономічного, гармонічного, інклюзивного суспільства. 

Ідея інклюзивності, яка сьогодні стала актуальною і поширеною, охопивши 

навіть міжнародні економічні форуми, також починалася з локальних часткових 

проблем, зокрема трансформації загальної освіти таким чином, щоб зробити її 

доступною для дітей з інвалідністю, вирішення проблем включення у суспільство 
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маргінальних верств населення незалежно від статі, віку, національності, сексуальної 

орієнтації, фізичної дієздатності, економічного стану та ін. [1, с.19-20].    

Згодом такий підхід поширився до рівня розгляду проблем подолання 

економічної нерівності у світі між багатими і бідними країнами як в працях окремих 

науковців (Дж.Стігліца, Е.Райнерта, Д.Аджемоглу, Дж.Робінсона, А.Дітона та інших), 

так і на великих міжнародних форумах. Так, одне із засідань Боаоського азіатського 

форуму (БАФ) пройшло під девізом "Інклюзивний розвиток: загальна програма і нові 

виклики". Зокрема на цьому форумі відмічалося, що "для окремо взятого економічного 

суб'єкта інклюзивний розвиток має на меті максимально створити можливості розвитку 

і працевлаштування за рахунок високих темпів економічного зростання на 

поступальній основі, а також забезпечення громадянам рівного доступу до надавання 

соціальних гарантій і можливості участі у всіх сферах життєдіяльності країни" [1, с.20]. 

У найбільш широкому значенні, як вважає д.е.н., проф. Гриценко А.А., поняття 

інклюзивного розвитку означає такий розвиток держав у світогосподарських зв'язках, 

який дає можливість включити в нього і розкрити внутрішній потенціал усіх елементів, 

усіх суб'єктів соціально-економічної системи країни і забезпечити її збалансованість 

[там же].   

Про інклюзивні політичні та економічні інститути, які разом позитивно 

впливають на економічний і соціальний розвиток розвинених країн світу, пишуть у 

своїй книзі "Чому нації занепадають" Дарон Аджемоглу і  Джеймс  Робінсон  [2]. У  

статті  "Україна. Дорога до рабства"  д.е.н, проф. Унковська Т., коментуючи деякі 

положення цієї книги, підкреслює: "Якщо суспільство зуміло створити інклюзивні 

політичні та економічні інститути, то між ними виникає позитивний зворотний зв'язок і 

процес, що самопосилює взаємне укріплення і зростання добробуту цього суспільства 

(коло добробуту)" [3, с.3]. Для розробки цієї моделі розвитку, на думку Т.Унковської, 

потрібна мудра багатокрокова стратегія, що включає в себе системну законодавчу і 

організаційну роботу на основі колективної мудрості та експертних знань [там же]. 

Але, на нашу думку, цього замало. Потрібні активні дії громадянського суспільства і, в 

першу чергу, середнього класу, який найбільш зацікавлений у таких політичних та 

економічних змінах і який реально може протидіяти олігархату і просувати своїх 

представників в усі органи влади. 

Повертаючись до визначення змісту інтегральної компетентності майбутніх 

фахівців, очевидно, що її важливими складовими повинні бути і загальнолюдські 

соціальні цінності, які зафіксовано у другому розділі Конституції України "Права, 

свободи та обов'язки людини і громадянина" [4, с.8-20]. Треба нагадати, що в Законі 

України "Про вищу освіту" компетентність визначається як "динамічна комбінація 

знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи 

успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти" [5, с.5].    

Нам також уявляється доцільним для кожної професії (у тому числі  

будівельника, архітектора, економіста чи юриста) складати свій кодекс честі і 

моральності як особистої відповідальності перед суспільством за результати своєї 

професійної діяльності, як це роблять військові, поліцейські, медики, державні 

службовці та інші. 

Література: 1. Гриценко А.А. Економіка України на шляху до інклюзивного 

розвитку  /  А.А.Гриценко  //  Економіка  і  прогнозування. – 2016. –  № 2. –  С.9-23. 2. 

Аджемоглу Д., Робінсон Дж. Чому нації занепадають. Походження влади, багатства та  

бідності;  пер. з  англ. О.Дем'янчука. Київ:  Наш  формат. 2016. –  440с. 3. Унковская Т. 

Украина. Дорога к рабству / Т.Унковская // Зеркало недели. – 2018. – № 1. – 3с.  4. 

Конституція України з порівняним викладом статей, змінених конституційною 

реформою / Упорядник Ковальчук Є.О. – Харків: Бурун Книга, 2009. – 72с.  5. Закон 
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України "Про вищу освіту": чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 

січн. 2015 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 100с.  

ТРЕТЯ МІСІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ 

Канд.екон.наук., доц. Бутенко О. П., доц. Опікунова Н.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Реформа вищої освіти в Україні має за мету створити відповідні можливості для 

використання найкращого досвіду за європейськими зразками. Така трансформація не 

може бути виконана швидко та якісно через низку причин та особливостей стану вищої 

освіти нашої країни. Як відомо, виші мають низку проблем, до основних з яких 

відноситься фінансове забезпечення науки. Це, насамперед, матеріально-технічне 

забезпечення досліджень, що охоплює і наявність обладнання для проведення дослідів 

та експериментів, бібліотечних фондів, вільний доступ до мережі Інтернет в 

необмеженому режимі, фінансування різноманітних відряджень, пов'язаних із 

реалізацією того чи іншого наукового проекту [1]. Відомо, що у бюджеті країни 2018 

року є певні зміни. Фінансування наукових установ планується здійснювати двома 

шляхами - базовим (зарплатня, комунальні платежі тощо) та конкурсним (наукові 

проекти та роботи, гранти). Порядок реформування наукової сфери України, 

прописаний у Законі "Про наукову та науково-технічну діяльність", що було прийнято 

у 2015 році, передбачає створення нової ефективної структури для розподілу 

конкурсного фінансування. Критерії оцінювання такі [2]: 

а) установа, що має вагомі наукові і практичні результати широкого 

національного і міжнародного значення; 

б) установа, що має вагомі результати для забезпечення розвитку науки і 

практики відповідної галузі і дає необхідні для України результати; 

в) установа, що працює на рівні нижчому за середній національний; 

г) установа, що не має вагомих результатів. 

За результатами оцінювання комісія може рекомендувати: продовжити 

фінансування в попередньому обсязі; продовжити фінансування, але призначити 

повторне оцінювання за деякий час; зменшити фінансування; ліквідувати чи 

реорганізувати установу; збільшити фінансування [2]. 

Із вище зазначеного, зрозуміло, що першочерговим питанням постає 

необхідність покращення процесів винаходу, технологічних інновацій комерціалізації. 

Саме останній напрям дістав назву як «Третя місія університетів». Якщо, дійсно 

спиратись на досвід найкращих світових університетів, увагу необхідно приділити 

комерціалізації результатів наукових досліджень шляхом можливості претендувати на 

юридичні права на інновації. У цьому аспекті до розгляду пропонується закон Бейха –

Доула (The Bayh–Dole Act or Patent and Trademark Law Amendments Act, 1980р.) у 

США. Bayh-Dole дозволяє університетам, невеликому бізнесу або некомерційному 

підприємству обирати право власності на винахід, віддаючи перевагу державі [3]. 

Політикою і метою закону є [4]: 

 сприяння використанню винаходів через дієву  патентну систему;

 підтримка досліджень або розробок;

 заохочення до участі максимальної кількості невеликих комерційних фірм;

 співпраця між комерційними підприємствами та неприбутковими

організаціями, у тому числі університетами; 

 сприяли вільній конкуренції та підприємництву без необґрунтовано

обтяжуючих майбутніх досліджень та  документів; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19
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 сприяли комерціалізації і доступності до документів та мінімізували витрати

на адміністрування. 

Однією із умов є така: «Будь-який залишковий дохід повинен 

використовуватися для підтримки наукових досліджень або освіти» [4,5]. Далі, у 2000 

році, у США, був прийнятий Закон про «Повторну авторизацію досліджень з питань 

інновацій». До реалізації запропоновані Програми: «Інноваційні дослідження малого 

бізнесу» (SBIR) та «Центр передачі знань та технологій»  (STTR). Це основні засоби 

Управління технологією адміністрування малого бізнесу (SBA), яке  має повноваження 

і відповідальність за моніторинг та координацію загальнодержавну діяльність програм 

SBIR, STTR, а також несе відповідальність за таке: 

а) вибір тем;  

б) випуск запрошень; 

в) оцінювання пропозицій;  

г) надає фінансування на конкурсній основі 

Агентство надає гранти коледжам та університетам, а також консультує 

підприємців. Зазначені програми сприяють розвитку малого бізнесу, фінансуванню 

вишів, розвитку підприємництва. 

Досвід США у поширенні та розвитку інновацій та зі створення «Третьої місії 

університетів» зазнав високої популярності у вишах багатьох країн. Передача 

технології та комерціалізація знань є актуальним питанням сьогодення. У жовтні 2016р. 

відбулась Всесвітня конференція ректорів з питань передачі досліджень, інновацій, які 

спрямовані на вирішення соціальних проблем, що гарантують корисність університетів 

для суспільства. На конференції зазначено таке: «У період із 2005 - 2014 роки галузеві 

контракти, ліцензії та патенти дали змогу отримати майже  1,4 млрд. Евро доходу для 

університету Льовена (Брюссель, Бельгія)» на базі якого проводилась конференція. 

Автори вважають, що першочерговим завданням успішного та ефективного 

реформування освіти є створення інфраструктури комерціалізації знань, яка 

обов’язково повинна враховувати особливості стану українських вишів, 

використовувати успішний досвід інших країн і сприяти не тільки розвитку та 

підтримці університетів, а й підприємництву в Україні. Створення такого центру, за 

думкою авторів повинні надавати такі послуги [6]: 

 патентно-юридичне консультування, пов'язане з передачею знань і технологій

для дослідників і студентів; 

 консультації, знання і фінансова підтримка для конкретних проектів

комерціалізації; 

 підготовка та реалізація проекту і навчання протягом усього життя проекту;

 методології трансферу технологій та їх комерціалізації в університетах тощо.

Виконувати такі завдання: 

 заохочувати вітчизняні малі підприємства до участі у державних

дослідженнях / дослідженнях і розробках (НДДКР), які мають потенціал для 

комерціалізації;  

 досліджувати свій технологічний потенціал і створювати стимул для

отримання прибутку від комерціалізації; 

 стимулювати технологічні інновації;

 сприяти і заохочувати участь у інноваціях та підприємництві жінок і

соціально або економічно знедолених осіб; 

 збільшити комерціалізацію інновацій в приватному секторі, отриманих з

державного фінансування досліджень і розробок [6,7]. 

Без сумніву, що посилення значення «Третьої місії університетів» має низку 

труднощів та перепон, серед яких те, що у реалізації зацікавлені виключно 

співробітники університетів і самих дослідних центрів, інтереси яких відділені від 
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намірів інших зацікавлених сторін. Ефективність зусиль обмежується відсутністю 

можливостей накопичення фінансових результатів від комерціалізації в вітчизняних 

університетах. Отримані фінансові результати часто розподіляються по поточній 

діяльності через недостатнє фінансування з традиційних джерел. Кошти державного 

бюджету повинні залишатися основним традиційним джерелом, але в цьому випадку 

необхідно підтримувати інші джерела [7]. 

Отже, визнання української освіти світовою спільнотою потребує від держави та 

самих університетів зробити все можливе для забезпечення її конкурентоспроможності. 

Одним із напрямів якої є сприяння розвитку «Третьої місії університетів». 

Література: 1.Дуляба Н.І. Львівська К.А Проблеми та перспективи входження 

українських університетів у світові освітні рейтинги. [Електронний ресурс] / 

Н. І. Дуляба, К. А Львівська. – Наук. вісник НЛТУ України. – Вип. 22.11  – 2012. С.383 

– 389 – Режим доступу : http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2012/22_11/382_Dul.pdf 2. Сененко

А. Що Бюджет-2018 готує для науковців. [Електронний ресурс] /– Режим доступу : 

https://site.ua/anton.senenko/9455/ 3. Wikipedia [Електронний ресурс] /– Режим доступу : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bayh%E2%80%93Dole_Act 4. Experiences on the US 

knowledge transfer and innovation system [Електронний ресурс] /– Режим доступу : 

http://www.liaison.uoc.gr/documents/articles/ExperiencesOnTheUSKnowledgeTransferAndIn

novationSystem[1].pdf 5. The Bayh-Dole Act: A Guide to the law and Implementing 

regulations, Council on Government Relations, 1999. [Електронний ресурс] /– Режим 

доступу :http://www.ucop.edu/ott/bayh.html 6. About SBIR [Електронний ресурс] /– 

Режим доступу : https://www.sbir.gov/about/about-sbir 7. Ilnitsky D. O. Competitive 

development of university offices of technology transfer: international experience and 

Ukraine [Електронний ресурс] / D. O. Ilnitsky – Тhe bulletin of the dnipropetrovsk 

university. Series: management of innovations No 5, 2015. – p.3-9 – Режим доступу: 

https://doi.org/10.15421/19150502  

СУЧАСНІ ОЗНАКИ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В 

ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ 

Канд. екон .наук, доц. Вербицька В. І.  

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Перехід від індустріального до постіндустріального суспільства, заснованого на 

нових джерелах енергії і нових способах виробництва, супроводжувався переворотом в 

науці і  формуванням нової наукової парадигми. На відміну від класичної науки, 

орієнтованої на пізнання ізольованих фрагментів реальності, наука кінця XX - початку 

XXI ст. характеризується зростанням досліджень, що носять міждисциплінарний 

характер і мережеву організацію знання, об'єктом вивчення якої є складні системи, що 

саморозвиваються. 

В понятійно-категорійному апараті сучасної науки з'явилися нові 

фундаментальні поняття «самоорганізація», «динамічна рівновага», «хаос», 

«дисипативні структури», «складність» та інші. Найважливішим напрямком 

економічних наук в контексті останньої наукової революції постала інноваційна 

діяльність, яка визначається інформаційними технологіями. 

У постіндустріальній економіці зросла роль інформації, технологій її створення і 

обробки. Найбільшу конкурентоспроможність забезпечують: виробництво наукоємної 

продукції, науково-дослідницька діяльність, проектування і випуск нових виробів. 

Аналіз розвитку світової економіки показує, що в економічно розвинених країнах 

приріст національного доходу на 65-80% досягається за рахунок галузей, які 

виробляють наукомістку продукцію. Активне впровадження наукових досліджень у 

виробництво приносить значний економічний ефект. Концентрація науки, бізнесу, 

http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2012/22_11/382_Dul.pdf
https://site.ua/anton.senenko/9455/
http://www.liaison.uoc.gr/documents/articles/ExperiencesOnTheUSKnowledgeTransferAndInnovationSystem%5b1%5d.pdf
http://www.liaison.uoc.gr/documents/articles/ExperiencesOnTheUSKnowledgeTransferAndInnovationSystem%5b1%5d.pdf
https://www.sbir.gov/about/about-sbir
https://doi.org/10.15421/19150502
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фінансів, освітніх центрів та наукоємних виробництв в високорозвиненому регіоні 

виступає як центр впливу транснаціонального масштабу. 

В економіці знань, що є ядром постіндустріальної економіки, сучасні 

інформаційні технології і освіта посіли ключову роль в економічному і соціальному 

розвитку суспільства. Все більш висока частка доданої вартості припадає на 

інтелектуальну складову і покриває практично всі галузі формування та використання 

людського капіталу як економічного ресурсу. Наявність в регіонах розвиненої 

«інноваційної системи» - мережі університетів, лабораторій, наукових центрів, є 

умовою підвищення конкурентоспроможності національної економіки на світовому 

ринку. 

Університети як центри наукової думки, як дослідницько-орієнтовані освітні 

організації стають не тільки осередками формування соціо-культурного, освітнього 

простору, а й факторами розвитку регіонів. Класичні університети індустріального 

суспільства, здійснюючи традиційну діяльність з передачі та відтворення знань для 

підготовки фахівців, необхідних для бізнесу, промисловості і суспільно-політичної 

сфери, до початку XXI ст. посіли лідируючу роль у розвитку людського капіталу 

країни. Формуючи інтелектуальний потенціал регіонального та національного 

масштабу, вища освіта сприяє забезпеченню конкурентоспроможності національної 

економіки в глобальній економічній системі. 

Глобалізація, долаючи просторові межі на основі економічної, політичної і 

соціальної активності, неминуче здійснює помітний вплив і на вищу освіту. 

Посилюється мобільність образів і символів, а разом з цим і надзвичайно широке 

поширення методів мислення і способів комунікації - це унікальні і безпрецедентні 

особливості початку нового тисячоліття. Не існує історичного еквівалента глобального 

проникнення і обсягу культурного руху за допомогою сучасних телекомунікацій, 

радіомовлення і транспортних інфраструктур. Системні зміни в людському суспільстві, 

викликані глобалізацією, такі як взаємопроникнення культур, віртуалізація багатьох 

сфер життя, поява мережевих освітніх слуг, призводять до принципових змін природи 

вищої освіти. 

В умовах безперервних інновацій класичний університет, дітище 

західноєвропейської культури, місія якого полягала у вдосконаленні культури, соціуму 

і особистості в інтелектуальному, естетичному та етичному відношеннях, змушений 

відмовитися від традиційних форм і орієнтуватися на загальносвітові тенденції, 

доводячи свою конкурентоспроможність на світовому ринку. Масова культура, 

інтернаціональна мова спілкування, формування єдиного економічного простору, 

інформаційні глобальні мережі, розвиток міжнародної відповідності кваліфікацій 

неминуче призводять до змін традиційного змісту ідеї університету, породжуючи таку 

його форму, яка здатна вивести в світове освітнє співтовариство. Вихід університету на 

світовий рівень в епоху глобалізації стає об'єктивною необхідністю і викликом 

сучасності, з яким намагаються впоратися всі вищі навчальні заклади світу. 

У всесвітній доповіді ЮНЕСКО «До суспільств знання",  що пролунала 2005 р., 

експерти міжнародного рівня стверджували, що одне із завдань товариств знання 

складатиметься в переосмисленні діяльності, пов'язаної з виробництвом і передачею 

знання, оскільки в епоху постмодерну потрібні нові моделі розвитку вищої освіти. 

Ситуація, що формує парадигма вищої освіти, вже сьогодні характеризується такими 

рисами як: доступність освіти з будь-якого куточка земної кулі, освіта без відриву від 

виробництва і протягом усього життя. Освіта, що не обмежується певним і остаточним 

місцем і часом, покликана збагачувати творчий потенціал особистості. 

Багато дослідників приходять до висновку, що в змінюваних соціально-

економічних умовах назріває актуальна необхідність зміни парадигми вищої освіти. 

Європейська модель університету досягла своїх природних меж, як навчальний заклад, 

створений в певному географічному місці, як двигун науки і розповсюджувач 
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кодифікованих знань серед еліти, сформованої на основі як інтелектуальних, так і 

соціально-політичних і економічних критеріїв. Виникнення нових знань, а так само їх 

розподіл за все більшою кількістю спеціальних дисциплін, їх об'єднання в усі більш 

складні комплекси і все менша ієрархічність структури знань ставлять під сумнів 

життєздатність «університетів» [1]. 

Глобальна сучасність вимагає нових форм університету як навчального закладу - 

університету дослідницького типу, який має інноваційний потенціал. Вища освіта без 

реалізації функцій наукових досліджень і формування нових знань стане звичайним 

продовженням середньої освіти. Нова наукова картина світу призвела до більш 

складної організації науки, а слідом за ними і освіта стала інтерпретуватися як між- і 

кроссдісціплінарний феномен. Зміни в науці змушують багато університетів 

реорганізовувати свою роботу, створюючи нові кафедри по новим галузям наук і 

збільшувати кількість багатодисциплінарних предметів. Академічні інститути в рамках 

стандартної моделі XX століття зазнають принципові зміни в завданнях і стратегії 

діяльності, організаційній структурі, технологіях навчання. Сучасний успішний 

університет - це освітня мережева структура і активний агент економіки, здатний 

готувати кадри під замовлення, проводити фундаментальні та прикладні дослідження, 

освоювати затребувані технології [2]. 

Підвищуючи свій світовий освітній рейтинг і прагнучи до придбання іміджу 

університету з високим науково-дослідним потенціалом, віртуальною активністю і 

інтернаціональними зв'язками, класичний університет перетворюється в університет 

дослідний, неминуче входячи в залежне становище не тільки від держави, але і від 

економіки, структур бізнесу, можливостей студентів оплачувати освіту тощо. 

Досягнення рейтингових показників оцінки якості освіти, розроблених 

міжнародними організаціями на наднаціональному рівні, для глобального порівняння 

успіхів, таких як: індекс цитування, кількість іноземних студентів, кількість статей, 

опублікованих в іноземних журналах, участь у міжнародних конференціях дозволяє 

стати університетом світового класу і увійти в світове освітній середовище. В 

кінцевому підсумку, ознакою професіоналізму стає не певний багаж предметних знань, 

а вміння швидко освоювати нові знання. 

За останні роки змінився і статус студентів: вони тепер виступають в якості 

клієнтів - покупців освітніх послуг. Споживче ставлення при виборі навчального 

закладу проявляється в оцінці реклами, сайту, відповідності вимогам ринку праці, 

наявності новітніх досягнень в організації навчального процесу. [3] 

Співвідношення ціни та якості стає визначальним. Кожна форма взаємодії зі 

студентами-клієнтами супроводжується юридично.  

Віртуалізація освіти і доступність до ресурсів з будь-якої точки локалізації, 

відхід від традиційних форм навчання та впровадження нових методів, тобто хороший 

сервіс і легкість засвоювання предметів, перетворюють університетську освіту в якийсь 

момент життя, поряд з іншими «епізодами», пропонованими суспільством споживання.  

Революція в області інформаційних технологій привела до багаторазового 

прискорення виробництва знаннь. Завдяки сучасним технічним можливостям 

створюється небачений в попередні епохи кумулятивний ефект між використанням 

інформації і її перетворенням в знання та інновації [4].  

Література :1. К обществам знаний. Всемирный доклад ЮНЕСКО [Електронний 

ресурс]. -Из-во ЮНЕСКО, 2005. - 240 с. - С. 95-96. - Режим 

доступу:httр://unesdoc.unesko.огg/іmаgеs/0014/001418/141 г.рdf 2. Бахрушин В. Місія 

університетів у світі: історія та сучасність [Електронний ресурс] / В. Бахрушин // 

Портал громадських експертів «Освітня політика». – Режим доступу :  

http://education-ua.org/ua/articles/167-misiya-universitetiv-u-sviti-istoriya-ta-suchasnist 

3. Вербицька В. І. Щодо  якісного  наповнення  інформаційного  порталу вищого

навчального закладу / Вербицька В. І., Павлюченко Д. В., Говтва І. О. //  Шляхи 
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забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва в умовах 

інтеграції вітчизняної освіти у міжнародний простір : Збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-методичної інтернет - конференції з проблем вищої освіти і 

науки (16 листопада 2017 р.) [Електронний ресурс] / Харків, ХНАДУ, 2017. – С.160-

164. -  Режим доступу :http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=622 4. Феномен 

університету в контексті «суспільства знань» : монографія /[В.П. Андрущенко, І.М. 

Предборська, Є.А. Пінчук, І.В. Степаненко та ін.]. – К., 2014. – 256 с. 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Вороніна Г.Р. 

Національний технічний університет України 

«Київський Політехнічний  Інститут імені Ігоря Сікорського» 

Концепції профільного навчання в старшій школі потребує багатьох змін у 

зв’язку з необхідністю оновлення змісту та формату підготовки молоді до професійної 

діяльності. Останні роки проводилися громадські обговорення щодо завдань та 

механізмів профільного навчання, яке відповідало б сучасним вимогам та 

організаційно-педагогічним умовам для професійного самовизначення з урахуванням 

здібностей, нахилів та інтересів кожного учня.  

Для загального розуміння мети та основних технологій профільної освіти, а також 

пошуку найбільш оптимальних шляхів щодо їх реалізації важливим фактором є 

вивчення успішного зарубіжного досвіду. Аналіз психолого-педагогічної літератури 

свідчить, що вчені детально вивчають особливості підготовки майбутніх фахівців на 

теренах провідних світових країн. Особливий науковий інтерес викликає організація 

профільного навчання у школах Англії. Вивчення теоретичного та практичного досвіду 

англійських реформ у сфері підготовки молоді до подальшого професійного життя 

знайшло відображення у роботах Н. Авшенюк, О. Волошиної, Л. Глазунової, 

Н. Костенко, Л. Пуховської, Л. Рябова, А. Сбруєвої; проблематиці системи професійної 

освіти Англії присвячуються дослідження Т. Кучай, О. Локшиної, О. Матвієнко, 

Л. Пуховської та інших. 

Англія є одним зі світових лідерів в освітній сфері та прикладом  поєднання 

багаторічних шкільних традицій з вимогами часу. Сучасна концепція профільного 

навчання побудована за особистісно-орієнтованим принципом, що забезпечує високий 

рівень стандартів, які отримує англійський випускник. Збалансоване поєднання базових 

навчальних дисциплін з профільними предметами за вибором надає можливість 

підготувати висококваліфікованого спеціаліста.  

Серед основних принципів, за якими побудована профільна освіта в англійській 

старшій школі  варто зазначити наступні: 

 доступ до якнайбільш різноманітної діяльності та співпраці з роботодавцями

та представниками вищих навчальних закладів; 

 забезпечення умов для отримання досвіду роботи на місцевих підприємствах;

 розширення консультативного супроводження учнів щодо професійного

самовизначення; 

 створення умов для надання однакової інформативної підтримки та

професійно орієнтованого навчання незалежно від типу навчального закладу, який 

відвідує учень та його соціального походження. 

Профільне навчання має на меті трансформувати вивчення базових дисциплін у 

практичну площину. Один з найбільш ефективних шляхів реалізації даного підходу, 

орієнтованого на опанування майбутньої спеціальності, в Англії пов'язаний з появою у 

кінці 20 століття технологічних коледжів – спеціалізованих шкіл з певним напрямом. 

Мета створення середнього навчального закладу нового типу полягала у покращенні 
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освітнього простору в англійських містах та забезпеченні умов для кваліфікованої 

підготовки спеціалістів у певних галузях. Сьогодні міські технологічні коледжі 

пропонують широкий вибір спеціальностей, найпоширенішими серед яких є наступні: 

інформаційні та мультимедійні технології, анімація та графічний дизайн, фотографія та 

кінематографія, театральне та музичне мистецтво.  
Навчальний процес у міських технологічних коледжах відбувається відповідно 

до державних стандартів, однак є спрямованим на вивчення технологій або 

природничих наук. Особливість змісту навчання полягає у розширенні навчальних 

планів за рахунок математичних дисциплін та практичних занять. Навантаження 

складається таким чином, щоб збалансувати вивчення базових та профільних 

предметів, надаючи студентам можливість опанувати такі основні предмети, як 

англійська мова, математичні та природничі науки на високому рівні. Освітні програми 

та підручники забезпечують і поглиблюють міжпредметні зв’язки та зосереджені на 

практичному використанні отриманих знань. Така технологія організації профільної 

освіти дозволяє набувати необхідні професійні компетентності, що є необхідними для 

успішної реалізації творчого потенціалу в майбутній роботі. Тим не менш, академічна 

освіта залишається пріоритетним напрямом, оскільки після закінчення такого 

середнього навчального закладу випускник має володіти достатньо високим рівнем 

знань, щоб мати змогу продовжити навчання в установах подальшої освіти. 

Беручи до уваги стислий аналіз питання профільного навчання у міських 

технологічних коледжах можна стверджувати, що все більше компаній долучаються до 

ініціативи розширення кордонів навчальної аудиторії. Одним з головних завдань є 

інвестування у розвиток талантів та практичних навичок молоді, тому ці навчальні 

заклади Англії стають проміжним етапом між  шкільним та дорослим професійним 

життям. Завдяки індивідуальному підходу та новим профорієнтаційним технологіям 

старшокласники виявляють найбільше зацікавлення у виборі майбутньої професії. 

Поглиблення міжпредметних зв’язків закладено у навчальних програмах та 

підручниках, що дозволяє зосередитися на практичному використанні отриманих знань. 

Сьогодні для англійського суспільства одним з пріоритетних питань залишаються 

освітні реформи, які мають кардинально змінити звичайне життя школярів та студентів. 

Проблеми реорганізації профільної освіти набувають особливого значення, оскільки в 

умовах глобалізації підготовка майбутнього фахівця відіграє найважливішу роль і має в 

повній мірі відображатися в навчальному процесу.  

Отже, новітні підходи до професійно орієнтованого навчання у старшій школі 

Англії дозволяють майбутньому фахівцю не просто прагнути професійного 

самовизначення, головним завданням побудови професійного майбутнього вбачають у 

процесі набуття якнайбільшої кількості практичних навичок та вмінь, що допоможуть у 

подальшому житті реалізовувати себе як універсального спеціаліста. Весь професійний 

шлях людини перетворюється на постійну подорож у швидкоплинному світі професій. 

Створення відповідних умов для професійного становлення молодих спеціалістів 

повинно розпочинатися якомога раніше та сприяти самореалізації та розкриттю 

творчого потенціалу кожної особистості. Сучасна школа має не лише забезпечити 

випускників необхідним багажем знань, не менш важливим завданням середніх 

навчальних закладів є організація якісної професійної орієнтації учнів для подальшого 

успішного пошуку себе.  

Література: 1. Балацька Н. Професійна орієнтація учнів у сучасних середніх 

школах Англії : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Н. Балацька. – К., 2004. – 23 

с. 2. Закатнов Д. Професійне виховання майбутніх кваліфікованих робітників: 

методичний посібник / Д. О. Закатнов. – К., 2012. – 581 с. 3. Andrews D. Careers 

Education in Schools / D. Andrews. – Staffordshire: Highflyers Publishing, 2011. – 156 p. 
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ПОЛЬСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

Молодой учёный Голик Д.Ю. 

Общественная академия наук (г. Краков) 

В отличие от украинской системы высшего образования, польская концепция 

обучения при поступлении в высшее учебное заведение не требует сдачи ни экзаменов, 

ни внешнего независимое оценивания. Это для абитуриентов из Украины является 

одним из приоритетных факторов при выборе страны и ВУЗа для получения высшего 

образования.  

Получив фундаментальные глубокие базовые знания по экономике, будучи 

студентом Харьковского национального университета строительства и архитектуры, я 

продолжил обучение в ведущем европейском университете Польши - Общественной 

академии наук в городе Краков. 

Ниже мы рассмотрим основной диапазон возможностей, которые несет в себе 

учеба в Польше: 

1. Европейский диплом, который студент получает после окончания учебы,

является прочным фундаментом для построения карьерной лестнице на европейском 

рынке труда; 

2. Стоимость обучения/проживания в Польше находятся на одном уровне с

украинскими ценами, но принято считать, что качество польского образования и 

жизни, разительно отличается от нашего в лучшую сторону; 

3. Во время учебы, у иностранного студента есть возможность выучить в

совершенстве польский и английский язык, что является отличным преимуществом при 

трудоустройстве на высокооплачиваемую должность; 

4. Сотрудничество польских университетов с другими иностранными ВУЗами

открывает возможность прохождения оплачиваемой практики не только в стране, 

выбранной для обучения. Кроме того, существует вероятность получить двойной 

диплом из нескольких зарубежных университетов, за обычный период обучения на 

бакалавра или магистра. Данная возможность может сделать Вас конкурентоспособным 

специалистом на трудовом европейском поприще; 

5. Особенностью Болонской системы образования является то, что Вы можете

свободно выбирать интересующие предметы для учебы и большая часть обучающего 

материала предоставлена на самостоятельное изучение; 

6. В период учебы, у Вас есть прекрасная возможность путешествовать по

Европе, что позволяет увидеть культуру и колорит других стран, расширить свое 

мировоззрение; 

7. Так же имеется возможность подрабатывать в свободное от учёбы время,

получая достойную по украинским меркам заработную плату. 

Но вместе с тем так же хотелось бы отметить ряд замеченных мной проблем и 

недостатков в Польской концепции образования: 

1. Не все Польские ВУЗы одинаково качественно готовят специалистов – многие

выпускники в Польше в последствии жалуются, что не могут найти достойную работу 

и вынуждены эмигрировать; 

2. Польское образование практически не предполагает индивидуальной

направленности и персонализации обучения – что негативно влияет на качество 

подготовки специалистов в различных областях знаний; 

3. Польское образование характеризуется отсутствием образовательных

челленджей; 
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4. Польское образование имеет специфические для Украины педагогические

традиции – недостаточно налажены технологи передачи практического опыта от 

преподавателя к студенту, не используются приемы сторителлинга и т.д. 

5. Польское образование не опирается и не предполагает изучения нормативно-

правовой базы и Законов Украины – что значительно снижает возможности 

подготовленных специалистов в последующем в Украине. 

В заключении хотелось бы передать огромный привет всем без исключения 

преподавателям кафедры экономики Харьковского национального университета 

строительства и архитектуры, поблагодарить за глубокие фундаментальные 

экономические знания, позволившие мне впоследствии продолжить обучение и 

заниматься исследовательской научной работой в ведущем Европейском университете 

Польши. 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Канд. екон. наук Докуніна К.І. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Прискорена інтеграція України у міжнародний простір зумовлює необхідність 

кардинальних змін у всіх ланках національної економіки, не виключенням є і система 

освіти. На сьогодні, освіту можна впевнено вважати генератором нових ідей та 

запорукою динамічного розвитку суспільства в цілому. У зв’язку з цим, розгляд 

сучасних світових освітніх тенденцій набуває особливого значення. 

Міжнародний досвід доводить, що перемогу у конкурентній боротьбі 

здобувають не ті країни, які мають багаті природні ресурси, до яких належить і 

Україна, а ті, що активно фінансують освіту, культуру, науку і цінують людський 

капітал, створюючи для нього необхідні передумови [1].  

Результати міжнародних порівнянь все частіше дають орієнтири для вироблення 

виваженої освітньої політики та є реальним напрямом розвитку системи освіти в 

України. 

За останні декілька років у світі склалася ситуація, коли авторитетні видання, 

наприклад, Forbes, The Guardian, The Economist, The New York Times презентують 

основні тенденції розвитку системи освіти. Розглянемо більш детально декілька з них 

та визначимо пріоритетні напрями розвитку системи освіти в Україні. 

Онлайн-освіта стає найбільш популярною серед студентів, які мають можливість 

у зручних для них умовах прослухати онлайн-лекцію викладача. Така форма має значні 

переваги серед інших форм навчання, зокрема: студент самостійно організовує свій час 

та має можливість бути більш підготовленим на практичних заняттях. Найбільшого 

поширення онлайн-освіта набула у США. 

Ще одна тенденція, яка набирає обертів серед студентів - це навчання за 

допомогою соціальних мереж та безкоштовних онлайн-курсів. Так, в соціальних 

мережах користувачі мають можливість «поділитися» цікавою інформацією з друзями. 

Це можуть бути презентації якихось подій, правил запам’ятовування слів, текстів тощо.  

Щодо безкоштовних онлайн-курсів, то це питання є доволі дискусійним серед 

дослідників. Прибічники такої форми навчання вважають, що через стрімке 

підвищення вартості навчання студенти, в найближчі роки, будуть обирати саме 

безкоштовні онлайн-курси. Серед науковців, експертів і студентів також є інший 

погляд - безкоштовно неможливо отримати якісну освіту та бути 

конкурентоспроможнім на ринку праці. Незважаючи на це, за допомогою онлайн-

курсів студенти здобувають навички, які допомагають пройти тестування, співбесіду 

або покращити свої знання. Франція, Німеччина, США – країни, які дають можливість 

пройти такі курси. 
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Динамічний розвиток процесів, пов'язаних із використанням глобальної мережі 

Інтернет, сприяло розвитку адаптивного навчання. Така форма навчання активно 

використовується в університетах багатьох країн світу. Адаптивне навчання надає 

можливість кожному бажаючому студенту, враховуючи його індивідуальні потреби, 

можливості та здібності, за допомогою прийнятних для нього інструментів, отримати 

нові знання. 

З метою розвитку освіти в Україні, Указом Президента України у 2013 р. було 

схвалено Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [2], 

метою якої є підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно 

до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки та забезпечення 

особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на 

основі навчання протягом життя. 

Проте досягненню цієї мети заважає низка причин: повільне здійснення 

гуманізації, екологізації та інформатизації системи освіти, впровадження у навчально-

виховний процес інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій; слабка 

мотивація суспільства та бізнесу до інвестування освіти; недостатня відповідність 

освітніх послуг вимогам суспільства, запитам особистості, потребам ринку праці; 

обмеженість доступу до якісної освіти окремих категорій населення; зниження 

суспільної моралі, духовності, культури поведінки частини учнівської та студентської 

молоді; недостатня орієнтованість структури і змісту професійно-технічної, вищої і 

післядипломної освіти на потреби ринку праці та сучасні економічні виклики [2].  

Стратегічними напрямами розвитку державної політики у сфері освіти є: 

реформування системи освіти, в основу якої покладатиметься принцип пріоритетності 

людини; оновлення згідно з вимогами часу нормативної бази системи освіти; 

модернізація структури, змісту та організації освіти на засадах компетентнісного 

підходу; створення та забезпечення можливостей для реалізації різноманітних освітніх 

моделей, створення навчальних закладів різних типів і форм власності; побудова 

ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді; 

забезпечення доступності та безперервності освіти протягом усього життя; формування 

безпечного освітнього середовища, екологізації освіти; розвиток наукової та 

інноваційної діяльності в освіті, підвищення якості освіти на інноваційній основі; 

інформатизація освіти, вдосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного 

забезпечення освіти і науки; забезпечення проведення національного моніторингу 

системи освіти; підвищення соціального статусу педагогічних і науково-педагогічних 

працівників; створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти [2]. 

Отже, проведене дослідження дозволяє дійти висновку, що розглянуті світові 

тенденції в освіті, в основному, пов’язані із впровадження сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. Щодо України, то в Україні існує і потенціал для розвитку 

системи освіти, і передумови для його реалізації, але, через низку причин він не може 

бути використаний в повній мірі.  

Література: 1. Сучасні тенденції вищої освіти в Німеччині, Польщі та Україні 

(порівняльний аналіз) / Т.П. Настич // Theoretical and Practical Aspects of Economics and 

Intellectual Property. – 2015. № 2(12). – С. 156-165. http://journals.uran.ua/index.php/2225-

6407/article/viewFile/95889/91381 2. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 // База даних 

"Законодавство України"/Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ 

laws/show/344/2013/conv#n10 

http://journals.uran.ua/index.php/2225-6407/article/viewFile/95889/91381
http://journals.uran.ua/index.php/2225-6407/article/viewFile/95889/91381
http://zakon4.rada.gov.ua/%20laws/show/344/2013/conv#n10
http://zakon4.rada.gov.ua/%20laws/show/344/2013/conv#n10
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СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТРЕНДИ У ЛОГІСТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ 

Канд. істор. наук, доц. Євсєєв С.Є., канд. екон. наук, доц.Тодріна І.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

В умовах реформування української освіти нагально постає проблема 

формування модерної парадигми економічної освіти, що відповідатиме сучасним 

умовам ринкових відносин, де значно підвищується конкуренція між молодими 

фахівцями. Сучасний світ вимагає обов’язкової економічної підготовки від спеціаліста 

будь-якої галузі. До того ж новітня система вищої освіти повинна бути комплексною, 

включати як теоретичне підґрунтя, так і практичний аспект. 

До сьогодні ще не знайдено оптимального співвідношення між теоретичною та 

практичною складовими навчального процесу. На наш погляд формування нової 

парадигми економічної освіти передбачає не лише поглиблене вивчення базових 

економічних дисциплін, зокрема макроекономіки та мікроекономіки, а  й викладання 

більш прикладних дисциплін. Серед низки спеціальних, прикладних навчальних  

дисциплін чільне місце займає логістика.  

Інтерес, що виявляють сьогодні до логістики вчені, викладачі вузів, науково-

технічні робітники, менеджери підприємств і організацій, бізнесмени, пояснюється 

тими вражаючими результатами, що отримані завдяки застосуванню логістичного 

підходу в економіці розвинених  країн світу.    На Заході логістика давно стала 

практичним інструментом бізнесу. З логістичними системами пов’язане одержання 20-

30% валового національного продукту таких  країн, як США, Японії, Німеччини, 

Франції і Великобританії. 

В умовах ринкової економіки логістика розглядається як інструмент, що 

дозволяє здійснювати розробку і проведення стратегії підприємця, що відповідає 

вимогам комплексу управлінських, транспортних і ринкових процесів. 

Новизна логістичного підходу полягає у зміні пріоритетів господарської 

діяльності. Головну роль відіграє не товар, а процес у формі потоку (матеріального, 

інформаційного, фінансового). Управління потоковими процесами, їх перетворення й 

інтеграція є новою формою управління, що перевершує традиційні як за рівнем 

творчого потенціалу, так і за ефективністю кінцевих результатів. Оптимізація 

потокових процесів і економіці стала можливою з лише завдяки переорієнтації з 

кількісних критеріїв оцінки господарської діяльності торговельного підприємства на 

якісні. 

Теоретичні положення і конкретні рекомендації логістики активно 

впроваджуються в практичну діяльність фірм і компаній у багатьох країнах. 

Прикладом сучасної системи підготовки фахівців з  логістики  є методика 

міжнародного університету логістики і транспорту у м. Вроцлаві (Польща), який був  

заснований у 2001 році з ініціативи Асоціації по створенню об’єднаного логістичного 

центру м. Вроцлава спільно з: 

- групою бізнес-шкіл ESIDEC, м. Метц ( Ecile Sup Internationale de Commerce), 

одним з найстаріших освітніх центрів у Європі, якій готує фахівців з логістики; 

- Вроцлавською економічною академією; 

- Вроцлавським політехнічним університетом; 

- Виконавчим комітетом Нижньої Сілезії; 

- Муніципалітетом м. Вроцлава. 

Створення університету було обумовлено відсутністю в Польщі вишу, який 

готує фахівців за спеціальністю логіст-експедитор, у той час як економіка гостро 

потребувала таких кадрів. При створенні міжнародного університету логістики та 

транспорту була сформульована місія навчального закладу – підготовка менеджерів, 

здатних до управління сучасними логістичними процесами, готових до роботи в умовах 
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всеосяжної інтеграції об’єднаної Європи. З точки зору університету, запорукою 

успішної реалізації цієї місії є створення відповідної програми  навчання, запрошення 

кращих викладачів, а також тісна співпраця з організаціями та підприємствами. Завдяки 

тісним зв’язкам зі стратегічним партнером – групою ESIDEC, програма навчання  

університету гарантує отримання знань і навичок європейського рівня в галузі 

логістики, транспортування та експедиції. 

Випускники університету  отримують два дипломи: польський і французький.  

Університет забезпечує навчання 2-го ступеня (магістратура) за фахом  “Логістика”. 

Міжнародний профіль вишу, численні партнери зі сфери логістики, найкраще  

дозволяють реалізовувати принцип “відкрите навчання”. В університеті організовують 

гостьові лекції із запрошенням місцевих та іноземних фахівців, а також додаткові, 

спеціалізовані  курси. Все це доповнює процес теоретичного навчання, розширює 

багаж  знань і  дозволяє студентам зіставити власне  теоретичне  бачення господарчих, 

логістичних  процесів з  практичною реальністю. Реалізація принципу “Відкрите 

навчання” стала можливою,  в тому числі, завдяки співпраці з політехнічним 

університетом та економічної академією м.Вроцлава, а також  групою бізнес-шкіл 

ESIDEC м. Метц, кооперації з логістичним центром  м. Дрездена (Німеччина), 

Товариством автоперевізників “Нижня Сілезія”, польським  Союзом роботодавців 

автотранспорту, польським логістичним співтовариством, а також Торгово-

Промисловою Палатою Нижньої Сілезії, польською логістичною компанією GEFCO, 

німецьким центром бізнес – освіти EuroConsulting. 

Студенти університету мають можливість пройти стажування у місцевих та 

міжнародних компаніях, завдяки програмі співробітництва, після закінчення другого 

курсу студенти можуть продовжити навчання в ICN College Business School in Nancy 

(Франція), додатково отримуючи диплом престижної бізнес-школи. 

Таким чином, досвід підготовки логістів Міжнародним університетом логістики 

і транспорту свідчить про те, що в сучасних умовах слід тісно поєднувати теоретичні та 

практичні заняття в передових логістичних центрах, залучати студентів до вивчення 

теоретичного матеріалу та набуття ними реального професійного досвіду вже під час 

навчання, опановуючи при цьому декілька  іноземних мов. Така методика підготовки 

майбутніх логістів значно підвищую їх професійний потенціал та конкурентну 

спроможність в умовах сучасного міжнародного ринку праці, що є дуже актуальним і 

для випускників вищих навчальних закладів України. 

Література: 1.Молодь України: від освіти до праці /Оксамитна С., Виноградов 

О., Малиш Л., Марценюк Т.; За ред. С.Оксамитної – К.: ВПЦ НаУКМА, 2010. 2. Освіта 

України в ХХІ столітті: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://ua.textreferat.com/referat-13090-1.html (02.05.2013) 3. Сучасний 

стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи: Збірник наук. праць. - К.: Вид-

во Київського університету ім. Т. Г. Шевченка, 2010.– 510 с. 

ЯКІСНА ОСВІТА ЯК ГАРАНТІЯ ВИСОКОЇ КОНКУРЕНТНОСТІ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІК, ДЕРЖАВ ТА СУСПІЛЬСТВА 

Канд. екон. наук, доц. Жувагіна І.О., маг. Білоус С.В. 

Первомайська філія 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

Державна політика у створенні конкурентних переваг має зосереджувати 

зусилля насамперед на розвитку освіти і науки [1]. 

Гарантією високої конкурентності і сталого розвитку економік, держав і самих 

суспільств є не стільки природні ресурси чи високотехнологічне виробництво, скільки 

людський капітал. Провідну роль у його формуванні відіграє вища освіта. 
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У міжнародних рейтингах конкурентоспроможності Україну відносять до країн, 

що розвиваються, тобто характеризуються підвищеною політичною та економічною 

нестабільністю, несприятливим інвестиційним кліматом і надзвичайно високими 

ризиками господарської діяльності. За щорічними даними звіту Всесвітнього 

економічного форуму, Україна значно поступається країнам з розвинутою економікою.  

Конкурентоспроможність країни визначається чинниками, серед яких важливу 

роль відіграють її науковий потенціал, рівень освіченості населення, людський капітал. 

У країнах, що розвиваються, зокрема й в Україні, людський капітал — це найбільш 

недооцінений актив. 

Що таке людський капітал? Чим він є для громадянина і для держави? Для 

громадянина людський капітал — це поточна вартість усіх майбутніх заробітних плат. 

З якісними актуальними знаннями та затребуваною професією ви завжди матимете 

шанс на працевлаштування і справедливу заробітну плату.  

Для держави якісний людський капітал — це конкурентні переваги національної 

економіки. Це і ноу-хау, і інновації, і специфічні знання, і особливі професійні 

компетенції трудового ресурсу.  

Дві третини національного багатства сучасної економіки припадає на людський 

капітал, який формується у вищій освіті. 56% ВВП виробляють фахівці з вищою 

освітою.  

Вища освіта дає людині три основні можливості — бути розвиненою 

особистістю, успішною в житті, бути конкурентоспроможною на ринку праці і здатною 

зробити свідомий громадянський вибір. Якісною можна назвати освіту, яка забезпечує 

реалізацію всіх трьох можливостей.  

Місія вищих навчальних закладів — це навчання, дослідження, взаємодія між 

освітою, наукою, бізнесом, місцевими громадами та іншими спільнотами. Коли три 

складники місії поєднуються, вища освіта виконує ту мету, яку перед нею ставлять 

сучасні суспільства, — формування інноваційної економіки. А самі університети й 

академії перетворюються на майданчики, які генерують нові знання, ідеї, технології, 

стратегії розвитку [2]. 

Щоб продемонструвати, чим насправді має стати університет для 

конкурентоспроможності країни, слід згадати приклад Японії. Близько 20 років тому 

Гюнтер Паулі, автор проекту «Синя економіка — 10 років, 100 інновацій, 100 мільйонів 

робочих місць», виклав свою ідею «Нульових викидів» Ейтору Гургуліну де Соуза, 

ректору Університету ООН у Токіо. Той одразу ж узяв його на роботу як свого 

спеціального радника. Університет став «воротами» і «лабораторією» цієї ідеї. Невдовзі 

концепція «Нульових викидів» була поширена в Японії та інших країнах. Приватні 

японські компанії швидко почали інвестувати в технології та обладнання, щоб на 

практиці реалізувати цю оригінальну концепцію, підвищуючи конкурентоспроможність 

країни.  

Наскільки досягають цієї мети українські вищі навчальні заклади? Українські 

ВНЗ підвищують свої рейтинги, але все ще залишаються одними з найбільш непопу-

лярних у світі. За всі роки незалежності лише цьогоріч двом українським ВНЗ вдалося 

потрапити до 500 найкращих світових університетів за версією QS World University 

Rankings 2014/15. Це Київський національний університет ім. Т.Шевченка (місце 421—

430) і Харківський національний університет ім. В.Каразіна (місце 481—490).  

Якість вищої освіти не задовольняє ринок праці. Лише 30% випускників 

українських вишів улаштовуються на роботу протягом року після отримання дипломів. 

У розвинених країнах цей показник становить 60—90%. Близько 7% молодих людей 

одразу після закінчення навчання звертаються до служби зайнятості з проханням 

зареєструватися на біржі праці. В Україні навчається порівняно мало студентів з-за 

кордону — лише 3% від загальної кількості. Причому серед цих 3% студенти з 

розвинених країн Заходу становлять теж усього 3%. Іноді іноземці з українськими 
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дипломами не можуть підтвердити отриману кваліфікацію на батьківщині, а 

відповідно, й знайти роботу.  

За оцінками українських роботодавців, щорічно витрачається понад мільярд 

гривень на перенавчання спеціалістів і вдосконалення фахової підготовки відповідно до 

вимог виробництва [3]. 

Це негативно впливає на конкурентоспроможність України. Щорічні результати 

індексу людського капіталу в контексті 122 країн свідчать, що Україна за показниками 

загального індексу на 63-му місці, освіти — на 45-му; здоров'я і доброго самопочуття 

— на 55-му; чисельністю та зайнятістю — на 67-му; сприятливим середовищем — на 

96-му. 

Згідно зі звітом про глобальну конкурентоспроможність за 2017 рік, Україна 

серед 148 держав погіршила свої показники, за показником "вища освіта і практика" 

посівши 43-тє місце (проти 37-го 2016 р.), 69-те місце (проти 64-го 2016 р.) — за якістю 

наукових досліджень, 100-те (проти 58-го 2016 р.) — за показником «здатність до 

інновацій». 

У звіті Європейської комісії Україна виявилася аутсайдером, посівши 47-ме 

місце з 47 і отримавши 2,2 бала з п'яти можливих за впровадження Болонського 

процесу. А саме він є сьогодні дієвим інструментом для України, для української вищої 

освіти. Чому? Тому що Болонський процес — це "Європа знань". 

Із чим у нас, як на перший погляд, усе добре — це з показником охоплення 

вищою освітою. Україна входить до першої десятки країн світу. Маємо більше вишів на 

душу населення, ніж, наприклад, Великобританія чи Франція: понад 800 закладів, з них 

325 мають ІІІ—ІV рівень акредитації.  

Та, на жаль, кількість вишів не конвертується в якість освіти. А сама вища освіта 

не корелює з конкурентністю людського капіталу. Хоч ми й на десятому місці у світі за 

охопленням вищою освітою, але на 47-й позиції за її станом. Очевидно, що Україна 

«перевиробляє» фахівців із вищою освітою. Співвідношення випускників із вищою 

освітою та випускників із професійно-технічною освітою в Україні становить 70 на 30. 

А ринок потребує зворотної пропорції. Це підтверджує і європейський досвід [4].  

Наприклад, у країнах Північної Європи ця пропорція може становити  60 на 40 

на користь спеціалістів з професійною освітою. 

Попри наявність окремих прогресивних наукових шкіл та університетських 

лабораторій, українські виші не виробляють сьогодні достатнього обсягу нових знань. 

Хтось скаже, що на це бракує коштів. З одного боку — так! У вищій школі працюють 

80% кандидатів і 90% докторів наук, наявних у країні, натомість фінансування наукової 

та науково-технічної діяльності спрямовується здебільшого в інші інституції. У 

результаті за обсягами фінансування цієї діяльності (6,3%) сектор вищої освіти 

поступається іншим — академічному і підприємницькому.  

З іншого боку, Україна витрачає на вищу освіту більшу частку загального 

бюджету освіти — 31% у порівнянні з 25% в середньому по ЄС. Майже половина 

коштів, які витрачаються на вищу освіту загалом, — це кошти з позадержавних джерел. 

У країнах ЄС на позабюджетні джерела припадає лише від 3%. А з державного 

бюджету країни ЄС у середньому виділяють на вищу освіту 1,3% ВВП. В Україні цей 

показник 2016 року був на рівні 2,3% ВВП. Однак в абсолютних показниках у 

перерахунку на одного студента це, звичайно, недостатній рівень фінансування [5].  

Як зауважив економіст Мілтон Фрідман, лауреат Нобелівської премії, «кількість 

грошей, витрачених на навчання, збільшується надзвичайно стрімкими темпами, куди 

швидше, ніж наш загальний дохід…Та проблема не в тому, що ми витрачаємо занадто 

мало. Проблема в тому, що ми отримуємо занадто малу віддачу на кожен витрачений 

долар». 

Зважаючи на макропоказники, стан ринкових і структурних реформ, рівень 

політичної стабільності та інші ризики, Україна сьогодні є малопривабливою для 
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стратегічних інвесторів. За таких умов важливого значення набуває саме освітньо-

науковий складник конкурентоспроможності України. З позиції держави слід 

зрозуміти, що конкурентна вища освіта — це конкурентне суспільство. Тому, вочевидь, 

варто звернути увагу на реформування цієї галузі.  

Можливо, освітні реформи не видадуть "на-гора" негайний результат. Це мають 

бути системні, виважені довгострокові інвестиції в майбутнє.  

Незважаючи на значні втрати ресурсів, наукового, технологічного та кадрового 

потенціалу і часу, Україна ще має перспективи в досягненні міжнародної 

конкурентоспроможності національної економіки. Державна політика у створенні 

конкурентних переваг має зосереджувати зусилля насамперед на тих напрямах, де роль 

держави незамінна. І чи не в першу чергу — на розвитку освіти і науки [6].  

В умовах інтеграції України в європейський та світовий економічний і 

політичний простір економіка й суспільство стають дедалі більш відкритими. Це 

істотно збільшує ризики й загрози в контексті соціально-економічного і суспільно-

політичного розвитку країни. Зростає конкуренція за економічний, політичний, 

життєвий простір [7].  

З орієнтиром на європейські стандарти якості освіти ухвалено в новій редакції 

Закон України «Про вищу освіту». Але створення належних умов для формування 

людського капіталу та підвищення конкурентоспроможності країни реформами у вищій 

освіті не вичерпуються [1].  

Література: 1. Закон України “Про освіту”. – Режим доступу : 

http://www.zakon.rada.gov.ua 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.1999 № 

347. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search                     3. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 “Про затвердження 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”. – Режим доступу : 

http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search 4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про 

затвердження Типового положення про Головне управління освіти і науки Київської 

міської державної адміністрації” від 22.08.2000 № 1326. – Режим доступу : 

http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search 5. Указ Президента України № 244/2008 від 
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шляхи структурного реформування вищої освіти України / М. З. Згуровський. – К. : 
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ДУАЛЬНА СИСТЕМА  ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА 

СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Д-р екон. наук., проф. Калініченко Л.Л. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Сьогоднішній час вимагає підготовки грамотного спеціаліста,  який  володіє 

сукупністю систематизованих знань і практичних навичок, які дозволяють вирішувати 

теоретичні і практичні завдання за професійним профілем. Саме тому забезпечення 

безперервності підготовки, підвищення якості освіти відповідно до вимог, які 

висуваються потребами держави є головним завданням вищої школи. 

Якість освіти визначається комплексом характеристик: 

 якість потенціалу досягнення мети освіти;

 якість процесу формування професіоналізму;

 якість результату освіти, тобто здатність використовувати набуті знання і

вміння реалізувати їх на практиці. 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search
http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search
http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search
http://www.president.gov.ua/
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На жаль, за параметром якості результату освіти ми поступаємося нашім 

європейським колегам. Знають наші випускники багато, а от навички практичного 

застосування знань сформовані недостатньо. За європейським стандартом, 

дипломований фахівець відразу займає робоче місце і виконує свої посадові обов’язки, 

гарантією чого є диплом і авторитет вищого навчального закладу. Окреслимо основні  

проблеми вищої школи і якості підготовки спеціалістів: 

 низький рівень взаємодії між бізнесом та закладом вищої освіти;

 відсутність сучасної матеріально-технічної бази в навчальних закладах;

 низький рівень навчання практичним технологіям;

 слабка участь фахівців-практиків у навчальному процесі, як на рівні

безпосереднього викладання предметів, так і у керуванні закладом вищої освіти; 

 невідповідність якості освіти потребам ринку.

 На нашу думку, головним для подолання розриву між фахівцями, що  

випускаються, і запитами економіки є ефективне партнерство вищої школи та бізнес-

спільноти, що є  необхідною умовою підвищення якості і конкурентоспроможності 

української освіти. Така взаємодія націлена на вдосконалення професійної підготовки 

кадрів на відповідність  фахівців які отримують диплом про вищу освіту потребам 

економіки.  

Однією з найефективніших форм підготовки кадрів в промислово розвинутих 

країнах є дуальна система освіти (від лат. dualis – подвійний).  Дуальна система освіти 

передбачає  навчання, при якому теоретична частина підготовки проходить на базі 

освітньої організації, а практична — на робочому місці, тобто, одночасно з навчанням 

студент освоює обрану професію безпосередньо на виробництві. Ця система 

практикується в ряді країн, зокрема Німеччини, Австрії, Швейцарії, а також протягом 

кількох років у Південній Кореї.  

Дуальна система освіти є одним з можливих способів об'єднання інтересів на 

паритетній основі бізнесу, майбутнього фахівця і держави (рис.1). 

Рисунок 1 - Інтереси суб’єктів дуальної освіти 

Метою впровадження дуальної освіти є підвищення конкурентоздатності 

майбутніх фахівців шляхом реалізації паралельного навчання у вищому навчальному 

закладі  та на підприємстві.  

Суть дуальної освіти в тім, що вона посилює практичну спрямованість 

підготовки фахівців шляхом інтеграції в навчальний процес великого обсягу 

виробничої практики, що значно підвищує професійну мобільність випускників.  

Можливість підготувати для 

себе кадри, економія на витратах по 

пошуку та підбору працівників, їх 

переучуванні та адаптацію 

Ефективно вирішує 

завдання підготовки 

кваліфікованих кадрів для своєї 

економіки. 

Посилення мотивації до отримання 

знань, можливість отримувати за працю на 

підприємстві грошову винагороду, а після  

закінчення навчального закладу - роботу, 

до якої добре підготовлений 

підприємство держава 

майбутній 

фахівець 
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Впровадження дуальної системи передбачає принципову зміну організації 

навчального процесу, в основі якого раціональне поєднання протягом усього 

навчального року теоретичної підготовки та розширеної виробничої практики на 

підприємствах і в організаціях. Практичні знання і навички (70 % загального обсягу 

навчального часу) опановують  на підприємстві. Необхідні теоретичні та основні 

практичні знання (30 % часу) дає навчальний заклад. 

Впроваджується принцип індивідуалізації практичної підготовки та наближення 

її змісту до реальних умов господарюючих суб'єктів, що проявляється у максимальній 

орієнтації завдань на практику, курсових і дипломних робіт на умови господарювання 

та вимоги підприємств і організацій - майбутніх потенційних місць працевлаштування 

випускників. 

Основними завданнями дуальної освіти є: 

- підготовка кадрів, що максимально відповідають вимогам роботодавців та 

потребам ринку;  

- мотивація учнів для отримання затребуваною спеціальності і можливості 

працевлаштування; 

 - створення додаткових можливостей підвищення ефективності підготовки 

кадрів вищої кваліфікації;  

- забезпечення взаємозв'язку, взаємопроникнення і взаємовпливу різних систем 

(наука і освіта, наука і виробництво), що приводить до якісних змін в  освіті. 

Принципами дуальної системи навчання є: 

- фундаментальність - наукове обґрунтування і висока якість предметної, 

психолого-педагогічної та професійної підготовки; 

 - інтегрованість - міждисциплінарні зв'язки, орієнтовані на формування 

необхідної компетенції, створювані на основі модульних освітніх програм;  

 універсальність - повнота набору дисциплін, що забезпечують єдність 

теоретичного і практичного аспектів підготовки майбутніх фахівців; 

- безперервність і наступність етапів і ступенів професійної освіти, зумовлюють 

спадкоємність рівнів становлення фахівців;  

- гнучкість і варіативність змісту і технологій освітнього процесу в системі 

професійної освіти; 

- адаптивність - розвиток здатності до соціалізації спеціаліста в умовах мінливої 

виробничої ситуації; 

 - демократизація - доступність професійної освіти для кожного; 

 - взаємодія теорії з практикою - вплив і взаємоузгодження вимог підприємства 

та вищого навчального закладу, їх взаємна зумовленість у зміні напрямків навчання;  

- дослідницький принцип - виявлення навчального поля для самостійної 

пізнавально-дослідницької діяльності студентів;  

- об'єднання та раціональне використання наявних ресурсів - об'єднання і 

використання ресурсів практичних майданчиків підприємств, що займають ключову 

позицію виробничих установ, а також інтелектуальну базу закладу вищої освіти. 

Розглянемо переваги дуальної системи освіти: 

- підприємствам вигідно інвестувати в освіту студентів, оскільки вони 

отримують готового фахівця, який досконало знає особливості роботи підприємства; 

- оцінка якості підготовки фахівців проводиться самими роботодавцями; 

- забезпечується високий відсоток працевлаштування випускників, так як вони 

повністю відповідають вимогам роботодавця; 

- навчання максимально наближено  запитам виробництва; 

- підприємства отримують вигоду від нових ідей, імпульсів, що надходять від 

учнів; 

-  відпадає необхідність професійної та виробничої адаптації молодого фахівця; 
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- дослідження з випускних кваліфікаційних робіт відповідають вимогам 

роботодавців і дозволяють впровадити його результатів у виробництво;  

- складні теорії легше освоюються студентом через практику і розв'язання 

реальних професійних завдань; 

- викладачі повинні мати не тільки хороші теоретичні знання, але й володіти 

всіма нововведеннями на виробництві; 

- знижується навантаження на бюджет, так як частину витрат по підготовці 

кваліфікованих кадрів несе підприємство. 

Однак на сьогодні готовність на активну співпрацю з закладом вищої освіти з 

боку індустрії і підприємств немає. Для розвитку дуальній системі освіти необхідно 

вирішити наступні завдання: 

- розробити законодавчу базу в системі соціального партнерства; 

- визначити перелік спеціальностей, за якими можливе застосування дуальної 

системи навчання; 

- визначити перелік базових підприємств, готових стати партнерами по 

запровадженню дуальної моделі освіти, виробити вимоги та заохочення до 

підприємств, які мають можливість впровадження дуальної системи навчання; 

- розробити освітні стандарти на основі компетентнісного підходу та блочно-

модульної побудови навчального процесу; 

- розробити графік навчально-виробничого процесу відповідно до запитів 

роботодавців з урахуванням вимог державних стандартів з конкретних професій; 

- забезпечити створення або виділення на підприємствах лекційних аудиторій, 

навчальних лабораторій для навчання за дуальною системою; 

- укласти договори з підприємствами щодо забезпечення практик на 

підприємствах; 

- вести роботу з підготовки вузівських викладачів до організації та методиці 

викладання дуального освіти; 

- залучати провідних фахівців підприємств до викладання частини профільних 

дисциплін та фахових модулів; 

Отже, взаємодія освіти з бізнесом, суб'єктами ринками праці - це одна зі 

складових сучасної моделі, яка затребувана суспільством. Тому саме зараз потрібна 

всебічна підтримка програми дуального освіти і має бути продовжена робота по її 

реалізації у тісній співпраці з роботодавцями та соціальними партнерами, 

зацікавленими у розвитку дуального освіти. 

ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ЯК ЧИННИК 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

Д-р екон. наук, проф. Коніщева Н.Й., д-р пед. наук, проф. Набока О.Г. 

Донбаський державний педагогічний університет 

Модернізація сфер освітньої та наукової діяльності здійснюється в усіх країнах 

світу. Серед її основних напрямів можна назвати організацію системи безперервної 

освіти, розвиток якої дає змогу задовольняти потреби людей та суспільства в цілому в 

якісній освіті. Ефективними організаційними формами її розвитку є створення 

корпоративних університетів, дистанційне навчання, неформальні структури: 

тренингові групи, підвищення кваліфікації та перепідготовка на підприємствах тощо. У 

таких розвинених країнах як Швеція, Данія, Велика Британія та Фінляндія, питома вага 

громадян, задіяних у різних формах навчання протягом життя, складає від 23 до 32 %. 

Найнижчі показники в Болгарії та Румунії – менше 2 % [1, с. 45]. 

Сучасні реалії вимагають підготовки фахівців, конкурентоспроможних на ринку 

праці, здатних вдосконалювати суспільство, самостійно ставити та реалізовувати цілі, 
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творчо мислити, аналізувати свою діяльність та приймати обґрунтовані рішення. 

Традиційна система навчання не відповідає вирішенню проблем, які виникають у 

процесі діяльності фахівців в нових соціально-економічних умовах. В результаті 

система професійної освіти не завжди гнучка й вчасно реагує на потреби ринку праці. 

Це виявляється в зростанні частки випускників вищих навчальних закладів, які не 

працевлаштовуються за спеціальністю. В той же час, працедавці змушені все активніше 

вкладати інвестиції в створення альтернативних освітніх структур.  

У зв'язку с цим, система освіти в Україні перебуває в стані трансформації 

освітньої парадигми. Для вирощування конкурентоспроможного фахівця в умовах 

інноваційної економіки головним засобом повинна стати переорієнтація освітньої 

діяльності ВНЗ від знаннєвої (когнітивно-інформаційної) до компетентнісної 

парадигми. Компетентністна парадигма спрямована на посилення практичної орієнтації 

освіти та прагне підготувати фахівця, який володіє не набором фактів, а способами й 

технологіями їхнього одержання. Відповідно до зазначеної парадигми, очікуваним 

результатом освітнього процесу є не система знань, умінь і навичок, а набір заявлених 

державою ключових компетенцій, без яких неможлива діяльність сучасної людини в 

інтелектуальній, суспільно-політичній, комунікаційній, інформаційній та інших сферах 

[2, с.527; 3, с.159]. 

 Запровадження державних освітніх стандартів нового покоління на засадах 

компетентнісного підходу проголошує нові принципи освітньої діяльності ВНЗ: 

орієнтація навчання на задоволення поточних і перспективних потреб ринку праці; 

забезпечення відповідності професійної підготовки тенденціям функціонування 

сучасного конкурентного середовища; забезпечення професійної спрямованості 

підготовки як основи конкурентоспроможності на ринку праці; відображення в змісті 

навчання методології наукового пізнання новітніх досягнень науково-технічного 

прогресу в сфері інформаційних і комунікаційних технологій; створення 

професійноорієнтованого освітнього середовища як основи формування ключових 

професійних компетенцій фахівця [4, с. 248]. Індикатором їхньої результативності стає 

професійна та соціальна компетентність випускника, формування якої передбачає 

високий рівень підготовки фахівців, які завдяки професійній освіті отримають 

особистісні та професійні компетентності. 

У Законі України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» зазначено, що 

реалізація державної політики в цій сфері має здійснюватися шляхом «гармонійної 

взаємодії національних систем освіти, науки, бізнесу та держави з метою забезпечення 

стійкого соціально-економічного розвитку країни на основі наукової, науково-технічної 

та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів та їх інтеграції з виробництвом» 

[5]. Узагальнення світових тенденцій модернізації освітньо-наукової сфери дозволило 

авторам обґрунтувати можливість підвищення ролі вітчизняних вищих навчальних 

закладів у вирішенні проблем інноваційного розвитку на основі розширення 

багатостороннього взаємовигідного партнерства з органами влади та місцевого 

самоврядування, суб’єктами бізнес-середовища та громадянського суспільства, 

співпраці з національними і міжнародними науково-дослідними центрами. 

Важливим напрямом підвищення ефективності партнерства навчальних закладів 

з працедавцями є розвиток корпоративної системи навчання за рахунок розробки та 

реалізації професійноорієнтованих навчальних програм на базі внутрішньофірмових 

навчальних центрів або у партнерстві з ВНЗ. Про актуальність налагодження сучасної 

системи підвищення кваліфікації і перепідготовки робітників свідчить той факт, що 

питому вага усіх підприємств, які забезпечують навчання своїм працівникам, в 

середньому по ЄС становить майже 60 % – від 21 % у Греції до 90 % у Великій Британії 

[1, с.45]. 

У розвинених країнах витрати компаній на внутрішнє навчання кадрів сягають 

5–10 % фонду оплати праці. Наприкінці ХХ сторіччя різними програмами 
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внутрішньофірмового навчання в США було охоплено 50 млн осіб. Зараз близько 70 % 

американських компаній використовують різні форми професійної підготовки. 

Корпорація "Ford" на професійно-технічну підготовку кадрів витрачає 25 % своїх 

капіталовкладень, "Крайслер" – 35 %. У Німеччині на підвищення рівня освіти і 

кваліфікації робітників щорічно витрачається близько 9 млрд євро. 

"Українська практика фінансування розвитку людського потенціалу істотно 

контрастує із західною. Інвестуванню в розвиток людського капіталу заважає 

недосконалість інституційного середовища, слабке регулювання контрактних відносин, 

тому і працівник і роботодавець нерідко відчувають себе незахищеними. Витрати 

українських організацій на внутрішнє навчання кадрів у середньому знаходяться на 

рівні 0,5–0,7 % фонду оплати праці" [6, c. 277–278]. 

Тому в Україні корпоративна система навчання повинна стати іміджевим 

атрибутом успішності як для бізнесу, так і для навчальних закладів, оскільки має певні 

переваги, до яких належать: можливість додаткового фінансування професійної освіти 

за рахунок бізнес-структур; адаптація змісту та форм освіти до ділових стратегій 

конкретного бізнесу; можливість навчатися на робочому місці, перетворюючи 

отриманні знання та навички в досвід практичної діяльності; підвищення якості 

підготовки та продуктивності праці на виробництві; гарантованість працевлаштування 

за спеціальністю [7, с. 147]. Це дозволяє підвищувати конкурентоспроможність 

підприємств на основі розширення можливостей працівників підвищувати свій 

професійний рівень, реалізовувати свої здібності, покращувати рівень життя. 

В сучасних умовах система підвищення кваліфікації і перепідготовки 

працівників на підприємствах повинна швидко реагувати на зміни потреб виробництва. 

У зв’язку з цим завданням підприємств щодо постійного професійного розвитку 

працівників є організація професійного навчання з метою формування у працівників 

специфічних навичок, професійних знань, конкурентоспроможних здібностей. 

Важливою умовою ефективного застосування професійноорієнтованої технології у 

фаховій підготовці з метою розширення практичного досвіду в професійній діяльності є 

запровадження в інфраструктурі освітнього закладу навчально-тренувальних 

підрозділів, основною метою яких є формування знань, умінь і компетенцій студентів 

на основі посилення практичної підготовки для підвищення їх конкуренто-

спроможності на ринку праці. 

 Досягнення цього можливо через забезпечення навчання на основі 

безперервного тренінгового процесу на всіх стадіях підготовки фахівців за рахунок 

створення різного роду віртуальних підприємств; проведення тренінгових занять та 

проходження студентами практики на базі віртуальних підприємств; організації бізнес-

турнірів на основі симуляційних моделей функціонування підприємств у ринковому 

середовищі; впровадження у процес викладання профільних дисциплін сучасних 

інноваційних та інформаційних технологій навчання; залучення до навчального 

процесу фахівців-практиків у сфері управління та економіки; організації викладачами 

та студентами науково-пошукових досліджень і проектних розробок; проведення 

науково-методичних семінарів, ділових ігор, круглих столів, конференцій, симпозіумів, 

відео-конференцій і дистанційних семінарів (вебінарів) [8, с. 25].  

Практичне спрямування дисциплін, що вивчаються, розвиток умінь 

застосовувати знання, професійні й особистісні компетентності при вирішенні науково-

практичних і виробничих завдань забезпечують успішність професійної адаптації та 

гармонізацію майбутнього фахівця з бізнес-спільнотою, підвищує гарантії його 

працевлаштування. Це підтверджується результатами багатьох опитувань представни-

ків бізнесу стосовно вимог до професійних якостей і соціально-психологічних 

характеристик своїх працівників. Співпраця вищої освіти та бізнесу у рамках 

корпоративного навчання на основі розробки та реалізації нових професійно-

орієнтованих навчальних програм, створення в інфраструктурі освітніх закладів 
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навчально-тренувальних підрозділів дозволять вирощувати новий тип працівника, який 

поєднує в собі професіоналізм, мобільність, соціальну відповідальність. 

Таким чином, забезпечення конкурентоспроможності України можливо лише на 

основі підвищення продуктивності виробничої та господарської діяльності шляхом 

диверсифікації, технічної модернізації та інноваційної діяльності. Це потребує 

фундаментальних змін державних пріоритетів щодо політики розширеного відтворення 

людського капіталу. Тому потрібно узагальнювати накопичений в світі унікальний 

досвід організації процесу підготовки кадрів, в тому числі корпоративного навчання. 

Це сприятиме створенню адекватного сучасним умовам контенту професійної освіти, 

оновленню змісту та технологій підготовки затребуваних на ринку праці фахівців, 

підвищенню якості людського капіталу та соціальної значимості освіти. 

Література: 1. Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи: зб. 

наук.-експерт. матеріалів / за заг. ред. С. І. Здіорука. – К. : НІСД, 2014. – 124 с. – (Сер. 
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ЛІБЕРАЛЬНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ ФІНЛЯНДІЇ — ЯК ІМПЕРАТИВ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

Мелешко І.В. 

Національний технічний університет України 

“Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського” 

Сучасне середовище ставить дорослу людину в умови, які потребують 

постійного освоєння нових знань, пристосовування до інноваційних технологій і нових 

форм комунікації. Зростають вимоги до особистості у сфері професійної мобільності, 

освоєння необхідних навичок та актуальних напрямків діяльності, тому у даних умовах 
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традиційні підходи організації освітнього процесу, які мають в основі установку 

отримання «освіти на все життя» поступово змінюються концепцією неперервної 

освіти. 

Науковці визнають неперервну освіту, як інструмент актуалізації соціальних 

навичок дорослого населення. Сьогодні в Україні тільки виробляються підходи до 

побудови ефективної системи масової освіти дорослих, а особливо неформальної 

освіти, про що свідчить зміст державних програм в галузі освіти і культури [2]. 

За останні роки в Україні проявляється значний  інтерес наукового та 

експертного співтовариства до проблеми організації освіти дорослого населення в 

цілому та неформальної освіти зокрема. Науковці пропонують перспективні ідеї, 

спрямовані на осмислення підходів до побудови в Україні системи неперервної освіти 

дорослих. До числа таких робіт можна віднести дослідження В. Кременя, Л. 

Лук’янової, Н. Ничкало, І. Литовченко, О. Огієнко, Н. Терьохіної, О. Чугай, і багатьох 

інших. У цих роботах представлено концептуальне бачення розвитку і описуються 

контури моделі освіти дорослого населення в контексті неперервної освіти. 

Навчання у сучасному світі потребує нової моделі освіти. На основі оцінки  

концепцій і прогресивного міжнародного досвіду виробляються рекомендації по 

конструюванню системи масової неформальної освіти дорослих. Тому система 

ліберальної освіти Фінляндії, може бути представлена як приклад ефективно 

організованої системи актуалізації навичок дорослих, особливо рекомендації щодо 

напрямків інституціоналізації неформальної освіти в Україні з урахуванням  

доступності освітніх ресурсів, як фактора раціоналізації дозвілля населення в 

периферійних регіонах і забезпечення відкритості освіти для різних груп населення. 

Неформальна освіта дорослих у Фінляндії – це сукупність базових навичок та 

умінь, які необхідні для поінформованого громадянина, продуктивного працівника, 

ефективних батьків та особистості, які дають можливість дорослим свідомо брати 

участь у процесах, що відбуваються у суспільстві та тісно пов’язані з процесами 

глобалізації та інформатизації [3]. Процес навчання у системі ліберальної освіти у свою 

чергу впливає на соціалізацію дорослої особистості та змінює саму сутність освіти. 

Сьогодні неформальна освіта дорослих є не просто інструментом накопичення знань, а 

новою реальністю, соціокультурним явищем, життєвим простором фінських дорослих. 

Так, у Фінляндії кількість дорослих, що навчаються за програмами неперервної освіти у 

вищих навчальних закладах, перевищує кількість молодих людей, які навчаються за 

традиційним академічним програмам в університетах. Призначенням фінської 

ліберальної освіти є надання можливості дорослим групам населення підвищити рівень 

їх освіти, навичок, практичних знань, потрібних у повсякденному  житті. Курси в сфері 

ліберального освіти зазвичай проводяться для вивчення іноземних мов, інформаційних 

технологій, розвитку соціальних навичок. Такі курси націлені на придбання знань, 

особистісний розвиток і розвиток демократичної свідомості [3]. 

Нова економіка знань висуває нові вимоги не тільки до кваліфікації кадрів, а й 

до процесу навчання. Робочі в усьому світі стикаються з необхідністю оволодіння 

новими знаннями і кваліфікацією[1].У даному контексті неформальна освіта дорослих 

Фінляндії розглядається як важлива складова неперервної системи освіти дорослих, 

акцентуючи потребу дорослих людей в оволодінні різноманітними освітніми послугами 

[1]. 

Відповідно філософії прогресивізму освіта дорослих (прихильниками такої 

теорії є Е. Ліндемана, Б. Бергевіна) розглядається як практикоспрямований процес, що 

має спиратися на досвід дорослого учня  та забезпечує освітні потреби дорослої людини 

[3]. Сучасна модель фінської ліберальної освіти направлена на важливість формування 

відповідних практичних компетенцій, бореться з функціональною безграмотністю 

дорослого населення, що найбільш гостро проявляється саме в контексті вирішення 

побутових, повсякденних та практичних завдань. 
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Слід зазначити, що основним принципом фінської освітньої системи дорослих є 

розвиток особистості, підготовка дорослих до професійної діяльності в умовах 

жорсткої конкуренції. У наші дні воно покликане просувати дорослих, готуючи їх до 

діяльності в динамічній, соціальній та економічній середовищі [3]. Найважливішою 

рисою фінської системи ліберальної освіти дорослих є право вибору, особливо це 

стосується навчального плану і програм. Дорослий учень може здійснити це право 

двома способами: по-перше, навчальний план досить гнучкий, і учень має можливість 

вибрати курси, які він хоче вивчати; по-друге, дорослий учень вибирає сферу власних 

інтересів або спеціалізацію для удосконалення або поліпшення [3]. 
Зміни в економіці і суспільстві, демографічні тенденції вказують на актуальність 

переходу до моделі неформальної освіти дорослих (як складової неперервної освіти). 

Починаючи з кінця ХХ століття, інтенсивно розширюється ринок праці і з'являються 

нові спеціальності, що дає новий поштовх для розвитку неформальної освіти дорослих, 

але видатний рисою цього періоду становлення є впровадження концепції визнання 

результатів неформальної освіти, яка спрямована на задоволення освітніх потреб 

дорослих учнів. Визнання результатів неформального освіти стає питанням, що 

потребує нагального вивчення і впровадження [4]. Тому, досвід Фінляндії з питання 

валідації і визнання результатів неформальної освіти дорослих заслуговує на особливу 

увагу і стає одним з основних напрямів інноваційного розвитку неформальної освіти 

дорослих. Створення системи сертифікації результатів неформальної освіти дорослих 

стало вирішальним фактором при вирішенні проблем соціально-економічного і 

соціокультурного розвитку фінського суспільства. Майже всі сфери, де здійснюється 

пізнавальна діяльність (державні інститути, суспільство і ринок праці) визнають 

систему валідації. Визнання компетенцій неформальної освіти дорослих не тільки 

скорочує терміни навчання дорослих і надає додаткові можливості, а й призвело до 

того, що зросла потреба населення в підготовці до валідації у формальній системі 

освіти різного рівня [4]. 
Основною метою розвитку освіти дорослих як імператива і однією з рушійних 

сил соціально-економічного розвитку та стабільного добробуту населення Фінляндії, 

полягає у підтримці життєздатних традицій національної освіти, розробці кращих 

андрагогічних практик і створення системи навчальних закладів та організацій з 

акцентом на потреби ринку праці, економіки та фінського суспільства XXI століття. 
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DIGCOMP 2.1 – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ 

КОМПЕТЕНЦІЙ В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Мнушка О.В. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Формування нового сучасного змісту вищої освіти в галузі інформаційних 

технологій (ІТ) є актуальною задачею з огляду на велику динаміку цієї галузі з одного 

боку, а також все більшим впливом ІТ на повсякденне життя звичайних громадян. 

Комп’ютерна грамотність та вільне володіння ІТ на сьогоднішній день є обов’язковим 

https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/nvl_report_tool_for_validation_080916_3_0.pdf
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компонентом успішності фахівця на ринку праці, саме тому питанню формування 

відповідних компетенцій у ЄС приділяється достатньо велика увага [1-3]. З огляду на 

те, що наразі вітчизняні ВНЗ отримали певну свободу у виборі змісту навчальних 

програм, вони мають можливість адаптувати програми у галузі ІТ з урахуванням вимог 

ринку праці для профільних фахівців та з урахуванням досвіду та рекомендацій ЄС – 

для непрофільних. 

Компетенції є певним визначеним набором повноважень та здатністю до 

осмисленої дії на основі багажу знань та досвіду з метою вирішення повсякденних 

проблем, що постають перед фахівцем. Компетенції є динамічними та соціально-

значимими характеристиками фахівця, актуальними на певний проміжок часу. З 

урахуванням високого темпу розвитку ІТ відповідні компетенції мають поновлюватися 

кожні 3-5 років (а інколи й частіше) протягом життя людини, тому навчальні плани 

можуть стати неактуальними ще до закінчення циклу підготовки фахівця. 

Спроможність до самовдосконалення через постійне навчання протягом життя є 

конкурентною перевагою, тому вона має бути сформованою на всіх рівнях освіти до 

виходу фахівця на ринок праці. 

З огляду на динамічний розвиток технологій підготовка фахівця в університеті 

тепер розглядається лише як початок постійного професійного навчання протягом 

життя. Відповідно до рекомендацій Ради Європи та Європейського парламенту було 

визначено базові групи компетенцій, що дозволяють навчатись людині протягом життя 

та бути конкурентоздатним на ринку праці [1]: 

- спілкування рідною та іноземною мовами;  

- математична грамотність та базові компетенції в галузі науки та технологій;  

- базові компетенції в галузі цифрових інформаційних і комунікаційних 

технологій; 

- засвоєння навиків до навчання та самонавчання;  

- соціальні та громадянські компетенції;  

- спроможність до генерації та імплементації нових ідей – креативність, 

іноваційність, здатність до ризиків, пов’язаних із підприємницькою діяльністю, 

здатність до планування та керування проектами;  

- здатність до самовираження в культурній сфері. 

Базові компетенції в галузі цифрових інформаційних та комунікаційних 

технологій для будь-якого громадянина ЄС (т. зв. The Digital Competence Framework) 

поділяють на 5 груп [2]: 

- information processing – обробка інформації; 

- communication – спілкування; 

- content creation – створення контенту; 

- safety – безпека; 

- problem solving – розв’язок задач. 

Є три рівня сформованості означених компетенцій – базовий (basic user), вільний 

(independent user), професійний (proficient user), які формуються на чотирьох рівнях 

(foundation, intermediate, advanced, highly specialized). 

У DigComp 2.1 наведені вище компетенції мають дещо інші формулювання та 

смисл [3-4]: 

- information and data literacy – обробка інформації та даних з метою отримання 

та передавання інформації; 

- communication and collaboration – використання інформаційних технологій для 

спілкування та спільної роботи:  e-mail; e-banking; спільні календарі; професійні 

спільноти в Інтернеті; обмін даними; 

- digital content creation – створення цифрового контенту різної складності, в 

т.ч. створення Internet-сайту за допомогою мови програмування, обізнаність у питаннях 

ліцензування та авторського права; 
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- safety – розв’язання питань комп’ютерної безпеки та запобігання 

кіберзагрозам; 

- problem solving – ідентифікація проблеми, вибір напрямів, інструментальних 

засобів та технологій для її вирішення засобами ІТ. 

На відмінність від першої версії, у DigComp 2.1 є вісім рівнів сформованості 

компетенцій, що визначаються рішенням: 1, 2 – простих задач; 3 – добре визначених 

задач та простих проблем; 4 – нестандартних задач; 5 – різних задач та проблем; 6 – 

задач у найбільшій відповідності до проблеми; 7 – складних задач з обмеженим колом 

рішень; 8 – складних задач із великою кількістю факторів, що впливають. Володіння ІТ 

на рівнях, вищих за четвертий, забезпечує фахівця компетенціями для самостійного 

рішення широкого кола, в т. ч. нестандартних задач. Компетенції 7-8 рівнів дозволяють 

створювати цифровий контент високої якості для рішення фахових задач. 

Рекомендації DigComp 2.1 надають прозорий інструмент для оцінки не тільки 

компетенцій фахівця, а й навчальних планів, що формують такі компетенції. В рамках 

ЄС DigComp є відправною точкою для перегляду навчальних планів в окремих країнах 

(Естонія, Словенія, Мальта, Бельгія, Уельс), в т. ч. для системи безперервної освіти 

дорослих. 

Висновки. ЄС приділяє велику увагу підвищення конкурентоспроможності 

економік своїх країн-членів через формування базових компетенцій та забезпечення 

умов для постійного вдосконалення компетенцій кожного громадянина. DigComp 2.1 є 

простим і зрозумілим документом, що визначає компетенції у галузі інформаційно-

комунікаційних технологій, а його положення отримують розвиток у спеціалізованих 

до окремих видів діяльності документах, таких як DigCompEdu [5], який визначає 

відповідні компетенції для викладачів. 

Література: 1. Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament and of the 

Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning // [Official Journal L 

394 of 30.12.2006]. 2. Digital competences – Self-assessment grid [Електронний ресурс] / 

Режим доступу : http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/dc-en.pdf. 3. DigComp 

2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: The Conceptual 

Reference Model / Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero Gomez S., Van den Brande, G. – 

Luxembourg, 2016. 4. DigComp 2.1. The digital competence framework for citizens with 

eight proficiency levels and examples of use / Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero Gomez S., 

Van den Brande, G. – Luxembourg, 2017. 5. Redecker C. European Framework for the 

Digital Competence of Educators: DigCompEdu / C. Redecker, Y. Punie, – Luxembourg, 

2017. 

ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ ТРЕНД ОСВІТИ 

Канд. екон. наук, доц. Оксенюк К.І. 

Луцький національний технічний університет 

Процеси модифікації вищої освіти відбуваються у більшості розвинених країн 

світу, що зумовлено їх поступом у напрямі економіки знань. Саме гейміфікація мотивує 

до якості та результативності навчання, заохочує до конкретних дій, включає комплекс 

мотиваційних навчальних технік. Дане поняття можна зустріти усюди: починаючи від 

супермаркетів, закінчуючи системою освіти та науки. Гейміфікація впроваджує такі 

атрибути як бали, рівні, список лідерів, нагороди, виклики, тобто ті механізми, які 

широко застосовуються в відеоіграх [1].  

Ґрунтовні дослідження сфери гейміфікації містяться у працях вчених М. 

Барбера, К. Вербаха, Г. Зікерманна, Д. Кларка, Дж. Макгоніел, С. Фрейтаса, Лі 

Шелдона та інших.  

http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/dc-en.pdf
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Поняття «гейміфікація» у етимологічному значені походить від англійського 

«gamification» (game – гра) означає застосування підходів та принципів, які характерні 

для ігор, в інших, неігрових сферах.  

Наголосимо, що у Вікіпедії поняття гейміфікація визначено як використання 

ігрових практик та механізмів у неігровому контексті для залучення кінцевих 

користувачів до вирішення проблем [1]. 

Структуруючи елементи гейміфікації К. Вербах пропонує застосовувати 

піраміду, у якій базовим і найвищим рівнем є компоненти гейміфікації, другим і 

середнім будуть принципи роботи, третім – динаміка гри. До компонентів можна 

віднести зовнішні атрибути: аватари користувача; атрибути, які він отримає за 

досягнення; рівні гри; квести; віртуальні предмети. 

Ключовими факторами гейміфікації є ігрове мислення, що сприяє відчуттю 

конкуренції, роботі в командні, діалоговому мовленню, дослідженню, допитливості, 

захопленню гравців тощо. 

На думку Г. Зікермана, гейміфікація є процесом використання технологій і так 

званих ігрових «механік» для залучення і мотивації людей за допомогою їх ключових 

внутрішніх стимулів. Науковець вважає, що споживачі повинні винагороджуватись за 

будь-яку діяльність отриманням певного статусу, який набувається у процесі ігор [2].  

К. Капп під  «гейміфікацією» вбачає реалізацію принципів ігрової механіки, 

естетики і мислення з тим, щоб залучити студентів до активного навчального процесу, 

підвищити мотивацію та розв’язати проблеми. 

На думку К/ Вербаха з університету Пенсільванії гейміфікація є використанням 

елементів гри та ігрових технік у неігровому контексті [3]. 

Багато викладачів помічають потенціал гейміфікації в доповненні та розширенні 

можливостей традиційного навчання або розглядають її як заміну навчальної 

парадигми, де переважає соціальне інтерактивне навчання, а викладач виконує функцію 

модератора й консультанта [4]. 

У межах розгляду онлайн-навчання, гейміфікація створює додаткові стимули, 

які допомагають студентам підтримувати внутрішню мотивацію. Якісно вибудована 

гейміфікація, дозволить навчальним платформам (LMS), що послуговуються 

зазначеними технологіями, отримати конкурентні переваги у порівняння з 

традиційними підходами. В онлайн-освіті гейміфікацію можна застосовувати, як для 

освоєння користувачем системи керування навчанням, так і для підвищення 

залученності у процес навчання [5]. 

Основними аспектами гейміфікаціє є: динаміка (використання сценаріїв, що 

вимагають уваги користувача і його дій в реальному часі), механіка (використання 

елементів сценарію, які характерні для ігрового процесу – віртувальні нагороди, бали, 

статуси, сценарії), естетика (створення загального ігрового враження, що сприяє 

емоційній залученості); соціальна взаємодія (використання технік, що забезпечують 

характерне для ігор взаємодію між користувачами). 

Засновник і генеральний директор компанії Геймефектів (Gam Effective) Гел 

Рімон виділив низку переваг використання гейміфікації у професійному середовищі, 

які можна застосувати і в освітньому просторі також [6]: об'єктивність; зворотний 

зв’язок; визнання; майстерність; визнання для всіх; перспектива, навчання. 

Отже, гейміфікація є сучасним трендом інноваційної методики викладання та 

заслуговує на вагому увагу в системі освіти, оскільки саме ігрові елементи сприяють 

зацікавленості та мотивації до навчання.  

Література: 1. Гейміфікація. Матеріали Вікіпедії [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Гейміфікація. 2. Zichermann G. The purpose of 

gamification. A look at gamification’s applications and limitations. – Date: April 26, 2011 – 

Режим доступу: http://radar.oreilly.com/2011/04/gamification-purpose-marketing.htm 3. 

Ткачук О. Гейміфікація освіти: формальний і неформальний простір / О. Ткачук. – 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Гейміфікація.%202
http://radar.oreilly.com/2011/04/gamification-purpose-marketing.htm
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Актуальні питання гуманітарних наук. – 2015. – Вип.11. – с. 303-309. 4. Качан Б. М. 

Гейміфікація в системі новітніх технологій навчання іншомовної компетентності 

студентів медичних вищих навчальних закладів / Б. М. Качан. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4865 5.Макаревич О. О. 

Гейміфікація як невід’ємний чинник підвищення ефективності елементів дистанційного 

навчання / О. О. Макаревич. – Молодий вчений. -- № 2 (17). – 2015. – с. 275-278. 

6.Rimon G. (2016) 10 Surprising Benefits Of Gamification.–Date: July 20,2016

[Електронний ресурс]. –  Режим доступу: https:// elearningindustry.com/10-surprising-

benefits-of-gamification. 

ГОЛОВНІ ТРЕНДИ В ОСВІТІ 

вчитель-методист Онищенко Н.М. 

Харківська гімназія №14 

Визначальним фактором соціально-економічного та інноваційного розвитку 

країн є розбудова якісної, ефективної та конкурентоспроможної системи освіти. 

Світовий досвід переконливо свідчить, що становлення сучасних конкурентних 

університетів асоціюється із кардинальними суспільними зрушеннями, формуванням 

демократичних державних інститутів і розвитком високопродуктивної економіки. 

Таким протореним шляхом розвивались практично всі нинішні країни-лідери. 

Освітній ринок пропонує все більше коротких вузькодиференційованих курсів і 

програм, в тому числі таких, які викладаються онлайн. Ринкова непередбачуваність і 

розвиток технологій прискорюються до такої міри, що визначити наперед набір знань, 

необхідних за кілька років, стає практично неможливим. 

Ґрунтовні дослідження у сфері цифрових компетенцій та культурних цінностей 

почалися ще на початку 70-х років XX століття, коли Держдепартамент США замовив 

консалтинговій фірмі McBer найняти співробітників для Дипломатичної інформаційної 

служби. Почавши відбір на основі іспитів з історії Америки, західних цивілізацій, 

англійської мови, економіки та інститутів США, консультанти були швидко 

розчаровані: система явно дискримінувала людей з неанглосаксонським культурним 

корінням і не дозволяла прогнозувати успішність роботи в інших країнах. 

Багаторічні спостереження над найнятими співробітниками дозволили виявити 

ключові фактори їхньої успішності: здатність до командної роботи, аналітичне 

мислення, вплив на розвиток колег, впевненість у собі, міжкультурна і міжособистісна 

сприйнятливість, здатність поважати людей іншої культури та передбачати їхню 

реакцію.  Виявилося, що фокус має бути не на знаннях і вміннях як таких, а на 

особистих якостях – розвинутому інтелекті, внутрішній свободі та лідерському 

потенціалі.  

Це підтвердив і Світовий економічний форум, визначивши ключові компетенції, 

необхідні у ХХІ столітті (табл. 1). 

Таблиця 1 - Ключові компетенції 

У 2015 році У 2020 році 

1 2 

1. Комплексне розв’язання проблем 1. Комплексне розв’язання проблем

2. Координація з іншими 2. Критичне мислення

3. Управління людьми 3. Креативність

4. Критичне мислення 4. Управління людьми

5. Здатність до переговорів 5. Координація з іншими

6. Контроль якості 6. Емоційний інтелект

https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4865
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1 2 

7. Орієнтація на надання послуг іншим
7. Здатність оцінювати ситуацію і

приймати рішення 

8. Здатність оцінювати ситуацію і

приймати рішення 
8. Орієнтація на надання послуг іншим

9. Активне слухання 9. Здатність до переговорів

10. Креативність 10. Когнітивна гнучкість

Серед головних трендів в освіті найближчого майбутнього названо такі: 

1. Освіта онлайн.

Більшість рейтингових університетів поспішають зайняти своє місце в тренді, 

що набирає обертів, і представляють свої програми на онлайн-ресурсах. 

Крім того, популярність і зручність онлайн-лекцій уже позначаються і на 

методиці викладання на денних відділеннях вишів: так, виникла практика «зворотнього 

навчання», коли лекцію викладача студенти дивляться онлайн кожен у своєму темпі, а 

в аудиторію приходять вже підготовленими до практичного заняття.  

Переваги: студента вдома ніхто не відволікає від лекції, він може самостійно 

планувати свій час, а на семінарі викладач має змогу особисто перевірити якість 

засвоєння матеріалу, відповісти на запитання, дати цікавий додатковий матеріал і 

допомогти напрацювати потрібні практичні навички з предмета.  

Такі заняття вже введено в Гарварді, в університетах Мічигана й Каліфорнії. 

2. Соціальні медіа, блоги, відеоблоги – навчання за допомогою соцмедіа й

відеоблогів. Навіть стрічка Фейсбуку обростає навчальними елементами: люди готові 

ділитися з друзями і зберігати для себе інформацію для запам’ятовування, наприклад 

іноземні слова або правила. Навчальні відео на ютубі тепер викладають навіть новачки, 

збираючи величезну кількість переглядів. Викладачі публікують твори своїх студентів 

у блозі, щоб привернути увагу аудиторії до їхньої творчості й наочно 

продемонструвати реакцію читачів на ті або інші риторичні прийоми. 

3. Адаптивне навчання – за потребами кожного студента (вік, інтереси,

можливості). Врахування індивідуальних потреб необхідне не лише тим, хто не в змозі 

фізично дійти до навчальної аудиторії, але й тим, хто просто не хоче або не готовий 

спілкуватися, проте має бажання отримати той самий обсяг знань, що й інші студенти. 

Адаптивність освіти передбачає можливість вибору студентом оптимальних особисто 

для нього інструментів навчання, вибору предметів і обсягу отримуваних знань. 

Адаптивність підвищується за рахунок онлайн-занять, використання аудіоматеріалів, 

навчального відео, різних тестів. У майбутньому кожен школяр і студент сам 

створюватиме програму навчання і обиратиме викладачів і курси, а в навчальні заклади 

приходитиме, щоб скласти обов’язковий мінімум знань для отримання необхідних 

сертифікатів. 

4. Гейм-освіта – навчання як гра, використання онлайн-інструментів і гри для

створення навчальних курсів, боротьба за бонуси замість оцінок. Використання 

розробленого інструментарію комп’ютерних ігор дозволяє підвищувати мотивацію в 

навчанні, створювати дух змагальності, ненав’язливо вести учня від одного завдання до 

іншого і спонукати підвищувати свій рівень. Тривимірна голограма від Microsoft і 

окуляри від Google також відкривають нові горизонти у викладанні найскладніших 

дисциплін, і з часом усі ці інструменти стануть доступнішими. 

5. Головне не ціна, а результат – вплив безкоштовних онлайн-курсів на всю

структуру освіти і її вартість. Традиційні університети у багатьох країнах стоять перед 

впертим фактом: держава зменшує фінансування, і значна частина лягає на плечі 

студентів, які сплачують за своє навчання, найчастіше в кредит.  

На цьому фоні зростаюча популярність безкоштовних онлайн-курсів і 

доступнішої платної онлайн-освіти ще більше посилює конкуренцію на освітньому 
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ринку. Впродовж найближчих двадцяти років навіть у США очікується закриття 

багатьох нерентабельних приватних вишів. Звісно, таким стовпам, як Оксфорд, 

Кембридж, Гарвард або Сорбонна, нічого не загрожує, але загалом більшості вишів 

доведеться перебудовуватися і адаптуватися до нових реалій. Поки що вони 

витрачають фінансування на кампуси і навчальні корпуси, щоб залучити студентів, 

проте незабаром і це може виявитися недостатнім.  

6. Диплом на другому місці, головне – практичні навички. Для потенційних

роботодавців усе більше значення має не диплом, а те, з якими вміннями випускник 

виходить зі стін університету.  

Рейтингові виші це вже враховують і вводять максимум практики і реальних 

бізнес-проектів на старших курсах навчання. Проте швидкість змін на ринку праці така, 

що без додаткових курсів і паралельної роботи із застосуванням отриманих навичок на 

хороше місце розраховувати не варто. До того ж і ті, хто давно отримав диплом з тієї 

або іншої спеціальності, продовжують вчитися, щоб пристосуватися до світу, який 

швидко змінюється. Так що випускник вишу з багажем сухих академічних знань іноді 

програє фахівцям із досвідом роботи і бажанням вчитися новому.  

Література: 1.White, T. (Producer). (2016, June 2016). Generation Z – Why we need 

to future-proof universities. University World News. Retrieved 

from http://www.universityworldnews.com/ 2. WorldBank. (2016). The Future of Jobs, 

Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. Retrieved 

from http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOJ_Executive_Summary_Jobs.pdf 3. Наукова 

та науково-інноваційна діяльність в Україні, 2007: Стат.зб./Держкомстат України: За 

ред. Н.С.Власенко. Відп.за випуск І.В.Калачева. – К.:ДП «Інформ-вид.Цетр 

Держкомстату України, 2008 

ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В СУЧАСНОМУ ПРОЦЕСІ ОСВІТИ 

Канд. техн. наук, доц. Печерцев О.О., ас. Печерцева О.О. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

На сьогоднішній день особливий інтерес представляє собою питання впливу 

інформаційних технологій на сферу вищої освіти. З кожним днем інформаційні 

технології все активніше впроваджуються в освітній процес. Інформатизація освіти є 

одним із пріоритетних процесів інформатизації суспільства і являє собою систему 

методів, процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збору, обробки, 

зберігання, поширення і використання інформації в інтересах її споживачів. 

Інформаційний підхід стає одним з фундаментальних методів пізнання на всіх етапах 

системи безперервної освіти, що визначає особливу роль інформації в сучасному світі. 

З огляду на процес євроінтеграції в країні, необхідно перейняти досвід країн 

Європейського Союзу в області інформатизації освітнього процесу. Так, наприклад, 

внаслідок дослідження, проведеного Європейською університетською асоціацією, 

покликаного позначити загальну картину рівня впровадження інноваційних технологій 

в сферу вищої освіти і спрогнозувати майбутні тренди IT в навчанні, було виявлено, що 

майже всі європейські вузи використовують технології електронного навчання в своїй 

роботі. 91% опитаних установ використовують модель змішаного навчання (коли 

вивчення матеріалу і практика можуть проводитися як в стінах інституту, так і вдома); 

82% установ пропонують онлайн-курси. Один із трендів - спільне виробництво курсів 

різними інститутами, а також онлайн-курси з можливістю отримання наукового 

ступеня. Величезна кількість інститутів пропонують своїм студентам здавати онлайн-

іспит, навіть якщо предмет викладався традиційним способом [1]. Ці показники наочно 

демонструють підвищення ролі інформаційних технологій в освітньому процесі країн 

http://www.universityworldnews.com/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOJ_Executive_Summary_Jobs.pdf
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Європейського Союзу та необхідність підвищення якості освіти за рахунок такого роду 

нововведень в нашій країні. 

Розвиток інформаційних технологій в сфері вищої освіти надає можливість: 

1. раціонально організувати пізнавальну діяльність студентів в ході навчального

процесу; 

2. зробити навчання більш ефективним, залучаючи всі види чуттєвого

сприйняття студента в мультимедійний контекст і озброюючи інтелект новим 

концептуальним інструментарієм; 

3. побудувати відкриту систему освіти, що забезпечує кожному індивіду власну

траєкторію навчання; 

4. залучити до процесу активного навчання категорії студентів, що

відрізняються здібностями і стилем навчання; 

5. використовувати специфічні властивості комп'ютера, що дозволяють

індивідуалізувати навчальний процес і звернутися до принципово нових пізнавальних 

засобів; 

6. інтенсифікувати всі рівні навчально-виховного процесу [2].

Для реалізації педагогічного процесу необхідно використання засобів 

інформаційних технологій, які спрямовані на створення таких форм і методів навчання 

і виховання, які забезпечують ефективне розкриття індивідуальності студента, його 

пізнавальних процесів, особистісних якостей, розвиток інтелекту. 

Інформаційні технології в освітньому процесі зазвичай розглядають в трьох 

аспектах: як предмет вивчення, як засіб навчання і як інструмент автоматизації 

навчальної діяльності. Поява і широке поширення технологій мультимедіа та Інтернет 

дозволяють використовувати інформаційні технології як засіб спілкування, виховання, 

інтеграції в світову спільноту. Сукупність цих традиційних та інноваційних напрямків 

впровадження інформаційних технологій в освітніх процес створює передумови для 

реалізації нової інтегрованої концепції застосування інформаційних технологій в освіті. 

Суть її полягає в реалізації потенціалу інформаційних технологій для особистісно-

орієнтованого розвитку учасників педагогічного процесу: студентів і викладачів. 

Особливу роль в середовищі інформаційних технологій відіграють електронні 

освітні ресурси, які умовно можна розділити на розподілені (розміщені в мережах) і 

локалізовані (що зберігаються на комп'ютері, CD-диску, DVD-диску і т.п.). 

Використання електронних засобів навчального призначення призводить до досягнення 

наступних методичних цілей: 

• індивідуалізація і диференціація процесу навчання;

• здійснення контролю, діагностики та оцінки результатів навчання;

• здійснення тренування, самоконтролю і самопідготовки студентів;

• вивільнення навчального часу за рахунок автоматизації процесу навчання;

• поліпшення візуалізації навчальної інформації;

• моделювання та імітація досліджуваних об'єктів, процесів і явищ;

• створення і використання баз даних;

• посилення мотивації навчання за рахунок інтересу студентів до комп'ютерної

техніки; 

• ознайомлення студентів зі стратегією навчання;

• розвиток мислення;

• формування вміння приймати оптимальне рішення;

• формування інформаційної культури студентів [3].

Одним із засобів комп'ютерної технології є також комп'ютерне тестування, що 

дозволяє оперативно і об'єктивно викладачеві в своїй методичній роботі: 

• оцінити успішність оволодіння конкретним, обмеженим певними рамками,

навчальним матеріалом, наприклад, окремої лекцією. 
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• проконтролювати якість оволодіння конкретними знаннями з метою

визначення ефективності програм, лекцій та методів навчання. 

• дозволяють певною мірою прогнозувати темпи просування в тій або іншій

дисципліні, оскільки навчання не може бути ефективним, якщо розрив між відомим і 

невідомим занадто великий. 

• розставити акценти в лекційному матеріалі, виділити матеріал, який важко

сприймається та вимагає більш детального розгляду [4]. 

Одним із сучасних підходів до організації навчального процесу в університеті є 

створення спеціального освітнього середовища: створення таких умов, які сприяли б 

розвитку активної самостійної творчої особистості, здатної вільно орієнтуватися в 

оточуючому її інформаційному просторі. Сучасні інформаційні технології надають 

широкі можливості для організації такого освітнього середовища. Використання 

інформаційних технологій сприяє підвищенню якості навчання, збільшенню 

доступності освіти, забезпеченню потреб гармонійного розвитку окремої особистості і 

інформаційного суспільства в цілому. 

Література: 1. Gaebele M., Kupriyanova V., Morais R., Colucci E. Learning in European 

higher education institutions. Results of a mapping survey conducted in october-december 

2013 // EUA publications. -2014.- Електронний ресурс. - Режим доступу: 

https://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/news/e-learning%20survey.pdf 2. 

Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В.. Петров А.Е. Новые педагогические и 

информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие. – М., Академия, 

2000. 3. Данилов О. Е. Роль информационно-коммуникационных технологий в 

современном процессе обучения / О. Е. Данилов // Молодой ученый. — 2013. — № 12. 

— Т. 3. — С. 448 – 451 4. Плетнев А.В. Внедрение компьютерных технологий для 

анализа учебно-педагогической деятельности / А. В. Плетнев // Молодой ученый. — 

2013. — № 12. — Т. 3. — С. 514 - 516 

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: ГОЛОВНІ ТЕНДЕНІЦІЇ 

ОСТАННЬОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ 

Канд. екон. наук, викл. кафедри економіки Польова В.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

У сучасних умовах перед вищими навчальними закладами стає питання пошуку 

нових форм і методів організації навчальної діяльності, які були б покликані розвивати 

самостійне критичне та креативне мислення молоді.  

З метою досягнення ефекту всюдипроникаючого навчання, яке б дозволяло 

студентам повністю занурюватися в процес розвитку необхідних компетенцій, у закладах 

вищої освіти повинні використовуватися проектні технології із застосуванням мобільного 

зв’язку та ресурсів мережі Інтернет. Дехто вважає, що електронні, мультимедійні 

підручники та посібники, інтерактивні комплекси, цифрові вимірювальні лабораторії – все 

це є сучасна освіта, а навчання за сучасними цифровими технологіями – це об’єктивна 

вимога часу. Такими цифровими технологіями, які безсумнівно стали трендовими за 

останнє десятиліття, можна вважати: e-learning або n-learning, m-learning, u-learning  та 

blended learning, побудоване на принципах c-learning. Розглянемо докладніше кожну з них. 

Е-learning (з англ. electronic learning – електронне навчання) – це система 

електронного навчання, яка дозволяє обирати зручне місце (доступ через Інтернет до 

електронних матеріалів з будь-якого місця) і час для навчання (навчання за індивідуальним 

графіком з метою економії часу та грошей, наприклад, на проїзд чи оренду приміщення), 

спосіб якісного засвоєння знань та дає можливості постійного контакту студентів з 

викладачами.  
Синонімами e-learning часто вважаються такі поняття як дистанційне навчання, 

https://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/news/e-learning%20survey.pdf
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навчання з використанням комп’ютерів, мережеве навчання, віртуальне навчання за 

допомогою інформаційних електронних технологій тощо.  

Також суміжним з e-learning поняттям є n-learning (з англ. nomadic learning – кочове 

навчання), яке має європейські корені та означає, що той, хто навчається має доступ до 

знань з різноманітних пристроїв та може приступити до процесу науково-дослідницької 

діяльності будь-коли та будь-де, без залежності від місця та часу.  

Е-learning по праву вважається одним із гнучких методів навчання. Його гнучкість 

забезпечується можливістю регулювання тривалості навчання, послідовності вивчення 

навчальних тем дисципліни, можливістю самостійного вибору варіантів представлення 

результату вирішеного завдання відповідно до власних можливостей і потреб тощо. 

Ще одним сучасним методом навчання, який набув популярності за рахунок 

швидкого розвитку технологій мобільного супутникового зв’язку та  телекомунікацій, є m-

learning (з англ. mobile learning – мобільне навчання). 

M-learning – це персоніфікована (на основі абонентського номеру студента) система 

мобільного навчання, яка реалізується за рахунок передачі знань на мобільні пристрої, 

кишенькові персональні комп’ютери, ноутбуки, нетбуки, планшети та інші гаджети з 

використанням SMS, MMS, WAP, GPRS, 3-G та 4 (5, 6)-G технологій. 

Головний принцип, який реалізується при використанні m-learning це навчання 

повсякчас і всюди, що робить цей метод найбільш гнучким серед всіх інших сучасних 

цифрових методів навчання, але значним недоліком використання m-learning є висока 

вартість створення середовища для мобільного навчання, що потребує розроблення 

інтерактивних мобільних додатків та навчально-програмних продуктів для завантаження 

на мобільні гаджети. 

Останнім часом розповсюдження набула технологія u-learning (з англ. ubiguitous 

learning – усюдисуще навчання), яку вперше почали впроваджувати в Південній Кореї, де 

побудована унікальна система освіти з використанням інформаційних технологій.  

Для Південної Кореї цей термін відображає реальність – всеохоплююче навчання, 

яке є дійсно повсюди та в якому задіяні всі: школярі, студенти, їх батьки, вчителі й 

роботодавці. U-learning еквівалентно певній формі гнучкого мобільного навчання, але воно 

не вимагає створення спеціальних мобільних додатків, а реалізується на принципах 

контекстного усвідомлення (контекстних повідомлень) у всіх сферах життя суспільства, 

що робить його більш адаптивним та зручним для сприйняття. 

Застосування u-learning ускладнюється тим, що вимагає створення безкоштовних 

Wi-Fi зон, а іноді й зон бездротової підзарядки мобільних пристроїв й інших гаджетів. 

У наш час у вітчизняних вишах найбільш розповсюдженою залишається 

змішана модель навчання, яка включає як традиційні методики так й цифрові елементи. 

Це b-learning (від англ. blended learning – змішане навчання), що дає змогу частково 

інтегрувати е-learning та m-learning в діючу систему освіти, а в перспективі – 

здійснювати blended learning на основі u-learning і традиційного навчання. 

Також, необхідно зазначити, що домінуючим методичним підходом у        2018 році 

повинен стати тип навчання c-learning (від. англ. – collaborative learning – спільне 

навчання), тому що який би тип цифрового навчання не обрав вищий навчальний заклад, 

він має бути таким же спільним, як і традиційне навчання. Ізольоване навчання в Інтернеті 

– це неефективне використання цифрових технологій.

Найбільш цікавим для студентів методом c-learning є вирішення завдань, при яких 

всі студенти групи працюють один з одним в парах і склад пар періодично змінюється. У 

підсумку виходить, що кожен член колективу працює по черзі з іншими студентами, при 

цьому деякі студенти на певних етапах завдання можуть працювати індивідуально. 

Технологія collaborative blended learning  дозволяє плідно розвивати в учнів самостійність і 

комунікативні компетенції, вміння користуватися цифровими засобами та технологіями, 

бути в тренді останніх можливостей віртуальних глобальних інформаційних систем і, в той 

же час, глибоко вивчити проблемне питання чи креативно виконати та презентувати 
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завдання з будь-якої дисципліни. 

Отже, поєднання цих різних типів і способів організації аудиторної та самостійної 

роботи студентів, з одного боку, забезпечить успішність навчання кожного студента, а з 

іншого боку, дозволить викладачам підвищити свій рівень інформаційно-технологічної 

компетентності. 

Література: 1. Абрамов О. М. Про архітектуру сучасної системи електронного 

навчання (e-Learning) та можливості її застосування у вищих навчальних закладах / О. М. 

Абрамов // Вісник Харківської державної академії культури. - 2013. - Вип. 39. - С. 273-283. 

2. Куркчі Є. К. Blended Learning у підготовці магістрів освітнього менеджменту в

університетах Німеччини / Є. К. Куркчі // Педагогіка формування творчої особистості у 

вищій і загальноосвітній школах. - 2013. - Вип. 31. - С. 544-551. 3. Монастирна Г. 

В. Особливості реалізації педагогічної технології blended learning у закладах освіти / Г. В. 

Монастирна, Т. В. Бондаренко, І. М. Монастирний // Вісник Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2012. - № 20. - С. 35-40. 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА ПРИ ВИКЛАДАННІ 

ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ ЗВІТНОСТІ 

Канд. екон. наук, доц. Попадинець О.В. 

Харківський національний автомобільно-дорожній  університет 

Самостійна робота студентів (СРС) є особливим видом навчальної діяльності, 

спрямованим на індивідуальне виконання існуючих навчальних задач, формування 

інтересу до пізнавальної діяльності та отримання знань в певній галузі знань. 

СРС як фактор оволодіння фахом може бути представлена з різних боків, а саме: 

як засіб педагогічної діяльності, що використовується педагогом з метою перебудови 

психологічних механізмів навчання; як навчальна діяльність, що передбачає певні 

процедури, що виконуються студентами в ході навчально-пізнавальної, навчально-

практичної та навчально-професійної діяльності; як умова навчання студентів у ВНЗ, 

що передбачає самостійне засвоєння частини змісту дисципліни, регламентоване 

графіком СРС; як форма організації навчання; як головний вид діяльності при 

дослідницької роботи студентів; як високий рівень підготовленості студентів, що 

виступає метою і результатом їх навчання і виховання [1]. 

Метою самостійної роботи студентів є виховання свідомого ставлення до 

оволодіння теоретичними і практичними знаннями, набуття звички до напруженої 

інтелектуальної праці. Важливо, щоб студенти не просто здобували знання, а й 

опановували способи це робити найбільш ефективно, тобто навчилися вчитися. 

Завданнями СРС, в т.ч. при вивченні економічних дисциплін, виступає: 

 систематизація та закріплення теоретичних знань і практичних вмінь;

 поглиблення і розширення теоретичних знань;

 формування умінь використовувати правову, нормативну, довідкову і

спеціальну документацію та літературу; 

 розвиток пізнавальних здібностей та активності – ініціативності,

самостійності, відповідальності і організованості; 

 формування самостійності мислення, здібностей до саморозвитку,

самовдосконалення та самореалізації; 

 розвиток дослідницьких навичок;

 використання зібраного матеріалу на семінарах, практичних і лабораторних

заняттях. 
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СРС повинна включати організаційну, методичну і регуляційну компоненти. 

При цьому викладач має заздалегідь розробити систему СРС, врахувавши її форми, 

мету, підібрати навчальну інформацію, спланувати власну роль в цьому процесі. 

Організаційна складова СРС передбачає створення навчальних посібників, які 

допоможуть студенту зрозуміти логіку навчального курсу. Навчально-методичні 

посібники з СРС мають містити план семінару, контрольні запитання та завдання, теми 

рефератів, контрольний тест з матеріалу, ситуаційні навчальні завдання. 

Методична складова передбачає розробку завдань для СРС на лекціях, 

семінарських і практичних заняттях та для заліку як форми контролю. 

Регуляційна складова СРС орієнтована на співробітництво для стимуляції у 

студентів самостійності і творчост. 

Уміння організувати самостійну діяльність є запорукою успішної самореалізації 

випускника ВНЗ як особистості так і професіонала. У зв'язку з цим одна з основних 

задач ВНЗ – перетворити студента в активного споживача знань, який вміє 

формулювати проблему, аналізувати методи її рішення, обирати найоптимальні з них 

та досягати бажаного результату.  

Цьому сприяють різні форми організації СРС, серед них: 

1) позааудиторна СРС, яка виконується за завданням викладача, але без його

безпосередньої участі: вивчення та систематизація нормативно-правових документів з 

використанням інформаційно-пошукових систем, Інтернету; підготовка до семінарів, 

вивчення спеціальної науково методичної літератури; підготовка рефератів, доповідей; 

поточний самоконтроль і контроль успішності на базі електронних навчальних тестів; 

розробка наочних матеріалів, мультимедійних презентацій та ін.; 

2) аудиторна СРС, виконувана на навчальних заняттях під безпосереднім

керівництвом викладача і за його завданням; 

3) науково-дослідницька робота.

В наш час існує соціальна вимога на формування професійної компетентності 

фахівців. Тому педагогіка сьогодні, вирішуючи проблему підготовки фахівця, що 

відповідає вимогам сучасного суспільства, звертається до компетентності як 

узагальненої якості особистості, яка демонструє і засвоєння знань, умінь, і реалізацію їх 

на практиці. 

У зв'язку з цим СРС майбутнього фахівця є одним зі засобів формування 

професійної компетентності.  

Організація СРС у вищій школі на основі компетентісного підходу надає 

можливості особистісного включення студента в освоєння професійної діяльності і 

формування професійно важливих якостей: відповідальності, інтелектуальності, 

креативності, комунікативності, інформаційної культури, здатності до самоосвіти. 

Формами звітності СРС є: 

 оцінка усної відповіді на питання, повідомлення, доповіді на практичних

заняттях; 

 рішення ситуаційних завдань;

 конспект, виконаний самостійно;

 курсові роботи і їх захист;

 звіт про практику;

 тестування, виконання письмової контрольної роботи;

 оцінка знань студентів;

 захист випускної кваліфікаційної роботи;

 статті, тези, виступи, публікації в наукових виданнях за підсумками

самостійної науково-дослідницької роботи [4]. 

Випускник вузу – це професіонал, що вміє здобувати нові знання, критично 

переробляти і переосмислювати інформацію, здатен приймати самостійні рішення, 
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контролювати свою діяльність. У зв'язку з цим головна мета викладачів – підготувати 

компетентного і конкурентоспроможного фахівця та створити умови для його 

професійного розвитку в процесі навчання. 

Необхідною умовою для реалізації СРС є забезпечення кожного студента 

інформаційними ресурсами (навчальними посібниками, довідниками, індивідуальними 

завданнями, навчальними програмами); методичними матеріалами (посібники, 

практикуми та ін.); матеріалами для контролю (тести); матеріальними ресурсами 

(комп'ютер та ін.) [5]. 

Крім того, передбачені консультації викладачів, можливий вибір індивідуальної 

освітньої траєкторії (елективні навчальні дисципліни, додаткові освітні послуги, 

індивідуальні плани підготовки), публічне обговорення теоретичних або практичних 

результатів, отриманих студентом самостійно, на конференціях, олімпіадах, конкурсах. 

СРС реалізується в двох формах: обов'язковій і контрольованій. 

Студент, що приступає до вивчення навчальної дисципліни, отримує 

інформацію про всі форми СРС по курсу з виділенням обов'язкової самостійної роботи 

і контрольованої самостійної роботи. Підведення підсумків і оцінка результатів СРС 

здійснюються викладачами під час консультацій. 

При організації СРС підвищується відповідальність викладача за розвиток у 

студентів навичок самостійної роботи, відбувається стимулювання їх професійного 

зростання, виховання творчої активності та ініціативи. Завданням викладача стає 

підібрати індивідуальні завдання студентам, забезпечити необхідною літературою, 

показати найраціональніший шлях для виконання завдання, проконсультувати окремо 

студенту або групу студентів [6]. 

Т.ч., в ході СРС студенти аналізують запропоновані навчальні ситуації, 

розв’язують реальні практичні завдання, при цьому вчаться вони у викладача і один у 

одного, працюють з різними інформаційними базами, формують власну професійну 

позицію 

Література: 1. Росина Н. Организация СРС в концепции инновационного 

обучения. //Высшее образование в России.-2006.-№ 7.-С.77-81. 2. Абасов З. 

Проектирование и организация самостоятельной работы студентов. //Высшее 

образование в России.-2007.-№ 6.-С.93-97. 3. Григорян В.Г., Химич П.Г. Роль 

преподавателя в организации самостоятельной работы студентов. //Высшее 

образование в России.-2009.-№ 11.- С.108-114. 4. Воротилкина И.М.

Самостоятельность студентов в учебном процессе. //Высшее образование в России.-

2012.-№ 3.-С.91-94.  5. Конышева А.В. Модульное обучение как средство управления 

самостоятельной работы студентов. //Высшее образование в России.-2009.-№ 11.- 

С.118-122.  6. Росина Н. Организация СРС в концепции инновационного обучения. 

//Высшее образование в России.-2006.-№ 7.-С.77-81.  

ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ: ДОСВІД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Канд. техн. наук, доц. Постернак І.М. 

Одеська державна академія будівництва та архітектури 

канд. техн. наук, доц. Постернак С.О. 

Приватне підприємство «Композит», м. Одеса 

RICS – це міжнародна організація, що поєднує фахівців з нерухомості різних 

профілів. Організація є, самим впливовим, найстаршим і привілейованим професійним 

об'єднанням у світі яка представляє інтереси експертів по керуванню нерухомим 

майном та його оцінці, ріелторів, девелоперів, інженерів, будівельників, експертів по 

землевпорядженню й іншим професіям. 
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Основна мета співтовариства – розвиток і контроль за дотриманням етичних 

норм і професійних стандартів. Також RICS активно займається освітньою діяльністю, 

розробляє й впроваджує стандарти якості й практичні рекомендації в сфері 

нерухомості. 

Сучасні стандарти оцінки нерухомості у Великобританії були сформульовані 

досить недавно – в 1970-ті рр., коли британський ринок нерухомості переживав бум, 

що привів до швидкого росту цін на нерухомість, за яким пішов різкий спад. Питання 

про якість вартісних оцінок було піднято тими, хто придбав нерухомість у власність 

або взяв її в оренду, ґрунтуючись на оцінках, зроблених у період економічного підйому, 

а потім виявився перед фактом, що оцінка вартості їхньої власності різко впала до 

досить низьких значень.  

В 1971р. RICS сформував Комітет зі стандартів оцінки й опублікував короткий 

посібник з оцінки об'єктів власності. За цим пішов випуск в 1976р. першої "Червоної 

книги" ("RICS Statement of Valuation Practice and Guidance Notes"), у яку в 1981 і 1990р. 

вносилися виправлення й додавання.  

В 1980р. була опублікована "Біла книга" ("RICS Manual of Valuation Guidance 

Notes"), що охопила питання, незачеплені в "Червоній книзі". В 1996 і 1997р. обидві 

книги були об'єднані й дороблені як єдиний Посібник з оцінки ("RICS Appraisal and 

Valuation Manual"). Варто підкреслити, що матеріали керівництва постійно 

продовжують обновлятися.  

Керівництво містить цілий ряд практичних положень, обов'язкових для 

оцінювачів, за 21 спеціалізаціями: 

Arts & Antiques (оцінка об'єктів культурної й архітектурної спадщини); 

Building Surveying (технічна експертиза будівель і споруд); 

Building Control (контроль якості будівельних робіт); 

Commercial Property practice (брокеридж комерційної нерухомості); 

Environment (екологія нерухомості); 

Facilities Management (експлуатація будинків і споруд); 

Geomatics & Hydrographic (гідрографіка й геоматика – просторова прив'язка); 

Housing Management and Development (управління й розвиток житла); 

Machinery and Business Assets (оцінка рухомих активів бізнесу, машин); 

Management Consultancy (консалтинг у керуванні нерухомістю); 

Minerals & Waste Management (керування переробкою копалин і відходів); 

Project Management (керування проектами); 

Planning & Development (проектування й розвиток об'єктів нерухомості); 

Property Finance and Investment (управління інвестиціями й фінансуванням); 

Quantity Surveying and Construction (контроль витрат при будівництві); 

Research (науково-дослідна діяльність); 

Residential Property practice (брокеридж житлової нерухомості); 

Residential survey and valuation (сервейінг і оцінка в житлової нерухомості); 

Rural (оцінка сільськогосподарських об'єктів); 

Taxation Allowances (управління оподатковуванням); 

Valuation (оцінка вартості нерухомого майна). 

Цікаво відзначити, що у Великобританії не існує державного регулювання 

діяльності оцінювачів. У принципі будь-яка людина може зайнятися бізнесом як 

оцінювач і взятися за оцінку власності. Відсутність державного регулювання діяльності 

оцінювачів привело до розвитку добровільної суспільної системи регулювання. Саме її 

авторитет дозволяє користувачам орієнтуватися в тому, хто з оцінювачів досяг 

прийнятного рівня компетенції й веде свої справи із професійною сумлінністю, що дає 

можливість самим оцінювачам рекламувати свої послуги з позицій своєї репутації як 

людей компетентних і професійних. Це досягається через професійні організації, серед 

яких лідируючі позиції займає Королівська спілка фахівців з нерухомості. Членство в 
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подібних спілках досягається за наявності відповідної освіти через здачу іспитів і після 

певного періоду практичної роботи під спостереженням досвідченого фахівця. Умовою 

збереження отриманого членства є дотримання встановлених RICS правил професійної 

етики, участь у системі безперервної професійної освіти. У результаті, хоча клієнти й 

вільні у виборі послуг будь-яких фахівців, у тому числі й сертифікованих оцінювачів, у 

дійсності вони цього не роблять. Оцінки, не підписані членом RICS або подібної 

професійної організації (наприклад, другою за масштабами британською асоціацією 

оцінювачів ISVA), довірою не користуються й до відома практично не приймаються.  

Варто підкреслити, що сама суть оцінки нерухомості говорить про те, що вона 

не може бути монопольною діяльністю, що приводить, зрештою, до офіційної 

формалізованої системи оцінки. Оцінка – це один з результатів роботи ринку й частина 

його рушійного механізму. Роль оцінювача у тому, щоб в одних випадках дати пораду 

клієнтові, яку суму грошей може принести його нерухомість, якщо її продати. У ряді 

інших випадків, не пов'язаних з намірами продати нерухомість, робота оцінювача 

необхідна, наприклад, для оцінки вартості майна як частковий статутний внесок 

підприємства. У силу розмаїтості умов угоди, певних суб'єктивних факторів чітко й 

однозначно встановити ступінь точності оцінки нерухомості неможливо й оперативно 

перевірити її на ринку не можна.  

Оцінювач у процесі пошуків і визначення вартості нерухомості збирає відомості 

про ціни на ринку. Відмітимо, що це значно більш складна проблема, ніж зібрати 

інформацію про вартість акцій або державних цінних паперів на фондовій біржі. На 

ринку нерухомості не існує якогось єдиного місця торговельних операцій, і вони 

відбуваються постійно по всіх регіонах. Вертаючись до нерухомості, вкажемо на той 

факт, що кожний її об'єкт практично унікальний; його характеристики, особливе 

місцезнаходження, підтверджують, що іншої точно такої ж власності немає. І різниця 

неминуче відбивається в можливих уточненнях до ціни, якщо мова заходить про 

вартість подібної, але все-таки іншої нерухомості – це вже питання скоріше 

індивідуальної майстерності й досвіду оцінювача, ніж чітко вивіреного алгоритму. З 

огляду на це, різні оцінювачі частіше висловлять різні погляди на оцінку ринкової 

вартості одного й того ж об'єкта нерухомості.  

Напевно неминучі й розбіжності в думках оцінювачів, які представляють 

покупця й продавця, платника податків і владних структур, власника й орендаря. 

Відсутність монополії (насамперед державної) і сформовані в процесах розвитку 

ринкових відносин механізми дозволяють піддати точку зору кожної сторони 

випробуванню через взаємні обговорення при підготовці й узгодженні умов угоди, а 

також арбітражу, поки не виявиться ціна, з якою, в остаточному підсумку, погодяться 

всі учасники угоди.  

Існує деякий перелік практичних положень-вимог, що є обов'язковими для 

британські оцінювачів усіх спеціалізацій.  

1. Посібник з оцінки обов'язковий до застосування при будь-яких оцінках, за

деякими виключеннями (ці виключення становлять: загальноправова діяльність, 

арбітраж, питання оподатковування й компенсацій, діяльність агентств із продажу 

нерухомості).  

2. Оцінювачі зобов'язані розуміти вимоги клієнта (це означає обов'язковість

дискусії із клієнтом, щоб були зрозумілі всі його запити; при цьому факт такого 

обговорення повинен бути підтверджений письмово, так само як повинні бути 

сформульовані на папері й умови (існують стандартні) наймання оцінювача клієнтом).  

3. Оцінки, виконані з певною метою, повинні будуватися на певній основі

(наприклад, оцінка фінансової звітності якої-небудь компанії виконується на основі її 

ринкової вартості; у Посібнику з оцінки визначена база для подібної оцінки).  

4. Певні базиси для оцінки повинні застосовуватися тільки для тих випадків, які

передбачені відповідними практичними положеннями Посібника з оцінки. У стандартах 
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оцінки Великобританії, зокрема, установлено 13 базисів оцінок. Серед них головна 

роль належить оцінці на базі ринкової вартості об'єкта нерухомості. Крім того, існують 

оцінки на базі різних варіацій ринкової вартості (наприклад зі збереженням існуючого 

напрямку використання), різних варіацій вартості заміщення, на базі реалізаційної 

вартості (типу розпродажу) й інші.  

5. Обмеження, що накладаються на оцінювачів. Оцінювачі зобов'язані братися

лише за такі оцінки, у яких вони компетентні. Компетенція оцінювача включає знання 

конкретного виду власності й ринку, де її можна знайти, а також має на увазі, що оці-

нювач неухильно дотримується вимог закону й інших нормативних актів. Оцінювач 

вправі користуватися допомогою відповідних експертів, включаючи й інших оціню-

вачів.  

6. Інспекції, огляди й дослідження повинні бути адекватними й проводитися до

повної ясності питання. У ряді випадків повний огляд будинку не потрібен, однак стан 

прав на власність повинний бути досліджений дуже ретельно. Рівною мірою повинні 

бути наведені точні довідки на предмет можливих планів міської влади відносно 

об'єкта й відповідності передбачуваної угоди всім вимогам закону.  

7. Мінімальні вимоги до змісту звітів оцінювачів.

Тому було б добре мати можливість навчання в магістратурі на кафедрі 

організації будівництва ОДАБА з видачею сертифікатів Британської королівської 

спілки сертифікованих керуючих нерухомістю (RICS) випускникам магістратури за 

двома можливими програмами підготовки магістрів: «Девелопмент в інвестиційно-

будівельній діяльності» і «Будівельно-технічна й вартісна експертиза об'єктів нерухо-

мості». Дана акредитація була б підтвердженням високого рівня підготовки магістрів і 

якості освітніх програм, що можуть реалізовуватися на кафедрі організації будівництва 

ОДАБА. На цій підставі дипломи випускників визнавалися б у більш, ніж в 140 країнах 

миру, де є відділення RICS. Членство в RICS – це особливий статус у професійному 

співтоваристві, що свідчить про найвищий рівень кваліфікації й професіоналізму, що 

давав би можливість нашим випускникам позиціонувати себе на ринку праці й 

одержувати цікаві пропозиції від роботодавців. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В УКРАИНЕ 

Преп. Романова С.С. 

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 

Современные общемировые явления глобализации и интернационализации 

оказывают огромное влияние на сферу мирового высшего образования, частью 

которого является образование в Украине. Безусловно признанное лидерство в этой 

сфере за ведущими университетами Европы и США, однако, можно отметить, что 

качественный уровень высшего образования азиатских университетов заметно вырос в 

последнее десятилетие, и они также захватывают ведущие позиции на мировом рынке 

образовательных услуг. Отечественное образование не может не учитывать 

складывающуюся ситуацию и современные тенденции развития в области высшего 

образования, иначе оно окажется «на обочине» этого интенсивно идущего процесса.  

Данная статья посвящена рассмотрению современных образовательных трендов, 

необходимости и возможности их использования в украинской высшей школе. 

Актуальность рассмотрения этих вопросов определяется сложившейся ситуацией в 

ВУЗах Украины и необходимостью всестороннего обновления в соответствии с 

техническими, а также социогуманитарными инновациями. 

Высшее образование в нашей стране концентрируется в университетской среде, 

имеет многовековую историю и сложившиеся традиции. Однако, требованием времени 
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является модернизация украинской высшей школы, ее выход на более продвинутый 

уровень. Критическое изучение европейского и американского опыта, внедрение 

современных направлений развития обучения в повседневную университетскую 

практику будет способствовать достижению этой цели. 

Одним их главных трендов современного образования является улучшение 

качества и результатов обучения. Это не только методика обучения, но и последующая 

отдача от образования. Студенты должны научиться добиваться практических 

результатов. Кроме того, насущной необходимостью становится обучение всех 

субъектов образовательного процесса: образовательный процесс не останавливается на 

протяжении всей жизни, хотя и проходит с разной интенсивностью. Результаты 

обучения в большой степени зависят от качества методов преподавания. 

Традиционным методом обучения в ВУЗах является классический лекционный 

аудиторный, он ориентирован на охват большого количества слушателей. В последнее 

двадцатилетие получило стремительное развитие дистанционное обучение, 

копирующее традиционный лекционный формат. На сегодняшний момент практически 

любой университет, идущий в «ногу со временем» встроил в учебный процесс 

инструменты обучения онлайн. Речь не идет о замене преподавателя компьютером, 

онлайн обучение с успехом используется для дополнительного изучения, например, 

курсов, выходящих за рамки стандартного учебного плана.  

Однако, более современным трендом является персонализированное обучение и 

дистанционный менторинг. Безусловно, дистанционный менторинг возможен только 

при высоком развитии и доступности технологий. Персональный подход и ранее 

занимал определенную долю в структуре обучения, но теперь он выдвигается на 

передний план, но на другом качественном уровне, привнося новые возможности. 

Следующая актуальная тенденция в образовательном процессе называется 

«конструктивизм»: «то есть преподавание должно ориентироваться на уже имеющиеся 

у студентов знания и навыки, но ставить перед ними сложные задачи, чтобы развивать 

профессиональные навыки, которые понадобятся молодым выпускникам на рабочем 

месте». [1] Кроме того, студента уже с первого курса нужно рассматривают как 

возможного будущего члена коллектива научных работников. 

Обучение в неформальной обстановке также можно выделить как один из 

современных трендов. Данный способ получения навыков и знаний, хотя и 

осуществляется на «рабочем месте», но менее официален, иногда носит 

незапланированный или спонтанный характер. В качестве примера можно привести 

обсуждение какой- либо темы преподавателями и студентами во время чаепития. 

К современным образовательным трендам также относятся: серьёзные образова-

тельные игры, работа с реальными проблемными ситуациями, использование мобиль-

ных обучающих платформ, социальных медиа в качестве средства обратной связи. 

Необходимо отметить, что характерной чертой современного образования 

является интернационализация учебных планов, академическая мобильность, 

стажировки студентов и преподавателей за рубежом, получение двойных дипломов, 

организация консорциумов университетов на региональном и глобальном уровнях. [2] 

Система высшего образования в Украине находится в стадии реформирования. 

Численность ВУЗов сокращается, предпринимаются попытки внедрения в практику 

новых стандартов образования в соответствии с общемировыми тенденциями. Но, если 

ведущие университеты страны значительно продвинулись на этом пути, то успехи 

большинства украинских ВУЗов весьма скромны. Серьёзные изменения в материально-

техническом оснащении учебных заведений требуют значительных финансовых 

вливаний со стороны государства, что в условиях тяжелой экономической ситуации в 

стране практически невозможно. Поэтому для большинства университетов 

организация, например, широкомасштабного онлайн обучения не представляется 
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возможным в ближайшее время. Также устаревшая материальная база не дает 

возможности получения достаточных практических знаний будущим специалистам. 

 Однако, имеется возможность улучшения качества получаемых теоретических 

знаний при использовании новых подходов к обучению и видоизменению отношений 

между субъектами образовательного процесса - преподавателями и студентами, 

несмотря на имеющиеся проблемы возрастно-психологического характера.  

Также являются доступными для использования социальные медиа, работа с 

реальными проблемными ситуациями, вышеупомянутый «конструктивизм», обучение в 

неформальной обстановке. Возможными для реализации можно назвать академическую 

активность, получение двойных дипломов, интернационализацию учебных планов и 

взаимодействие с зарубежными университетами по широкому кругу вопросов. 

Таким образом, перед украинской высшей школой стоит непростая задача 

соответствовать требованиям современного образования, быть конкурентоспособной 

на международном образовательном рынке. Необходимо уделить пристальное 

внимание изучению положительного европейского, американского и азиатского опыта 

и его рациональному использованию в украинской образовательной системе, опираясь 

при этом на лучшие традиции отечественного образования.  

Литература: 1. Десять трендов современного образования [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://www.hse.ru/news/media/63841790.html. (дата обращения

10.02.2018) 2. Прохоров А. В. Современные тенденции развития высшего образования в 

странах Азии [Электронный ресурс] /А. В. Прохоров // Гаудеамос – 2015 - №2(26) – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-razvitiya-vysshego-

obrazovaniya-v-stranah-azii .( дата обращения 10.02.2018) 

HIGHER EDUCATION IN SLOVAKIA: PRINCIPLES, POLITICS, PRACTICE 

The young scientist Rubashenko G.V. 

Volkswagen Slovakia (Slovakia) 

Higher educational establishments in Slovaks it is possible to divide by 3 kinds:  

- public (словацк. Verejné vysoké školy),  

- state (словацк. Štátne vysoké školy)  

- private (словацк. Súkromné vysoké školy), it is Possible to distinguish 3 types of 

establishments of higher education: 

 - university Institutions (univerzitné vysoké školy) of higher learning,  

- ununiversity Institutions (neuniverzitné vysoké školy) of higher learning 

- professional Institutions ( odborné vysoké školy) of higher learning, that have a right 

to give only first,  bachelor is a degree of higher education. By the best universities of country 

являються University Коменского in Bratislava, Slovakia technical university in Bratislava, 

Slovakia medical university, Technical university to in Kosice, Economic university in 

Bratislava, , University of Paul.  

Scientific researches are conducted in Higher educational establishments of university 

type, in professional institutes and in the Slovakia academy of sciences (Slovenská akadémia 

vied) - the greatest scientific establishment of Slovakia with branches in a few cities. To date 

20 state and 10 private universities operate in Slovakia. The most popular universities for 

foreign students it is legally been considered university Bistritsa, university of Comenius in 

Bratislava, Zhilinsky university in Zhiline, Slovakia technical university in Bratislava et al.  

Higher educational establishments of Slovakia provide three levels of higher 

education: 

the First stage of educating is counted on three years of studies and ends with an 

appropriation to the graduating student of baccalaureate (Bakalar);  

second - by an appropriation after two years of educating of master's (Magister), 

https://www.hse.ru/news/media/63841790.html
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-razvitiya-vysshego-obrazovaniya-v-stranah-azii
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-razvitiya-vysshego-obrazovaniya-v-stranah-azii
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engineer (Inzinier), doctor of medicine (Doktor Mediciny) degree. The third stage 

supposes 3-4 of educating and completed appropriated 

Degrees are appropriated on results a set by a student the determined amount of 

conditional units (credits) in accordance with the European system ECTS (European Credit 

Transfer and Accumulation System). So, for example, for the receipt of bachelor degree it is 

necessary to collect 180 credits. The citizens of countries the CIS after the receipt of secon-

dary education in the countries can act to study in the universities of Slovakia only on a 

bachelor, and after the receipt of diploma of bachelor, specialist or master's degree in 

Institutions of higher learning of countries the CIS - on a master's degree. From 2014 

educating for all foreign students in all without an exception state universities of Slovakia on 

condition of educating in Slovakia language - absolutely free of charge. Only, for what will be 

to pay in Slovakia on the way of receipt of higher education - in preparatory tracks. Most state 

universities require. 

from foreign students a certificate of state standard is about knowledge of Slovak, that 

can be got only on the preparatory courses (requiring payment) accredited by the department 

of education of Slovakia. Higher education in Slovakia corresponds to the best European and 

world standards. The diplomas got in higher state educational establishments of Slovakia 

confess and does not require additional confirmation not only in the entire countries of 

European Union but also in the USA, Canada, Great Britain, Australia, New Zeland and row 

of other countries. Prestige European education in Slovakia is not only a diploma of world 

level, quality of knowledge and wonderful possession foreign languages but also brilliant 

prospects for a successful career. 

Unlike many countries ЕС in Slovakia foreign university entrants have a right to enter 

state universities without some additional re-attestation or handing over of академразницы 

on the school programs. For a receipt on бакалавриат of the Slovakia state university it is 

enough to give a home certificate about secondary education, and for a receipt at once on the 

city council of state university - home diploma of bachelor, master's degree or specialist. For 

those, who very in earnest goes near the question of educating abroad and who intends to 

build a successful career in ЕС, it is recommended to choose for educating exactly state uni-

versities. It is needed to confess circumstance that in the countries of European Union serious 

employers and skilled agencies nevertheless enough sceptically behave to the diplomas of 

private higher educational establishments, especially to Polish, Hungarian and Baltic. 

For foreign students at educating in cловацких state universities there is the very real 

possibility to get a grant a from 250 to 1000 euro within the framework of the National grant 

program that is founded by Government of Slovakia Republic. Except it, in every separate 

state university there are the grant programs with that it is possible to become acquainted 

directly in an university. A basic condition for the receipt of grant is good progress. 

Practically all state universities of Slovakia are included in European Association of 

Universities and closely work with many Institutions of higher learning of Europe, accept 

active voice in projects on an exchange by students. During educating in Institutions of higher 

learning of Slovakia students have wonderful additional possibilities on the study of foreign 

languages (English, German, Spanish, Chinese and many other), passing of practice and 

internship during vacations in the countries of European Union, and also in the USA, Canada, 

Great Britain, New Zeland, China and many other. 

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Канд. екон. наук, доц. Рудик Н. І. 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

У процесі стрімкого технологічного та наукового розвитку людства освіті 

необхідно приділяти максимальну увагу. Саме молодь буде майбутньою рушійною 
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силою  майбутнього прогресу і тому саме закладені знання сьогодні створять майбутню 

економіку. Тобто застарілі підходи і знання створять стару економіку і лише сучасний 

креативний підхід може бути перспективним.  

Говорячи про розвиток сучасної освіти необхідно почати з її фінансування. 

Наразі державний бюджет України є основним джерелом фінансування освіти. Але 

рівень фінансування залишається далекими від цільового рівня, що задекларований 

Законом України „Про освіту”, – 10% національного доходу.  

Так, 2000-2007 рр. в Німеччині витрати на освіту складали 4,4% ВВП; 

Великобританії і Франції – 5,6%; Італії – 4,3%; Іспанії – 4,4%; Греції – 4%; США – 

5,5%; Канаді – 4,9 %; Японії – 3,4%; в Україні – 5,3%, 2011 р. Проте найбільшою проб-

лемою є низька ефективність механізму державного фінансування системи освіти [1]. 

Oднією з найголовніших проблем українського ринку праці – є дисбаланс у 

професійній підготовці майбутніх фахівців. З одного боку, роботодавець фактично не 

впливає на держзамовлення, велика частина випускників працюють не за спеціальністю 

або перекваліфіковуються, навчальні плани і зміст навчальних предметів потребують 

постійного осучаснення та практичного застосування. 

З огляду на зазначені проблеми потрібно розглянути досвід високо розвинутих 

країн у економічній підготовці фахівців. 

Зокрема Н. Войнаровська [2] зазначає, що сучасні програми підготовки 

бакалаврів з економіки у США мають високий рівень спеціалізації та професійності. 

Основні компоненти програм містять:  

– основні вимоги включають: вступний курс та допоміжний курси з

мікроекономіки та макроекономіки, кількісні методи; 

– розширені вимоги включають вибіркові курси (контекстуальний курс,

міжнародний курс та курс, який пов’язаний з економікою державного сектору); 

– поглиблений вимір, спрямований на детальніше вивчення вибіркових курсів;

– вирішальний досвід включає творчі науково-дослідницькі письмові роботи.

Право вступу до магістерського рівня у США мають випускники бакалаврата; 

практики, які працюють у відповідній сфері; бакалаври, які спеціалізувалися в інших 

галузях, однак виконали необхідні мінімальні вимоги з економічних дисциплін. Також 

треба скласти спеціальний тест Graduate Record Examination (GRE). Школи бізнесу 

зазвичай обмежуються стадією магістратури й випускники одержують ступінь MBA 

(Masterof Business Administration). Магістратура (2 роки) забезпечує вивчення 

прикладних спеціалізованих курсів, які необхідні для поглиблених прикладних 

досліджень;  

У процесі підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю  

використовують викладання у формі лекцій, реалізації набутих професійних вмінь, 

проблемний підхід, який передбачає використання проблемних ситуацій, інтегрування 

письмових робіт з метою залучення майбутніх фахівців з економіки до більш 

детального й глибокого вивчення матеріалу, мотиваційний педагогічний підхід, який 

забезпечує оптимізацію елементів мотивації для поліпшення впливу викладання. 

Серед основних особливостей підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю у Великобританії є відсутність органів з акредитування вишу 

(кожний заклад визначає зміст навчання і формально фіксує результати його засвоєння 

документами і присвоєнням ступенів), право розподіляти фінансування має Рада з 

університетських фондів, поділ на сучасні університети (спрямованих на запити 

роботодавців) та класичні.  

Особливістю Франції є різноманітність типів вищих навчальних закладів, 

централізованість системи управління вищою освітою, перевага державних навчальних 

закладів та безкоштовність навчання для всіх, збереження системи освіти з домінуючим 

державним контролем. Випускники отримують поглиблену підготовку за конкретними 

економічними спеціальностями. 
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У Німеччині підготовка економістів безпосередньо пов’язана з практичною 

діяльністю, при цьому економічні дисципліни характеризуються достатнім рівнем 

фундаменталізації [3]. Навчання спрямоване на можливість максимально швидкого 

працевлаштування. У професійній системі освіти Німеччини виокремлюють:  

університети прикладних наук (професійні вищі школи) та вищі навчальні заклади 

традиційної німецької системи освіти [4].  

Тобто ми можемо бачити загальні риси, які об’єднують усі ці системи 

економічної освіти – це швидкий та паралельний зв'язок з підприємствами та 

установами де майбутні фахівці закріплюють набуті знання.  

В Україні теж використовується практика на підприємствах та в установах, 

проте вона носить скоріше номінальний характер. При складання навчальних планів та 

змісту дисциплін запити підприємств не враховуються, що викликає застарілість 

економічної освіти. Через низьке фінансування участь у професійних конференціях та 

реальний обмін досвідом між вузами та вузами і підприємства не здійснюється. 

Активізація участі роботодавців у процесі професійного навчання в 

європейських державах досягається шляхом: встановлення обов’язкових внесків, які 

мають сплачуватися підприємствами до фонду професійного навчання; надання 

преференцій компаніям, які інвестують у людський капітал; надання податкових 

кредитів; допомога малим і середнім підприємствам у питаннях кадрових змін, система 

відшкодування роботодавцями витрат своїх працівників (або відкриття додаткових 

можливостей кар’єрного зростання).  

Також потребують змін МОН України та підходи до фінансування та 

державного замовлення в Україні. Усі ці проблеми можуть бути вирішені і це закладе 

підвалини могутнього розвитку економіки України і дасть перспективу молоді для 

швидкої реалізації. 

Література: 1. Л.В. Заглинська. Економічна освіта в контексті інвестиційних 

процесів у галузі оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах 

освіти / Л.В. Заглинська / Наукові записки Рівненського державного гуманітарного 

університету. - 2014. - Вип. 9. - С. 73-76. 2. Войнаровська Н. В. Підготовка бакалаврів з 

економіки у вищих навчальних закладах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Н.В. 

Войнаровська. – Вінниця, 2011. – 20 с. 3. Вульфсон Б.Л. Высшее образование на Западе 

на пороге XXI века: успехи и нерешенные проблемы / Б.Л. Вульфсон // Педагогика. – 

1999. – № 2. – С. 84–96. 4.Шевчук О.Б. Особливості підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю за кордоном / О.Б. Шевчук / Інститут інформаційного 

суспільства. – Київ. – 2013. 5. Лукомська О. Проблеми якості економічної освіти в 

Україні та шляхи їх подолання / О.Лукомська / Освіта регіону: політологія, психологія, 

комунікації. – №3. –  2013. с 431-434. 

ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ ТА ВУЗІВСЬКОЇ ОСВІТИ 

Канд. екон. наук, проф. Смачило В.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Вчитель-методист Парфьонова Т.І. 

Дергачівська гімназія №3 

Запорукою зростання конкурентоспроможності країни та кожного окремого 

громадянина є сталий розвиток інтелектуального потенціалу. Світовий досвід показує: 

життєвий рівень усіх прошарків населення, соціально-економічна ситуація в країні 

визначаються ступенем освіченості суспільства і його ставленням до інтелектуальних 

цінностей. Тільки інтелектуально багате суспільство є запорукою високого рівня життя 

населення і процвітання регіону, держави, навіть за відсутності енергоносіїв, корисних 
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копалин та інших цінних природних ресурсів. Людський інтелект, таким чином, стає 

безпосередньою і головною продуктивною силою в епоху економіки знань. Саме 

людина є носієм інтелектуальних цінностей, які перетворюються на інтелектуальний 

потенціал та, в процесі комерціалізації, на інтелектуальний капітал як окремого 

індивіда, так і цілої держави.  

Невідкладним завданням є створення на загальнодержавному рівні цілісної 

системи з метою підтримки інтелектуального потенціалу нації, його розвитку і 

перетворення на інтелектуальний капітал. Актуальним та нагальним питанням для 

України в цьому процесі є реалізація загальної мети інноваційного розвитку – 

забезпечення інтелектуальними та кадровими ресурсами процесів суспільної 

трансформації.  

З нашого погляду, формування інтелектуального потенціалу розпочинається ще 

на рівні дошкільної освіти, потім – шкільної, яка визначає подальший рівень та напрям 

кожного учня, який є визначальною особистістю та носієм інтелектуального 

потенціалу. Саме тому, держава, розробляючи стратегію формування інтелектуального 

потенціалу України, особливу увагу повинна звернути на «довузівську» стадію та 

запровадити тісну інтеграцію цих видів освіти. Вважаємо, що це важливо за таких 

причин: 

- саме школа (гімназія, НВК) визначає який напрям обере школяр в 

подальшому особистісному розвитку; 

- рівень шкільної освіти визначає той рівень, який дає «путівку» людині в 

життя, буде це вищий навчальний заклад, коледж, тощо; 

- тісне спілкування «вчитель-школяр» мають визначальне виховне значення, 

адже в школі учні проводять більше часу, аніж вдома, з батьками. 

Виходячи з вищевказаного, стадія формування інтелектуального потенціалу на 

стадії «довузівської» освіти повинно базуватися на: постійному підвищення рівня 

викладання вчителями, забезпечення якого можливе їх комплексним підвищенням 

кваліфікації; тісному співробітництві шкільної освіти та вищих навчальних закладів, 

шляхом проведення сумісних науково-виховних та профорієнтаційних заходів; 

перегляді структури навчально-виховного процесу як для вчителів, так і для школярів, 

особливо у випускних класах (виділення вільного часу на участь у конкурсах, 

підготовці наукових праць, тощо із врахуванням цих витрат праці в оплаті та рейтингу); 

співпраця із центрами зайнятості. 

ВИКОРИСТАННЯ QUEST-ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

Д-р фарм. наук, проф., завідувач кафедри фармацевтичного маркетингу та 

менеджменту Малий В.В. 

канд. фарм. наук, доц. Тіманюк І.В. 

Національний фармацевтичний університет 

канд. екон. наук, проф. Смачило В.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Трансформація соціально-економічних систем, що відбувається швидкими 

темпами зараз, під впливом глобалізації, інтернетизації та комп’ютерізації, провокує 

зміни освітніх систем як через зміну освітнього поля, майбутніх професій та вимог до 

працівників, так і через зміну якостей самих учнів. Набуває популярності так звана 

«теорія поколінь», згідно якої виділяється категорія дітей, які народилися вже після 

2000р. (за деякими даними – після 2004р.) - це перше покоління, яке народилося в 

цифровому світі і вже не може уявити собі життя без мобільного інтернету та інших 

гаджетів. Вони від народження живуть в світі без кордонів, правда, часто цей світ 

обмежений екраном монітора. Їх називають «молодь покоління Z». Їх характерними 
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рисами є: індивідуалізм; інфантилізм; відсутність живого спілкування ( «цифрові 

аборигени»); гнучкість, чутливість; «кліпове мислення»; зосередженість на своєму 

внутрішньому світі; відповідальність тільки за себе; відсутність почуття колективізму; 

ставка на власний потенціал і свою унікальність; створення свого світу (часто 

віртуального). Саме тому необхідне оновлення та зміни самої парадигми освітнього 

процесу та, відповідно, використання нетрадиційних для нас освітніх інструментів.  

Одним з таких нетрадиційних інструментів для вищої школи, на нашу думку, 

можуть стати quest-технології або questing. Освітній квест - педагогічна технологія, що 

включає в себе набір проблемних завдань з елементами рольової гри, для виконання 

яких потрібні будь - які ресурси, і, в першу чергу, ресурси Інтернету. Розробляються 

квести для максимальної інтеграції Інтернету в різні навчальні предмети на різних 

рівнях навчання в навчальному процесі. Вони можуть охоплювати окрему проблему, 

навчальний предмет, тему, також можуть бути і міжпредметними. Квести можна 

використовувати для роботи з учнями, батьками, колегами. У грі необхідно 

застосовувати логіку, виконувати ряд завдань, а так само працювати в команді, що й 

формує необхідні для сучасного роботодавця компетентності (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Формування компетентностей в процесі квесту 

Саме тому, використання квест-технологій в освітньому процесі дозволить 

більш зацікавити студентів в навчанні, підвищити якість їх навчання та освітнього 

процесу в цілому. 

STEM-ОСВІТА В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

Канд. екон. наук, проф. Смачило В.В. 

Викл. Головко-Марченко І.С. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

На даний час освіта відіграє ключову роль у розвитку інтелекту не тільки 

окремої особистості, але й держави взагалі. Ріст кількості інтелектуальних громадян – 

це запорука активного та якісного розвитку всіх сфер держави. А для росту людей-

інтелектуалів необхідні певні умови, наприклад, створення наукових лабораторій на 

базі шкіл та науково-дослідних центрів з найсучаснішим обладнанням та матеріалами.   

Нещодавно з’явився такий різновид освіти, який називається STEM-освіта, що 

включає низку чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує учнів до 

успішного працевлаштування, до освіти після школи або для того й іншого, вимагає 

різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних 

знань і наукових понять (рис. 1). 

Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в освіті, що 

охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість 

(Engineering) та математику (Mathematics). В освіті цей напрям відрізняється тим, що 

навчальні програми спрямовані на природничо-науковий компонент разом з 

інноваційними технологіями. Використання технологій застосовується навіть при 

вивченні мистецьких і творчих дисциплін. 

Цікаві 

завдання 

Командна 

робота 

Мислення  Соціалізація  Розширення 

кругозору 
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Рисунок 1 – Складові поняття «STEM» 

Актуальність даного виду освіти з кожним роком стає все більш очевидною. 

Оскільки стрімка еволюція технологій веде до того, що незабаром найбільш 

популярними та перспективними на планеті фахівцями стануть програмісти, IT-фахівці, 

інженери, професіонали в галузі високих технологій і т.д. Незабаром з'являться такі 

різновиди професії, про які зараз навіть уявити важко. Вони будуть пов'язані з 

технологією і високотехнологічним виробництвом, що межуватимуть з природничими 

науками. Особливий попит будуть мати фахівці біо- та нано- технологій. 

Тому відкритим є питання, як саме підготувати таких фахівців. Адже навчання – 

це спосіб розширення знань, свідомості і зміни реальності, а не просто передача 

інформації від учителя до учня. 

STEM-освіта активно розвиває креативний напрямок, що включає творчі та 

художні дисципліни (промисловий дизайн, архітектура та індустріальна естетика і т.д.). 

Адже майбутнє не може бути засноване лише на науці. Необхідно вчитися синтезувати 

науку й мистецтво і вже сьогодні замислюватися над тим як виховувати фахівців такого 

рівня. 

Отже, можна зробити висновок, що нашій державі необхідно залучити якомога 

більше шкіл та навчальних закладів до навчати за системою STEM-освіти, що дасть 

змогу в найближчому майбутньому отримати фахівців з високим рівнем креативності 

та індивідуальності. В свою чергу, це дасть змогу виховати покоління людей з новим 

високим рівнем свідомості та абсолютно новим підходом до вирішення всіх проблем та 

питань. 

Література: 1. Центр розвитку корпоративної соціальної відповідальності. 

Можливість бути першим [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://csr-

ukraine.org/education/stem_profession_of_the_future_2016/. 2. Державна наукова установа 

Інститут модернізації змісту освіти [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://imzo.gov.ua/stem-osvita/. 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Канд. екон. наук, Смольнякова Н.М., ст. викл. Волосов А.М. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

У світі глобальної конкуренції якість освіти стає тим, що дозволяє як окремій 

особі, так і суспільству в цілому отримати та зберегти лідируючі позиції на ринку. 

Знання та людина, що володіє цими знаннями є стратегічно важливим ресурсом 

інноваційної економіки. Фактична конкурентоспроможність держави, її безпека та 

стабільність визначається наявністю конкурентоспроможної системи освіти, що 

відповідає потребам соціуму, сфер виробництва та здатна залучати й утримувати 

таланти. 

T - technology 

S - science 

М-mathematics 

Е-engineering STEM 

http://csr-ukraine.org/education/stem_profession_of_the_future_2016/
http://csr-ukraine.org/education/stem_profession_of_the_future_2016/


221 

Вплив стану освіти на рейтинг України за рівнем інноваційного розвитку у 

світовому просторі підтверджується динамікою Глобального індексу інновацій. За цим 

показником Україна у 2017 році посіла 50 позицію у світовому рейтингу, покращивши 

її на 6 пунктів відносно 2016 року [1]. Найбільш позитивний вплив на покращення 

позиції надали показники, що характеризують розповсюдженість вищої школи та якість 

знань. 

Отже, сьогодні освіта розглядається як стратегічний пріоритет будь-якої 

державної політики. У своєму розвитку освіта повинна спиратись та ураховувати 

основні тенденції розвитку економіки, політики, культури та інших характеристик 

суспільного життя. 

До основних сучасних тенденцій світового розвитку, які визначають суттєві 

зміни в системі освіти, можна віднести [2-3]: 

- прискорення темпів розвитку суспільства та, як наслідок, - необхідність 

підготовки членів суспільства до життя за умов, що швидко змінюються; 

- перехід до інформаційного суспільства, значне розширення масштабів 

міжкультурної взаємодії, у зв’язку з чим особливої значущості набувають чинники 

комунікабельності та толерантності; 

- виникнення та зростання глобальних проблем, які можуть бути вирішені 

лише в результаті співробітництва міжнародної спільноти, що потребує формування 

сучасного мислення у молоді; 

- демократизація суспільства, розширення можливостей політичного та 

соціального вибору, що викликає необхідність підвищення рівня готовності громадян 

до такого вибору; 

- динамічний розвиток економіки, зростання конкуренції, скорочення сфери 

некваліфікованої та низько кваліфікованої праці, глибинні структурні зміни у сфері 

зайнятості, що визначають постійну потребу в підвищенні професійної кваліфікації та 

перепідготовці кадрів, збільшенні їх професійної мобільності; 

- підвищення значення людського капіталу, який у розвинутих країнах 

дорівнює 70-80% національного багатства, що зумовлює інтенсивний, 

випереджувальний розвиток освіти як молоді, так і дорослого населення. 

Сучасні загальносвітові тенденції розвитку економіки, політики, політики, 

соціальної та культурної сфер суспільства потребують суттєвих заходів з підготовки 

професіоналів, здатних орієнтуватись у «викликах» соціогенного середовища та 

прогнозувати майбутнє людства. В першу чергу це є проблемою вищої освіти, яка 

безпосередньо і відповідає перед державою за якість випущеної «продукції». 

Можна виділити наступні основні тенденції розвитку освіти у сучасному світі. 

Гуманізація освіти. Освіту повинно переорієнтувати з інтересів суспільства та 

виробництва на інтереси і можливості особистості здобувачів освіти, а також на 

створення оптимальних умов для всебічного її розвитку. Основними характерними 

рисами такого навчання є: пріоритет розвитку над навчанням; суб’єкт – суб’єктні 

відносини; знання, вміння та навички як засіб розвитку особистості; використання 

активних методів навчання; включення в процес навчання рефлексії, самоаналізу та 

самооцінки. 

Гуманістична освіта повинна сприяти вихованню наступних компонентів 

базової структури особистості: культури життєвого та професійного самовизначення; 

інтелектуальної, моральної, технологічної, інформаційної, громадянської, екологічної 

культури. 

Гуманізація сучасної вищої школи сприяє посиленню та ускладненню рівневої 

та профільної диференціації освіти відповідно уподобанням, інтересам, можливостям і 

здібностям студентів. 

Гуманізація освіти обумовлена об’єктивними процесами гуманізації суспільного 

виробництва та суспільних відносин, спрямована на вирішення проблеми оптимізації 
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взаємодії особистості та соціуму. Вона характеризує перехід від авторитарної 

педагогіки до педагогіки співробітництва та творчості; перехід від жорсткої 

регламентації навчально-наукової діяльності студента до свободи вибору; здійснення 

індивідуального підходу на всіх етапах навчання; створення морально-психологічного 

клімату. 

Демократизація освіти – один з провідних напрямів розвитку сучасної освіти. 

Вона побудована на наступних принципах: самоорганізація навчальної діяльності 

студентів; співробітництво викладачів і здобувачів освіти; відкритість освітніх 

закладів; різноманіття освітніх систем; регіоналізація освіти; рівні можливості для 

отримання освіти тощо. 

Демократизація повинна сприяти реалізації права кожної людини на освіту, 

незалежно від його соціального стану, статі, національної, релігійної, расової 

приналежності. 

Гуманізація та демократизація не існують одна без одної. 

Фундаменталізація освіти. В умовах ринкової економіки освіта стає головним 

особистим капіталом. Щоб вигідно ним розпоряджатись, необхідно, щоб він був 

«конвертованим», тобто знаходив використання на ринку праці. Звідси виникає потреба 

у фундаменталізації. Умовами її забезпечення є: скорочення ядра змісту освіти; 

навчання студентів базисним кваліфікаціям; посилення загальноосвітніх компонентів у 

професійних освітніх програмах; посилення наукового потенціалу закладів освіти [4-5]. 

Технологізація освіти. Становлення та розвиток інформаційно-технологічної 

цивілізації обумовило технологізацію освіти. Технологічна підготовка є головною 

складовою професійної освіти. 

Інтеграція освіти. У світі все більшого розповсюдження набуває інтегроване 

навчання. Основним завданням його є ознайомлення здобувачів освіти з пріоритетними 

явищами, фактами відповідних наук, формуванням навичок, класифікація та 

вимірювання вивчаємих явищ, розвиток наукової інтуїції. Окрім внутрішньої, 

здійснюється й зовнішня інтеграція, спрямована на зближення систем освіти різних 

країн і формування єдиного освітнього простору. 

Стандартизація освіти передбачає встановлення єдиних вимог до результатів 

освітньої діяльності в однотипних освітніх закладах. При цьому не виключається 

різноманіття способів їх досягнення. На рівні держави приймаються програми, 

спрямовані на адаптацію української освіти до міжнародної системи стандартизації. 

Інформатизація освіти. Вона зумовлена глобальними змінами і дозволяє 

вирішити головне завдання – підвищення якості освіти на основі використання 

сучасних інформаційних технологій. 

Можливості інформатизації визначають: 

- можливість системного підходу в організації навчального процесу на основі 

структурно-логічного надання навчального матеріалу; 

- гнучкість та відкритість навчального процесу по відношенню до 

індивідуальних стилів студентів, темпів їх навчання та інтересів, що дозволяють 

підвищити ефективність навчання на основі його індивідуалізації; 

- можливість інтенсифікації навчального процесу на основі мультимедійної 

форми подання матеріалу та організації інтерактивного навчання; 

- компетентнісну спрямованість навчального процесу; 

- формування системи безперервної освіти, освіти «через все життя», 

спрямована на постійний розвиток особистості в в умовах єдиного інформаційного 

простору тощо. 

Глобалізація освіти. Сфера освіти є активним учасником процесу стандартизації, 

загальної інтеграції та зближення між різними країнами світу. Метою держави повинно 

стати запобігання «утіканню мізків» за кордон і створення достатньої кількості робочих 

місць. 
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Реформування освіти в Україні здійснюється з урахуванням як тенденцій 

світового розвитку взагалі, так і основних світових трендів. Однак, одним з важливих 

чинників впливу певного гальмування реформ є невирішена проблема протистояння 

консервативної та ліберальної парадигм, своєрідна парадигмальна інверсія. Суттєвим є 

те, що обидві парадигми є цінністю для вітчизняної освіти. У той же час обидві мають 

свої крайнощі, що негативно впливають на процес виховання та навчання. 

Успіх у реформуванні вітчизняної освіти залежить від гармонійного поєднання 

конструктивних ідей та практик обох парадигм у державній освітній політиці за умов 

збереження й укріплення позитивної національно-культурної ідентичності. Таким 

чином, з’явиться можливість перебороти руйнуючу інверсію у вітчизняній освіті та 

змінити вектор її руху від «наздоганяючої» стратегії до реалізації «випереджальної» 

стратегії розвитку освіти. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ СВІТОВИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ ЯК ВИМОГА ЧАСУ 

Канд. філос. наук, доц. Стояцька Г.М. 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

У сучасному світі вищої освіти постають принципово нові вимоги щодо процесу 

здобуття знань. Класичний менторський процес передавання знань у вищій школі давно 

змінився процесом обміну ними. Рушійними силами інноватики у сучасній вищій освіті 

є, перш за все, зміни тенденцій у пошуках ефективних способів оволодіння 

інформацією і кардинально інші очікування самих здобувачів вищої освіти. Поряд із 

«безперервним впливом нових технологій та соціальних медіа» [1; 2; 3] це спричиняє 

необхідність запровадження нових підходів у царині освіти як навчання.  

На сьогодні вельми очевидним постає розрив між фігурантами освітнього 

процесу – вимоги аудиторії не обмежуються лише наявністю багаторічного 

теоретичного або практичного досвіду викладачів. Ригідність окремих представників 

викладацького середовища, особливо у сфері гуманітаристики, відсутність прагнення 

зворотного зв’язку під час окремих видів навчальних занять, вражає. Здобувачі вищої 

освіти на сьогодні, переважно, для оволодіння новими знаннями використовують 

різноманітні інструменти web-пошуку, віддають перевагу фрагментованим 

«словниковим» методам віднайдення відповідей. Відповідно, для зацікавленості у 

https://uifuture.org/uk/post/ukraina-pidnalasa-na-6-pozicij-u-globalnomu-innovacijno%20mu%20-indeksi_305.%202
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http://mdu.edu.ua/wpcontent/up%20loads/2015/01/strategiya_reformuvannya_vyshchoyi_osvity_2.0.pdf.%203
https://www.eduget.com/news/%20golovni_trendi_v_osviti-819.%204
https://www.eduget.com/news/%20golovni_trendi_v_osviti-819.%204
http://archive/
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матеріалі з метою включення у широкий контекст досліджуваних питань, адекватного 

відображення навчальної проблематики, розширення навчального досвіду та 

саморозкриття постає необхідність використовувати ці ж таки інтернет-технології та 

новітні інформаційні ресурси. 

Аби ефективно використовувати у освітньому процесі різноманітні новітні (в 

тому числі і інтерактивні) технології навчання, необхідно перебудовувати вищу школу 

саме з викладацького загалу, формувати у нього компетентності позитивної 

взаємозалежності на основі «складних групових завдань, індивідуальних та групових 

взаємних звітів і рецензій, створення можливості для реального обміну знаннями, 

соціальної підтримки, самокритичного відображення» [4]. Все це вимагає принципово 

іншого ставлення до самої освітньої комунікації, диверсифікації системи та принципів 

оцінювання, залучення здобувачів вищої освіти до формування навчальних цілей та 

очікуваних результатів. Особистісний авторський досвід багаторічного викладання у 

вищому навчальному закладі юридичного профілю на всіх трьох рівнях вищої освіти 

свідчить про безпрецедентну зацікавленість здобувачів вищої освіти у навчальних 

заняттях та оволодінні навчальним матеріалом у разі, якщо всі вони безпосередньо 

включені, зокрема, у процес групової роботи та взаємного оцінювання, використання 

квест-підходів до пошуку інформації, можливостей онлайн спілкування тощо.  

Ресурси різноманітних платформ інтерактивного соціального навчання, таких 

як, наприклад, Edmodo, або використання комунікаційних можливостей WebEx дають 

необмежений простір для самостійного здобуття знань у контексті person-centered 

teaching. Пропозиції використання у розробці власних або командних проектів 

можливостей платформи Google Sites підвищує відповідальність за результати власної 

діяльності. Класичні ж форми контролю знань та самостійної підготовки не мають 

розглядатись як остаточний результат оволодіння матеріалом – необхідною і 

обов’язковою умовою отримання зарахованих результатів має виступає апробація 

даних матеріалів на аудиторії однокурсників. Як правило, це стає індикатором як 

власних прорахунків та помилок здобувача під час підготовки, так і недопрацювань 

аудиторії або викладача у процесі попередньої репрезентації навчального матеріалу. 

Безумовно, отримання знань здобувачами вищої освіти з відкритих джерел має і 

інший бік – в цьому процесі, на жаль, молодь не гарантовано убезпечена від 

різноманітних шахрайських освітніх практик. Навіть за умови жорсткого контролю та 

премодерації контенту з боку менеджменту освітніх платформ, не можна гарантувати 

відсутність псевдонаукових або деструктивно-культових курсів. Тому роль викладача в 

процесі використання можливостей освітніх платформ значно підвищується, освітній 

процес передбачає інший розподіл робочого часу у бік підвищення ролі індивідуальних 

консультацій та позаудиторного спілкування. 

В цілому, сучасні вимоги до освітнього процесу змінюють і традиційне уявлення 

про форми навчання та розподіл часу у вищому навчальному закладі. Вже близько ста 

років (і особливо активно в останні десятиліття) у європейському та світовому 

освітньому середовищі точаться постійні обговорення ефективності окремих видів 

навчальних занять [5; 6]. Вочевидь на сьогодні назріла нагальна потреба перегляду 

значущості такої форми навчальних занять як лекція. Не вдаючись зараз до детального 

аналізу видів лекцій, варто зазначити, що в сучасному ВНЗ ефективність лекції, що 

проводяться для потоків здобувачів вищої освіти від ста і більше осіб, фактично, 

зводиться нанівець. Про підвищення питомої ваги лекційного матеріалу у освітньому 

процесі можна говорити лише тоді, коли він викладається для значно меншої аудиторії, 

коли кожного слухача можна залучити до процесу інтерактивного засвоєння матеріалу 

та супроводжувати його активними креативними елементами доповнення, яке 

відбуватиметься паралельно із засвоєнням. Звісно, тут у нагоді могли б стати сучасні 

технології доповненої реальності, коли заздалегідь підготовлений лекційний матеріал 

супроводжується елементами, які немає можливості розглянути безпосередньо у 
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аудиторії (відеороликами, тривимірними зображеннями, конструюванням) і які 

здобувачі вищої освіти опановуватимуть самостійно у зручному для них режимі на 

власних девайсах. В цьому сенсі на формування такого власного авторського підходу 

до освітнього процесу суттєво вплинули досвід та концепції Benjamin Gan, Thomas 

Menkhoff, Richard Smith та Lee Kong Chian з Singapore Management University [4], за що 

автор висловлює їм щиру вдячність. На жаль, такі форми навчання є, швидше, далекою 

примарною перспективою в реаліях українських ВНЗ, де в розпорядженні викладача у 

лекційному просторі не завжди є навіть звичайна мультимедійна техніка, а невблаганні 

вимоги економії бюджетів університетів примушують утворювати лекційні потоки, які, 

почасти, нівелюють сам освітній процес. 

Варто зазначити, що сучасний досвід вищої освіти в Україні свідчить про те, що 

найбільш прийнятними для реалізації першого досвіду впровадження інноваційних 

технологій навчання можуть бути начальні курси за вибором здобувачів вищої освіти. 

Так, зокрема, з метою реалізації основних положень Стандартів та рекомендацій щодо 

забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти (Standards and Guidelines 

for Quality Assurance in the European Higher Education Area) [7], Закон України «Про 

вищу освіту» передбачає дотримання загальноєвропейських вимог про право 

здобувачів вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін в обсязі не менше 25% 

кредитів ECTS від річного обсягу. У навчальних планах нині передбачена варіативна 

частина з переліком елективних курсів для кожного рівня підготовки здобувачів вищої 

освіти. Автором вже неодноразово наголошувалось[9; 10], що са́ме елективна складова 

освітньо-професійних та освітьно-наукових програм є потужним чинником 

урізноманітнення підготовки студентів за певними стандартами, фактором запобігання 

як шаблонності мислення майбутнього фахівця, так і, в окремих випадках, його 

подальшої професійної деформації. А за умови, якщо їх викладання покладено на 

викладачів, найбіш відкритих до інноватики, курси за вільним вибором можуть стати 

ще й потужним інструментом освітнього менеджменту, створивши для навчального 

закладу неповторну наукову репутацію та залучивши до навчання більшу кількість 

студентів. У разі, якщо право здобувача вищої освіти на вільний вибір дисциплін 

поєднати із правом на вільний вибір спеціалізованого (профільного) блоку (пакету) 

дисциплін із навчальних панів іншої спеціальності (освітньої програми) з можливістю 

присвоєння йому в майбутньому додаткової професійної кваліфікації (в тому числі із 

врученням відповідних документів) та правом вибору навчальних дисциплін в іншому 

ВНЗ при реалізації положень про академічну мобільність, то загалом можна отримати 

надзвичайно потужний механізм оновлення освітнього процесу в цілому.  

Підсумовуючи, можна відзначити, що уявні або реальні обмежені можливості 

ВНЗ як виконавця освітніх послуг не мають ставати на заваді впровадження в освітній 

процес технологій навчання та стандартів, які дозволять викладачам говорити із 

здобувачами вищої освіти сучасною, зрозумілою їм мовою та досягати освітньої мети 

звичними для них методами. 

Література: 1. García-Peñalvo F. J., Colomo-Palacios R. C., Lytras M. D. Outcomes 

of international research projects on technology applied to education. – Journal of Universal 

Computer Science. – 2012. – 18(1). 2. Arnold N., Paulus T. Using a social networking site for 

experiential learning: Appropriating, lurking, modelling and community building. – Internet 

and Higher Education. – 2010. – 13(4). – рр.188–196. 3. Ebner, M., Lienhardt, C., Rohs, M., 

& Meyer, I. Microblogs in higher education – а chance to facilitate informal and process-

oriented learning? – Computers & Education. – 2010. – 55(1). – рр.92–100. 4. Benjamin Gan, 

Thomas Menkhoff, Richard Smith, Lee Kong Chian Enhancing students’ learning process 

through interactive digital media: New opportunities for collaborative learning. – Computers 

in Human Behavior. – 2015. –51(B). – P.652-663 5. Miller H.L. Directing study, educating 

for mastery through creative thinking.– New York, Scribners. – 1922 (Copyright-evidence 

2007). – 400 p. 6. Schmidt Henk G., Cohen-Schotanus J, van der Molen Henk T. ,Splinter 
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and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf] 9. Stoyatska G.M. Person-centered teaching as 

a requirement of time: problems and prospects of Ukrainian higher education // European 

Humanities Studies: State and Society / Europejskie Studia Humanistyczne: Panstwo i 
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складова освітніх інновацій // Інноваційні процеси у просторі юридичної освіти: реалії, 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМНОСТІ ЯК ГОЛОВНОЇ ОЗНАКИ 

СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ 

Ас. Токар І.І. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Питання якості освіти посідають провідне місце в новому Законі України «Про 

вищу освіту» [1], підписаному Президентом України в вересні 2017 року. Активна 

інтеграція до європейського суспільства, нові соціально-економічні виклики в державі, 

сучасний стан системи освіти в Україні в цілому, в тому числі й вищої, потребує 

докорінних змін в розумінні сутності й якості освіти, освітніх послуг та освітніх 

технологій. 

В роботі [2] на основі аналізу наукової літератури виділено декілька підходів 

щодо тлумачення терміну «освітня (педагогічна) технологія», зокрема виокремлюють: 

– освітню технологію як новітній засіб навчання;

– освітню технологію як педагогічну систему;

– освітню технологію як сукупність дій (систему дій) чи діяльність;

– освітню технологію як проект (модель) навчально-виховного процесу;

– освітню технологію як галузь науки або педагогічного знання чи науки.

При цьому освітні технології відбивають загальну стратегію розвитку освіти, 

єдиного освітнього простору. Їх призначення – прогнозування розвитку освіти, його 

конкретне проектування і планування, передбачення результатів, а також визначення 

відповідних освітнім цілям стандартів [2]. 

Виходячи з цього головними ознаками сучасних освітніх технологій є 

системність, ефективність, оптимальність, алгоритмічність, діагностичність, 

відтворюваність, прогнозованість, ієрархічність. 

Під системністю розуміють взаємозв’язок основних взаємозв’язаних 

компонентів технології, якими є мета, зміст, форми, методи, засоби взаємодії учасників 

педагогічного процесу, а також результат [3]. 

Далі пропонується розгляд системності освітніх технологій з позиції аналізу 

структури та взаємозв’язків її складових. 

Мета освітніх технологій. Виходячи з розуміння освітньої технології як моделі 

навчально-виховного процесу, основна її мета полягає у «всебічному розвитку людини 

як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і 

фізичних 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, 

https://link.springer.com/journal/10734
https://link.springer.com/journal/10734/60/3/page/1
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культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян 

задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору» [1].  

Зміст та форма освітньої технології. Враховуючи той факт, що освітні технології 

відбивають стратегію освіти в країні, їх зміст і форма безпосередньо залежать від 

цільових стратегічних настанов, траєкторії руху, завданих Міністерством освіти і науки 

України. Так, зокрема, освітня технологія складається із цільових (мета технології), 

змістових (зміст), процесуальних (сам технологічний процес, а саме взаємодія суб’єктів 

та об’єктів технології, їх форми, методи, засоби), результативно-аналітичних (результат 

та його аналіз) компонентів [3]. 

Методи і засоби взаємодії учасників педагогічного процесу. З точки зору 

організації педагогічного процесу як спеціально організованої взаємодії учасників, що 

розвивається впродовж певного часу в межах певної виховної системи, його структура 

залишається інваріантною та універсальною (мета, методи, принципи, засоби. форми). 

Мета відображає кінцевий результат педагогічної взаємодії, якого прагнуть 

учасники цієї взаємодії. Принципи визначають основні напрями досягнення мети. Зміст 

– це частина досвіду поколінь, яка передається вихованням для досягнення мети згідно

з обраними напрямами. Методи – способи взаємодії учасників педагогічного процесу, 

за допомогою яких передається та усвідомлюється зміст. Засоби – матеріалізовані 

предметні способи опрацювання змісту, що використовуються разом з методами. 

Форми організації педагогічного процесу визначають зовнішнє вираження акту 

взаємодії учасників педагогічного процесу. Ці форми характеризуються кількістю 

учасників взаємодії або місцем, часом та порядком їх здійснення. Отже, педагогічний 

процес є системою, оскільки система – це сукупність взаємопов'язаних елементів, які 

утворюють певну цілісність та взаємодіють [4]. 

Результат впровадження освітніх технологій. Каталізатором розвитку та 

модернізації системи вищої освіти є, насамперед, введення в освітнє середовище 

інноваційних технологій, в основу яких покладені цілісні моделі навчально-виховного 

процесу. В роботі [5] зазначається, що широке впровадження сучасних інформаційних 

технологій в навчальний процес вищого навчального закладу допомагає розкриттю, 

збереженню і розвитку індивідуальних здібностей студента, формуванню пізнавальних 

здібностей, прагненню до самовдосконалення; забезпеченню комплексності вивчення 

явищ дійсності, нерозривності взаємозв’язку між природознавством, технікою, 

гуманітарними науками та мистецтвом; динамічному, постійному оновленню змісту, 

форм і методів процесу навчання й виховання.  

Внаслідок формування професійних компетентностей студентів відбуватиметься 

насичення вітчизняного ринку праці кваліфікованими конкурентоспроможними 

трудовими ресурсами із технологічно складних та інтегрованих професій, у яких рівень 

інтелектуалізації праці буде досить високим. 

Таким чином, проведений аналіз системності як головної ознаки сучасної 

освітньої технології в Україні дозволяє зробити наступний висновок щодо можливості 

розвитку останньої в стратегічному періоді. Формування змісту сучасної освіти має 

відбуватися на компетентнісній основі, а забезпечення її якості повинне базуватися на 

принципі інноваційності освітнього процесу та особистості фахівця. Крім того, 

зберігаючи і зміцнюючи українську національну ідентичність в освіті, необхідно 

максимально інтегрувати її в європейські і світові освітні та наукові простори. 

Література: 1. Закон України «Про освіту» № 2145-VIII від 5 вересня 2017 року 

[Електронний ресурс] / Матеріали офіційного сайту Законодавства України. – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page. 2. Буркова Л.В. Структурний 

підхід до поняття педагогічної технології [Електронний ресурс] / Л.В. Буркова. – Режим 

доступу: http://eprints.zu.edu.ua/2190/1/10.pdf. 3. Поняття освітніх технологій 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5252902/ 
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http://studopedia.com.ua/1_410960_pedagogichniy-protses-u-vnz-yogo-sutnist-struktura-ta-
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Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі 

вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / О.М. Гудирева. – Режим доступу: 

http://ite.kspu.edu/webfm_send/649 

ЩОДО ПІДГОТОВКИ ІТ-ФАХІВЦІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Канд. екон. наук Трушкіна Н.В. 

Інститут економіки промисловості НАН України (м. Київ) 

На даний час ІТ-індустрія є конкурентоспроможним видом економічної 

діяльності, що посідає 3-є місце в структурі експорту України. За оцінками експертів, 

експорт ІТ-послуг складає 3% ВВП України [1]. Через 7-10 років ІТ-сфера може стати 

однією із значних експортних галузей [2]. 

Українська ІТ-індустрія щорічно зростає на 20%. Цей сектор став ключовим 

драйвером національної економіки та міцним каталізатором передачі нових знань, 

розвиваючи людський капітал – це понад 100 тис. ІТ-фахівців. Ці знання забезпечують 

позитивний зворотній зв'язок, який дозволяє створювати інноваційні програмно-

апаратні сервіси, цифрові платформи та інформаційні продукти.  

Незважаючи на кризу світової економіки, ринок ІТ-послуг зростатиме щорічно 

на 4-5%, що призводить до підвищення рівня глобального попиту на ІТ-фахівців. За 

експертними розрахунками, незадоволений світовий попит на спеціалістів з розробки 

програмного забезпечення становить понад 100-150 тис. осіб на рік [3]. 

Як показує аналіз, кількість ІТ-фахівців в Україні щорічно збільшується. За 

2011-2015 рр. цей показник зріс у 2,2 разів – з 42,4 до 91,7 тис. Прогнозується, що до 

2020 р. кількість таких спеціалістів в Україні становитиме 142 тис. [4].    

Разом з цим більшість ІТ-фахівців виїжджають працювати закордон. Це 

обумовлено тим, що там вони одержують високу заробітну плату, достойні умови праці 

та життя. Відповідно до результатів опитування DOU, 26% IT-спеціалістів з України на 

теперішній час працюють у Польщі, 19% – у Німеччині, 13% – у США, 6% – у 

Нідерландах. Тому доцільно створювати в Україні такі умови, при яких ІТ-фахівці 

залишатимуться і працюватимуть з метою поліпшення розвитку національної 

економіки.      

На основі аналізу статистичних даних виявлено ряд проблем, які стримують 

ефективний розвиток вітчизняної вищої ІТ-освіти. Так, за даними Державної служби 

статистики України, частка видатків на вищу освіту у ВВП становила в 2016 р. лише 

1,9% (у 2010 р. – 2,3%). Питома вага видатків на вищу освіту складала в 2016 р. 4,4% 

загальних видатків зведеного бюджету (у 2010 р. – 6,6%), а у загальному обсязі 

видатків зведеного бюджету на освіту – 28% (у 2010 р. – 31,3%) [5, с. 3].  

Кількість студентів за галуззю знань «Інженерія» скоротилася за 2010-2016 рр. 

на 39,6%, у тому числі за спеціальністю «Інформатика» – на 22,5%, «Інформаційна 

безпека» (галузь знань «Безпека») – на 28,9%. Це, передусім, зумовлено суттєвим 

зниженням загальної кількості студентів на 57,4%. При цьому частка кількості 

студентів за галуззю знань «Інженерія» збільшилася за цей період у загальній кількості 

студентів на 5,5%, або з 13,2 до 18,7%, за спеціальністю «Інформатика» – на 2,1%, або з 

2,5 до 4,6%, за спеціальністю «Інформаційна безпека» – на 0,1%, або з 0,3 до 0,4% 

(табл. 1).  

У 2016 р. прийнято 28553 студентів (це 6,2% загальної кількості студентів) за 

галуззю знань «Інформаційні технології» відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
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України від 29.04.2015 р. № 266 «Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» [5, с. 15]. 

Таблиця 1 - Динаміка кількості студентів вищих навчальних закладів, які 

навчаються за галузями знань «Інженерія» (інформатика та обчислювальна техніка) і 

«Безпека» (інформаційна безпека) 

Роки 
Загальна кількість 

студентів, осіб 

У тому числі 

за галуззю знань 

«Інженерія», осіб 

з них за спеціальністю 

«Інформатика», осіб 

За спеціальністю 

«Інформаційна 

безпека», осіб 

2010 2129835 281344 53933 5724 

2011 1954789 343185 63483 6768 

2012 1824906 335760 63423 7039 

2013 1723685 320116 63074 6707 

2014 1437955 278494 58820 6152 

2015 1375160 262700 60781 6038 

2016 907034 169858 41810 4069 

Складено за даними: [5, с. 11]. 

Однак спостерігаються і позитивні тенденції. Статистичний аналіз свідчить, що 

кількість випущених фахівців з ВНЗ за галуззю знань «Інженерія» значно зросла за 

2010-2016 рр. у 22 рази, у тому числі за спеціальністю «Інформатика» – у 50,3 разів, 

«Інформаційна безпека» (галузь знань «Безпека») – у 16,1 разів. При цьому частка 

кількості випущених фахівців за галуззю знань «Інженерія» збільшилася за цей період у 

загальній кількості студентів на 16,8%, або з 0,5 до 17,3%, за спеціальністю 

«Інформатика» – на 3,5%, або з 0,04 до 3,52%, за спеціальністю «Інформаційна 

безпека» – на 0,3%, або з 0,01 до 0,31% (табл. 2).     

Таблиця 2 - Динаміка підготовки фахівців у вищих навчальних закладах за 

галузями знань «Інженерія» (інформатика та обчислювальна техніка) і «Безпека» 

(інформаційна безпека) 

Роки 

Загальна кількість 

випущених 

фахівців, осіб 

У тому числі 

за галуззю знань 

«Інженерія», осіб 

з них за спеціальністю 

«Інформатика», осіб 

За спеціальністю 

«Інформаційна 

безпека», осіб 

2010 543743 2514 223 61 

2011 529834 16011 2797 353 

2012 520662 78938 13532 1497 

2013 485099 82688 14539 1594 

2014 405392 73684 13634 1482 

2015 374028 67018 12764 1079 

2016 318639 55199 11228 980 

Складено за даними: [5, с. 11]. 

Враховуючи світові тенденції розвитку ІТ-ринку праці, експертами сайту Career 

Cast визначено трендові ІТ-спеціальності, які будуть затребуваними у 

середньостроковій перспективі: 

 web-розробники – попит на цю спеціальність зросте до 2024 р. на 24%;

 аналітик у сфері обчислювальної техніки – зростання становитиме 21%;

 аналітик з інформаційної безпеки – 18%;

 розробники програмного забезпечення, програмісти – 17%;

 спеціаліст з аналізу та обробки даних – 16%;

 системний адміністратор – попит підвищиться на 8% [6].
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У зв’язку з цим в Україні з січня 2016 р. реалізується проект «Європейські 

освітні ініціативи», який спрямований на розвиток ІТ-освіти та інтеграцію кращих 

світових практик у систему підготовки ІТ-фахівців [7]. 

Це спільний проект Ради з конкурентоспроможності індустрії інформаційно-

комунікаційних технологій (UCC), провідних компаній ІТ-індустрії та навчальних 

центрів комерційних інформаційних технологій, що реалізується за підтримки та у 

партнерстві з Комітетом Верховної Ради України з питань науки та освіти, 

Міністерства освіти і науки України. 

У рамках даного проекту можуть впроваджуватися різні механізми 

(інституціональні, організаційні, фінансові, економічні) співпраці з вищими 

навчальними закладами: 

 надання грантів і стипендій для студентів ІТ-спеціальностей;

 професійна сертифікація та тестування студентів на відповідність

професійним ІТ-стандартам – вимогам ІТ-компаній до ІТ-фахівців; 

 одержання гранту на навчання сучасним ІТ-технологіям у сертифікованих

навчальних центрах; 

 інтеграція сертифікованих навчальних центрів інформаційних технологій у

навчальний процес закладів освіти; 

 працевлаштування випускників;

 професійна сертифікація ІТ-фахівців, що підтверджується відповідними

дипломами та сертифікатами; 

 матеріальна підтримка вищих навчальних закладів партнерів проекту з боку

ІТ-бізнесу; 

 компенсація з боку ІТ-бізнесу до 70% вартості навчання ІТ-технологіям у

сертифікованих навчальних центрах. 

Таким чином, для інтенсивного розвитку ІТ-галузі необхідно якісно змінювати 

систему вітчизняної вищої освіти, яка має адаптуватися до сучасних вимог підготовки 

студентів з інженерних професій та інформаційних технологій. При цьому у 

подальшому освіту слід визначати як основний напрям підтримки розвитку ІТ-індустрії 

для створення ефективної екосистеми.  

Література: 1. Олиярник М. Кибератаки, monobank и стремительный рост. 

Главные события в украинской IT-индустрии в 2017 году [Электронный ресурс] / М. 

Олиярник. – Режим доступа: https://nv.ua/techno/it-industry/kiberataki-monobank-i-

stremitelnyj-rost-glavnyje-sobytija-v-ukrainskoj-it-industrii-v-2017-godu-2442717.html. 2. 

Україна стала першою країною в Європі за кількістю IT-фахівців [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: https://dt.ua/TECHNOLOGIES/ukrayina-stala-pershoyu-krayinoyu-v-

yevropi-za-kilkistyu-it-fahivciv-203138_.html. 3. Яворський А. Майбутнє для молодих IT-

фахівців в Україні [Електронний ресурс] / А. Яворський. – Режим доступу: 

https://biz.nv.ua/ukr/experts/yavorsky_a/majbutnje-dlja-molodih-it-fahivtsiv-v-ukrajini-

1606055.html. 4. Лышак М.  IT-отрасль в Украине: о чем много говорят, но мало знают 

[Электронный ресурс] / М. Лышак. – Режим доступа: 

https://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/20161123-it-galuz-v-ukrayini-pro-shho-bagato-govoryat -ale-

malo-znayut/. 5. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на 

початок 2016/17 навчального року. – Київ: Держ. служба статистики України, 2017. – 

208 с. 6. Шесть трендовых IT-специальностей 2017-2024 года [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://itstep.dp.ua/blog/6-trendovyh-it-specialnostej-2017-2024-goda/. 7. 

Сучасна ІТ-освіта в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/Visha-osvita/suchasna-it-osvita-v-Ukrayini. 
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ЧЕМУ УЧИТЬ(СЯ) В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХІ СТОЛЕТИЯ? 

 

Д-р филос. наук, проф. Тягло А. В., д-р филос. наук, проф. Воропай Т. С. 

Харьковский национальный университет внутренних дел 

 

В современном быстротекущем мире претендующие на конкурентоспособность 

университеты должны организовывать свою работу не только реактивно, но и 

проактивно. Иначе говоря, высшему образованию следует не только реагировать на 

требования социума «здесь-и-теперь», но и учитывать глобальные тенденции развития, 

прогнозируемые наукой или обнаруживаемые мировым опытом человечества.  

Для нашей страны, избравшей европейский вектор развития, обучение 

критическому мышлению (КМ) выступает императивом демократизации общественной 

жизни, достоинством гражданина, способного сознательно и ответственно принимать 

решения. Но наряду с этим, уже ставшим традиционным «аргументом к 

демократизации» на протяжении последних нескольких лет в Украине актуализируется 

еще один аргумент в пользу обучения и изучения КМ: оно оказывается оружием в 

информационной составляющей гибридной войны.  

Использование Российской Федерацией технологий гибридной войны против 

Украины превратило информационную сферу в ключевую арену противоборства. 

Именно против Украины Российская Федерация использует наиновейшие 

информационные технологии влияния на сознание граждан, направленные на 

разжигание национальной и религиозной вражды, пропаганду агрессивной войны, 

замены конституционного строя насильственным путем или нарушения суверенитета и 

территориальной целостности Украины, сказано в Доктрине информационной 

безопасности Украины, утвержденной Указом Президента Украины от 25 февраля 2017 

года № 47/2017.  

Наша страна оказалась на «информационной передовой» гибридной войны, а это 

требует умелого владения всем набором инструментов противодействия агрессору. 

Здесь уместно добавить, что ситуация в Украине, возможно, наиболее острая, однако 

отнюдь не уникальная. Ирония судьбы в том, что не более месяца тому назад на 

пленарном заседании Государственной Думы депутат от фракции «Справедливая 

Россия» Елена Драпеко заявила: «В условиях информационной войны мы должны 

начать жить по законам военного времени» [1]. Это заявление было сделано в 

контексте обсуждения британского фильма «Смерть Сталина», а вытекающее из него 

заключение включало призыв к созданию «некоего органа, который бы мог решить 

экспертным путем: должно это быть показано в России или не должно». Не входя 

сейчас в критический анализ аргументации Е. Драпеко, напомним лишь, что 

«запретный плод сладок», а Интернет позволяет сегодня даже не очень продвинутому 

пользователю обходить не только словесные запреты, но и техническое блокирование 

«некими органами» тех или иных информационных ресурсов.      

Не отрицая ограниченной действенности законного блокирования вредоносных 

информационных ресурсов, полагаем, что этого самого по себе не достаточно. Как 

минимум, не менее действенным представляется вооружение масс пользователей 

Интернета или традиционных масс-медиа умениями самостоятельно выявлять попытки 

враждебного влияния, оперативно и эффективно им противодействовать. А это требует 

знаний и умений, базирующихся, среди прочего, на университетских курсах 

современной логики и КМ. 

Сказанное выше выявляет запросы на КМ со стороны, если воспользоваться 

терминологией Карла Маркса, надстройки современного общества. А существует ли 

подобный запрос со стороны фундаментальных составляющих его структуры?  

В зарубежных и отечественных масс-медиа со ссылкой на Всемирный 

экономический форум в Давосе 2016 года тиражируется прогноз, что в условиях  
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разворачивания Четвертой индустриальной революции в списке наиболее 

востребованных умений (успешных) работников КМ уже в 2020 году займет второе 

место. Это утверждение заслуживает внимательного рассмотрения.  

Прогностический доклад «Будущее видов труда. Профессии, умения и стратегия 

для рабочей силы Четвертой индустриальной революции» увидел свет за два дня до 

открытия  Давосского форума – 18 января 2016 года [2]. А уже 19 января появилась 

публикация журналистки из британского агентства «Formative Content» Алекс Грей, где 

со ссылкой на это доклад были представлены перечни наиболее востребованных 

умений работников в 2015 и в 2020 году, а также короткие комментарии [3]. В перечне 

2015 года первыми последовательно указаны умения разрешать сложные проблемы, 

координировать действия с другими, управлять людьми, критически мыслить и вести 

переговоры; в списке 2020 года –  умения разрешать сложные проблемы, критически 

мыслить, проявлять креативность, управлять людьми, координировать действия с 

другими. Примерно через неделю похожие материалы появились на русском и 

украинском языках. Как и Грей, их авторы ссылались на доклад «Будущее видов 

труда…». Однако в нем указанные перечни найти не удается, хотя ряд утверждений 

касательно КМ тут действительно есть. 

Во-первых, умение мыслить критически рассматривается как одно из 

совокупности 35 умений, сердцевинных для труда в разных секторах индустрии (core 

work-related skills). Таким образом КМ выводится за рамки «чистого мышления», хотя 

бы отчасти ассоциируясь с практической активностью, с требованиями к разным видам 

труда времен Четвертой индустриальной революции. Во-вторых, определенная 

совокупность сердцевинных умений не гомогенна, в ней выделены три особенные 

категории – способности, базовые умения и перекрестно-функциональные умения 

(abilities, basic skills, cross-functional skills). Способности, в свою очередь, поделены на 

когнитивные (познавательная гибкость, креативность, логичность рассуждений и проч.) 

и физические (физическая крепость, ловкость и точность движений); базовые умения – 

на касающиеся содержания (активная учеба, устная речь, информационно-

коммуникативные технологии и т. д.), и процессуальные (активное слушание, КМ, 

мониторинг себя и других); перекрестно-функциональные умения – на социальные 

(координация действий с другими, эмоциональный интеллект и т. д.), системные 

(суждения и выработка решений), разрешение сложных проблем, управление 

ресурсами (финансовыми, материальными и т. д.) и технические (техническое 

обслуживание и ремонт оборудования, робота на оборудовании и проч.).  

Важно, что в докладе «Будущее видов труда…» (успешному) труду в разных 

секторах индустрии даже в первом приближении сопоставляют не по какому-то одному 

из 35 сердцевинных умений, а по-разному скомбинированные пятерки. Они заметно 

разнятся, в том числе и с учетом места КМ, причем не только в диахронном, а и в 

синхронном срезах. Так, в прогнозе на 2020 год для сектора «Базовая индустрия и 

инфраструктура» КМ занимает третье место в пятерке, уступая когнитивной 

способности – чувствительности к проблемам, а также содержательному умению – 

активно учиться. В случае сектора «Финансовые услуги и инвесторы» КМ оказывается 

на четвертом месте, тогда как в случае сектора «Медиа, развлечения и 

информирование» – на первом.  

В свете сказанного попытки á la Грей выстроить в линию взятые поодиночке 

сердцевинные умения, а тем более усреднено, без учета деления индустрии на разные 

сектора, выглядит как попытка определить «среднюю температуру по госпиталю» и 

ранжировать указанные умения как значащие сами по себе, вне связи с другими. 

Но даже без учета «списков Грей» из доклада Давосского форума вытекает ряд 

важных для КМ выводов. Прежде всего, как уже было отмечено, умение мыслить 

критически связывается не только с чисто умственной активностью, но и с 

требованиями к качественной сегодня и в прогнозируемом будущем рабочей силы 
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разных видов. Так оно ассоциируется с производительными силами общества и с 

присущим ему способом производства в целом, который, если снова вспомнить 

Маркса, обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни 

вообще, выступает движущей силой общественного развития. Следовательно, запрос на 

КМ обнаруживается как со стороны надстроечных, так и базисных составляющих 

конкурентоспособного в наличных условиях социума. 

Кроме того, критика слишком упрощенного линейного ранжирования отдельных 

умений работников и безусловного приписывания в прогнозе на 2020 год умению КМ 

именно второго места в общем списке совсем не исключает того, что оно 

действительно будет находиться в числе наиболее востребованных. В самом деле, 

согласно данных доклада «Будущее видов труда…» оно будет в первых пятерках в 

семи из девяти рассмотренных секторов индустрии, в том числе в одном секторе – на 

первом месте, в трех – на втором, в двух – на третьем, в одном – на четвертом. Для 

сравнения: умение разрешать сложные проблемы в первых пятерках наиболее важных 

умений данных секторов индустрии упоминается лишь шесть раз, хотя в пяти из них – 

на первом месте, в одной – на третьем; креативность упоминается в составе трех 

пятерок, по одному разу на первом, четвертом и пятом местах.  

Итак, обучение и изучение КМ отвечает вызовам согласованного развития 

различных составляющих структуры современного общества, по меньшей мере, в 

первой четверти ХХІ столетия. Один из образовательных подходов, основанный на 

адаптации мирового опыта преподавания КМ к условиям высшей школы Украины, 

представлен, в частности, в [4], [5].    

Поддержка науки мыслить критически, в том числе в рамках университетского 

образования, сегодня становится делом не только передовых педагогов, специалистов в 

области информационной безопасности, демократически ориентированных политиков 

или граждан, но также прозорливых «капитанов индустрии» и масс работников 

успешных государств. 

Литература: 1. Елена Драпеко: в условиях информационной войны мы должны 

жить по законам военного времени // Официальный сайт политической партии 

«Справедливая Россия». – 24 января 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.spravedlivo.ru/5_87190.html 2. The Future of Jobs. Employment, Skills and 

Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. – Geneva: World Economic Forum, 

2016. – 157 p. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf 3. Gray A. The 10 Skills You Need 

to Thrive in the Fourth Industrial Revolution / Alex Gray // World Economic Forum. – 19 

January 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-

industrial-revolution/ 4. Тягло О. В. Критичне мислення: навчальний посібник / 

О. В. Тягло. – Харків : Вид. група «Основа», 2008. – 189 с. 5. Тягло А. В. «Наука 

рассуждать» в «быстром мире» / А. В. Тягло // Философские науки. – 2013. – № 3. – 

С. 129-136. 

CHALLENGES AND RISKS RELATED TO THE PROBLEMS 

OF DISTANCE EDUCATION 

Ph.D. Fedotova T.A., Pilina A.E. 

Oles Honchar Dnipro National University 

Distance education began to develop intensively in Europe and the US in the early 

70's. The reasons for the spread of this education are simple: every person, regardless of his 

nationality and location, can receive a diploma from any institution. Most of the training 

specialists view distance education as a highly promising form, as it can suit many, and is 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/
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cheaper. In addition, it is possible to choose certain training courses, i.e. receive the so-called 

"education by order," which also gives an advantage in price. 

In work V.I. Ovsyannikov, who gives a careful analysis of the concept of "distance 

education", argues that in modern theory and practice, along with this concept, the term 

"distance learning" is also used as a synonym. An example of this may be the following 

definition: "Distant education is a distance education. The training is carried out through a 

combination of postal, radio, television, electronic communications, telephones and 

newspapers for a limited direct contact of a student, with a teacher or with his complete 

absence" [1]. 

The difference in distance learning from the traditional one is understandable, if you 

consider them in the form of teacher-student interaction. The basis of the traditional model of 

training is lecture, seminars, laboratories and various games, the organization of independent 

work of students and other forms of work. The basis of learning is the book and the teacher as 

a translator of knowledge. Distance education focuses on the implementation of 

fundamentally different learning models, including conferences, independent work of students 

with information fields from different knowledge banks, design work, training and other 

activities with computer and non-traditional technologies in the learning process. 

If we consider the features of distance education in terms of communication between 

teacher and students, then you can identify some of the characteristics. First, self-education is 

the basis of distance learning, which involves the student's self-motivation as to his or her 

own education, as well as a certain level of self-organization of the individual. Secondly, 

communication between the teacher and the listener on a "one to one" principle, which is 

responsible for the form and content of the individual consultation. Thirdly, communication 

and interaction "to each other" does not exclude "one to many" interactions, as the teacher, 

according to the scheduled schedule, immediately works with a large number of students. This 

form of interaction resembles traditional classroom learning. Fourth, the interaction of "many 

to many" means the possibility of simultaneous communication between many students 

sharing experiences and experiences [2]. 

Modern information telecommunication technologies are tools that provide the use of 

the wealth of forms of interaction in distance education. Thus, the Internet allows students to 

join themselves in various sources of information, including foreign ones. A student can 

attend, for example, a large number of domestic and foreign universities and at the same time 

find the necessary information. 

However, along with many positive features, there are a number of limitations to 

computer distance education. Distant education, even during an intensive organization, lasts 

longer than a day, and in some cases it is less effective. First, this may be due to the student's 

lack of elemental self-discipline and self-motivation. Secondly, it may be related to the 

individual characteristics of the student, for example, with the dominant audio channel of 

perception of information. 

In distant education dominated by impersonal communication. Any, even the most 

unpleasant, communication through the Internet is simply mediated communication. Personal, 

live communication remains out of bounds. In addition, the focus on hardware, virtual 

environments, constant concentration on the screen, long-term inclusion in the virtual world 

can`t affect the student's internal state. 

The specifics of the interaction of people in this environment are striking features: the 

possibility of simultaneous communication of a significant number of people in different parts 

of the world and simultaneously the impossibility of using most nonverbal means of 

communication; the impoverishment of the emotional component of communication, etc., 

which leads to the development of new rules of influence and the emergence of a kind of 

Internet etiquette. 

It is becoming increasingly apparent that the process of human interaction with global 

information networks affects his psyche. Thus, fragmentation of information leads to an 
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increase in the cognitive load on its perception, the use of hypertext mode, supported by all 

web servers, should be able to navigate through the complex and often confusing system of 

communications. 

In Ukraine, the form of distance learning has been implemented over a decade. In 

2002, the Ministry of Education and Science of Ukraine began an experiment on distance 

learning. In recent years, distance education has developed in a number of universities: 

Kharkiv National Technical University, Khmelnytsky National University, National 

Technical University of Ukraine, KPI, Sumy State University, Kharkiv University of Radio 

Electronics, Poltava University of Economics and Trade, National University of Life Sciences 

and Natural Resources of Ukraine , Kyiv National University of Technology and Design and 

others. 

Different aspects of distance education in Ukraine are regulated by a number of 

normative documents: "National doctrine of education development", "Concept of 

development of distance education in Ukraine", "National program of informatization", Laws 

of Ukraine "On education", "On higher education", order of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine "On Approval of the Regulations on Distance Learning" [3]. 

Modern world trends update for Ukraine the challenges and risks associated with the 

problems of distance education: 

1.The growth of the role of human capital. Human capital in the national wealth of

world co-authorship is 64%, natural capital - 20%, and physical - only 16%. The share of 

human capital in developed countries (Finland, Switzerland, Germany, Japan, USA) amounts 

to 80% of its national wealth. This gives a decisive advantage in technological development, 

as well as an active increase in the quality of life of the population. Therefore, the main 

growth of national wealth is determined today, first of all, by conditions created for the 

disclosure of human potential. One of the most important conditions for such disclosure is 

undeniable education. 

2. Increasing the pace of updating professional knowledge. Over the last decade, the

system for generating and transferring knowledge has changed dramatically, and their volume 

has increased. Today it is not possible to prepare a person for professional life for one, even 

for 5 or 6 years. Today, approximately 5% of the theoretical and 20% of professional 

knowledge are updated annually. The unit of measuring the aging of a specialist's knowledge, 

adopted in the United States - the "half-life" of competence, that is, reducing it by 50% due to 

the emergence of new information, shows that in many professions this period occurs in less 

than 5 years, that is, in relation to the domestic system of higher education , often before 

graduation. The solution to the problem is the transition to continuing education, where 

primary education is periodically supplemented by additional educational programs and is 

organized not as a finale, but as a foundation, the basis for further education. 

3. Adoption in the educational policy of developed countries, the concept of "lifelong

education". Lifelong learning involves increased investment in people and knowledge; 

acquisition of basic skills, including digital literacy; the dissemination of innovative, more 

flexible forms of learning. The goal is to provide people of all ages with equal and open 

access to quality education. The Council of Europe has approved lifelong learning as one of 

the main components of the European social model. Such training is not limited to education, 

it is also an important factor in employment and social security, economic growth and 

competitiveness. 

4. The transition of educational systems of developed countries to the widespread use

of information technologies. This leads to increased competition in the international education 

market. The rapid pace of development of distance learning projects in the next few years can 

crowd out a large part of traditional educational institutions in many countries from the 

education market. In Russia, too, it is planned to develop similar projects with the attraction 

of almost a million students. The principle of maximum availability of educational resources 

has actually become the standard of the world's leading universities. Analysts believe that in 
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the near future, world-renowned universities will be able to teach tens of millions of students 

around the world instead of hundreds of thousands of students. 

5. Demographic factor. Reducing fertility and aging requires the creation of conditions

for the training of people of mature and older age who in the vast majority have life circum-

stances (family, work, place of residence, etc.) that do not allow them to study stationary and 

determine the relevance of the development of various forms of distance education. 

Delayed responses to these challenges will lead to actualization of threats to Ukraine's 

national interests, in particular: lowering the quality of human capital; decrease of 

competitiveness of domestic education; the economic downturn and, as a consequence, the 

overall slowdown in European integration processes. An important resource for the effective 

prevention of these threats is the modernization of the system of internal education, an 

important component of which is the development of distance education. 

Distribution of distance education is an important mechanism of informatization and 

intellectualization of society, the education of a diversified personality and the elimination of 

inequalities in the education system. Distant education overcomes the territorial factor of 

inequality in access to high-quality higher education, dependence on the place of residence, 

etc. A significant information resource, implemented in distance education using the latest 

technologies, provides innovative development of education and society as a whole. 

References: 1. Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні та за 

кордоном/Дистанційна освіта [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://vnz.org.ua/dystantsijna-osvita/pro 2. G.A. Berg, M. Simonson Distance learning 

[Electronic resource]. Access mode: https://www.britannica.com/topic/distance-learning 

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРОВАЙДИНГУ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ 

У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

Канд. екон. наук, доц. Халіна В.Ю., канд. екон. наук, проф. Смачило В.В., 

канд. екон. наук, доц. Колмакова О.М. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

У зв’язку з реформуванням сфери публічних закупівель в Україні та повним 

переформатування відносин в середині цієї галузі економіки, з’явилася гостра потреба 

у новій генерації спеціалістів, які б вивели публічні закупівлі на європейський рівень та 

глобалізували їх в масштабі світового ринку. 

До основних проблемних питань реалізації Закону можна віднести: низький 

рівень професіоналізму осіб, відповідальних за проведення процедур закупівель, що 

призводить до неякісного та необ'єктивного вибору переможця торгів і, як наслідок, до 

неефективного витрачання коштів; 

Реформа публічних закупівель в Україні – одна з самих ефективних та швидко 

здійснюваних. Успіх змін в цій царині визнаний на європейському та світовому рівнях. 

Але проблема нестачі спеціалістів та відсутність кадрового резерву змушують 

профільне міністерство здійснювати кроки з інтенсифікації професіоналізації 

публічних закупівель. У динамічних умовах реформування системи державних 

закупівель в Україні, а також враховуючи необхідність виконання важливих 

зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зростає інтерес до 

можливостей отримання високоякісної освіти та підвищення кваліфікації у сфері 

публічних закупівель у державах-членах ЄС. 

У всіх державах-членах ЄС основними і найпоширенішими способами отримання 

освіти у сфері публічних закупівель є післядипломна освіта та періодичні 

короткострокові навчальні курси (тривалістю від 1 дня до 2 тижнів). 

http://vnz.org.ua/dystantsijna-osvita/pro%202
https://www.britannica.com/topic/distance-learning
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Рисунок 1 - Досвід професіоналізації сфери публічних закупівель країн ЄС 

(складено на основі [1]) 

Ступінь магістра публічних закупівель можна отримати лише в кількох державах-

членах, і відповідні курси навчання просуваються на міжнародному рівні. У більшості 

країн публічні закупівлі викладаються як академічна дисципліна, що входить до 

програм навчання за іншими спеціальностями. Як правило, її вивчають на юридичних 

ІРЛАНДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У МЕЙНУТІ 

КОРОЛІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАКУПІВЕЛЬ І ПОСТАВОК (CIPS) 

НОТТИНГЕМСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

КОПЕНГАГЕНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

ТУРИНСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ 

РИМСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТОР ВЕРГАТА 

Курс післядипломного навчання за спеціальністю «Право публічних закупівель» для юристів. Мета цієї 

програми ‒ поглиблене та всебічне вивчення нових/чинних норм ЄС у сфері публічних закупівель, 

прийнятих у 2014 році. Програма складається з практичних модулів, присвячених основним темам, що 

мають важливе значення для спеціалістів із питань публічних закупівель. Вона використовує наявні знання 

та здобутки юридичного факультету університету у сфері права ЄС, міжнародного права..  

Програми CIPS розраховані на задоволення широкого кола потреб у навчанні та підвищенні 

кваліфікації, які стосуються всіх аспектів закупівель як у державному, так і у приватному секторах. Вони дають 

змогу здобути освіту різного рівня. Тут можна отримати диплом, диплом підвищеного рівня та диплом 
професійного рівня у сфері закупівель і поставок. Пропонується широкий вибір форм навчання: дистанційне 

навчання за підтримки викладача, стаціонарне навчання на базі навчального центру, акредитованого CIPS, або 

змішана програма навчання під керівництвом навчального центру, акредитованого CIPS.  

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИКОЛАСА РОМЕРІСА У М. ВІЛЬНЮСІ 

Всесвітньо відомі центри навчання та підвищення кваліфікації у сфері публічних закупівель. 

Постійна трирівнева програма підготовки керівників за напрямом «Право та політика у сфері публічних 

закупівель». Програма реалізується на базі юридичного факультету університету, розрахована на 

спеціалістів із питань закупівель (переважно в державному секторі) і дає змогу здобути такі кваліфікаційні 

рівні: сертифікат, диплом післяуніверситетської освіти або ступінь магістра. 

Міжнародний навчальний центр Міжнародної організації праці спільно з Туринським університетом (юридичним і 

економічним факультетами) і ЮНСІТРАЛ (Комісією ООН з права міжнародної торгівлі) пропонує програму на 

здобуття ступеня магістра  з управління публічними закупівлями для сталого розвитку. 

Пропонує міжнародний диплом магістра управління публічними закупівлями. Ця програма була розроблена 

Університетом Тор Вергата за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). ЄБРР 
продовжує надавати підтримку програмі, зокрема фінансує навчання попередньо відібраних студентів із країн 

Центральної та Східної Європи. Це магістерська програма стаціонарного, поглибленого післядипломного 

навчання, яка передбачає проведення аудиторних лекцій з березня по липень у Римі. Далі необхідно пройти 

дистанційне навчання та обов’язкове стажування в компанії або установі на території Італії.  

Під час вивчення бізнес-адміністрування та комерційного права або права можна вибирати курси, 

присвячені праву публічних закупівель та/або писати дисертацію на відповідну тему. Крім того, можна 

підготувати докторську дисертацію про публічні закупівлі. Слід зауважити, що для того, щоб працювати у 

цій сфері, не обов’язково спеціалізуватися на публічних закупівлях. Серед тих, хто працює у сфері 

публічних закупівель, лише одиниці мають диплом юриста згаданих вище університетів. Зокрема, для 

агентів з питань закупівель, яких наймають замовники, не вимагається наявності вказаної освіти.  

Програма на здобуття ступеня магістра державної економіки зі спеціалізацією «Державні закупівлі».  

Тривалість навчання за програмою (денна форма) — 1,5 року. Участь у програмі можуть узяти особи, які 

отримали ступінь бакалавра економіки, державної економіки, державного управління або бізнес-

адміністрування чи університетську освіту першого рівня.  
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факультетах університетів [1]. На рис. 1 узагальнено та проаналізовано досвід 

професіоналізації сфери публічних закупівель країн ЄС. Слід зазначити, що існуючі 

освітні програми в університетах ЄС можуть бути адаптовані та впроваджені і у 

вітчизняне навчання, деякі методи навчання слід застосовувати без змін, оскільки вони 

довели свою ефективність. 

Стратегією реформування системи публічних закупівель (затвердженою 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 175 від 24 лютого 2016 року) [2] також 

передбачено впровадження вищої освіти у сфері публічних закупівель (у тому числі 

магістерської програми). 

Встановлено ряд стратегічних цілей, які покликані сформувати ефективну 

систему публічних закупівель та вивести її на глобальний ринок:  

1. Втримати прозорість (IT система розвивається, підтримуючи стратегії; норма-

тивне регулювання системи (прозорі правила гри для всіх); впровадження контролю 

для втримання прозорості та конкурентності (з боку бізнесу, громадськості, ЗМІ, 

контролюючих органів); забезпечення підтримки учасників ринку публічних 

закупівель. 

2. Підвищити конкурентність (спрощення доступу до ринку закупівель;

побудова системи ефективного оскарження; побудова екосистеми знань публічних 

закупівель; забезпечення якісної тендерної документації; підвищення ефективності 

закупівель за рахунок об’єднання закупівель; експорт філософії Prozorro до інших 

країн; просування ініціатив та інтересів України на міжнародній арені у сфері 

публічних закупівель; побудова ефективної комунікації з бізнесом та та суспільством). 

3. Побудувати професійність (побудова екосистеми знань публічних закупівель;

забезпечення якісної тендерної документації; підвищення ефективності закупівель за 

рахунок об’єднання закупівель). 

4. Стати глобальним лідером (експорт філософії Prozorro до інших країн; просу-

вання ініціатив та інтересів України на міжнародній арені у сфері публічних 

закупівель). 

5. Переформатувати держслужбу (рrozorro, як високо-результативна команда;

експорт принципів роботи команди Prozorro в інші державні установи). 

Для вирішення поставлених цілей необхідний провайдинг професіоналізації 

публічних закупівель, формування нового покоління спеціалістів, здатних професійно 

діяти в складних умовах, масштабувати цінності та філософію прозорості публічних 

закупівель в Україні та просувати їх за межі країни, гармонізувати законодавчо-

нормативну базу з європейськими нормами та стандартами, створювати конкурентні 

передумови на ринку публічних закупівель. 

Література: 1. Звіт про університетську освіту у сфері публічних закупівель у 

державах-членах ЄС. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://eupublicprocurement.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/REPORT-on_PP-

Masters_UKR.pdf. 2. Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 175 від 24 лютого 

2016 року «Про затвердження  Стратегії реформування системи публічних закупівель» 

//  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua. 

ВИХОВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: 
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Канд. екон. наук, доц. Халіна В.Ю., 

заступник начальника навчально-методичного відділу Чорний Ю.А. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Подальша глобалізація усіх суспільних процесів у світі призводить до все 

більшої відкритості даних та інформації, що, в свою чергу, вимагає додаткового і 

http://eupublicprocurement.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/REPORT-on_PP-Masters_UKR.pdf
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всебічного захисту інтелектуальної власності, навіть в більшій мірі, ніж матеріального 

майна. В науковому середовищі завжди існували інституційні, декларативні або 

неформальні кодекси академічної честі, етики та дотримання прав авторів наукових 

доробок. На різних етапах розвитку суспільства, вони закріплювалися у законах, 

гарантуючи певний рівень безпеки дослідників, а також визначаючи відповідальність за 

порушення авторських прав. Українське законодавство в цій царині, на сьогодні, тільки 

наближається до європейських стандартів. 

Академічна доброчесність ‒ сукупність етичних принципів та 

визначених Законом України «Про освіту» [1] та іншими законами України правил, 

якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень [2]. 

Академічна доброчесність ‒ це відданість таким п’яти фундаментальним 

цінностям, як чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність, а також відвага 

відстоювати ці цінності та боротися за них [3]. Окреслення цінностей є стартовим 

елементом, який має бути доповнений розвиненим інструментарієм їх культивування, 

стратегіями виховання, заохочення дотримання та санкцій за їх порушення у 

повсякденній практиці. Надзвичайно важливою є інституціоналізація цих цінностей та 

самого поняття академічної доброчесності, тобто їх переведення з ідейно-ціннісної 

площини в організаційну та адміністративну закладу вищої освіти або наукової 

установи та освітньо-наукової системи загалом [4].  

В Україні, згідно з щойно прийнятим Законом «Про освіту» [1], порушенням 

академічної доброчесності вважається навіть самоплагіат (оприлюднення власних 

раніше опублікованих результатів як нових), що є суто вітчизняною законодавчою 

новелою [5].  

При цьому плагіат у європейській науково-освітній системі визначається з трьох 

різних позицій [6]: 

- плагіат як моральний проступок, з якого слідує відповідне покарання 

порушників; 

- плагіат як інституційна прогалина, з якої випливає необхідність розробки 

чітких правил і політики протидії плагіату; 

- плагіат як органічна складова освітнього процесу в частині опрацювання 

літературних джерел, яка реалізується через навчання і дослідження. 

Відповідно до [6] у Великій Британії засновано Офіс незалежного арбітражу (в 

Англії та Уельсі), діяльність якого направлена на реагування на несправедливі 

практики у сфері академічної доброчесності. Крім того,  здійснюється розробка та 

імплементація вищими навчальними закладами інституційних політик запобігання і 

боротьби з плагіатом. Австрійським агентством дослідницької доброчесності 

розроблені національні вимоги до проведення досліджень в частині академічної 

доброчесності. Здійснюється популяризація культури боротьби з плагіатом, у тому 

числі через навчання студентів академічному письму. В Швеції на національному 

рівені визначений порядок врегулювання порушень у сфері академічної доброчесності, 

що передбачає створення спеціальних інституційних комісій на місцях, які очолюються 

віце-канцлером  університету. Як в Австрії, так і у Швеції існує національна система 

збору статистичних даних щодо виявлених випадків академічної нечесності в 

університетах та оприлюднення на їхній основі щорічних звітів. Крім того в багатьох 

освітніх програмах шведських університетів на рівні бакалавра та магістра наявна 

навчальна компонента з академічної доброчесності. У більшості європейських країн 

використовується спеціалізоване програмне забезпечення для виявлення плагіату на 

основі чітких правил і політики щодо його використання. А для виховання поваги до 

чужої інтелектуальної власності у Бельгії, наприклад, програмою «Антиплагіат» почали 

перевіряти на текстові запозичення навіть роботи школярів [5]. 
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Погоджуючись з багатьма дослідниками, слід наголосити, що виховання 

академічної доброчесності і поваги до чужої інтелектуальної власності необхідно 

починати зі школи або хоча б з початкового курсу університету. Для цього, як показує 

досвід європейських країн, дуже важливо впроваджувати окремі дисципліни чи модулі, 

спрямовані на вивчення вимог до написання письмових робіт та акценту на принципи 

самостійності роботи над письмовими завданнями різних видів, коректного 

використання інформації з інших джерел та уникнення плагіату, а також правил опису 

джерел та оформлення цитувань (як зазначено в джерелі [7]). 

В Україні, на жаль, не розвинена культура та етика відносин щодо 

інтелектуальної власності, законодавство у цій царині досі недосконале, а 

відповідальність за посягання на немайнові права не завжди адекватно вимірювана у 

відповідності з розміром нанесеного збитку.  

Таким чином, необхідно виховувати у молоді сприйняття інтелектуальної 

власності інших, як повагу до чужого матеріального майна, або, до чогось більш 

важливого та вагомого. 

Але світ швидко змінюється, при чому, динаміка змін прискорюється з кожним 

роком. Отже, на сьогодні місією університету є передача здобувачам освіти 

компетентностей, які сформують у них світоглядну концепцію, спрямовану 

забезпечити повноцінне існування і вільне пристосування до змін, які відбуваються у 

глобальному суспільстві. 

Важливим аспектом у подальшому розвитку парадигми виховання академічної 

доброчесності у молоді є розуміння того, що сьогодні до закладів вищої освіти 

приходить нове покоління, діти нової генерації – покоління Z. Це особистості, які 

здатні легко адаптуватися до будь-яких трансформацій, тобто ідеальні для нового 

світового устрою. 

Концепція виховання академічної доброчесності для нового покоління має 

будуватися на його особливостях, а саме: здатності швидко отримувати та переробляти 

будь-яку інформацію; здатності до креативного мислення; здатності самостійно робити 

висновки;  здатності до швидкої зміни поглядів; здатності до мультизадачності; 

здатності до легкого навчання; бажання приносити користь іншим; прагнення до 

пізнання нового; несприйняття догматичних суджень та певна некерованість; 

прагнення до безпеки; прагнення до досягнення високих соціальних цілей. 

Всі зазначені особливості нової генерації змушують шукати нестандартні 

підходи в освіті та передачі знань. Це стосується і виховання академічної 

доброчесності. Слід зазначити, що, з одного боку, ці діти – благодатний ґрунт у цій 

справі, оскільки їх вродженні якості відповідають основним принципам кодексу 

академічної етики: чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність, а також 

прагнення до безпеки (в сенсі недоторканості чужого майна, в тому числі і 

нематеріального). З іншого боку, прагнення представників цього покоління до пізнання 

та бажання робити власні висновки, швидко і якісно переробляючи отриману 

інформацію, дає впевненість в тому, що вони не матимуть навіть бажання нечесно 

використовувати інтелектуальну власність інших для своїх наукових висновків. Тобто, 

здатність самостійно робити висновки на основі попереднього аналізу даних – це одна з 

ключових компетентностей, яка є основою академічної доброчесності. 

Таким чином, гармонізація українського законодавства щодо захисту 

інтелектуальної власності з європейськими стандартами та подальша зміна концепції 

виховання академічної доброчесності з урахуванням особливостей нового покоління 

дає впевненість у поступовому досягненні недоторканності інтелектуального доробку 

вітчизняних науковців і подальшому розвитку української освітньо-наукової системи. 

Література: 1.  Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 2.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. [Електронний ресурс] –
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Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ 1556-18. 3. The Fundamental Values of 

Academic Integrity, 1999, The Center for Academic Integrity. Duke University, Durham. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.academicintegrity.org. 4. Академічна

чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд 

«Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики»; за заг. ред. Т.В.Фінікова, А.Є.Артюхова – 

К.; Таксон, 2016. – 234 с. 5. Практикуй те,  що сповідуєш, або про засади академічної 

доброчесності. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kunews.knu.ua/praktikujj-

te-shho-spoviduehsh-abo-pro-zasadi-akademichnoyi-dobrochesnosti. 6. Comparison of 

policies for Academic Integrity in Higher Education across the European Union (2013). 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://plagiarism.cz. 7. Положення про 

академічну доброчесність у Харківському національному університеті будівництва та 

архітектури – Харків: ХНУБА, 2017. – 12 с. 

КЛЮЧОВІ ТРЕНДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Перший проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н., проф. Череднік Д.Л., 

завідувач кафедрою фізики, к.п.н., проф. Даньшева С.О. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Одним з пріоритетів стратегічного розвитку України є інтеграція нашої держави 

в Європейське співтовариство (ЄС). Для реалізації такої стратегії потрібні фахівці, які 

не тільки оволоділи необхідними загальними та професійними компетентностями, а 

також: 

- здатні до  вибору  самостійного прийняття відповідальних рішень та їх 

можливих наслідків; 

- відрізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю, розвиненим 

почуттям відповідальності за долю країни, тощо. 

У зв'язку з цим актуалізується проблема створення сприятливих умов щодо 

реалізації в українських освітніх закладах, зокрема вишах, трендів розвитку освіти, 

позначених світовою спільнотою. 

Актуальність запропонованої доповіді полягає в аналізі трендів розвитку 

системи вищої освіти у контексті світових та євроінтеграційних процесів з метою 

визначення можливості їх впровадження в організацію освітнього процесу в сучасному 

технічному університеті.  

У документах ЮНЕСКО ХХІ століття вказано як століття освіти. Це пов’язано із 

необхідністю адаптації вищої освіти до змін, які відбуваються у зв’язку з переходом від 

індустріального до інформаційного суспільства, основним ресурсом, якого стає 

інформація, а фактором, що стимулює чи обмежує його розвиток - знання» [1]. 

Виходячи з того, що система вищої освіти є підґрунтям формування 

прогресивного суспільства, за сучасних часів – інформаційного, яке виводить на 

перший план проблему поширення знань. Тож, саме освітні заклади повинні стати 

підґрунтям для забезпечення високого темпу й рівня науково-технічного, економічного, 

соціального, культурного прогресу, професійної мобільності, швидкої адаптації 

студентської молоді до змін у соціально-економічній сфері, у галузях науки, техніки та 

технології [2,3].  

Тренди в освіті – це тенденції її змін, які широко обговорюються світовою 

спільнотою. Зокрема, з метою надання допомоги університетам всього світу NMC 

Horizon підготував звіт «Вища освіта – 2017», в якому представлені ключові тенденції 

перетворень в освітній галузі: 

- набуття студентами певних професійних практичних навичок; 

- реалізація конструктивістського підходу до сучасної освіти; 

- організація освітнього процесу на підставі управління знаннями; 
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- створення системи підтримки якості освіти, що забезпечує її учасникам 

необхідний та своєчасний рівень доступу до інформації; 

- активне впровадження технологій e-learning; 

- навчання в неформальній обстановці; 

- використання у навчанні соціальних медіа, блогів, Wiki, подкастів, 

соціальних закладок і навіть Youtube; 

- введення різних форм ігрового підходу у навчанні; 

- розробка інноваційних методик викладання природничих наук; 

- застосування мобільної освіти. 

У Харківському національному університеті будівництва та архітектури 

(ХНУБА) завжди приділялася та приділяється значна увага якості надання освітніх 

послуг. Тож пропонуємо проаналізувати тренди, які реалізовані в організації освітнього 

процесу в нашому університеті. 

 Формування у студентів професійних практичних навичок нами реалізується у 

рамках  компетентністного підходу до організації освітнього процесу, адже 

компетентність допомагає фахівцеві ефективно вирішувати різноманітні завдання, які 

стосуються його професійної діяльності.  

Конструктивістський підхід до сучасної освіти суттєво доповнює 

компетентністний підхід та передбачає актуалізацію навчання. Реалізується даний 

підхід на підставі постановки перед студентами більш складних завдань з опорою на 

наявні в них знання і навички, з метою розвитку актуальних професійних навичок. 

Одним з викликів глобалізації суспільства є необхідність формування у 

майбутнього фахівця здатності роботи у команді. Тож при організації сучасного 

освітнього процесу важливу роль відіграє управління знаннями.  

У роботі зі студентами викладачі ХНУБА організовують систему збору, 

зберігання та обміну важливою інформацією, а також експертними знаннями. Якщо над 

якимось науковим проектом працює міжнародна команда дослідників, вони всі повинні 

постійно контактувати один з одним, обмінюватися напрацюваннями та висновками, 

розвиватися в рамках свого професійного середовища. 

Підтримка якості освіти забезпечується наявністю в університеті  

електронного репозитарію. Це ресурс відкритого доступу до електронних архівів, що 

надає постійний та надійний доступ до наукових досліджень  професорсько-

викладацького складу, аспірантів, магістрантів університету. Так, репозитарій збірників 

наукових праць, матеріалів науково-технічних, науково-практичних і науково-

методичних конференцій та матеріалів семінарів різних видів спрямованості, а також, 

збірник наукових праць «Науковий вісник будівництва» [4], який є фаховим виданням 

та індексується у міжнародних науко-метричних базах International Innovative Journal 

Impact Factor, Google, Metadata from Crossref сприяють поширенню наукових 

досліджень співробітників університету у світовому науковому співтоваристві. Крім 

цього, з жовтня 2017 року в університеті відкрито доступ до найбільшої у світі 

наукометричної реферативної бази даних Scopus, що дає змогу викладачам, аспірантам 

і студентам отримати найбільш актуальну інформацію про стан наукових розробок та 

відомості про журнали, що входять до даної бази даних з метою публікації результатів 

своїх досліджень. 

Впровадження технологій e-learning. Виходячи з того, що навчання «в режимі 

очної зустрічі» поступово втрачає свої позиції, суттєву актуальність набуває розробка 

методик і організаційних засад надання студентам можливості вивчення варіативних 

курсів або вибору он-лайн курсів. Так, наприклад, в рамках міжнародних проектів 

університет отримав високо технологічну інфраструктуру і компетентних 

співробітників, що дозволило в реальній практиці одними з перших в Україні 

реалізувати е-навчання з використанням платформи Moodle і створити власну 

платформу STVteam, базу знань OmniBase, що саморозвивається, оригінальні навчальні 
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техніки та інструменти. В результаті 2645 студентів були зареєстровані на платформі, 

що складає 795 груп по 20 спеціальностям 5 факультетів, отримали доступ до 410 

завдань з іноземної мови. Кафедра іноземних мов створила інноваційний інтерактивний 

системний курс e-навчання B2T- STVteam, що включає 5 повних е-курсів навчання: 

граматиці (150 інтерактивних практик, 25 тестів); лексиці (100 інтерактивних практик, 

28 тестів); аудіюванню (80 інтерактивних практик, 48 тестів); говорінню (105 

інтерактивних практик, 60 тестів) та письму (25 інтерактивних практик, 48 тестів) 

для підготовки до складання іспитів на рівень В2. Курс забезпечений системами 

навігації, самооцінки і налаштування на індивідуальні потреби з унікальними 

оригінальними техніками та інструментами ефективного мимовільного 

запам'ятовування навчального матеріалу. Разом з оригінальними е-форматами навчання 

й тестування продуктивних видів мовленнєвої діяльності вони викликали інтерес 

методологів Кембриджського університету, в результаті чого кафедрі запропонували 

наукове співробітництво і дозволили відкриття центру підготовки Cambridge English 

First = B2 з логотипом Кембриджу. Крім мовних курсів кафедра реалізувала 56 

мультидисциплінарних е-курсів сталого розвитку і 5 е-курсів саморозвитку, лідерства, 

командної роботи, розвитку старт-апів. Всі е-курси розміщені на платформі STVteam і 

доступні цільовим користувачам. 

Навчання в неформальній обстановці, введення різних форм ігрового 

підходу у навчанні, соціальні медіа, блоги, Wiki, подкасти, соціальні закладки і 

навіть Youtube широко реалізується кафедрами соціально-гуманітарного циклу 

підготовки, іноземної мови, а також випускаючими кафедрами архітектурного  

факультету та факультету економіки та менеджменту. 

На кафедрах, які забезпечують природничу підготовку широко 

використовуються інноваційні методики викладання.  Зокрема, на кафедрі фізики у 

рамках тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконується науково-

педагогічними працівниками в межах робочого часу другої половини дня, 

досліджується проблема «Розробка та впровадження у навчальний процес з фізики 

комп’ютерних технологій». Наприклад, якщо для вивчення будь-якої дисципліни 

студенту потрібні знання з фізичних основ нанотехнологій, а його знання не достатні, 

то йому надається можливість вивчення он-лайн необхідних розділів фізики. Або якщо 

в групі є «просунуті» студенти, то для них теж можна організувати спеціальні онлайн-

курси, що виходять за рамки стандартного навчального плану.  

Отже, наведені у доповіді приклади реалізації тенденцій розвитку сучасної 

освіти свідчать про те, що в нашому університеті значна увага приділяється активному 

пошуку нових рішень в організації освітнього процесу.  

Американський філософ Джон Д’юї стверджував: «Ми позбавляємо молодь 

майбутнього, якщо продовжуємо навчати так, як навчали вчора». Тож, чому і як 

навчати сьогодні, щоб випускники ХНУБА були успішними завтра – це наше головне 

завдання. 

Література: 1. Сохраняева Т.В. Гуманистические ориентиры развития системы 

образования // Философские науки. - 2005. -№9. 2. Закон України «Про освіту» (Закон 

від 05.09.2017 № 2145-VIII) 3. Кейс Терлоу. Десять трендов современного образования 

[Електронний ресурс] . -  Режим доступу:URL:https://www.hse.ru 4. Науковий вісник 

будівництва [Електронний ресурс]. - Режим доступу:https://www.vestnik-

construction.com.ua 

https://www.hse.ru/
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П’ЯТЬ ГОЛОВНИХ ТРЕНДІВ В ОСВІТІ 

НАЙБЛИЖЧОГО МАЙБУТНЬОГО 

Ст.викл. Чернець І.В., канд.техн. наук, проф. Журавльов Ю.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Вчитель української мови та літератури, директор Шарлай Л.Р. 

Харківська загальноосвітня школа №35 І-ІІІ ступенів  Харківської міської 

ради Харківської області 

У світі глобальної конкуренції якість освіти стає тим, що дозволяє як окремій 

особистості, так і суспільству в цілому отримати і зберегти лідируючі позиції на ринку 

праці. До початку цього століття вважалося, що ключові фігури в житті університетів - 

це викладачі, але сучасна освітня парадигма на перший план виводе задоволення 

потреб студентів і стимулювання їх успішності [1].  

Вся діяльність університету має бути спрямована на становлення успішної 

особистості студента. Для цього, як вважають автори цієї статті, потрібно визначити 

чіткі цілі і завдання, створити необхідні організаційні структури підтримки, проводити 

підготовку викладачів з цифрових технологій в педагогіці, переглянути навчальні 

плани та системи оцінювання академічних досягнень. 

На допомогу університетам всього світу NMC Horizon підготували звіт «Вища 

освіта - 2017», в якому проведено аналіз впливу нових методик і технологій на систему 

вищої освіти в найближчі п'ять років [2]. 

Проект NMC Horizon - це глобальна дослідницька ініціатива, започаткована у 

2002 році, яка досліджує тенденції, проблеми та технологічні розробки, які можуть 

вплинути на викладання, навчання і творчий пошук [3].  

Серед головних трендів в освіті найближчого майбутнього автори цієї статті 

особливо відокремлюють такі п’ять напрямків: 

1. Онлайн-освіта, перш за все MOOC (Massive Open Online Courses). Більшість

рейтингових університетів поспішають зайняти своє місце в наростаючому тренді, 

представляючи свої програми на онлайн-ресурсах. Статистика вражає: у самого 

популярного ресурсу онлайн-освіти Coursera вже більше 17 млн. зареєстрованих 

користувачів і $146,1 млн. у фонді від інвесторів; Udemy зібрав $113 млн (дані на 11 

січня 2016 р.). Крім того, популярність і зручність онлайн-лекцій вже впливають і на 

методику викладання на денних відділеннях ВНЗ. Вже з'явилася практика «зворотного 

навчання»: коли лекцію викладача студенти дивляться онлайн, кожен в своєму темпі, а 

в аудиторію приходять вже підготовленими до практичного заняття. Переваги: 

студента у будинку ніхто не відволікає від лекції, він сам може планувати свій час, а на 

семінарі викладач може особисто перевірити якість засвоєння матеріалу, відповісти на 

питання, дати цікавий додатковий матеріал і допомогти виробити потрібні практичні 

навички по предмету. Такі заняття вже введені в Гарварді, в Мічиганському і 

Каліфорнійському університетах. 

2. Соціальні медіа, блоги, відеоблог - навчання за допомогою соцмедіа і

відеоблогів. Навіть стрічка Фейсбуку отримує навчальні елементи: люди готові 

ділитися з друзями і зберігати для себе інформацію для запам'ятовування, наприклад, 

іноземні слова або правила. Навчальні відео на Ютубі тепер викладають навіть 

любителі, збираючи величезну кількість переглядів. Викладачі публікують твори своїх 

студентів в блозі, щоб привернути увагу аудиторії до їх творчості і наочно показати 

реакцію читачів на ті чи інші риторичні прийоми. 

3. Адаптивне навчання - за потребами кожного студента (вік, інтереси,

можливості). Увага до індивідуальних потреб потрібна не тільки тим, хто не в змозі 

фізично дійти до навчальної аудиторії, а й тим, хто просто не хоче або не готовий 

спілкуватися, однак хоче отримати той же обсяг знань, що і решта студентів. 
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Адаптивність освіти передбачає можливість вибору студентом відповідних особисто 

йому інструментів навчання, вибору предметів і обсягу отриманих знань. Яскравий 

приклад - курси Pearson MyLab, що містять алгоритми, які адаптують курс до потреб 

кожного студента, його сильних і слабких сторін у міру вивчення предмета. 

Адаптивність підвищується за рахунок онлайн-занять, використання аудіоматеріалів, 

навчального відео, різних тестів. У майбутньому кожен школяр і студент буде сам 

створювати програму навчання і вибирати викладачів і курси, а в навчальні заклади 

буде приходити, щоб складати обов'язковий мінімум знань для отримання необхідних 

сертифікатів. 

4. Головне не ціна, а результат - вплив безкоштовних онлайн-курсів на всю

структуру освіти і його вартість. Традиційні університети в багатьох країнах поставлені 

перед фактом: держава зменшує фінансування, і велика частина лягає на плечі 

студентів, які сплачують своє навчання, найчастіше в кредит. За даними The Economist, 

за п'ять минулих років університети підвищили плату за навчання на 27%, студентські 

борги за освіту в США становлять на 2016 рік $1,2 трлн., при цьому 7 млн. осіб вже 

визнали, що не зможуть їх віддати. На цьому тлі зростання популярності безкоштовних 

онлайн-курсів і більш доступної платної онлайн-освіти ще більш посилює конкуренцію 

на ринку освітніх послуг. Протягом найближчих двадцяти років навіть в США 

очікується закриття багатьох нерентабельних приватних ВНЗ. Звичайно, таким 

стовпам, як Оксфорд, Кембридж, Гарвард чи Сорбонна нічого не загрожує, але в цілому 

більшості університетів доведеться перебудовуватися і адаптуватися до нових реалій. 

Поки що вони витрачають фінансування на кампуси і навчальні корпуси, щоб залучити 

студентів, проте незабаром і це може виявитися недостатнім. 

5. Диплом на другому місці, головне - практичні навички. Для потенційних

роботодавців все більше значення має не диплом, а те, з якими вміннями випускник 

виходить зі стін університету. Рейтингові ВНЗ вже це враховують і вводять максимум 

практики і реальних бізнес-проектів на старших курсах навчання. 

Однак швидкість змін на ринку праці така, що без додаткових курсів і 

паралельної роботи із застосування отриманих навичок на гарне місце розраховувати 

не доводиться. До того ж і ті, хто давно отримав диплом з тієї чи іншої спеціальності, 

продовжують вчитися, щоб пристосуватися до світу, який швидко змінюється. Таким 

чином, випускник університету з багажем сухих академічних знань з часом програє 

фахівцям з досвідом роботи і бажанням вчитися новому. Сам факт появи в Інтернеті 

дискусії, чи потрібен диплом про вищу освіту для отримання високооплачуваної 

роботи, чи може його замінити сертифікат онлайн-курсів, чи достатньо професійних 

курсів без академічного мінімуму на рівні бакалавра свідчить про те, що система вищої 

освіти вже не може залишатися статичною - якщо, звичайно, хоче зберегти своє 

лідируюче становище. Публікації на зарубіжних медіа-ресурсах списків вакансій з 

високою оплатою праці, для яких не потрібен диплом університету тільки підливають 

масла у вогонь. При цьому практично скрізь потрібна висока технічна грамотність і 

вміння застосовувати найостанніші комп’ютерні програми. А де саме ці знання 

отримані - роботодавця вже не хвилює. 

Література: 1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII 

(редакція станом на 01.01.2018). 2. https://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-

2017-higher-education-edition-russian/ 3. https://www.nmc.org/nmc-horizon/ 

https://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2017-higher-education-edition-russian/
https://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2017-higher-education-edition-russian/
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ КОУЧИНГУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Канд. екон. наук, доц. Шептуха О.М., канд. екон. наук, доц. Лаптєва А.Ю. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Коучинг (англ. coaching - навчання, тренування) – це метод консультування та 

тренінгу, який відрізняється від класичних тренінгу і консультування тим, що коуч не 

дає порад і жорстких рекомендацій, а шукає вирішення спільно з клієнтом. Від 

психологічного консультування коучинг відрізняється спрямованістю мотивації. Так, 

якщо психологічне консультування і психотерапія спрямовані на позбавлення від 

якогось симптому, робота з коучем  передбачає досягнення певної мети, нових 

позитивно сформульованих результатів в житті і роботі. 

Усупереч поширеному міфу, термін "коуч" - далеко не новий. Він має угорське 

походження, і закріпився в Англії в XVI столітті. Означав він тоді не що інше, як 

карету, візок. Тут проглядається одна з глибинних аналогій терміну - "те, що швидко 

доставляє до мети і допомагає рухатися в дорозі" [1]. 

Пізніше, у другій половині XIX століття англійські студенти називали цим 

терміном приватних репетиторів. На початку дев'яностих років XIX століття це слово 

міцно увійшло в спортивний лексикон, як назва спортивного тренера, а потім перейшло 

на позначення будь-якої діяльності, пов'язаної з наставництвом, інструктуванням і 

консультуванням. 

Особливу популярність цей напрямок навчання отримало в кінці 1980-х, що 

пов'язано з необхідністю активізації людського ресурсу компанії. Нову методику 

консультування розробили американці Т. Леонард і Дж. Уітмор [5]. Основні принципи 

коучингу запозичені з психології, психотерапії та спорту. На Заході в практиці бізнес-

консультування в даний час зайнято більше 100 тис. фахівців. Цей метод повсюдно 

використовується в таких великих компаніях, як American Express, AT & T, Citibank, 

Colgate, Levi Strauss, Northern Telecom, Procter & Gamble та інших [3]. 

В даний час коучинг продовжує розвиватися і вдосконалюватися, займаючи все 

нові і нові області застосування. 

Багато теоретиків і практиків психології з початку століття впливали на 

розвиток і еволюцію області коучингу. Коучинг побудований на відкриттях, майже всі 

з яких були спочатку зроблені в інших областях. Його спрощено можна вважати 

зведеною збіркою ефективних принципів, технік і підходів. 

Попередниками і витоками коучингу вважаються: 

- гуманістичний підхід в психотерапії; 

- роботи Деніела Гоулмена в сфері емоційного інтелекту; 

- сократовські методи діалогу; 

- методики найбільш просунутих спортивних тренерів. 

Вважається, що саме Геллвей визначив сутність коучингу. Коучинг - це 

розкриття потенціалу людини з метою максимального підвищення її ефективності. 

Існує безліч визначень коучингу, з найбільш відомих: 

1) коучинг - це тренінг самореалізації в формі бесіди, де тренер (коуч) несе

відповідальність за хід бесіди, а клієнт (гравець) за її зміст; 

2) коучинг - це мистецтво створення, за допомогою бесіди і поведінки,

середовища, яке полегшує рух людини до бажаних цілей, так, щоб воно приносило 

задоволення; 

3) коучинг - це процес створення коучем умов для всебічного розвитку

особистості клієнта; 

4) коучинг - це мистецтво сприяти підвищенню результативності, навчання і

розвитку іншої людини [2]. 
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Зараз термін "коучинг" набув значного поширення у всіх економічно розвинених 

країнах. Особливо широко він використовується у сфері управління людськими 

ресурсами (HR-менеджменту). Багато країн переживають бум особистих тренувань. 

Практично на кожному підприємстві, керівники яких піклуються про стабільний бізнес, 

є офіційна посада тренера-коуча. 

Його технологія допомагає людям вирости над собою, освоїти нові навички та 

досягти великих успіхів.  

В області застосування коучинг ділиться на: 

- кар'єрний коучинг; 

- бізнес-коучинг; 

- коучинг особистої ефективності; 

- лайф-коучинг. 

Кар'єрний коучинг - це кар'єрне консультування, що включає в себе оцінку 

професійних можливостей, оцінку компетенцій, консультування з кар'єрного 

планування, вибір шляху розвитку, супровід в пошуку роботи. 

Бізнес-коучинг спрямований на організацію пошуку найбільш ефективних 

шляхів досягнення цілей компанії. При цьому проводиться робота з окремими 

керівниками компанії і з командами співробітників. 

Суть лайф-коучингу полягає в індивідуальній роботі з людиною, яка орієнтована 

на поліпшення її життя у всіх сферах (здоров'я, самооцінка, взаємовідносини). 

За учасниками коучинг поділяється на: 

- індивідуальний; 

- корпоративний (груповий). 

За форматом: 

- очний (особистий коучинг); 

- заочний (коучинг по телефону і / або через інтернет). 

Персональний коуч - це успішна людина, яка володіє системними знаннями для 

того, щоб допомагати замовнику в досягненні будь-якої реальної мети. 

Коуч запрошується, в першу чергу, для спільної роботи над досягненням мети, 

для професійної підтримки і наснаги. 

Для співробітників коучинг несе наступні переваги  [5]:  

- вчить вирішувати свої проблеми;  

- підвищує управлінські навички та міжособистісне спілкування; 

-  покращує відносини з колегами;  

- розвиває впевненість у собі;  

- підвищує ефективність роботи;  

- зміцнює самосвідомість;  

- сприяє набуттю нових навичок і здібностей;  

- розвиває адаптацію до змін;  

- покращує баланс між роботою та особистим життям;  

- знижує рівень стресу.  

Для організації даний інструмент несе такі конструктивні зміни [5]:  

-  підвищення продуктивності персоналу, якості обслуговування клієнтів; 

-  підвищення прихильності працівників до організації;  

- демонструє співробітникам турботу про їх розвиток;  

- допомога працівникам у вирішенні особистих проблем, які могли б вплинути 

на продуктивність в роботі; 

- підвищення задоволеності від роботи і особистісного розвитку. 

При використанні методології коучингу в освітньому процесі роль педагога 

значно збагачується як в традиційному, так і в електронному навчанні. Це не лише 

функція передачі знань і навчання навичкам, але ще і реалізація функції стимулювання 

інтересу до навчання, руху до усвідомленості, розвитку сильних сторін, розкриття 
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потенціалу людини, які дозволяють зробити процес викладання більш цікавим і 

ефективним. 

Технології коучингу можуть бути використані не тільки як стиль викладання, а й 

як спосіб взаємодії з колегами, учнями, студентами. Такий підхід дозволяє по-новому 

поглянути на суть самого процесу і відкриває нові можливості для розвитку емоційного 

інтелекту викладачів. 

Багато з основоположних принципів коучингу можуть бути успішно задіяні в 

педагогіці. Дані принципи дозволяють створити новий підхід до процесу навчання, 

внести інтерактивні елементи, новий зміст, як для педагогів, так і для учнів, створити 

залученість до процесу, підвищити мотивацію і відповідальність за результат. 

Коучинговий підхід в навчанні - це взаємини між викладачем і студентом, які 

призводять до зростання впевненості та мотивації учня, підвищення його 

відповідальності, збільшення ефективності і результативності процесу теоретичного і 

практичного освоєння матеріалу в цілому. 

Коучинг, як підхід до навчання у вищій школі, є принципово новим напрямком, 

в основі якого лежить постановка і максимально швидке досягнення цілей шляхом 

мобілізації внутрішнього потенціалу, освоєння передових стратегій отримання 

результату; розвиток і вдосконалення необхідних здібностей і навичок. 

Коучинг-підхід – це взаємини між викладачем і студентами, де перший 

ефективно організовує процес пошуку учнями кращих рішень своїх завдань і втілення 

їх у життя, стимулює і спонукає до підвищення рівня усвідомлення кінцевого 

результату. 

Це пов'язано це з нестандартними підходами коуча до вирішення багатьох 

проблем, його здатністю створювати приблизну основу для вирішення професійних 

завдань з опорою на осмислене використання знань про відповідну галузі. Коуч сприяє 

самореалізації особистості через професію, і, спираючись на внутрішню і зовнішню 

мотивацію, допомагає студентам усвідомити відповідальність за якість результату, 

вибрати максимально ефективний шлях вирішення актуальної проблеми. 

Головне в коучинг-підході те, що спочатку студент сприймається як рівний 

партнер, що володіє внутрішнім знанням у вигляді потенціалу. 

Література: 1. Гибнер Я. М. Коучинг как инструмент эффективного обучения и 

развития персонала / Я.М. Гибнер // Молодой ученый. — 2011. — №8. Т.1. — С. 121-

124. 2. Дауни М. Эффективный коучинг: Уроки коучинга для коучей / М. Дауни. – [пер. 

с англ.] – М. Издательство «Добрая книга», 2008. – 288 с. 3. Романова С.М. Коучінг як 

нова технологія в професійній освіті / С.М. Романова // Вісник Національного 

авіаційного університету. – 2010. – Вип. 3. – С. 83-86. 4. Рудницьких О.В. Коучінг як 

інтерактивна технологія в освіті / О.В. Рудницьких // Вісник Дніпропетровського 

університету імені Альфреда Нобеля. – 2014. - №2(8). – С. 173-176. 5. Уитмор Дж. 

Коучинг высокой эффективности / Дж. Уитмор. - [пер. с англ.] – М.: Международная 

академия корпоративного управления и бизнеса, 2005. – 168 с. 

МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених, 

канд. екон. наук, доц. (orcid: 0000-0002-1730-9341) Юдіна Н. В. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 

Портал дистанційних курсів «Футуролог» 

Дистанційні курси сьогодні пропонують багато провідних вищих навчальних 

закладів, що вже перетворилось на загальносвітову тенденцію. Наприклад, такі вищі 

навчальні заклади, як Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, Berkeley 



249 

University of California, The University of British Columbia, The University Of Queensland 

Australia, The University of Texas System, The Hong Kong Polytechnic University та багато 

інших навчальних закладів відкрили різноманітні дистанційні курси. 

Проведене маркетингове дослідження західних платформ дистанційного 

навчання дає можливість виокремити певні маркетингові технології, які сьогодні 

активно впроваджуються у західних країнах. Так, аналіз платформ показав, що 

більшість дистанційних курсів є безкоштовними, що повністю узгоджується із 

результатами схожого дослідження, проведеного нами у 2015 році [1]. Однак їх 

комерціалізація присутня. Після успішного проходження таких безкоштовних 

дистанційних курсів слухачам пропонується замовити сертифікат, вартість якого 

коливається від 25 дол. до 796 дол. Ціна сертифікату залежить від загальної кількості 

годин дистанційного курсу (приблизно 20-60 дол. за тиждень по 2-4 години на 

тиждень), тематики курсу, престижу навчального закладу та персонального бренду 

конкретного викладача, про особливості побудови якого ми писали у [2]. Найбільш 

поширеною вартістю сертифікату проходження безкоштовного дистанційного курсу є 

100-150 дол. за навчання протягом 5-7 тижнів по 3-5 годин на тиждень.  

Новою цікавою тенденцією стала поява дистанційних курсів, які одразу 

впроваджують вартість дистанційного курсу без можливості попереднього 

безкоштовного проходження дистанційного курсу. Така тенденція особливо помітна 

серед опублікованих дистанційних курсів за тематикою інформаційних технологій, або 

міждисциплінарних тематик, одна зі складових яких є інформаційно-комунікаційні 

технології (наприклад, курси з маркетингової аналітики, маркетингу в соціальних 

мережах чи діджитал-маркетингу). При чому ціна на такі закриті дистанційні курси 

одразу у переважній кількості випадків є порівняно високими – біля 300-800у.о. за 5-7 

тижнів навчання по 2-4 години на тиждень. Невелика кількість подібних курсів 

пропонує безкоштовний тестовий доступ до окремих частин закритого курсу. Також 

слід звернути увагу, що з’явилися комплексні програмні навчальні пропозиції, що 

складаються з декількох дистанційних курсів, що суттєво відображається на вартості 

комплексу, яка може досягати 2000 у.о. за комплексну програму. Однак серед закритих 

дистанційних курсів зустрічаються і низькобюджетні пропозиції дистанційних курсів 

за ціною біля 90-150 у.о., але за меншу кількість годин - за 2-3 тижні навчання по 1-2 

годині на тиждень на закритому дистанційному курсі. Можна передбачати, що 

комерціалізація дистанційних курсів буде поширюватися і надалі, у тому числі і на вже 

опубліковані курси, які сьогодні пропонуються на безкоштовній основі. Подібна 

тенденція також буде поширюватися і на решту тематик.  

Іншим трендом є масове запровадження відео-лекцій у межах дистанційних 

курсів із витісненням текстових частин. При чому важливим фактом є наявність 

субтитрів, переважно англійською мовою (хоча додатковим трендом є запровадження 

також і субтитрів іншими мовами, такими як німецька, іспанська, португальська, 

іспанська, італійська, китайська, французька), навіть, якщо мова викладання, яку 

використовує викладач курсу, є англійська. Такий підхід відкриває можливість 

навчатися на таких курсах особам з додатковими потребами (вадами слуху) чи 

іншомовним студентам, для яких лише аудіо-сприйняття англійської мови ускладнено, 

а наявність титрів значно полегшує засвоєння навчальних матеріалів відео-лекцій. 

Враховуючи зазначений вище тренд поступової комерціалізації дистанційних курсів, 

наявність англомовних субтитрів значно розширює цільову аудиторію потенційних 

учасників. Це відкриває можливість більш швидкого масштабування дистанційних 

курсів на інші країни Європи, Америки, а також на території країн, що розвиваються, 

що у свою чергу робить комерціалізацію більш високою.  

Результати проведеного дослідження відкривають можливість подібний досвід 

західних країн використати у якості аналогії і в українській дистанційній освіті. 

Можливо, перспектива комерціалізації дистанційних курсів не тільки в Україні, але й 
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також комерційного масштабування за її межами стане мотивацією для викладачів і 

науковців активізувати розробку і впровадження маркетингових технологій у власні 

дистанційні курси. Мотивація фінансового характеру є дуже важливою для 

потенційних розробників дистанційних курсів в Україні, оскільки серед них існує 

занепокоєння щодо можливого порушення їх авторських прав, появи додаткової 

неоплачуваної роботи із розроблення дистанційних курсів, які у подальшому можуть 

взагалі витіснити працю викладача [3].  

Усвідомлення викладачами-розробниками дистанційних курсів механізму 

комерціалізації їх авторських розробок шляхом застосування маркетингових технологій 

дає можливість також підвищити ефективність ї традиційної освіти. Це пов’язано з тим, 

що впровадження дистанційних курсів у традиційну освіту підвищує зручність для 

надання студентам умов завдань (не витрачається на це час під час занять). Усі 

студенти (навіть ті, яких не було на попередніх заняттях) знають, що було 

задано, що робили на попередньому занятті, що буде задано наступного разу. 

Дистанційні курси, які використовують у денній формі навчання, полегшують 

підрахунок рейтингу кожного студента - у студентів відсутні питання, щодо отриманих 

ним балів рейтингу чи результатів атестації, та які завдання їм треба виконати, щоб їх 

отримати, студенти мають доступ до цієї комплексної інформації у будь-який час доби 

з будь-якої точки земної кулі.  Дуже легко викладач може відстежити статистику 

поведінки кожного студента протягом семестру. Також слід відмітити зручність 

перевірки викладачем документальної звітності студента з кожного практичного 

заняття, оскільки позбавляє викладача необхідності взаємодії з паперовою звітністю, 

яка може бути випадково загубленою, її важко носити з собою. Крім того паперова 

звітність переносить різні захворювання. У будь-який час є доступ до будь-якого звіту 

студента - а це дуже важливо під час сесій. Дистанційні курси стають незамінними при 

роботі зі студентами заочної форми навчання, у яких індивідуальні графіки і вони 

поїхали закордон, дають додаткові переваги при роботі з іноземними студентами.  

Узагальнюючи вище сказане, можна стверджувати, що процес розвитку і 

комерціалізації дистанційної освіти на західних ринках стрімко набирає обертів. Ще 

дає підґрунтя стверджувати, що подібна тенденція буде поширюватися і в українській 

освіті. Це вимагатиме від розробників дистанційних курсів впроваджувати 

маркетингових технологій з метою подальшої комерціалізації авторських дистанційних 

курсів.   

Література: 1. Юдіна Н. В. Футурологія глобалізації дистанційних курсів [Текст] 

/ Н. В. Юдіна // Молодий вчений. — 2015. — №2. – Режим доступу 

: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/17. 2. Юдіна Н.В. Футурологія бренд-менеджменту 

дистанційних курсів / Науковий Вісник / Одеський національний економічний 

університет ; Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки : економіка, 

політологія, історія. – 2013. - №22 (201). –  Мови укр., рос. - С. 119-128. 3. Юдіна Н.В. 

Дистанційне навчання: морока чи допомога викладачеві? / Н. В. Юдіна / Київський 

політехнік. – 2012. - №10. Режим доступу : http://assol.at.ua/ 

publ/distancijne_navchannja_moroka_chi_dopomoga_vikladachevi/1-1-0-30. 

КОГНІТИВНА ВІЗІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

Канд. філос. наук, доц. Яровицька Н.А. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Працюй for fun, або не працюй зовсім 

Карим Рашид 

Сучасний стан освітньої парадигми характеризується поліваріативними 

складовими, які формують механізми розвитку інноваційної світоглядної експлікації, 
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активно залучаються до мережевих типів комунікацій, віртуальної реальності, on-line 

дистанційних  освітніх платформ тощо. Взаємозв’язки, що виникають між знанням та 

технологією, також пов’язані з методологічними засадами соціального, культурного, 

релігійного, ідеологічного відтворення, або соціального «мімезиса» за Аристотелем [2]. 

В широкому контексті знання як частина пізнавальної діяльності суб’єкта має 

гносеологічний, аксіологічний, онтологічний, практико-перетворювальний модус. 

Відкритий доступ до інформаційних ресурсів з однієї сторони народжує вектор 

транспарентності, наявності освітніх послуг  «тут і зараз», а з іншої сторони людина 

стикається з проблемою критичної рефлексії щодо великого об’єму інформації.  

Дилема між  знанням «відкритим» та знанням, яке має утаємничену природу, 

відома з далеких історико-філософських часів. Гуманітарна спадщина закарбувала 

відому метафору пізнання, яку пов’язують з ім’ям давньогрецького філософа-стоїка 

Зенона. Він стверджував, що жест у вигляді руки з витягнутими пальцями – це «образ», 

зігнуті пальці – це «згода», а повністю  стислі пальці у кулак – це «осягнення»: отже, 

крім мудреця даним знанням як осягненням (каталепсія) ніхто не володіє [2]. Таємна, 

сакральна спрямованість знання тривалий час була запорукою різних культурних 

традицій.  

В добу Стіва Джобса відносини між пізнанням та людиною набувають нових 

ознак, особливо в освітньому процесі. Так, в цьому дискурсі важлива роль  

приділяється методологічним засобам, наприклад, функціонуванню «твердих» (hard) та 

«м’яких» (soft) соціальних практик.  

Тверді (hard) практики використовують вертикально розташовану систему 

ієрархічних зв’язків, вони спрямовані на відтворення набутих навичок та навчальних 

сегментів. Даний механізм відіграє велику роль у трансляції та збереженні традиції, 

канону. В той же час «м’які» (soft) соціальні практики уособлюють гнучкість елементів 

освітньої системи, спрямовані на вертикальні зв’язки та обмін «інтелектуальними 

дарами» поза жорстко-детермінованою системою. Цей вид комунікації  активізує у 

студента (слухача) потребу в альтернативних підходах до знання, креативного 

мислення, а також сприяє змінам в соціальних ролях між викладачем та студентом.  

«М’які» (soft) освітні стратегії сприяють  реалізації парадигми невизначеної 

множинності, яка є джерелом творчого пошуку, інновації, створення нового (І. 

Валлерстайн).  Так, в рамках «м’яких» (soft) методологічних прийомів проявляють себе 

методики навчання у вигляді тестових  завдань, мета яких не в простому копіюванні 

здобутих навичок та відтворенні правильної відповіді, а в формуванні умов для 

аргументації власної позиції, можливості прийняття неординарних рішень, які не 

вписуються у модель-відтворення, модель-копію знання. Такі тестові завдання в 

західних освітніх центрах мають назву дистрактних тестів (або тести-«пастки»). 

Центральним елементом даних завдань є наявність декількох правильних чи 

неправильних відповідей, можливість відсутності правильної відповіді взагалі. 

Руйнація стереотипного мислення створює передумови для альтернативних картин 

буття, адже демонтуються межі між світом та уявленнями людини про цей світ. 

Навчатися стає весело (fun), із натхненням, задоволенням.     

Поєднання обох типів освітньої активності розкривається в інтегративному, 

«синтетичному» знанні, в якому також об’єднуються особистісний та діяльний підходи 

– концепція бельгійського вченого Г. Кілчтермана («особистісна теорія освіти»,

subjective educational theory – SET), погляди Дж. Бьютінка (концепція «практичних 

знань вчителя» – practical knowledge of teaching), знання як теорія в дії – роботи С. 

Аргуріс і Д. Шьона (theory-in-use). Новий погляд на оволодіння знанням завдяки  веб-

ресурсам став наріжною темою одного із Всесвітніх економічних форумів в Давосі 

(Швейцарія, 2014-2015). Учасники круглих столів, серед яких Б.Гейтс та інші 

інтелектуали, сформували візію доступу до освітніх послуг в рамках неформальних 

соціальних інституцій, а також виокремили проблему уніфікації визнання освітніх 
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курсів, які слухач вибирає  самостійно через on-line портали і дисципліни, які 

становлять  базові стандарти освітніх шкіл, інститутів, університетів. Це стосується 

дистанційної моделі навчання, навчання в системі «scape», on-line освітніх платформ. 

Ясна річ, що такий  формат доступу до освітніх послуг потребує якісних змін 

безпосередньо педагогічних працівників. Педагог має залишити авторитарну модель 

комунікації зі слухачем та стати другом, називаючи, за Сократом, слухачів (студентів) 

– друзями.

Сучасні гуманітарні науки – соціологія, політологія, соціальна філософія – 

стикаються з новим поняттям «соціального конструктивізму». Дане поняття долучає до 

свого проблемного кола питання соціального порядку, ціннісних уподобань суб’єкту, 

креативність соціальних інститутів, залучення інновацій, керування ризиками 

соціальної взаємодії тощо (Н. Луман). Освітні стратегії сьогодення (дистанційна, 

електронна, on-line освіта) мають нові підходи, які базуються на перехресті 

конструктивізму і синергетики;  конструктивізм стає впливовим обличчям сучасної 

некласичної епістемології та методологічною основою освітніх практик. Так, 

дослідники Князева Є.Н. та Курдюмов С.П. назвали такий підхід пробуджуючим 

навчанням. Пробуджуюче навчання – «нелінійна ситуація відкритого діалогу прямого 

та зворотнього зв’язку, солідарної  освітньої пригоди, –  вирішення проблемних 

ситуацій» [1, с.236]. Навчання набуває характеру інтерактивності, адже викладач та 

слухач  (студент) стають коопераційними співрозмовниками. Природу пробуджуючого 

навчання складають м’які (soft) соціальні практики, в яких «конструювання означає , 

що людина бере на себе весь тягар відповідальності за отриманий результат» [1, с.235].   

Відповідальність поєднується з процесом  постійного саморозвитку, 

самовдосконалення – важливими ознаками слухача, який поринає в освітні 

технологічні практики. Конструктивістське мислення пронизує освітній сегмент,  воно 

породжує когерентну взаємопов’язану природну та соціальну дійсність. Завдяки 

віртуальним мережам людина конструює суспільство, інтелектуальну сферу, 

відкриваючи внутрішні тенденції розвитку складних соціальних систем, однією з яких 

виступає інститут освіти. Впливаючи локально на середовище освітніх послуг, суб’єкт  

одночасно випробовує на собі вплив даного середовища, змінюючи пріоритети, норми 

поведінки, набуває нових ролей. Завдяки злагодженій активності викладач (вчитель) та 

слухач (студент) починають функціонувати в одному темпоральному ритмі, з однією 

функціональною швидкістю. Технологія трансляції знань за допомогою сучасних 

засобів викладання  спрямована на активацію продуктивної творчості, ініціацію 

альтернативних візій соціокультурної спрямованості.  

Таким чином, сталий розвиток освітніх методів навчання базується на 

використанні інтегративних складових загального когнітивного процесу. Набуває 

розповсюдження та популярності парадигма безперервної освіти, яка пов’язана з 

використанням мультимедійних засобів. В нагоді стають поєднання твердих (hard) та 

м’яких (soft) соціальних практик в освітньому процесі, використання особистісного та 

діяльного підходів; методологічні принципи освіти пронизуються поняттям 

«соціального конструктивізму», активно залучається феномен пробуджуючого 

навчання, інтерактивні форми трансляції знань детермінують зміни соціальних ролей 

викладача та слухача, в результаті відбувається «обмін інтелектуальними дарами» між 

учасниками освітнього простору, що спонукає особистість  на творчі звершення та 

реалізацію своїх мрій. Держава, в якій людина відчуває інтелектуальну спроможність, 

має якісну візію теперішнього та майбутнього! 

Література: 1. Князева Е.Н. Кибернетические истоки конструктивистской 

эпистемологии / Когнитивный подход. Научная монография / Е.Н. Князева. – М.: 

«Канон+» РООИ «Реабилитация», 2008. – С. 227-272. 2. Таранов П.С. 150 мудрецов и 

философов / П.С. Таранов. – Симферополь-Запорожье: Нарус-М, 2000 – 848 с. 
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СЕКЦІЯ 5 

ФОРМАТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ 

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС, ЯК СОЦІОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ 

Канд. екон. наук Глазкова А.С. 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

канд. пед. наук, доц. Ричкова Л.В. 

директор  Харкiвської загальноосвiтної  школи I-III ступенiв № 36 

Харкiвської мiської ради Харкiвської областi 

«Кожний є носієм змін, вони є важливими, щоб залишати їх на експертів». 

Болонський процес - це процес добровільної співпраці різних національних 

систем вищої освіти, яка базується на взаємній довірі та прагне створення єдиного 

простору вищої освіти. У категоріях соціології, Болонський процес закладає засади 

створення нової соціальної системи освіти, зокрема загальноєвропейської вищої школи. 

Болонський процес за всіма ознаками - нове соціальне явище, глибину та 

історичну значущість якого можна зрозуміти тільки за допомогою інструментарію 

генералізуючих наук, на базі як відомих, традиційних наукових парадигм, так і нових, 

що викликані бурхливим розвитком суспільства [1]. 

Система соціальних фактів як методологічна самоцінність, якою оперує 

соціологія, оберігає її від надмірних проявів кон'юнктури, позбавляє надмірної 

ідеологічної та політичної упередженості та заангажованості [3]. 

Важко погодитися з тим, що Болонський процес є результатом емерджентної 

еволюції, відповідно до якої виникнення якісно нового є недоступним для пізнання й не 

засновано на природних закономірностях.  

Не можна обминути увагою ті соціальні факти, які висвітлюють передумови 

зародження Болонського процесу, імперативи його стрімкого розвитку, накопичення 

нових змін, які, у свою чергу, виводять вищу освіту на рівень найпрестижніших 

каталізаторів суспільного життя. 

Отже, які об'єктивні чинники вплинули на виникнення Болонського процесу як 

нової соціальної системи? Якщо відповісти одним реченням, то це - найзначущі 

історичні події суспільного життя планетарного характеру. 

По-перше, це всеохоплююча глобалізація, під впливом якої відбуваються 

радикальні зміни, що примушують вищу освіту європейських країн до негайного й 

корінного реформування. Учасники Болонського процесу особливу увагу звертають на 

найбільш значущі передумови трансформації: 

1. Поява всеєвропейського ринку праці, який значною мірою впливатиме на

університетські пропозиції в майбутньому. Суспільство не у змозі терпіти високий 

рівень безробіття серед випускників вищих навчальних закладів і недостатню кількість 

освіченої молоді у ключових галузях виробництва. Наприклад, в Україні тільки у 2015 

році працевлаштування випускників усіх ВНЗ III-IV р. а. за напрямами підготовки в 

середньому становило 24,3 %. Нижче від середнього був рівень влаштування 

випускників за такими напрямами, як економіка, комерція та підприємництво (12,4 %), 

соціальні науки (14,9 %), право (16,7 %), гуманітарні науки (21,5 %). 

2. Наближається проблема боротьби за студента. Феномен природного зростання

кількості студентів має край. Якщо не вжити необхідних заходів, можлива 

переорієнтація молоді на навчання в закордонних вищих навчальних закладах, що 

автоматично буде провокувати руйнування національної освіти. 

3. Спостерігається значне зростання закордонних пропозицій щодо здобуття

вищої освіти, особливо для обдарованої молоді. Перетворення інформаційної революції 
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в могутній пришвидшувач соціальних змін і, як наслідок цього, створення всесвітньої 

комунікаційної мережі, завдяки якій передавання інформації й обмін знаннями 

набувають усеосяжного стану. 

Під впливом цього чинника об'єктивно, стихійно почала складатись нова 

система соціальних взаємодій між соціальною групою викладачів і соціальною групою 

учнів. Дистанційне навчання, яке визначають то формою, то самостійною системою 

освіти, уже тривалий час використовує можливості, які дають світові комунікаційні 

мережі. Саме вони рішуче впливають на зміну усталеної парадигми навчання у вищих 

навчальних закладах, на що вказує доктор педагогічних наук В. Бех. «Головна зміна в 

системі вищої школи, - пише він, - відбувається під тиском інформаційного 

середовища. Вона полягає у зміні основного суб'єкта освітянського процесу: замість 

учителя ним стає той, хто навчається: патерналістське ставлення першого до другого 

змінюється колегіальним; право судження про достовірність і необхідність нових знань 

стає прерогативою того, хто навчається. За цих умов соціальне життя особистості 

набирає ознак освітянського процесу» [4]. 

Отже, протягом тривалого часу відбулись доленосні зміни у фундаментальних 

галузях виробництва, науки тощо, які живились освітою, яка в той же час не поспішала 

до суттєвих трансформацій, не прямувала поруч з інформаційною та науково-

технічною революцією під прапором глобалізації. Це протиріччя підтверджує відому 

істину, що соціальні системи мають консервативний характер, потребують могутніх 

стимуляторів для першоруху, для рішучих видозмін у соціальних відносинах. Таке ж 

протиріччя людство спостерігає у взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин. 

Головною рушійною силою соціальних систем є людський фактор. За думкою 

німецького соціального філософа Ю. Хабермаса, «неприпустимо, неприродно, якщо 

над оновленим життєвим світом буде панувати застаріла соціальна система. Унаслідок 

цього протиріччя повсякденне життя людини становитиметься все більш нікчемним, а 

життєвий світ - усе більш безвихідним». Що, практично, і скоїлось із системою вищої 

освіти, стан якої дуже непокоїть суспільство, підтверджуючи в її існуванні прояв 

кризових явищ. 

Професорсько-викладацький склад покладає реальні надії на те, що вступ 

України до Болонського процесу допоможе вітчизняній вищій школі в розв'язанні 

накопичених протиріч [3]. 

Соціальні інститути освіти європейських країн, як здебільшого закриті соціальні 

системи, для цього не мають достатніх власних внутрішніх сил. Не допомагає в цьому й 

зовнішнє середовище країн. А протиріччя набрали гостро проблемного характеру й 

потребують пошуку реалізації відповідних засобів, про що точаться думки протягом 

десятиліть. 

Освіта вважається довиробничою сферою й у закінченому матеріальному 

продукті немає фактично заробленого, а не дарованого права на сатисфакцію, на 

відшкодування фізичних та інтелектуальних витрат управлінського, викладацького, 

допоміжного персоналу, на утримання матеріально-технічної бази, на матеріальне 

стимулювання обдарованих студентів та на інші заходи у відповідності до принципів 

Болонського процесу. 

Міністр освіти і науки України, розуміючи всю складність адаптації країни до 

Болонських вимог, зауважив: «У системі вищої освіти України закладено мінімум два 

протиріччя, які живлять кризові явища: 

 протиріччя між вільним ринком праці та системою вузьких спеціальностей;

 протиріччя між попитом на вищу освіту й можливостями державного

фінансування». 

І вирішити їх маємо за допомогою інтеграції у глобалізовану систему, в якій 

Україна має рухатись до взірцевої якості освіти на рівні кращих. Загальноєвропейський 
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соціальний інститут освіти має стати на порядок вище за рівнем розвитку знання, 

уміння, навичок та їх практичної реалізації, ніж будь-який національний. 

Болонський процес є тим революціонером, який впливає на розв'язання протиріч 

між інтересами націй, країн у розвитку освіти, навіть за наявності такого критерію 

ринкових відносин, як конкурентна боротьба. Болонський процес є прогресивним 

соціальним явищем. А прогрес, уважає американський соціолог Дж. Мід, «полягає в 

усвідомленні більш широкого соціального цілого, у середині якого ворожі установки 

переходять у самоствердження, яке вже не деструктивне, а функціональне». 

Болонський процес інтегрує разом три основні види соціальних процесів: 

коопераційні, адаптаційні, конкурентні. Болонський процес виконує місію: 

 об'єднання зусиль національних освітянських систем задля створення

стандартів освіти, які задовольняють національні інтереси та забезпечують рівні 

можливості випускників ВНЗ усіх країн Європи на загальноєвропейському ринку 

праці; 

 пристосування різних національних освітніх систем одна до одної;

 забезпечення привабливості європейських університетів і переваг їх

випускників на світовому ринку праці. 

Болонський процес не виконує асиміляційних функцій і тому не є інструментом 

поглинання більш потужною європейською системою освіти інших, менш розвинених 

національних освітянських систем [2]. 

Отже, болонський процес як нова соціальна система не може вивчатись тільки в 

рамковій конструкції, де панують власні закони самодостатності, бо він у цілому й 

кожний з його елементів знаходяться в постійному пошуку відповіді на примуси 

зовнішніх змін. 

Література: 1.Андрощук А.Г. Освіта у країнах європейської спільноти: структура 

і управління// Проблеми науки. — 2015. №8. – с. 54-60. 2.  Болонський процес у фактах 

і документах/ Упорядники Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., 

Бабин І.І. Київ-Тернопіль: Економічна думка, 2013. – 52с. (www.tspu.edu.ua). 3. Ван дер 

Венде М.К. Болонская декларація: расширение доступности и повышение 

конкурентоспособности вышего образования в Европе// Высшее образование в Европе, 

2010. – №3. – Том XXV. 4. Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посібник/ 

За ред. В.Г.Кременя. Авторський колектив: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук, 

В.В.Грубінко, І.І.Бабина. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. – 384с. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

УНИВЕРСИТЕТОВ 

Магистр экон. наук, преп. Данченко С. Н. 

Белорусский государственный университет 

В инновационной экономике ведущей силой развития становится создание и 

использование знаний. Университеты, в соответствии со своим местом в системе 

образования, ориентированы на высшие достижения в области формирования знаний и 

оказывают значительное влияние на все социальные процессы. Поэтому деятельность 

университетов в инновационной экономике определяется тем, что они выступают 

одновременно как источники инновационных знаний, человеческого капитала и 

площадки для разработки и  продвижение инноваций. Университеты являются как 

одним из источников, так и объектом инноваций, и можно предположить, что    

инновационное развитие оказывает большое влияние на систему управления 

университетами. 

В этом плане  представляет интерес обобщение зарубежного опыта инновацион-

ного развития университетов, которое проведено в 2012-2013 гг. на кафедре управления 

http://www.tspu.edu.ua/
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инновациями Российского государственного университета инновационных технологий 

и предпринимательства (РГУИТП) [1, с. 91]. Важно, что это обобщение сделано исходя 

из роли университетов в инновационной экономике. Как отмечается, эта роль 

реализуется посредством выпуска конкурентоспособных и высококвалифицированных 

специалистов, что повышает качество человеческого капитала, создает благоприятные 

условия для эффективного функционирования инновационной экономики. 

Одновременно осуществляются и реализуются научные исследования. 

Исследование выявило ряд общих для всех стран признаков инновационного 

развития университетов. В области управления в их число входят: усиление автономии 

и независимости вузов(при одновременном сближении с промышленными 

предприятиями и бизнесом); тщательная разработка инновационных организационных 

моделей; создание инновационных кластеров и межуниверситетских центров 

коллективного пользования оборудованием; соответствие направлений подготовки 

научным и технологическим процессам; применение инновационных интерактивных 

средств, форм и методов обучения. Отдельно выделяются предпринимательство, 

сильное административное ядро и развивающаяся периферия, заинтересованность в 

преобразованиях основных подразделений университета. Подчеркивается роль 

дискреционной (формируемой по собственному усмотрению) многоканальной 

финансовой базы как основы для свободы действий. В то же время отмечается наличие  

различных моделей университетов как по специализации и структуре 

(предпринимательский университет, университет-технополис, вертикальный и 

матричный университеты), так и по странам (французская, шведская, датская, 

китайская, южно-корейская).  

Общий вывод исследования состоит в многообразии используемых моделей 

инновационного развития университетов и отсутствии оснований рассматривать 

зарубежный опыт отдельного университета либо некую комбинированную эталонную 

систему как модель для инновационного обновления российского высшего 

профессионального образования [1, с. 91 - 93]. 

Наличие большого числа общих признаков университетов и разнообразие 

моделей свидетельствует о существенной зависимости организационно-правовых форм 

и их систем управления от многих факторов. Важнейшими среди них, по нашему 

мнению, являются накопленные материальные и человеческие активы, статус высшего 

образования и спрос на него в обществе, уровень инновационного  развития страны, 

величина инвестиций в образование и науку, правовое обеспечение инновационной 

деятельности и защита прав интеллектуальной собственности, характер и глубина 

взаимоотношений университетов с государством, бизнесом, общественностью, система 

преференций и льгот. Учет указанных и  других факторов является основой для выбора 

соответствующих  условиям страны методов управления и одновременно условием для 

обеспечения эффективной деятельности университетов. 

В работе ученого Калятина В. О. уделено большое внимание анализу опыта ряда 

стран в управления инновационными процессами. Применительно к университетам 

представляет интерес конкретные примеры взаимодействия их с основными 

контрагентами. Так, в ЕС в соответствии с документом «Инвестиции в исследования: 

план действий»1 предполагается принятие мер по улучшению возможностей для 

карьерного роста ученых, приближения государственных исследований к нуждам 

промышленности и реализации потенциала европейских и национальных 

государственных финансовых инструментов. Каждый студент, обучающийся на 

факультетах естественных наук, факультетах инженерного направления или бизнеса, 

1Первоисточник: Investment for Research: an Action Plan for Europe -  

http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/investing_en.pdf 
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дополнительно к основной специальности должен пройти курс обучения в области 

интеллектуальной собственности и трансфера технологий.  

В Великобритании Министерство инноваций, высших учебных заведений и 

повышения квалификации приглашает представителей университетов к разработке 

модельных контрактов, направленные на передачу или использование права 

собственности на результаты интеллектуальной деятельности в области инноваций. 

Изначально на базе университетов  создавались получившие большое распространение 

компании, консультационных и сервисных услуг в области технологического развития.  

В Швеции в функции правительственного агентства по инновационным 

системам входит обеспечение более эффективного взаимодействия между университе-

тами и исследовательскими институтами и промышленными компаниями, а также 

усиление поддержки вузов в процессе коммерциализации исследовательских резуль-

татов. В стране удалось совместить свободу вузов в проведении разработок с инстру-

ментами, направленными на получение отдачи от этих разработок. Так. на основе 

закона «О высшем образовании» вузы получили право на ведение инновационной 

деятельности. Формы сотрудничества вузов и бизнеса могут быть различными: 

создание специальных подразделений для коммерциализации исследовательских 

результатов, консалтинговых организаций и форумов, подразделений, консультирую-

щих по экономическим и юридическим вопросам, холдинговых фирм. В частности, 

создание холдинговых фирм было предусмотрено законопроекте «Исследования для 

знаний и будущего». Правительством учредило 14 холдинговых фирм при вузах, а в 

1998 году акции этих фирм, принадлежащие государству, были переданы в управление 

вузов. Еще одной формой сотрудничества бизнеса, государства и университетов в 

Швеции являются центры экспертизы, которые выступают связующим звеном в рамках 

сотрудничества нескольких исследовательских групп из Университета и нескольких 

партнеров из сферы индустрии [2, с. 3-4, 6-7]. Приведенные примеры еще раз 

подтверждают уникальность моделей различных стран. По нашему мнению, особенно 

это важно для малых стран и стран с ограниченными ресурсами. 

Если рассматривать последние тенденции в области вузовского образования в 

России, то можно обратить внимание на использование проектного подхода. Проект 

«Вузы как центры пространства создания инноваций» направлен на создание к 2025 

году не менее 100 университетских центров инновационного, технологического и 

социального развития. Проект «Современная цифровая образовательная среда» 

предназначен для создания условий для системного повышения качества и расширения 

возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития 

российского цифрового образовательного пространства на основе формирования 

национальной платформы электронного образования. С целью повышения привлека-

тельности и конкурентоспособности российского образования на международном 

рынке образовательных услуг в мае 2017 года принят приоритетный проект «Развитие 

экспортного потенциала российской системы образования [3, с 5]. 

В Бюллетене также рассматривается зарубежный опыт и отмечается, что только 

за последние два года свои национальные образовательные планы в сфере высшего 

образования с учетом технологических и технических новаций откорректировали 

Германия, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Франция. Боле подробно 

описан принятый в США в 2016 году Национальный технологический план 

образования. Он ориентирован на конструирование экосистемы личностно-ориентиро-

ванного высшего образования, при которой студенты должны иметь возможность 

оценивать различные формы, видов образования и будущей карьеры, финансовой 

прозрачности, использовании адаптивно-целевого механизма поддержки студентов, 

возможности студентам определять время и формат обучения, доступность 

качественных ресурсов, создание образовательных сетей для поддержки различных 

форм обучения и введение должности «советника» [3].  
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКЛАМИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ: 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ 

Канд. фарм. наук, доц. Кобець М.М., канд. фарм. наук, доц. Кобець Ю.М., 

Матвєєва І.С., Данилейко Г.О. 

Національний фармацевтичний університет 

З метою просування продукції на ринок, в тому числі й фармацевтичної, 

використовується комплекс маркетингових комунікацій, серед яких, в першу чергу, 

можна виділити рекламу. В умовах жорсткої конкуренції на ринку реклама є найбільш 

ефективним інструментом просування лікарських засобів.  

Основною законодавчою базою, що регулює рекламу в Україні, є закон «Про 

рекламу» № 270/96-ВР від 03.07.1996 р. із змінами та доповненнями. Так, 

доповненнями № 4196-VI від 20.12.2011 р. до закону України «Про рекламу» 

встановлена заборона на рекламу рецептурних лікарських засобів, а також засобів 

безрецептурної групи, які знаходяться у переліку, затвердженому Наказом МОЗ 

України № 639 від 17.08.2012 «Про затвердження Переліку лікарських засобів, 

заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта». В змінах №1322-18 

(поточна редакція) від 05.06.2014 р. наведено регламент щодо частоти застосування 

реклами, яка розповсюджується на телебаченні й радіо. 

В ході досліджень було проведено опитування споживачів з метою виявлення їх 

ставлення до реклами лікарських засобів та домінуючих джерел інформації про 

лікарські засоби. 

Опитування проводилось серед споживачів різних аптечних мереж м. Харкова. 

В анкетуванні взяли участь 100 респондентів. Більшість опитаних склали жінки – 70%, 

а чоловіки – 30%. Це пояснюється тим, що жінки частіше відвідують аптеки, ніж 

чоловіки. Жінки займаються не лише лікуванням, але й профілактикою захворювань.  

Вікова категорія респондентів була представлена наступним чином: молоді 

люди до 20 років склали 10%, віком від 21 до 30 років – 20%; від 31 до 40 років – 40%; 

від 41 до 50 років – 25%; 5% – люди похилого віку від 51 року і більше. 

Споживачами було встановлено домінуючі джерела інформації про нові лікар-

ські засоби. Про нові засоби споживачі дізнаються переважно з реклами у засобах 

масової інформації: реклама по телебаченню (30%), в журналі – 5%, у містах продажу – 

5%, Інтернет-реклама – 10%. Не зважаючи на значний відсоток самолікування серед 

споживачів невблаганним авторитетом залишається лікар (35%), провізор теж має 

певний вплив (15%).  

Поради провізора мають вплив на придбання лікарських засобів у 50% випадків, 

поради знайомих – у 25% та 10% респондентів дізнаються про лікарські засоби зі 

спеціалізованої літератури. 

http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.russianlaw.net/files/law/doc/a59.pdf
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Споживачам було запропоновано оцінити своє ставлення до реклами лікарських 

засобів. Так, 40% споживачів відмітили, що відносяться до неї позитивно, 34% – 

негативно, та 26% респондентам все одно. 

Таким чином, споживачі дізнаються про нові лікарські засоби в основному з 

реклами у засобах масової інформації (телебачення, Інтернет) й більшість з них 

ставиться до реклами лікарських засобів позитивно. 

Подальші дослідження доцільно спрямувати на виявлення враження від реклами 

окремих лікарських засобів.  

Література: 1. Закон України «Про рекламу» № 270/96-ВР від 03.07.1996 р. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

В УМОВАХ ЕВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Канд. екон. наук, доц. Солодовнік О.О. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Реформування системи освіти України задля підвищення її макроекономічної 

результативності, тісної прив’язки до економічних потреб, забезпечення якісних та 

доступних освітніх послуг для населення є одним із стратегічних орієнтирів соціально-

економічного розвитку держави, закріплених у Стратегії сталого розвитку «Україна - 

2020». Саме тому останніми роками відбуваються реформаційні процеси в у всіх 

підсистемах і ланках системи освіти України, спрямовані на досягнення рівня 

найкращих світових стандартів.  

Необхідність використання в Україні міжнародних стандартів як еталона 

інституційних трансформацій вищої освіти ще більше актуалізувалась у зв’язку із 

підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом, що відкрило 

нові перспективи для партнерства та співробітництва у цій сфері: сторони 

зобов’язалися активізувати співробітництво з метою реформування та модернізації 

системи вищої освіти та її зближення у рамках Болонського процесу; підвищення 

якості та важливості вищої освіти; поглиблення співробітництва між ВНЗ та 

розширення їх можливостей; активізації мобільності студентів та викладачів; 

спрощення доступу до отримання вищої освіти. Тож з’явилися нові аргументи 

необхідності реформування і модернізації системи вищої освіти в Україні відповідно до 

стандартів ЄС. Національну систему забезпечення якості вищої освіти дають змогу 

побудувати такі основні (ключові) інструменти Європейського простору вищої освіти, 

як: національні рамки кваліфікацій, сумісні з Рамкою кваліфікацій Європейського 

простору вищої освіти; Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система або 

її еквівалентна і сумісна з нею національна кредитна система; додаток до диплома 

європейського зразка [1]. 

Важливою складовою реформування освіти в Україні є вдосконалення 

механізму фінансування вищої освіти, оскільки в країні протягом останніх років 

спостерігаються складна демографічна ситуація і нерівномірний розвиток регіонів, що 

змушує Уряд шукати шляхи оптимізації освіти, зокрема витрат на фінансування 

підготовки фахівців з вищою освітою. До того ж після підписання Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС перед національною системою вищої освіти постав додатковий 

виклик – конкуренція за абітурієнтів із боку ВНЗ сусідніх європейських держав 

(Польщі, Чехії, Словаччини). Оскільки фінанси у вищій освіті фактично є ключовим 

результуючим чинником спроможності, який відіграє стимулюючу роль у досягненні 

інституційних, поведінкових, управлінських, процесних і продуктових трансформацій 

[2], тому механізм фінансування вищої освіти має забезпечувати можливість 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр
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індивідуального освітньо-професійного росту, соціальну, академічну, професійну і 

територіальну рівність особливостей особистості. 

Фундаментальні фінансові проблеми вищої освіти існують в усьому світі. Навіть 

освітні установи західного типу відчувають необхідність у жорсткій економії, 

зумовленій збільшенням витрат і зменшенням донорських надходжень, як публічних, 

так і приватних [3]. Починаючи з 1990 р. у країнах ЄС і ОЕСР дослідники 

виокремлюють щонайменше п’ять етапів еволюції моделей фінансування національної 

системи вищої освіти [2]: 

- перший (1990-1995): формування нормативної/регуляторної бази; 

- другий (1996-1999): надання університетам фінансової й управлінської 

автономії; 

- третій (2000-2004): зближення освіти та науки, впровадження Європейських 

рамок кваліфікації; 

- четвертий (2005-2009): доповнення переговорного механізму фінансування 

елементами концепції бюджетування за результатами (performance budgeting); 

- п’ятий (2010-2020): удосконалення моделей фінансування національної 

системи вищої освіти та підвищення їх ефективності з огляду на ресурси та впливи. 

У проекті Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року [4] 

зазначено, що кінцевою метою реформи системи фінансування вищої освіти України є 

підвищення ефективності державних витрат на вищу освіту без суттєвого збільшення їх 

частки в консолідованому бюджеті держави з метою забезпечення потреб суспільства 

та економіки у фахівцях з вищою освітою і гарантованого надання особам, здатним 

здобувати вищу освіту, якісної освіти. Отже, для одержання позитивних результатів 

реформування вищої освіти актуалізується завдання підвищення ефективності моделі 

фінансування вищої освіти з огляду на ресурси, зокрема шляхом диверсифікації джерел 

фінансування. Зважаючи на очікування щодо збереження в країні досить складної 

фінансової ситуації протягом наступних 5-10 років можливості збільшення 

фінансування за рахунок коштів домогосподарств у вигляді плати за навчання є вкрай 

обмеженими, тому зростає значимість інших додаткових джерел фінансування, таких 

як: операційні гранти; кошти донорів, благодійників та випускників; кошти приватного 

сектора, що залучаються на засадах публічно-приватного сектора. Важливо зазначити, 

що європейськими країнами накопичено великий досвід у цій сфері, використання 

якого в Україні сприятиме досягненню стратегічної мети реформування системи 

фінансування вищої освіти, а отже і національної системи вищої освіти.  

Отже, ратифікація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС породила нові 

виклики в освітній сфері, подолання яких вимагає реформування і модернізації 

української системи вищої освіти. Важливими питаннями, від вирішення яких залежить 

швидкість інтеграції української системи вищої освіти у європейський освітній простір, 

є імплементація стандартів ЄС стосовно якості вищої освіти та вдосконалення моделі 

фінансування вищої освіти з огляду на ресурси та впливи. Вивчення, адаптація та 

впровадження відповідних європейських підходів забезпечить результативне україно-

європейське співробітництво у сфері освіти.  

Література: 1. Реформування освіти в Україні: державно-управлінський аспект : 

навч.-наук. вид. / Н. Г. Протасова, В. І. Луговий, Ю. О. Молчанова та ін. ; за заг. ред. Н. 

Г. Протасової. – К. ; Львів : НАДУ, 2012. – 456 с.; 2. Петраков Я.В. Моделі 

фінансування вищої освіти в Європі та світі / Я.В. Петраков // Фінанси України. – 2017. 

- № 12. – С. 95-121; 3. Падалко О.С. Економіка та менеджмент освіти: національний 

аспект / О.С. Падалка, В.В. Кулішов // Економіка України. – 2016. - № 1. – С. 84-91; 4. 

Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року (проект) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/doc/files/news/438/43883/ 

HE_Reforms_Strategy_11_11_2014.pdf 



261 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  
У ГАЛУЗІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Дуб Б.С. 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Забезпечення національної безпеки в економічній сфері на рівні держави та 
організацій, установ, підприємств у сучасних умовах має низку проблем [1]. Крім того, 
процес підготовки спеціалістів з економічної безпеки ускладнюється через: 

- неузгодженість трактування поняття «економічна безпека підприємства»; 
- недостатній рівень наукового та методологічного забезпечення спеціальності, 

розвитку наукових методів дослідження (зокрема відсутність універсальних методик 
оцінювання економічної безпеки, визначення кращих методів в механізмі забезпечення 
економічної безпеки тощо); 

- брак критичного аналізу практики забезпечення економічної безпеки, 
відсутність публічного наведення кращих практичних кейсів у вітчизняному бізнесі, 
реальних «історій успіху» в системі економічної безпеки підприємства тощо; 

- відсутність відділу чи навіть посади фахівця з економічної безпеки (або ризик-
менеджера) в організаційних структурах управління багатьох суб’єктів господарської 
діяльності, нерозуміння керівництвом ролі такого підрозділу та/або нечіткість посадової 
інструкції. 

Загалом фахівець має проводити конкретні заходи із забезпечення економічної 
безпеки, користуючись організаційними, економічними, правовими, психологічними, 
спеціальними методами, мати знання з аналітично-пошукової та детективної діяльності, 
організації технічного захисту інформації та охорони праці, протипожежного захисту, 
аналізу господарської діяльності, обліку, аудиту та контролю. Його завданнями є вчасне 
попередження загроз, виявлення негативних впливів, оцінювання рівня економічної 
безпеки, створення комплексної системи економічної безпеки, розробка концепцій 
управління економічною безпекою та ін. 

В Україні підготовка фахівців у сфері економічної безпеки проводиться за такими 
напрямами: підготовка кадрів за спеціальностями та спеціалізаціями економічної 
безпеки; підготовка на базі вишів системи силових відомств; підготовка за суміжними 
спеціальностями (економісти, юристи, програмісти), викладання дисциплін циклу 
економічної, майнової, кібер- та інших видів безпеки для студентів широкого кола 
спеціальностей. 

Є низка спеціальностей, спеціалізації, а також наукова спеціальність, в рамках 
яких здійснюється підготовка фахівців з економічної безпеки. Професійна підготовка з 
безпеки в Україні ведеться за спеціальностями та напрямами: 071 «Облік і 
оподаткування» (спеціалізація «Фінансово-економічна безпека»), 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» та 073 "Менеджмент" («Управління фінансово-
економічною безпекою»); безпека інформаційних і комунікаційних систем, системи 
технічного захисту інформації, управління інформаційною безпекою, охорона праці, 
пожежна безпека, екологічна безпека, екологічний контроль, безпека інформаційних і 
комунікаційних систем, системи технічного захисту інформації, автоматизації її 
оброблення, управління інформаційною безпекою, адміністративний менеджмент у 
сфері захисту інформації, охорона праці (за галузями), пожежна безпека, управління 
пожежною безпекою, якість, стандартизація та сертифікація та підготовка магістрів зі 
спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» галузі знань 
1801 – "Специфічні категорії". Спеціалізації, у рамках яких здійснюється підготовка 
фахівців з безпеки: менеджмент економічної безпеки; безпеки бізнесу; безпеки 
підприємств; охоронної діяльності; економічна безпека підприємств, управління 
фінансово-економічною безпекою, правове убезпечення підприємницької діяльності.  
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Різностороннє комплексне теоретичне навчання з економічної безпеки базується 
на вивченні економіки, обліку, психології, фінансів, інформаційних систем та права. 
Професіонал повинен мати ґрунтовну підготовку на стику спеціальностей.  

Зміст, напрям і характер програми підготовки зумовлюється умовами майбутньої 
діяльності фахівців з економічної безпеки і розкривається через вивчення таких базових 
дисциплін і змістовних модулів: національна система безпеки; теорія безпеки соціальних 
систем; економічна безпека банківських та фінансових установ; організація кадрової 
безпеки; економічний аналіз та аудит в системі економічної безпеки; ризик-менеджмент; 
обліково-аналітичне забезпечення системи безпеки та конкурентної розвідки; фінансова 
безпека України; судово-економічна експертиза; економіко-математичне моделювання; 
методи та моделі прийняття управлінських рішень; управлінський облік; фінансовий 
менеджмент; організація міжнародної безпеки; корпоративна безпека; правове 
забезпечення безпеки суб'єктів господарської діяльності в Україні, комплексне 
забезпечення фінансово-економічної безпеки; стратегічний та інноваційний менеджмент 
у сфері фінансово-економічної безпеки; професійна психологія; наукове та методичне 
забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки; охорона праці в 
галузі безпеки; цивільний захист.  

Освітня модель професійної підготовки з економічної безпеки охоплює три 
окремих компоненти: економічна безпека, блок компетенцій студентів, блок форм і 
методів формування компетенцій (рис. 1). Найбільшу вагу має комплекс економічної 
безпеки, який обумовлює структуру і складові двох інших комплексів [2]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Освітня модель професійної підготовки у сфері економічної безпеки 
Джерело: сформовано автором на підставі [2] 

Теоретична та практична підготовка покликана на формування набору 
компетентностей щодо створення проекту ефективної системи економічної безпеки 
підприємства, установи, організації; управління економічною безпекою; аналізу бізнес-
середовища та методів конкурентної розвідки; розробки стратегічних планів та програми 
забезпечення безпеки розвитку.  

• макроекономічна
компонента (загальні 
економічні тренди, 
тенденції ринку і 
глобальні 
макроекономічні 
процеси) 
• мікроекономічна
компонента (внутрішні 
і зовнішні чинники) 
• правова компонента
• фінансова
компонента 
(фінансовий та 
податковий 
менеджмент, 
бухгалтерський облік) 

• надання
актуального набору 
економічних, правових 
і бізнес-знань;  

• формування
навичок і умінь в 
галузі економіки та 
бізнесу; економічної 
свідомості 

• підготовка на
стику різних наук, 
міждисциплінарний 
характер 

підходи, форми, 
методи, способи та 
прийоми навчання: 

• лекції
• семінарські,

практичні заняття, 
• самостійна

практична робота 
студентів,  

• застосування
ігрових, інтерактивних, 
інноваційних та 
технологічних методів 
навчання тощо 

економічна безпека компетенції формування компетенцій 



263 

Професіонал має знати спеціалізовані нормативно-правові документи, що 
стосуються сфери фінансово-економічної безпеки; функції, загальні принципи побудови 
та організації діяльності комплексної системи забезпечення фінансово-економічної 
безпеки підприємства; методику розроблення концепції та планування діяльності 
системи фінансово-економічної безпеки; організацію та особливості здійснення 
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності системи фінансово-економічної 
безпеки; особливості захисту інформації та комерційної таємниці на підприємстві; 
технології, форми, методи та методики протидії небезпекам, загрозам і ризикам; ділова 
розвідка як засіб моніторингу небезпек у зовнішньому та внутрішньому середовищах 
господарювання підприємства, технічні засоби спостереження, охорони та захисту; 
державну та недержавну системи безпеки; порядок розробки та ведення документації, 
що регламентує діяльність системи фінансово-економічної безпеки; порядок розробки та 
впровадження інновацій у систему забезпечення фінансово-економічної безпеки; 
механізми управління системою забезпечення фінансово-економічної безпеки; порядок 
організації, проведення контролю та оцінки рівня фінансово-економічної безпеки; 
передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у сфері забезпечення фінансово-економічної 
безпеки. 

Програми з фінансово-економічної безпеки орієнтовані на такі посади 
професіоналів та управлінців: керівника (директора, начальника) підрозділу (служби, 
управління, департаменту та ін.) з безпеки (фінансово-економічної, інформаційної); з 
охорони та безпеки (фізичної та майнової); менеджера (управителя) систем з 
інформаційної безпеки; професіонала, аналітика/консультанта/наукового співробітника 
із питань фінансово-економічної безпеки; соціальної та корпоративної відповідальності 
підприємств, установ та організацій; радника, консультанта (оглядача) з економічних 
питань; відповідального працівника банку (філії банку, іншої фінансової установи), 
спеціаліста відділу внутрішнього моніторингу банку, судового експерта в сфері 
розслідування економічних правопорушень, професіонала з інтелектуальної власності, 
організації інформаційної безпеки; охоронної діяльності та безпеки, організації захисту 
інформації з обмеженим доступом; приватного детектива тощо.  

Особливо цінним є прикладне значення спеціальності, тому важливим є 
залучення до викладання практикуючих спеціалістів-безпекознавців.  

Таким чином, вищезазначені причини доводять, що компетентний фахівець 
повинен мати системні інтегративні міждисциплінарні знання для ефективного 
виконання своїх обов’язків з гарантування економічної безпеки підприємства: фінансові, 
економічні, юридичні, управлінські, безпекознавчі, психологічні, соціологічні тощо. 

Література: 1. Дуб Б.С. Проблеми ефективного забезпечення економічної безпеки 
підприємства в умовах нових геополітичних викликів // Вісник Хмельницького 
національного університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 5. – С. 52-62. 2. 
Брусєнцева О. А. Формування компетенцій з економічної безпеки у майбутніх 
менеджерів / О. А. Брусєнцева. // Науковий вісник УМО. Серія : Економіка та управління. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ КІЛЬКОСТІ АСПІРАНТІВ НА ПОЧАТОК 2018–2019 РОКІВ 
НА ОСНОВІ МЕТОДУ СТАТИСТИЧНИХ РІВНЯНЬ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 

аспірант, головний спеціаліст-економіст Приданникова Ю.Є. 
Хмельницький університет управління та права, 

Головне управління статистики у Харківській області 

Статистика розглядає усі явища та процеси як взаємопов’язані між собою, 
наприклад, зміна законодавства (податкового та фінансового), зміна курсів валют, 
інфляція, зміна інструкцій щодо обліку даних у статистичній звітності тощо призводять до 
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непорівнянності рядів динаміки для статистичного аналізу та прогнозування.  
Значення прогнозу одержують використовуючи основний постулат 

прогнозування про суттєву незмінність тенденції факторів, які формували розвиток 
показника у прогнозованому періоді. Екстраполяція передбачає, що закономірність 
розвитку явища, встановлена на основі регресійного рівняння, може бути продовжена за 
межі тих умов, в яких її було отримано. На основі визначення довірчих інтервалів можна 
встановити межі (мінімальні та максимальні рівні), в яких, за визначеного рівня імовірності, 
знаходяться значення прогнозованого показника. 

Розглянемо методичні положення прогнозування "Кількість аспірантів на 1 січня, осіб" 
на основі методу статистичних рівнянь залежностей за вихідними даними табл. 1. 

Таблиця 1 - Вихідні дані для розрахунку прогнозних значень 

Рік Символ року, t  Кількість аспірантів на 1 січня, осіб, y

2011 1 4100 
2012 2 3940 
2013 3 3837 
2014 4 3603 
2015 5 3346 
2016 6 3420 
2017 7 3198 

Разом – 25444 
Джерело: [1] 

Застосування методу статистичних рівнянь залежностей у прогнозуванні 
розвитку явищ та процесів передбачає встановлення рівня стійкості тренду. 
Достовірність прогнозних даних забезпечується, коли зазначений коефіцієнт набуває 
значень в межах від 0,7 до 1,0, що свідчить про виявлення стійкої тенденції розвитку 
явища. Встановлення кращої функції взаємозв’язку здійснимо також за критерієм 
мінімуму абсолютного розміру відхилень між розрахунковими ty  та дійсними y

рівнями досліджуваного показника за формулою .min tyy  Врахування цих 
критеріїв при застосуванні комп’ютерної програми "Метод статистичних рівнянь 
залежностей" дозволило одержати наступні результати (див. табл. 2). 

Прогнозування на основі даних динамічного ряду кількості аспірантів 
Харківщини на початок 2011–2017 рр. характеризується рівнянням одночинникової 
лінійної оберненої залежності при збільшенні чинникової ознаки і зменшенні 
результативної (ЛОЗ № 2), за формулою [2; 3]: 
















1
max 1

min

i

t

tt bdyy , 

де ty  – рівняння лінійного тренду; maxy  – максимальне значення результативної
ознаки; b  – параметр тренду; d  – символ відхилень коефіцієнта порівняння; 

it  – значення символу року; mint  – мінімальне значення символу року. 

Вихідні дані з метою кількісного оцінювання динаміки кількості аспірантів 
Харківщини на основі рівняння тренду наведено в табл. 3. 
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Таблиця 2 - Параметри та критерії методу статистичних рівнянь залежностей 
при виборі функції тренду кількості аспірантів Харківщини на початок 2011–2017 рр. 

№ Рівняння 
залежності 

Показник 

Врахування критеріїв 
методу при виборі 

функції тренду 

па
ра

ме
тр

 
за

ле
ж

но
ст

і 

ко
еф

іц
іє

нт
 

ст
ій

ко
ст

і 
зв

'яз
ку

 

ко
еф

іц
іє

нт
 

ко
ре

ля
ці

ї 

ін
де

кс
 

ко
ре

ля
ці

ї 

су
ма

 
ві

дх
ил

ен
ь 

b K r R ti yy 

1 лінійна  
ЛПЗ №1 0,0455 

стійкого 
зв'язку 
немає 

0,37 – 3692,29 Функція не може бути 
підібрана 

2 лінійна  
ЛПЗ №2 0,2647 

стійкого 
зв'язку 
немає 

0,39 – 3805,43 Функція не може бути 
підібрана 

3 лінійна  
ЛОЗ №1 0,3187 0,885 0,99 0,99 350,19 Функція може бути 

відібрана 

4 лінійна  
ЛОЗ №2 0,0378 0,895 0,99 0,99 341,24 

Найкраща функція 
(при зменшенні 
чинникової ознаки і 
збільшенні 
результативної) 

5 парабола 0,0378 0,895 0,99 0,99 341,24 Найкраща функція 

6 обернена 
парабола 0,3187 0,885 0,99 0,99 350,19 Функція може бути 

відібрана 

7 гіпербола 
ГПЗ №1 0,2170 

стійкого 
зв'язку 
немає 

0,54 0,42 2946,96 Функція не може бути 
підібрана 

8 гіпербола 
ГПЗ №2 0,4986 

стійкого 
зв'язку 
немає 

0,16 – 4897,02 Функція не може бути 
підібрана 

9 гіпербола 
ГОЗ №1 0,6003 

стійкого 
зв'язку 
немає 

0,90 0,81 1487,12 Функція не може бути 
підібрана 

10 гіпербола 
ГОЗ №2 0,1802 0,695 0,95 0,95 992,07 Функція може бути 

відібрана 

11 логічна 
ЛОГПЗ №1 0,0001 

стійкого 
зв'язку 
немає 

0,58 0,47 2947,25 Функція не може бути 
підібрана 

12 логічна 
ЛОГПЗ №2 0,0001 

стійкого 
зв'язку 
немає 

0,14 – 4501,49 Функція не може бути 
підібрана 

13 логічна 
ЛОГОЗ №1 0,0002 

стійкого 
зв'язку 
немає 

0,88 0,76 2306,99 Функція не може бути 
підібрана 

14 логічна 
ЛОГОЗ №2 0,0001 

стійкого 
зв'язку 
немає 

0,94 0,94 1032,90 Функція не може бути 
підібрана 
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Таблиця 3 - Розрахунково-допоміжна таблиця для встановлення параметрів 
тренду кількості аспірантів Харківщини на початок 2011–2017 рр. 

Рік 
Кількість 

аспірантів, 
осіб, y

Символ 
року, t  

1
min


t

t , 

dt
max

1
y

yi ,

yd
tbd

Теоретичні 
значення 
кількості 

аспірантів, осіб, 
ty

2011 4100 1 0,0000 0,0000 0,0000 4100,0000 
2012 3940 2 1,0000 0,0390 0,0378 3944,9524 
2013 3837 3 2,0000 0,0641 0,0756 3789,9048 
2014 3603 4 3,0000 0,1212 0,1134 3634,8571 
2015 3346 5 4,0000 0,1839 0,1513 3479,8095 
2016 3420 6 5,0000 0,1659 0,1891 3324,7619 
2017 3198 7 6,0000 0,2200 0,2269 3169,7143 

Разом 25444 – 21,0000 0,7941 – 25444,0000

За даними табл. 3 параметри рівняння тренду прямої залежності становлять: 
1. 4100maxy  осіб;

2. Параметр залежності 037816,0
0000,21
7941,0





t

y

d

d
b

З урахуванням наведених вище параметрів, рівняння лінійного тренду набуде вигляду: 
















1
min

0378,014100
t

tt i
dy

Параметр b  рівняння означає, що зміна відхилень коефіцієнтів порівняння 
динамічного ряду на один рік супроводжується зміною у 0,04 раза ( 04,0b ) 
коефіцієнтів порівняння результативного показника – кількості аспірантів. Тотожність 
значень суми теоретичних і емпіричних значень результативного показника   yyt

свідчить про правильність здійснених розрахунків. 
Достовірність розрахунків прогнозу явищ та процесів на основі методу 

статистичних рівнянь залежностей забезпечується шляхом обчислення для 

досліджуваного рівняння рівня стійкості тренду за формулою 


 


y

ty

d

bdd
K 1 . 

Необхідні розрахунки для визначення такого коефіцієнта наведемо в табл. 4. 

Таблиця 4 - Розрахунково-допоміжна таблиця для встановлення рівня стійкості 
тренду 

Рік yd tbd ty bdd 

2011 0,0000 0,0000 0,0000 
2012 0,0390 0,0378 0,0012 
2013 0,0641 0,0756 0,0115 
2014 0,1212 0,1134 0,0078 
2015 0,1839 0,1513 0,0326 
2016 0,1659 0,1891 0,0232 
2017 0,2200 0,2269 0,0069 

Разом 0,7941 – 0,0832 
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Звідки .0,90
1,7941
0,083211 







y

ty

d

bdd
K  

Встановлений рівень коефіцієнта стійкості тренду, який відповідно до шкали 
оцінки залежностей характеризує наявність високого рівня стійкого зв’язку, що, в свою 
чергу, дозволяє застосувати обране рівняння тренду з метою здійснення прогнозних 
розрахунків. 

Довірчі межі прогнозу, встановленого методом статистичних рівнянь 
залежностей, визначають за формулою [4]: 

n

yy
d

 
 , 

де d  – середнє лінійне відхилення між фактичними та середнім значенням 
досліджуваного показника; n  – кількість спостережень. 

dyt  , 
де ty  – теоретичні значення досліджуваного показника, що визначено на основі 

рівняння тренду. 

Визначимо допустимий інтервал для теоретичних значень кількості аспірантів 
Харківщини за досліджуваний період на основі наведених вище формул (див. табл. 5). 

Таблиця 5 - Розрахунково-допоміжна таблиця для встановлення середнього лінійного 
відхилення та теоретичних рівнів мінімальних і максимальних значень кількості аспірантів 
Харківщини 

За даних табл. 5 значення середнього лінійного відхилення між фактичними та середнім 
значенням кількості аспірантів становить 3635 осіб ( 3635y ос., 86,9441 yy  осіб,

277,84
7

1944,86
d осіб). Шляхом віднімання від теоретичних значень кількості 

аспірантів (середній рівень, табл. 3) одержаного значення середнього лінійного 
відхилення одержимо мінімально можливі теоретичні значення кількості аспірантів, а 
відповідно шляхом додавання – максимальні (табл. 5). 

Для розрахунку прогнозних значень кількості аспірантів на 2018 р., а також 
наступний 2019 р. за межами даних табл. 1 побудуємо табл. 6. 

Рік 
Кількість 

аспірантів, 
осіб, y

yy 
Теоретичні значення кількості аспірантів, осіб, ty

мінімальні середні максимальні 

2011 4100 465,14 3822,16 4100,00 4377,84 
2012 3940 305,14 3667,12 3944,95 4222,79 
2013 3837 202,14 3512,07 3789,90 4067,74 
2014 3603 31,86 3357,02 3634,86 3912,69 
2015 3346 288,86 3201,97 3479,81 3757,65 
2016 3420 214,86 3046,93 3324,76 3602,60 
2017 3198 436,86 2891,88 3169,71 3447,55 

Разом 25444 1944,86 – 25444,00 – 
У середньому 3634,86 – – – – 
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Таблиця 6 - Прогнозні значення кількості аспірантів на початок 2018–2019 рр. 

Рік Символ 
року, t  1

min

i

t

t
tbd

Прогнозні значення кількості аспірантів, осіб
мінімальні середні максимальні 

2018 8 7 0,2647 2736,83 3014,67 3292,50 
2019 9 8 0,3025 2581,78 2859,62 3137,46 

Отже, за даними табл. 6 видно, що прогнозне значення кількості аспірантів на 
початок 2018 р. складе 3015 та 2860 осіб відповідно на початок 2019 р., а саме: 

67,3014)2647,01(4100037816,014100
1

1
82018


















dyt  осіб 

62,2859)3025,01(4100037816,014100
1

1
92019


















dyt  осіб 

Тобто у середньому щорічно кількість аспірантів зменшується на 155 осіб  
( 15531703015   осіб).  

Обчислені в табл. 6 прогнозні значення кількості аспірантів на початок 2018–
2019 рр. відобразимо графіком (див. рис. 1).  

Рисунок 1 - Динаміка фактичної і теоретичної кількості аспірантів на початок 
2011–2017 рр. та прогнозні значення, виконані методом статистичних рівнянь 

залежностей, на початок 2018–2019 рр. 

Висновки. Метод статистичних рівнянь залежностей дозволяє здійснити науково 
обґрунтоване вивчення загальної тенденції розвитку та прогнозування динаміки явищ та 
процесів на основі нечисленної величини рівнів ряду. Розрахунки тренду, виконані на 
основі методу статистичних рівнянь залежностей, досліджуваного показника наведено 
також графічно з визначенням мінімальних, середніх та максимальних прогнозних 
значень (рис. 1).  

Література: 1.  Державна служба статистики України. URL : http://ukrstat.gov.ua/; 
2. Герасименко С. С. та ін. Статистика: підруч. 2-е вид. , перероб. і доп. К. : КНЕУ, 2000.
467 с.; 3. Кулинич О. І., Кулинич Р. О. Теорія статистики. 7-мє вид., виправл. і доповн. 
К. : Знання, 2015. 239 с.; 4. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування. К. : КНЕУ, 
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2001. 170 с.; 4. Кулинич Р. О. Статистичні методи аналізу взаємозв’язку показників 
соціально-економічного розвитку. К. : Формат, 2008. 288 с.; 5. Кулинич О. І. 
Економетрія. Хмельницький : Поділля, 2003. 215 с. 

РОЛЬ ОСВІТИ У ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ  
МОЖЛИВОСТЕЙ РИНКУ ПРАЦІ ТА ПОТРЕБ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ 

Придатько Е.М. 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ 

Важливим зовнішнім чинником впливу на процеси формування персоналу 
промислових підприємств України являється здатність регіонального ринку праці 
забезпечувати вимоги підприємства у достатніх обсягах якісних, перспективних і 
прогресивних кадрів відповідного професійно-кваліфікаційного рівня і практичного 
досвіду роботи. Виконання цієї вимоги може бути можливим виключно за умови 
запровадження тісного взаємозв’язку між навчальними закладами та роботодавцями 
регіону з метою взаємного узгодження переліку необхідних для розвитку місцевих 
підприємств спеціальностей, обсягу доцільного набору абітурієнтів на кожну з них та 
змісту навчального плану їх підготовки. З метою підвищення ступеня результативності 
ринкової взаємодії до означеного тандему обов’язково мають долучатися державні та 
комерційні ринкові інституції (Державна служба зайнятості, агентства зайнятості, 
рекрутингові фірми тощо) [1, с. 28-29]. При цьому В. Онікієнко наполягає на тому, щоб 
конструктивна взаємодія роботодавця із навчальними закладами починалася ще з 
середньої загальноосвітньої школи, що дозволить сформувати бажану для підприємства 
конфігурацію мотиваційного профілю майбутніх випускників регіону [2, с. 176]. За 
умови виконання перерахованих вимог дипломовані фахівці не залишаться на 
первинному ринку праці у статусі безробітних, а відразу будуть мати можливість 
апробувати отримані знання і навички та отримати практичний досвід за фахом на 
конкретному робочому місці, завдяки чому значно підвищать свою конкурентоздатність 
на ринку. Отже процес формування персоналу замість хаотичного прийме більш 
плановий і впорядкований характер, що дозволить наблизитися до успішного 
розв’язання стратегічних цілей підприємства. 

Ключовим індикатором оцінки результативності освітніх послуг в країні можна 
вважати рівень працевлаштування випускників вишів за фахом. За даними Державної 
служби статистики України питома вага випускників ВНЗ України І-ІV рівнів 
акредитації, що отримали направлення на роботу протягом 2010-2016 рр. коливалася в 
межах від 27,8 до 17,6% та мала середньорічний рівень за період 25,3%, рис. 1. Отже, в 
середньому лише четверта частина випускників вишів отримувала перше робоче місце. 
При цьому найвищій рівень забезпечення випускників направленнями на роботу у 
регіональному розрізі спостерігався у 2016 р. – у Волинській області та дорівнював 
28,4%, у 2015 р. – у Миколаївській області – 29,1%, у 2014 р. – у Донецькій області – 
40,0%, у 2013 р. – у Вінницькій області – 39,8%, у 2012 р. – у Херсонській області – 
38,5%, у 2011 та 2010 рр. – у Вінницькій області – відповідно 35,4 та 38,8%. Найнижчий 
рівень забезпечення випускників направленнями на роботу протягом 2010-2012 рр. був 
характерним для Тернопільської області і коливався у діапазоні 14,1-16,1%, у 2013 р. – 
для Запорізької області – 20,0%, протягом 2014-2015 рр. – для Луганської області – 11,5-
12,5%, у 2016 р. – для Черкаської області – 10,6%. 

Крім того можна стверджувати, що компетентісна диверсифікація підвищує 
цінність випускника на первинному ринку праці та розширює його можливості щодо 
працевлаштування за фахом. Дійсно, отримання рівня вищої освіти «бакалавр» й 
освітнього ступеня «магістр» за різними спеціальностями дозволяє молодому фахівцю 
при безпосередньому працевлаштуванні зробити обґрунтований вибір сфери діяльності 
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або поєднувати нагромаджені знання у професійній роботі. Отримання ж другої 
робітничої професії також розширює можливості молодої людини до працевлаштування, 
проте працевлаштування за робітничою професією за умови наявності диплома про вищу 
освіту поставить під сумнів доцільність здійснених фінансових витрат на отримання 
вищої освіти незалежно від джерел їх здійснення. При цьому слід зазначити, що така 
тенденція є достатньо поширеною серед української молоді. Так, у середньому за 
досліджуваний період 7,3% випускників вишів одночасно з освітньо-кваліфікаційним 
рівнем отримали робітничу професію. Водночас питома вага даного показника із часом 
має тенденцію до скорочення – з 7,4% у 2010 р. до 6,5% у 2016 р. при максимальному 
його значенні у 2014 р. – 8,1% від загальної кількості випускників ВНЗ України І-
ІV рівнів акредитації.  

Рисунок 1 - Динаміка питомої ваги випускників ВНЗ України І-ІV рівнів акредитації, 
що отримали направлення на роботу та що одночасно з освітньо-кваліфікаційним 

рівнем отримали робітничу професію протягом 2010-2016 рр.* 
* Розраховано автором за даними [3, с. 94]

Після закінчення вишу випускники виходять на ринок праці, де за даними 
офіційної статистики щорічно спостерігається скорочення попиту роботодавців на 
робочу силу, рис. 2. Так, якщо у 2010 р. середньорічна потреба роботодавців у 
працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) становила 76,10 тис. 
осіб, то у 2016 р. вона скоротилася до 45,45 тис. осіб, тобто на 40,1%. Така тенденція 
пов’язана із дією багатьох чинників впливу, найбільш значущим з яких слід вважати 
економічну кризу в країні та, як наслідок, неплатоспроможність товаровиробників, 
відсутність у них можливостей до інноваційного розвитку, активного оновлення й 
розширення кадрового складу.  

Тривала ж демографічна криза в країні призвела до поступового скорочення числа 
студентів та випускників вишів. Так, за досліджуваний період кількість фахівців, що 
покинули стіни вишів, скоротилася з 654,7 до 386,7 тис. осіб, тобто на 40,1%. Проте, не 
зважаючи на це, у 2016 р. спостерігалося перевищення у 7,0 разів, порівняно з 6,2 разів 
у 2010 р., числа випускників, що не отримали направлення на роботу над кількістю 
вакантних місць на ринку праці. У результаті навантаження випускників, що не 
отримали направлення на роботу на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) у 2016 
р. перевищило 70 осіб. До того ж слід зазначити, що розрахунок даного показника було 
здійснено шляхом елімінування впливу вторинного ринку праці, що кількісно значно 
підвищило шанси випускників вишів на працевлаштування. На практиці ж за незначну 
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кількість вакантних місць молоді фахівці будуть змагатися з людьми, що вже мають 
практичний досвід роботи й довели свою професійну компетентність. За таких умов 
ймовірність працевлаштування молодого, перспективного й амбіційного фахівця за 
фахом з досить невисокою. 

Рисунок 2 - Динаміка кількості випускників ВНЗ України І-ІV рівнів акредитації, що 
отримали направлення на роботу, середньорічної потреби роботодавців у працівниках 
на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) та навантаження випускників, 

що не отримали направлення на роботу на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) 
протягом 2010-2016 рр.*  

* Розраховано автором за даними [3, с. 94; 4]

Отже проведений аналіз дозволив встановити, що на українському ринку праці 
спостерігається значний дисбаланс між потребами роботодавців у робочий силі та 
обсягами підготовки вишами молодих фахівців. Наслідками такого стану можуть стати 
негативні процеси зростання рівня безробіття за рахунок кваліфікованої молоді, 
зниження результативності виробничого сектору економіки через відсутність 
омолодження його кадрового складу, падіння престижу вищої освіти та ще більше 
заглиблення економічної кризи в країні. За таких умов дієвим інструментом руху у бік 
забезпечення збалансованості на ринку праці має стати стимулювання державними й 
регіональними органами влади підприємницьких ініціатив молоді, перепрофілювання 
вишів на підготовку фахівців, за спеціальностями, які за прогнозами будуть мати попит 
на ринку праці у майбутньому, зростання якості вищої освіти.  

Література: 1. Ринок праці та зайнятість населення: проблеми теорії та виклики 
практики: кол. монографія / Ред.-координатор М.В. Туленков. – К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 
363 с. 2. Онікієнко В.В. Ринок праці та соціальний захист населення України: 
ретроаналіз, проблеми, шляхи вирішення: науково-аналітична монографія / 
В.В. Онікієнко. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН 
України, 2013. – 456 с. 3. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів 
України на початок 2016/17 навчального року. Статистичний бюлетень. – К.: Державна 
служба статистики України, 2017. – 208 с. 4. Попит та пропозиція робочої сили / 
Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 07.02.2018). 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ В КОНТЕКСТЕ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ 

Д-р екон.наук, проф. Садыков М.А. 
 Харьковский национальный университет внутренних дел 

Строительная отрасль является составной частью отраслей национальной 
экономики, от уровня развития которой зависит эффективность функционирования всей 
системы хозяйствования страны, а именно создание дополнительно рабочих мест и 
использование продукции смежных отраслей и решение социально-бытовых проблем 
населения, гле 3/4 жилищного фонда отслужили свой амортизационный срок.  

Строительство в Украине находится в состоянии упадка: основные фонды 
отрасли изношены почти на 60 % , в среднем на одну семью они втрое меньше, чем в 
России, и в четыре раза, чем в Литве. По сравнению с западноевропейскими странами 
обеспеченность жильем в Украине меньше в 3 — 5 раз[1]. 

Основной проблемой развития отрасли остается высокая себестоимость 
строительно-монтажных работ. Причиной тому инфляция, колебания курса 
национальной валюты и как следствия  подорожания основных составляющих 
строительства. С целью поддержания уровня рентабельности строительные компании 
вынуждены повышать стоимость работ и услуг, что негативно влияет на динамику 
спроса со стороны заказчиков ( инвесторов) . 

Убыточность строительства уменьшает его инвестиционную 
привлекательность. За данными Госкомстату  Украины рентабельность отрасли с 
2009г.  не превышала 3,5%, а отдельные годы наблюдалось убыточность отрасли.  В 
последние годы количество убыточных компаний превышала 55 % от общего количества 
предприятий[1].  

Медленный рост долгосрочного кредитования также ограничивает возможности 
для наращивания финансирования инвестиционных проектов. На внешнем рынке 
Украине не выступает лидером ведения крупных проектов, за исключением 
капитального ремонта и модернизации гидроэлектростанции по установке турбин 
«Турбоатома» (г.Харьков). При этом, строительно-монтажные работы занимает 
небольшой объем.  

Сокращение объемов предоставленных займов гражданам и нефинансовым 
корпорациям на приобретение , строительство и реконструкцию объектов существенно 
снижают спрос на них. Кредиты  (от 14 до 22% годовых в зависимости от срока) 
предоставляемые коммерческими банками не подъемные для граждан и субъектам 
малого, среднего бизнеса. Во всем мире средне -и долгосрочные кредиты банковских 
услуг не превышают 3-7% годовых, а на инновационные проекты – льготное за счет 
госпрограммы. В этом плане заслуживает интерес канадский опыт ведения 
строительства новых объектов.    

В тоже время на состояние строительной отрасли и на ее инвестиционную 
привлекательность влияют и другие факторы, среди них особое место занимает 
криминализация экономики отрасли.  

Итак, главная проблема строительной отрасли Украины — формирование 
внебюджетных инвестиций, так как за счет бюджетных средств у нас делается мало в 
сфере жилищного строительства за исключением «закапывания» денег под асфальт в 
дорожном строительстве.  Эта тема отдельного разговора.  

На сегодняшний день существует несколько возможных способов привлечения 
ресурсов для кредитования строительства и приобретения жилья. Источниками этих 
ресурсов, в частности , могут выступать: население, которое нуждается в улучшении 
жилищных условий , предприятия , желающие решить жилищные проблемы своих 
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сотрудников, государственные органы управления, военизированные ведомства и 
местные администрации, финансовые инвесторы.  

При этом, объект в жилищном строительстве привлекателен  расположением 
близи к центру мегаполиса, транспортным развязкам, торговым, развлекательным 
центрам, что требует дополнительных затрат на отвод земельного участка, согласования 
проектно-сметной документации и на другие непредвиденные расходы, к стати  в 
проектно-сметной документации допускается до 3% на эти цели. В нашей реальности 
эти расходы включаются на себестоимость продукции (услуг), а не за счет  компенсации 
от прибыли.  

Для развития отрасли создана мощная материально-техническая база, которая не 
модернизовалась и не обновлялась последние годы независимости Украины, и 
результате этого некогда ведущая отрасль .экономики страны окатилась на последе 
место (табл.1). 

Таблиця 1 - Валовий внутрішній продукт (у цінах базового 2010р., млн. грн)* 

Показчики 2010р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 20141 р. 20151 р.
Валова додана вартість 
за ковими цінами 1 079 346 1 138 338 1 141 055 1 140 750 1 066 001 961 821

За видами економічної 
діяльності 

Сільське, лісове та рибне 
господарство 80 385 95 989 92 152 104 098 106 510 101 847

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів 

63 436 69 352 69 480 67 330 56 947 49 068

 Переробна промисловість 142 700 147 393 144 043 129 764 118 570 100 508
Постачання 
електроенергії, газу,пари 
та кондиційованого 
повітря 

30 295 32 126 31 813 30 682 28 067 24 686

Водопостачання; 
каналізація, поводження з 
відходами 

7 736 7 911 6 196 5 892 5 165 3 772 

Будівництво 35 366 34 918 31 404 27 758 22 290 18 197
Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів 
і мотоциклів 

154 994 164 943 166 127 166 433 143 350 121 055

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

83 027 93 627 87 727 88 070 79 247 77 296

Тимчасове розміщування 
й організація харчування 

8 932 9 591 9 000 8 526 8 049 8 224 

 Інформація та 
телекомунікації 33 011 34 331 36 535 37 212 36 662 36 546

Фінансова та 
страхова  діяльність 

61 263 56 950 58 008 62 514 61 359 48 434

Інші вили економічної 
діяльності … … … … … …
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1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 
м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 

*http://www.ukrstat.gov.ua/imf/arhiv/nr/nr2010_2014_u.htm [2]

По данным табл.1, в структуре ВВП (в текущих рыночных ценах) удельный вес 
отрасли в 2010г. составил  3,3%  (35366:1079346х100), а в 2015г. – 1,9%  
(18197:961821х100), т.е. в два раза меньше.  Более того в национальной экономике 
Украины происходит структурные изменения, т.е. сдвиги в пользу аграрного сектора. До 
перестроечного периода (1990г.) в структуре ВВП страны промышленность (в 
совокупности) занимала первое, а  сельское хозяйство и строительство соответственно 
2-ое и 3-е место. Мы гордились тем, что наша страна промышленно развитая страна. А 
сейчас Украина становится аграрной державой. Дело не в статистике и изменении учета 
ВВП за видами экономической деятельности по СНС (система национальных счетов), а 
в реальной ситуации, происходящие в национальной экономике страны. Высказывание 
и прогноз Лауреата Нобелевской премии  Л. Бальцеровича (2012г., г. Харьков, ХНУ им. 
В.Н. Каразина), относительно перспективы развития экономики Украины - становится 
пророческим. Несмотря на это, нам не жить без квартиры, жилья, промышленно – 
гражданских, оборонительных объектов ВПК, ТЭК и др. Нужно инвестировать и 
развивать все направления строительной отрасли. Для решения этой проблемы все 
средства хороши.  К сожалению, принцип разделяй да властвуй очень развита в этой 
отрасли. Из 15 –заводов ЖБК г. Харькова и области) ни одного не осталось, более того 
из тех которые работают, загружены на 20-30% мощности, качества продукции  не 
проверяется, и не отвечает стандартам. В последние годы массово появляются частные 
подпольные предприятия, не имеющие лицензии, а некоторые из них выполняют 
функцию «подставной» субподрядной организации с цель отмывания денег.  В 
последствии, эти затраты ложатся на цену продажи  жилой площади клиентам. Украина 
по погодно-климатическим условиям (за исключением южных областей) близка к 
Канаде. В Канаде себестоимость 1 кв.м. не превышает $300-350, а в индивидуальном 
жилищном строительстве в 2,0-2,5 раза дешевле, благодаря внедрению инновационных 
технологий и материалов.  Кроме рекламных трюков и привлечения инвестиции вперед 
еще не построенный объект и продажа жилплощади вроде по первоначально 
заниженным ценам без указания точного срока сдачи объекта (часто - жилого дома) и 
прокрутки денег клиента - предмет особого внимания правоохранительных и 
финансовых органов. А договор подписанный клиентом с многочисленными 
недостатками правового положения, не совершенного и утвержденного Минюстом 
Украины не является документом для отстаивания интересов клиента перед судом. Вот, 
один из примеров отталкивания клиентов в инвестировании и улучшения жилищных 
условий граждан. 

В  последние годы в связи с появлением Законов, нормативных актов и положений 
по реформированию сферы ЖКХ, а также созданию ОСМД происходят  изменения в 
жилищно - кооперативном строительстве[4-5].  Многие жильцы, и  будущие клиенты не 
знают о том, что они являются ли полноценными владельцами своих квартир. Многие 
строительные (фирмы, компании) параллельно со сдачей объекта создают собственный 
ПЖЭК- приватную жилищно - эксплуатационную контору по принципу известной 
фирмы «Джилет», чтобы не делится доходом с другими коммунальными предприятиями. 
Управляют этими новообразованиями «ОНИ» бывшие, которые были обязаны охранять 
права граждан, обеспечить государственную безопасность, ловить шпионов, управлять 
эффективно госпредприятиями, беречь госимущества. Раньше они после выхода на 
«заслуженный» - руководили обществом  охотоведов, рыболовов, даже разводили 
куницу и фредков (ценный пушной зверь). А сейчас тянутся к мусору, «-а3» нет, это 
золотое дно. Мусор будет убирать наемные рабочие за «хорошенькую» зарплату,  а  «Я» 
в добровольно - принудительном порядке в договоре запищу: «в целях оказания 
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качественной услуги  ПЖЕК имеет право, повышать в одностороннем порядке   плату за 
комуслуги,  и куда «Вы» денетесь господа. Непослушных и несговорчивых обработаем, 
подожжем машину, поцарапаем, краской обольем, на дверях повесим бумажку, кто «Ты» 
есть, конце до концов, найдется хоть один-два «честных-бизнесмена», который скажет, 
хочу жить в человеческих условиях, а не оплеванных подъездах. А что делать человеку 
(заболевшему, многодетной матери, пенсионеру) попавшему рекламный обман и в 
очарование фирменных девок, а что говорит «Закон» Минюста, положения местных 
органов самоуправления? Как дышло дышит?!.  Некоторые умные «Они» придумали, и 
действует еще дальше, проявляя в этом деле особый талант,  подключая дополнительные 
оборудования для подогрева воды и (отопление),  устанавливая коммуникационные 
антенны и другие блага цивилизации от имени и во благо жильцов за их же счет.  Оплата 
в таких кооперативах за комуслуги в 3-4 раза выше, чем установленная местными 
органами (райисполкомами) для коммунальных предприятий на местах. Более того эти 
самозваные ПЖЕКи уже заявляют о том, что цокольный и верхний этажи в 
многоквартирных домах являются собственностью ПЖЭК, а Закон «О организации 
ОСМД» и другие нормативные положения гласит, прилегающая территория, 
коммуникаций являются собственностью законно проживающих жителей. При таких 
условиях несовершенства законов, нормативных актов и положений хотите покупать 
квартиру и участвовать в инвестиции жилищного кооператива. Это еще цветочки, все 
еще впереди[2]. Помните в недавнем прошлом опыт Италии, утопающего собственном 
бытовом отходе (Рим, Палермо, Неаполь и др.). Когда 90% коммунальных предприятий 
(в т.ч. иностранные фирмы) будут управлять жилищно-кооперативной сферой, стройкой 
и обслуживанием этих объектов вспомните этот далеко идущий опыт мафии. В 
экономически развитых странах в т.ч. США люди стараются жить в частном секторе с 
бассейном, мини зоопарком. У нас этот процесс приостановлен  в связи с введением 
налога на недвижимость. При этом, государство ничего, не делая, хочет получать доход, 
и не вкладывает инвестицию на развитие инфраструктуры, не говоря об обеспечении 
жильем малоимущих граждан.  Военнослужащим, прокурорам, судьям, «только» 
служебную квартиру, не потому что у них должность важнее, а их труд такой же, как у 
врача, педагога, инженера. Не нужно устанавливать заоблачную заработную плату, 
повышать пенсии «всем» на 70% этим категориям. Критерием оценки труда является 
заработная плата. Чем выше оплата труда, тем выше пенсия и другие вознаграждения. 
Не нужно присуждать заслуженного строителя, экономиста, учителя, врача, и деятеля 
науки и техники, культуры,  где в стране ничего инновационного нет. Отменить защиту 
диссертации и другие лазейки с целью разбазаривания бюджетных средств, во всех 
сферах и направлениях экономики людьми не имеющих отношения к созданию 
материальных и духовных благ. Не нужно повторят опыт «Культурной революции» 
КНДР 60-х годов прошлого столетия, а задуматься есть над чем. Может быть, 
заслуженный строитель в 29 лет в Украине, пока не высох чернила на дипломе, не говоря 
уже о материнской молоке на губах, а в Харькове может быть?! Эти и другие вопиющие 
негативные факты  не создают условия для инвестиционной привлекательности 
строительной отрасли и в других жизненно важных направлениях экономики. Поэтому, 
будущее принадлежит ВАМ – Молодежь. В современных условиях, первоначальное 
накопление капитала  происходит с нарушением законов и морали, и «там где правит 
балам деньги, мораль в пятке, а закон в желудке - on the back” (афоризм - автора). 
Поэтому продвинутой молодежи нужно уделять больше внимание на передовые 
достижения науки и техники. При этом вспомнить  Великого кобзаря Т.Г. Шевченко: 
«Учитесь, читайте, І чужому навчайтесь, І свого чурайтесь[3,c190].  В строительной 
отрасли происходит колоссальные изменения. Многоэтажный дом, так и дом на 
индивидуальном участке можно построит любой архитектурной конфигурацией с 
применением современных материалов. Вопрос в том, насколько эффективно  
инвестирование капитала на инновационную технологию и какова ее окупаемость во 
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времени. Если, дом построенный из газопенобетона с усиленным каркасом обходится на 
30% дешевле и прослужит  50 лет, а из ЖБК – 100 лет общество за этот период 
перерасходует средств на 40%; больше, чем при инновационной технологии. В  
автомобилестроении пошла тенденция с установкой двигателей объемом 0,8-1,0 куб.см. 
на авто весом 1,0 и более тонн. Это маркетинговая хитрость или техническое решение 
экологии и экономии ГСМ?  Автовладелец за 10-15 лет эксплуатации проедет 150-200 
тис./км.  после чего требуется замена двигателя, которая составляет 60-65% 
первоначальной стоимости авто. Другой пример, массовый переход жителей 
мегаполисов на электромобиль резко увеличить потребление электроэнергии. По 
мнению физиков энергетиков  производства и доведения до конечного потребителя 
единицы электроэнергии (в пересчете МДж) из углеводородных источников и 
электросети, говорят о  дешевизне первого, а с точки зрения экологии –второго.  
Безусловно, спрос и предложение на рынке позволить определить какие направления 
инвестиции более перспективны. Но для познания этого нужно время, а в программах 
подготовки специалистов в ВНЗ отсутствуют дисциплины прогнозирование и 
планирование  перспективных направлений экономики, НТП, в т.ч. градостроительства.  

Альтернативы рыночной экономике нет. Современная экономическая наука не 
дает ответа на многие жизненно важные вопросы, ибо как объяснить мировой 
финансовый, экологический, политический, военный кризис. Даже такая классическая 
страна, развивающаяся канонами рыночной экономики  со времен У. Петти, А. Смита и 
Д. Рикардо, терпит крах. Современная теория экономического развития, основанная 
Гарвардской школой молодых ученых проверяется временем и жизненным опытом 
стран  мировой экономики. Поэтому, в Украине нужно  свое будущее строит с учетом 
мирового опыта и национальных традиций и уклада жизни. Неоспоримо известно то, что, 
при росте  ВВП на 1,5-2,0% ежегодно, нам не выжить и построит современное 
государство, т.к. для удвоение национального богатства, а соответственно жизненного 
уровня населения нужно ждать 50-66 лет (100% : 1,5%= 66 лет, или 100%:2%-50 лет). 
Если ребенок в 16 лет получает паспорт и может самостоятельно трудится, ему придется 
ждать свою квартиру и автомобиль до старости - 34-50 лет. И никто не хочет остаться в 
такой стране и строит свое будущее. И, молодежь уже массово уезжает заграницу.  

Список использованной литературы: 1. http://www.ukrstat.gov.ua/imf/arhiv/nr/ 
nr2010_2014_u.htm; 2. dt.ua/UKRAINE/zakon-pro-stvorennya-osbb-porushuye-11-statey-
konstituciyi-eks; 3. Шевченоко Т.Г. Малий кобзар. 0КК.: Веселка, 1979.-384с.; 4. 
www.osbb-inform.com.ua/ru/2015/10/06/63/ от 29.11.2001 г. № 2866-III (далее — Закон № 
2866) Законы 23 мар. 2017 г. - Закон Украины //dt.ua/UKRAINE/zakon-pro-stvorennya-
osbb-porushuye-11-statey-konstituciyi-eks (с изменением и дополнением); 5. Закон 
Украины "О Жилищно-коммунальных услугах" - публикация 9 нояб. 2017 г.; 
www.prostopravo.com.ua/.../zakonodatelstvo/zakony/zakon_ukrainy_o_zhilischno 

ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩИХ 
ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК ПРОВІДНА СКЛАДОВА 

ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ 

Канд. іст. наук, доц. Солошенко О.М. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

В умовах розбудови українського суспільства важливе місце належить 
вдосконаленню системи Вищої освіти -  підготовка висококваліфікованих фахівців конче 
потрібна  для  його сталого розвитку. Освіта є державним пріоритетом, що забезпечує 
інноваційний, соціально-економічний і культурний розвиток суспільства. Метою освіти 
є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її 
талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і 
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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 [2].  

В сучасних умовах  освіта  призначена не тільки надавати  певний обсяг знань, 
формувати професійні компетентності, а перш за все виховувати креативну особистість, 
здатну критично та творчо мислити, використовувати знання та уміння для  вирішення  
виробничих та інших  проблем сьогодення, постійно навчатися та розвиватися. 
Першочергове завдання ВНЗ - підготовка висококваліфікованих, 
інтелектуальнорозвинених, конкурентоздатних фахівців, гідних громадян української 
держави. В статті 26 Закону «Про Вищу освіту» наголошено, що серед інших основних 
завдань вищого навчального закладу є  формування особистості шляхом патріотичного, 
правового, виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних 
цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового 
способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах; 
збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень 
суспільства; поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного 
рівня громадян [1]. 

В сучасних умовах провідний напрямок підготовки   компетентного фахівця  
напряму пов’язаний із гуманізацією вищої освіти. 

Гуманізація освіти стала необхідною компонентою  професійної освіти і 
спрямована на формування у  студента  гуманістичного світогляду. Важливо, що 
гуманізація освіти долає вузьку професіоналізацію, технократизм та  утилітарно - 
економічний підхід до освіти, як лише до системи підготовки кадрів з його нехтуванням 
людиною та духовними цінностями. Така система освіти примушує молоду людину 
думати, аналізувати та співставляти  наукові факти, дані та події [5]. 

Гуманізація освіти обумовлена глобальними перспективними змінами, що 
відбуваються в сучасному світі.  Сьогодні  є очевидним, що гуманітарна освіта, яка 
спирається на національні культурні особливості,  етнічний досвід,  духовну спадщину 
має розвивати у студентів глобальне мислення, сприяти  самостійним роздумам над  
шляхами вирішення проблем  особистого та професійного життя. 

Навіть в суто технократичному суспільстві підготувати висококваліфікованого 
технічного спеціаліста, виростити технічний талант без гуманітарної освіти неможливо. 
Саме гуманітарна підготовка дає можливість  проявити асоціативне мислення,  свободу 
творчості, інтуїцію, інтелект, і врешті решт  талант. Гуманітарні науки грають велику 
роль у розвитку найважливіших якостей особистості, її загальної культури,  формують 
людей, які здатні широко і вільно мислити, створювати  систему цінностей, яких 
потребує не тільки політика, але й економіка і виробництво. 

На рубежі століть в світовій практиці роль гуманітарної освіти різко зростає. 
Наприклад, у Франції в усіх університетах вона становить не менше 35%, США –  до 
30%, в  Україні –  лише 18%, і то разом з фізкультурою, яку в інших країнах не відносять 
до гуманітарних дисциплін [3]. 

Отже, наразі  поширюється тенденція до подальшого збільшення обсягу вивчення  
соціо-гуманітарних дисциплін.  Так, наприклад, у Массачусетському технологічному 
інституті, що за статусом дорівнюється до університету вивчаються історія, філософія, 
література, релігієзнавство, політологія, соціологія, економіка, історія науки і техніки, 
антропологія, образотворче мистецтво. Статус загальнодержавної в США отримала 
програма «Назад до витоків». Вона реалізована в провідних університетах США, зокрема 
в Гарвардському, для студентів негуманітарних спеціальностей і передбачає обов’язкове  
вивчення десяти курсів з п’яти основних сфер культури: три – з літератури та мистецтва, 
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два – з історії, два – із соціально-філософських наук, два – з природничої сфери, один – 
з мови і краєзнавства [4]. Така система освіти  дозволяє забезпечити студентам 
індивідуально-особистісний розвиток,  зорієнтувати їх на морально-етичні цінності, 
сформувати цілісне уявлення про розвиток суспільства як системи. 

Важливо, що в сучасному  українському суспільстві   вивчення соціально-
гуманітарних дисциплін  гармонійно поєднується із виховним вектором освітнього 
процесу в  університетах. За допомогою таких навчальних дисциплін, як історія України, 
філософія, політологія, соціологія, культурологія студент формує своє особисте 
уявлення про світ та місце у ньому людини.  

Необхідність адаптації людини до нових реалій, її соціалізація значною мірою 
здійснюється через освіту, зокрема шляхом формування загальних компетентностей. В 
статті 1 Закону України «Про освіту» надано визначення: «компетентність - динамічна 
комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших 
особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити 
професійну та/або подальшу навчальну діяльність» [2]. 

Отже, компетентності майбутніх фахівців  - це результат певним чином 
організованого освітнього й виховного процесу. Саме гуманітарні дисципліни 
максимально забезпечують формування широкого набору соціальних, культурних, 
громадянських та інших  загальних компетентностей, сприяють соціалізації та адаптації 
до життя в суспільстві.  Гуманітарна складова є важливим і  необхідним елементом 
сучасного освітнього процесу  в технічних ВНЗ, адже  у статті 47 Закону України «Про 
вищу освіту» зазначається:  «освітній процес - це інтелектуальна, творча діяльність у 
сфері вищої освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі … та 
спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших 
компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої 
особистості» [1]. 

Сьогодні в процесі поширення системи європейських цінностей конче важливо 
зберігати українські традиції, культурні та історичні надбання, спадщину минулих 
поколінь. Саме на їх  досвіді – на досягненнях та прорахунках  української минувшини, 
варто виховувати сучасного громадянина,  який добре знається на власній історії, 
поважає минуле, вміє співставляти, аналізувати, врівноважено і толерантно ставитися до 
подій  та діяльності персоналій на різних періодах історії. Ці вміння спрямовані і на 
здатність об’єктивного оцінювання подій сучасного, формуванню загальних 
компетентностей. 

Таким чином,  одним із актуальних та провідних напрямків сучасної Вищої освіти 
в Україні є її гуманізація, яка орієнтована на потреби суспільства. Гуманітарні навчальні 
дисципліни в технічному ВНЗ  є одним із головних пріоритетів і органічною 
компонентою освітнього процесу,  що формує свідомого та відповідального 
громадянина, готує висококваліфікованих спеціалістів, конкурентоздатних, 
компетентних фахівців,  знання та вміння яких будуть сприяти процесам євроінтеграції 
України. 

Література: 1. Закон України «Про Вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII 
[Електронний ресурс]// Сайт Міністерства освіти та науки України. - Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2.; 2. Закон України «Про освіту» від 
05.09.2017 № 2145-VIII [Електронний ресурс] - Режим доступу: 
http://osvita.ua/legislation/law/2231/; 3. Карпінський  І. Ю. Роль гуманітарних дисциплін в 
формуванні сучасного інженера [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/karpinsky.php; 4. Ковальова О.В., Брило Ю.М. 
Гуманітарна університетська освіта: аналіз зарубіжних тенденцій [Електронний ресурс] 
- Режим доступу: http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/1956/1/% B9.pdf; 5. 
Сиволога В. Ф Гуманізація та гуманітаризація Вищої освіти [Електронний ресурс]. - 
Режим доступу:  http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/4835/1/266-286.pdf 
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Харківська гімназія  № 163 Харківської міської ради Харківської області 

Поширення Болонського процесу на освітню систему України та інтеграція у 
світовий освітній простір суттєво змінило методологію та тенденції розвитку 
навчального процесу в установах різного ступеня. Свобода пересування, розширення 
можливостей з набуття освіти та отримання роботи в межах країн Європейського Союзу 
зумовлює необхідність трансформаційних процесів сучасної вітчизняної системи освіти. 
З цього приводу актуальним є дослідження освітніх систем країн Європейського Союзу 
з метою визначення основних спільних рис, нормативів та напрямів розвитку для 
подальшого впровадження в сучасний освітній процес країни [1]. 

Об’єкт методологія викладання інформаційних технологій. 
Предмет процес викладання дисципліни як складова процесу створення єдиного 

освітньо-інформаційного простору навчального закладу та його інтеграція в освітній 
простір країн Європейського Союзу. 

Мета аналіз методології викладання як складової єдиного освітньо-
інформаційного простору навчального закладу та виявлення у процесі викладання 
дисципліни шляхів інтеграції у сучасні освітні системи. 

Методологія сучасного викладання інформаційних технологій спрямована на 
формування навичок вільного орієнтування у сучасному інформаційному просторі, 
командного виконання проектів та застосування творчого підходу до вирішення завдань. 

Основною метою викладення дисциплін з інформаційних технологій є 
формування системи фундаментальних теоретичних знань щодо сучасних 
інформаційних систем і технологій та їх практичного використання під час вирішенні 
конкретних завдань. 

До задач курсів, які пов’язані з комп’ютерними науками належать: ознайомлення 
з програмними і апаратними засобами персональних комп’ютерів; вивчення сучасного 
стану і тенденцій розвитку інформаційних технологій; опанування сучасних 
інструментів щодо обробки текстової, табличної, графічної інформації; вивчення 
принципів та практичних прийомів обробки нечітко структурованої інформації 
гібридного типу; опанування принципів роботи з інформаційними системами щодо 
підготовки презентацій; засвоєння концептуальних положень системного підходу при 
дослідженні та розв’язанні технічних та організаційних проблем; застосування 
методології системного аналізу для розв’язання прикладних завдань. Предметом 
дисципліни є технічні, технологічні та організаційні особливості інформаційних систем, 
що допомагають у розвитку системно-аналітичного мислення. 

Викладання дисциплін з кластера інформаційних технологій передбачає 
формування наступних компетенцій: здатності до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел; навичок засвоєння нових знань, володіння сучасними 
інформаційними технологіями; базових світоглядних знань, здатності до абстрактного, 
системного і критичного мислення, аналізу та синтезу; базових знань в галузі 
інформатики й сучасних інформаційних технологій, навичок використання програмних 
засобів і навичок роботи в комп'ютерних мережах, навичок створення баз даних і 
використання інтернет-ресурсів; цілісної системи математичних знань, методів 
математичного моделювання, які необхідні для комплексного розв'язання задач 
практичного змісту, навичок дослідження реальних процесів та прийняття оптимальних 
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рішень; здатності використовувати навички роботи з комп’ютером та знання й уміння в 
галузі сучасних інформаційних технологій для рішення експериментальних і практичних 
завдань; навичок застосовування математичних знань для освоєння теоретичних основ і 
практичного застосування методів аналізу; здатності застосування отриманих знань та 
набутих навичок в практичній діяльності. 

Одним з необхідних шляхів інтеграції у сучасні освітні системи є створення 
єдиного інформаційного освітнього простору.  

Досліджуючи інформаційний простір навчального закладу можна казати про 
єдиний освітньо-інформаційний простір (ЄОІП) – це система, яка: 

 включає матеріально-технічні, інформаційні та кадрові ресурси; 
 забезпечує автоматизацію управлінських і педагогічних процесів, узгоджену 

обробку та використання інформації, повноцінний інформаційний обмін;  
 припускає наявність нормативно-організаційної бази, технічного та 

методичного супроводу [2]. 
До користувачів ЄОІП належать: адміністрація, науково-викладацький склад, 

студенти та батьки. Засоби, що складають ЄОІП університету можна розділити на три 
групи: організація та управління; комунікації; навчання. 

Від ЄОІП навчального закладу слід вимагати максимально повного забезпечення 
інформаційних потреб учнів, викладачів, співробітників, наявності гнучких механізмів 
для впровадження нових технологій в процес освіти, задоволення сучасних вимог 
демократичності, економічності та надійності. 

Чіткіше визначення ЄІОП можна отримати, розглядаючи його з точко зору 
технічних наук. ЄІОП є сукупністю баз і банків даних, технологій їх ведення та 
використання, інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, що функціонують на 
основі єдиних принципів і за загальними правилами, що забезпечує інформаційну 
взаємодію організацій і громадян, а також задоволення їх інформаційних потреб. Іншими 
словами єдиний інформаційний простір складається з таких основних компонентів:  

– інформаційні ресурси, що містять дані, відомості і знання, зафіксовані на
відповідних носіях інформації; 

– організаційні структури, що забезпечують функціонування і розвиток єдиного
інформаційного простору, зокрема, збір, обробку, зберігання, поширення, пошук і 
передачу інформації;  

– засоби інформаційної взаємодії громадян і організацій, що забезпечують їм
доступ до інформаційних ресурсів на основі відповідних інформаційних технологій, що 
включають програмно-технічні засоби та організаційно-нормативні документи.  

Створення ЄІОП навчальних закладів сприяє створенню єдиного інформаційного 
простору на рівні всієї держави, цілями якого є входження країни в світове інформаційне 
співтовариство; збереження інформаційного суверенітету країни та зміцнення 
державності  [3]. 

Якщо розглядати методологію викладання інформаційних технологій в рамках 
єдиного інформаційного простору навчального закладу з ідеалістичного підходу, слід 
казати про те, що викладання дисципліни є одним з факторів формування інформаційно-
освідченої особистості. В цьому ракурсі необхідно розглянути наступні питання [4]: 

Якість викладання, яка може бути оцінена показниками успішності учнів. 
Доступність методичного матеріалу, яка забезпечується наявністю варіантів у 

електронній бібліотеці та читальному залі. Крім того кілька екземплярів в твердій копії 
наявні на занятті, а версія адаптована для поточного навчального року в електронному 
варіанті скопійована на комп’ютери, за якими працюють учні. Під час викладання 
дисципліни не слід забувати про конспектування як занотовування основних думок та 
питань. 
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Повнота тематики викладання та зв'язок вмісту дисципліни з іншими 
дисциплінами, яка забезпечується завдяки складанню навчальних планів та моніторингу 
робочих планів дисциплін. 

Університетська освіта передбачає ширше за тематикою викладання дисциплін, 
тому не дивлячись на нестачу часу та іноді недостатню підготовку контингенту 
необхідно намагатися розширити світогляд студента, навіть у такій суто технічній 
дисципліні як інформатика. Крім методологій вирішення конкретних задач засобами 
інформаційних технологій у тематику дисципліни включені основні поняття 
інформатики та призначення інформації у житті людини взагалі, стисла історія 
виникнення та розвитку інформаційних технологій з викладенням цікавих фактів. 

З іншого боку під час захисту конкретних робіт студентами треба звертати увагу 
не тільки на правильність розв’язання та її реалізацію засобами ЕОМ, а також на 
правильність пояснення ходу вирішення задачі та аналізу отриманих результатів. 

Можна розглядати інтеграцію ЄІОП навчального закладу в загальний 
інформаційний простір країни через основні види діяльності професорсько-
викладацького складу: навчально-освітнью роботу (сам процес викладання як передача 
знань та вмінь членам суспільства, що є запорукою їх успішного входження у ЄІП країни 
та світу); науково-дослідницьку роботу (будь яке дослідження починається з аналізу 
попередніх робіт, тобто ознайомленням з певною частиною інформаційного простору, а 
закінчується апробацією результатів дослідження, тобто певним внеском у 
інформаційний простір); нарешті, профорієнтаційну роботу (активна інтеграція в 
інформаційнино-освітній простір середніх та спеціальних навчальних освітніх закладів); 
впровадження сайтів навчальних закладів та його складових (забезпечення досяжності 
через інформаційні комунікаційні системи даних результатів вище названих видів 
діяльності) [4]. 

Висновки. Викладання інформаційних технологій є основою для підвищення 
ефективності використання студентами сучасних інформаційних систем, а тому є 
запорукою входження студентів у ЄІОП університету та ЄІП країни та світу. 

Література: 1 Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Освітні системи країн 
Європейського Союзу: загальна характеристика : навчальний посібник / С.О. Сисоєва, 
Т.Є. Кристопчук; Київський університет імені Бориса Грінченка. – Рівне : Овід, 2012. – 
352 c. : ISBN 966-8179-77-8 2 Подковырова О.Н. Единое информационное пространство 
вуза: принципы, задачи, структура // Журнал «Интеграция образования» №4, 2010г. 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/edinoe-
informatsionnoe-prostranstvo-vuza-printsipy-zadachi-struktura 3 Коростылёва С.В. 
Актуальные проблемы информационного права, 2011г., [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http://elib.me/informatsionnoe-pravo-nauka/edinoe-informatsionnoe-prostranstvo-
ponyatie-47739.html 4 Солодовник Г.В., Мироненко В.В. Методологія викладання 
інформатики в рамках єдиного інформаційного простору університету // 70-та науково-
методична конференція. Тези доповідей, ХНУБА, 2015р. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАКЕТІВ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ  
ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Доц. Тимченко І.В., доц. Гречко Н.В.  
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Представлення даних на моніторі комп'ютера в графічному вигляді вперше було 
реалізоване в середині 50-х років для великих ЕОМ, що застосовувалися в наукових і 
військових дослідженнях. З тих пір графічний спосіб відображення даних став 
невід'ємною приналежністю переважного числа комп'ютерних систем, особливо 
персональних. Існує спеціальна область, що вивчає методи і засоби створення і обробки 
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зображень за допомогою програмно-апаратних обчислювальних комплексів, – 
комп'ютерна графіка, яка має застосування в самих різних сферах людської діяльності. 
Для прикладу назвемо наукові дослідження (візуалізація математичних даних, інших 
даних),  дослідно-конструкторські розробки,  розробки в інженерній, видавничій, 
рекламній справі тощо. На цей час у галузі інформатики та інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) найбільш динамічно розвиваються комп’ютерні 
графічно-інформаційні технології. Вони невпинно розширюють свою методологічну 
основу, інструментальну базу й сферу застосування, охоплюючи все ширше коло 
найрізноманітніших галузей діяльності людини. При цьому основним функціональним 
реалізатором таких технологій є комп’ютерна графіка – їх видовищна та 
багатофункціональна складова, що найлегше сприймається, найшвидше обробляється і 
засвоюється людиною, і головне – повною мірою відповідає природнім психологічним 
особливостям сприйняття людиною навколишнього середовища. 

Фундаментальне значення комп’ютерно-графічної підготовки в епоху масової 
інформатизації суспільства загалом і освіти зокрема, вже не викликає сумнівів. Вплив 
комп’ютерної графічної підготовки на формування творчої особистості не випадковий, 
оскільки відомо, що оптико-моторний гнозис у людини за інформаційною потужністю 
на кілька порядків  перевищує логіко-вербальну компоненту. Тому відтворення образів 
комп’ютерної графіки у свідомості через співвідношення геометричних форм, кольорів, 
масштабів, текстур, а також швидкостей їх зміни створює передумови для динамічного 
розвитку геометричного (просторового) мислення та ефективного засвоєння нової 
інформації. 

Теоретичною й методологічною основою комп’ютерної графіки є всі розділи 
математики, фізика, основи інформатики та обчислювальної техніки, формальна логіка, 
теорія побудови алгоритмів, основи програмування, образотворче мистецтво, креслення 
та багато інших. Комп’ютерна графіка є творчим додатком здобутих у зазначених 
дисциплінах знань, розширенням і закріпленням їх та  стимулом більш ґрунтовного 
вивчення змістового матеріалу загальнотеоретичних дисциплін. Більше того, 
комп’ютерну графіку, як і інформатику в цілому, необхідно оцінювати з позицій 
подальшої практичної корисності набутих у процесі навчання знань, умінь і навичок у 
самостійній продуктивній діяльності молодої людини. 

Окремим предметом вважається тривимірна (3d) графіка, що вивчає прийоми і 
методи побудови об'ємних моделей об'єктів у віртуальному просторі. Як правило, в ній 
поєднуються векторний і растровий способи формування зображень. Особливості 
колірного обхвату характеризують такі поняття, як чорно-біла і кольорова графіка. На 
спеціалізацію в окремих областях вказують назви деяких розділів: інженерна графіка, 
наукова графіка, web-графіка та інші. 

Учбова дисципліна комп'ютерна графіка, що входить до загального блоку     
дисциплін, – архітектурне проектування і сучасні технології, необхідна менеджерові для 
практичної діяльності за фахом. Предметом даного курсу графіки є  створення 
комп'ютерних геометричних моделей  проектування 3-х мірних графічних моделей в 
пакеті і виконання наочних демонстраційних зображень засобами графічного пакету 
Inkscape. 

Inkscape – це векторний графічний редактор на основі формату SVG, який 
називають прямим нащадком Sodipodi. Свою популярність програма набула завдяки 
тому, що дозволяє створювати ілюстрації різної складності. Inkscape містить булеві 
операції з формами (сума, пересічення, різниця, XOR), динамічний offset, підтримка 
letter-spacing, фігури, контури, текст, маркери, клони, альфа-канал, трансформації, 
градієнти, текстури і угрупування. Inkscape також підтримує метадані Creative Commons, 
правку вузлів, шари, складні операції з контурами, векторизацію растрової графіки, текст 
по контуру, заверстаний у фігуру текст, редагування xml-даних безпосередньо і багато 
що інше. Додані також можливості імпорту векторних зображень формату Adobe 



283 

Illustrator (AI), Postscript і Encapsulated Postscript (PS і EPS), Windows Metafile (WMF), 
Dia Diagram (DIA), Sketch Diagram (SK) плюс три десятки растрових. Інтерфейс 
редактора Inkscape дуже нагадує Coreldraw, навіть призначення клавіш багато в чому 
збігаються з тими, що прийняті в цій програмі. Це дуже зручно для тих, хто хоче 
використовувати вільно поширюваний аналог Coreldraw не лише в середовищі Windows, 
але й в інших операційних системах, включаючи Linux.   Графічний редактор Inkscape 
має розширення  файлів SVG. 

Що таке  формат SVG? SVG (Scalable Vector Graphics standard/стандарт 
масштабованої векторної графіки) – формат на основі XML як засіб забезпечення 
векторної графічної підтримки для web-браузерів. Технологія дозволяє об'єднати разом 
текст, графіку, анімацію і інтерактивні компоненти. У форматі існують три типи 
графічних примітивів – форми, растрові малюнки і текст.  Традиційно, в інтернеті 
використовуються растрові зображення (наприклад, JPG або GIF). Основним недоліком 
растрових зображень є те, що вони дуже великі для швидкої передачі каналами зв'язку з 
низькою швидкістю або ці зображення низької якості через надвисоку міру стискування. 
Для вирішення цієї проблеми компанія Macromedia розробила Flash формат. Не 
зважаючи на те, що Flash сповна непогано вирішує основні проблеми, властиві 
растровим зображенням, деякі користувачі вважають неприйнятними те, що сам формат 
і концепція і темпи його розвитку залежать виключно від компанії Macromedia. Для 
усунення цієї несправедливості і надання вільної можливості використання векторної 
графіки, W3c розробило формат файлу SVG. SVG – це вільний векторний формат. 
Більшість специфічних форматів файлів зображень відкриваються лише тією 
програмою, в якій вони були створені, а для сумісності з іншими програмами 
використовуються спеціальні конвертери, у тому числі утиліти для конвертації в 
загальновизнані формати. Форматом SVG є опис XML і CSS. Таким чином, svg-файли 
можна відкривати і редагувати в будь-якому текстовому редакторові ASCII. 

Література: 1. Обробка і аналіз цифрових зображень з прикладами на Inkscape  і 
IMAQ Vision / Ю.В. Візільтер и інш. - М.: ДМК Прес.– 2016 р. - 464 c.; 2. Р. Гильмутдинов 
и др.. Введення в цифрову обробку зображень. Методи фільтрації і стискування 
зображень: Навчальний посібник/Гильмутдинов Р., Веселов А. И., Ястребов В. А., 
Тюрликов А. М. – Видавництво: ГУАП,  2015. 

ХАРАКТЕРИСТИКА МОЖЛИВОСТЕЙ І ВІДМІННОСТЕЙ СИСТЕМ САПР 
ФІРМИ AUTODESK ДЛЯ  ПРОЕКТУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ 

Доц. Тимченко І.В., доц. Гречко Н.В. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

AutoCAD  і Revit є найбільш популярними САПР для створення 2d-креслень 
(наприклад, планів поверхів, фасадів, деталей і т. д.), 3d-моделей і об'єктів, 
конструкторської документації і візуалізованих зображень. Хоча між Revit і AutoCAD  
існує багато відмінностей, обидві програми часто використовуються в межах однієї 
організації. Основна відмінність полягає в тому, що AutoCAD використовується, 
головним чином, як засіб креслення для створення базової геометрії, що відповідає 
реальному життю, тоді як Revit застосовується для створення геометрії, яка містить 
реальні дані, тому і використовується термін «інформаційне моделювання будівель» 
(BIM). 

Можна зробити короткий огляд цих систем наступним чином: 
Revit – програма для інформаційного моделювання будівель для архітекторів, 

інженерів, підрядчиків і проектувальників. Створення єдиної моделі з врахуванням 
реальних даних. Чудово підходить для моделювання, виявлення конфліктів і управління 
змінами.  
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AutoCAD – популярне комерційне програмне забезпечення для 2d- і 3 d –САПР. 
Надає можливості створення базової геометрії, яка відповідає реальним даним; чудово 
личить для створення креслень з точними лініями, наприклад для деталей фасадів. 
Розглянемо деякі відмінності між підходами до проектування в AutoCAD і Revit. У 
AutoCAD при твердотілому моделюванні, модельоване «тверде» тіло виходить шляхом 
обробки первинного об'єкту,  яке як і в Revit створюється витягуванням, обертанням або 
апроксимацією.  Потім, засобами зняття фасок, закруглення граней, відніманням або 
підсумовуванням з іншими об'єктами, або ж різанням. Після завершення наприкінці 
отримують якесь вельми складне тіло, якому зіставлений його цілісний інтегрований 
опис. Всі об'єкти, які використовувалися для його створення, зникають, або ж 
зливаються в загальний опис. Історія створення зберігає ці об'єкти, але лише до 
збереження файлу або виключення комп'ютера. 

У Revit модельоване тіло теж створюється шляхом віднімання і складання 
початкового тіла з допоміжними. Проте, на відміну від AutoCAD, в якому всі тіла 
однакові, і, що від чого віднімати визначає користувач під час процедури, в Revit окремо 
створюються тіла видимого класу і тіла, які є елементами віднімання. У моделі 
зберігаються всі тіла в тому вигляді, в якому вони були створені, а також зберігаються 
всі визначальні форму початкові контури, з яких все витягувалося, крутилось 
й апроксимувалося. Параметри цих контурів можуть параметрично зв'язуватися з іншою 
графікою.  

Детальний огляд ключових можливостей можна звести до таблиці 1. 

Таблиця 1 – Ключові можливості програм Revit та AutoCAD 

Revit AutoCAD 

Інструменти 
Проектування на основі 

інтелектуальної 3d-моделі 
Професійні інструменти 

креслення і випуску 
документації 

Робочий процес 

В процесі моделювання матеріали 
(наприклад, креслення і специфікації) 

створюються на базі єдиної моделі. 
Зміни відбиваються на всіх видах 

моделі, а суміжні і зв'язані елементи 
автоматично оновлюються для 
збереження існуючих зв'язків 

Підтримка робочого процесу 
креслення, при якому 

здійснюється незалежне 
створення і редагування 

креслень 

Платформа Доступно для Windows Доступно для Windows і Mac 

Підтримка DWG™ Імпорт і експорт файлів DWG 

Вбудована підтримка файлів 
DWG – підтримка 

попередніх версій програми з 
різними файлами DWG 

Моделювання 

Всі основні елементи будівлі, а також 
вся корисна інформація (зокрема, про 
виробника, модель, ціну, конструкцію 

і етап виробництва) 

Процеси Оптимізація креслярських операцій, 
що повторюються 

Розрахунки і аналіз Різні можливості розрахунків і 
аналізу 

Документація Створення наборів конструкторської 
документації 

Створення наборів 
конструкторської 

документації 
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Таблиця 2 –  Результати порівняльного аналізу САПР 

Можливості програми Revit 
Architecture 

AutoCAD 
Architecture 

Створення 3d-моделі будівлі + + 
Автоматичне формування розрізів, фасадів, вузлів + + 
Параметризація компонентів + + 
Автоматичне складання специфікацій + + 
Можливість візуалізації + + 
Автоматичне маркування приміщень + + 
Підтримка експорту у форматах DWG, DXF, DGN і IFC + + 
Централізоване зберігання даних проекту + + 
Розширені можливості редагування 2d-креслень – + 
Розрахунок енергоспоживання будівель + – 
Формування комплексної BIM-моделі будівлі + – 

У цілому за результатами порівняння можна зробити висновок про те, що обидва 
представлені продукти Autodesk володіють основними функціями автоматизації, 
необхідними для прискорення процесу розробки проектної документації в будівництві, 
не дивлячись на деякі відмінності в способах реалізації даних функцій. Проте, продукти 
з комплексу Autodesk Revit, в т.ч. Revit Architecture, засновані на технології BIM, що 
значно спрощує взаємодію між проектувальниками в суміжних дисциплінах і усуває 
можливість конфлікту між рішеннями, що приймаються ними, оскільки при даній 
технології моделювання будівля і все, що має до неї відношення, розглядається як 
єдиний об'єкт. Таким чином, освоєння і активне використання проектними організаціями 
продукту Autodesk Revit Architecture є перспективнішим завдяки вживанню BIM 
технологій.  

Література: 1.  AUTODESK REVIT 2015. Комп'ютерне проектування будівель. 
Ланцов А.Л., ДМК прес, 2015.; 2.Лоу, Аверілл М.; Кельтон, В. Девід. Імітаційне 
моделювання. Класика CS; СПб: Пітер - М., 2015. - 848 с. ; 3. Шеєр, Август-Вільгельм. 
Моделювання бізнес-процесів; Срібні нитки - М., 2016. - 219 с. 
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аспірант Терещенко В.В. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

кандидат фізико-математичних наук, доцент Терещенко В.Л. 
Філія «Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»» 

Період розвитку сучасного суспільства характеризується значним впливом на 
нього комп’ютерних технологій, які проникають в усі сфери людської діяльності, 
забезпечуючи розповсюдження інформаційних потоків у суспільстві та утворюючи 
глобальний інформаційний простір. Невід’ємною та важливою частиною цих процесів є 
інформатизація освіти. Одним із сучасних пріоритетів України, як і майже всього світу, 
є побудова орієнтованого на інтереси людей, відкритого для всіх і спрямованого на 
розвиток інформаційного суспільства [1]. Сучасний рівень розвитку науки, бурхливі 
процеси комп’ютеризації та автоматизації вимагають нового підходу до фахової 
підготовки молоді. Таким чином, набуває актуальності питання необхідності 
використання сучасних інформаційних технологій в освіті. 

Загальновідомо, що перспективність розвитку суспільства залежить від здатності 
його членів співіснувати у сучасному інформаійно-інноваційному просторі. Відповідно, 



286 

саме завдяки «радикальним нововведенням, що мають високий потенціал інноваційного 
розвитку», відбувається науковий прогрес [4], який спрямовується не лише на розвиток 
суспільства, а й на упровадження та використання новацій у різних галузях та сферах 
діяльності; зокрема й у організації навчального процесу. 

Згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність», інновації – це 
новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, 
продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністра-
тивного, комерційного або іншого характеру, які істотно поліпшують структуру та якість 
виробництва і (або) соціальної сфери [1]. Інформатизація (лат. information – пояснення, 
викладення) є одним із головних напрямів сучасної науково-технічної революції, на 
якому ґрунтується перехід від індустріального етапу розвитку суспільства до інформа-
ційного [3]. Це процес перебудови життя суспільства на основі використання достовір-
ного, вичерпного і своєчасного знання у всіх суспільно значущих видах діяльності.  

Інформатизація охоплює три взаємопов’язаних процеси: 
1) комп’ютеризацію – удосконалення засобів пошуку та оброблення інформації;
2) інтелектуалізацію – розвиток здібностей, сприйняття і продукування

інформації, тобто підвищення інтелектуального потенціалу суспільства, в т.ч. 
використання засобів штучного інтелекту; 

3) медіатизацію (лат. mediatus – посередник) – удосконалення засобів збирання,
збереження і поширення інформації. 

Інформатизація освіти в Україні є одним із пріоритетних напрямів реформування 
[2]. У широкому розумінні – це комплекс соціально-педагогічних перетворень, 
пов’язаних з насиченням освітніх систем інформаційною продукцією, засобами й 
технологією, у вузькому – впровадження в заклади системи освіти інформаційних 
засобів, що ґрунтуються на мікропроцесорній техніці, а також інформаційної продукції і 
педагогічних технологій, які базуються на цих засобах. 

Однією із найістотніших складових інформатизації навчальних закладів є 
інформатизація навчального процесу – створення, впровадження та розвиток 
комп’ютерно орієнтованого освітнього середовища на основі інформаційних систем, 
мереж, ресурсів і технологій [3]. Головною її метою є підготовка фахівця до 
повноцінного життя і діяльності в умовах інформаційного суспільства, комплексна 
перебудова педагогічного процесу, підвищення його ефективності. 

Інформатизація освіти – це процес упровадження засобів нових інформаційних 
технологій у систему освіти, що надає можливість: 

1) удосконалення методології і стратегії добору змісту, методів і організаційних
форм навчання, що відповідають завданням розвитку особистості того, кого навчають, у 
сучасних умовах інформатизації суспільства; 

2) вдосконалення механізмів керування системою освіти на основі використання
автоматизованих банків даних науково-педагогічної інформації, інформаційно-
методичних матеріалів, а також комунікаційних мереж; 

3) створення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток
інтелектуального потенціалу того, кого навчають, на формування умінь самостійно 
здобувати знання, здійснювати інформаційно-навчальну, експериментально-
дослідницьку діяльність, різноманітні види самостійної діяльності з обробки інформації. 

Основні напрями реалізації стратегії розвитку інформаційного суспільства у 
галузі освіти в Україні було визначено ще у рамках Закону України «Про Основні засади 
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»: «забезпечення 
комп’ютерної та інформаційної грамотності населення, насамперед шляхом створення 
системи освіти, орієнтованої на використання новітніх інформаційно-комп’ютерних 
технологій у формуванні всебічно розвиненої особистості» [2]. Стратегічним завданням 
України починаючи з 2015 року планувалося входження до світового інформаційного 
суспільства за умови збереження політичної незалежності, національної самобутності й 
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культурних традицій. Підвищення якості освіти на основі розвитку і використання 
сучасних інформаційних технологій є одним із важливих кроків на цьому шляху [3]. 

Щорічно Державний комітет інформатизації України готує та подає до Кабінету 
Міністрів України звіти з висновками роботи галузі, про стан інформатизації регіонів 
України [3]. Аналіз стану інформатизації є основою для виявлення тенденцій руху 
суспільства в напрямку інформаційного суспільства. Дані цього аналізу за останні роки 
свідчать, що в Україні існують основні передумови для успішного використання 
інформаційних технологій в освіті: 

1) сформовані початкові правові основи інформаційного суспільства, які
регулюють суспільні відношення в частині створення інформаційних електронних ре-
сурсів, захисту прав інтелектуальної власності на них, впровадження електронного доку-
ментообігу; поступово вдосконалюється система управління інформаційною сферою; 

2) готується значна кількість висококваліфікованих спеціалістів по інформаційно-
комунікаційним технологіям, математиці, кібернетиці; 

3) постійно підвищується та поновлюється парк комп’ютерної техніки, сучасних
систем та засобів телекомунікації, зв’язку; 

4) динамічно розповсюджується Інтернет та впроваджуються елементи технології
електронного управління тощо. 

Однак значних успіхів у розвитку інформаційних технологій в освіті найближчим 
часом, за прогнозами експертів, очікувати не варто. Причиною цього є, перш за все, 
відсутність практичного досвіду ведення освітньої діяльності з використанням здобутків 
ІТ-галузі [3]. Так, на прикладі України, до основних причин відставання наступні: 

1) відсутність достатньо скоординованої державної політики щодо врегулювання
питання інформатизації в освітній сфері; 

2) недосконалість законодавства, що регулює політику інформаційно-
інноваційного розвитку; 

3) недостатній рівень підготовки фахівців у освітній галузі.
Рівень виконання Національної програми інформатизації України показує, що по 

всіх напрямках та задачах зроблено не зовсім те, що було заплановано, або не в повному 
обсязі [3]. Це відбулося не тільки завдяки кризовому стану економіки, а і переважно 
через відсутність системного підходу до планування та організації в рамках 
Національної програми інформатизації України. Відсутність послідовної державної 
політики в Україні призвела до спонтанного розвитку лише окремих фрагментів 
інформаційного суспільства, не вирішивши головної задачі – підйому економіки, 
освітнього рівня та благоустрою життя громадян.  

Все ж варто зазначити, що з використанням інформаційних технологій 
можливості організації самостійної роботи учнів та студентів розширюватимуться. 
Самостійна робота з дослідницькою і навчальною літературою на паперових носіях 
зберігатиметься як важлива ланка самостійної роботи студентів загалом, але її основу 
тепер мусить становити самостійна робота з навчальними програмами, тестуючими 
системами, інформаційними базами даних. Ефективність використання засобів 
інформаційних технологій у навчальному процесі залежатиме від успішності 
розв’язання завдань методичного характеру, пов’язаних з інформаційним змістом і 
способом використання комп’ютеризованих систем навчання.  

Висновки 
1. Огляд напрямків реформування освіти і можливостей застосування

інформаційних технологій, дає підстави стверджувати, що вирішальним чинником 
досягнення основних цілей реформування освіти є її інформатизація. Ефективні системи 
інформатизації освіти можуть бути створені лише за умови спирання на дослідження, що 
здійснюються в системі освіти з урахуванням як сучасного стану, так і можливих 
трансформацій освіти у процесі її реформування, сучасного стану і перспектив розвитку 
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галузі інформаційних технологій, останніх досягнень педагогіки, психології та 
інформаційних технологій навчання. 

2. Необхідність упровадження інформаційних технологій у навчально-виховний
процес не викликає сумнівів. Однак варто зазначити, що нині у сфері освіти склалася 
своєрідна ситуація: можливості комп’ютера величезні, але серйозного впливу на масову 
практику освіти, поки що не спостерігається. Причина полягає, насамперед, у тому, що 
методичні основи використання інформаційних технологій навчання потребують 
поглибленого дослідження. Відповідно, актуальним напрямом подальшої розробки 
окресленої проблеми залишається пошук шляхів підвищення ефективності застосування 
інформаційних технологій в освіті. 

Література: 1. Женевська Декларація принципів [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://apitu.org.ua/wsis/dp; 2. Закон України «Про Основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16; 3. Биков В.Ю. Сучаснi 
завдання iнформатизацiї освiти / В.Ю. Биков // Iнформацiйнi технологiї i засоби 
навчання. – 2017. – № 1 – [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://www.ime.edu-
ua.net/em.html; 4. Бова Т.В. Формування механізму державного управління 
функціонуванням національної інноваційної системи / Т. В. Бова // Економіка та 
держава. – 2010. – № 4. – С. 132–134 

ВПЛИВ БІЗНЕС-ГРИ CASH FLOW НА ТИП МИСЛЕННЯ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ 

Канд. екон. наук, доцент Федорова В.О. 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Найбільш ефективним способом покращення процесу навчання та підвищення 
якості засвоєння навчального матеріалу студентами є наявність в них мотивації. Тому 
для вищих навчальних закладів постає завдання пошуку засобів, що спонукають 
студентів до активної пізнавальної діяльності. 

Одним з таких засобів є впровадження у навчальний процес студентів-економістів 
настільної бізнес-гри Cash flow, засновником якої є американський бізнесмен, інвестор 
та автор книг із самовдосконалення Роберт Кійосакі. Згідно з його теорією всіх людей, 
що працюють або займаються бізнесом, можна розподілити на чотири психологічних 
типи за їх відношенням до роботи: 

– найманий працівник;
– спеціаліст;
– бізнесмен;
– інвестор.
Наймані працівники прагнуть до стабільності, безпеки та отримання гарантій, 

тому при виборі роботи керуються стабільним розміром заробітної плати й мінімаль-
ними ризиками. Відповідають за поточну діяльність підприємства. Формулу співвідно-
шення затрат часу до доходу найманих працівників можна описати як «час = гроші».  

Спеціалісти знають собі ціну, прагнуть до самостійного вирішення проблем на 
роботі, якісно виконують свою роботу, можуть самостійно організовувати свій робочий 
процес та продавати свої послуги. Працюють трохи менше, ніж наймані працівники, 
однак для них також діє формула «час = гроші». 

Бізнесмени організовують свій власний бізнес, створюють робочі місця для інших 
двох категорій та отримують значно більше грошей. Мають можливість приділяти своїй 
діяльності ще менше часу, хоча повністю залишити бізнес без нагляду не можуть. Для 
цієї категорії вірна наступна формула співвідношення затрат часу до їхнього доходу «час 
інших людей = гроші». 
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В свою чергу, інвестори зазвичай отримують пасивний дохід. До них можна 
віднести фінансистів, банкірів, власників акцій тощо. Для цієї категорії вірна наступна 
формула співвідношення затрат часу до їхнього доходу «гроші = гроші». 

Головною відмінністю інвесторів від інших трьох категорій людей полягає в 
умінні створювати активи. 

Гра студентів-економістів у Cash flow навчить умінню відрізняти активи від 
пасивів, створювати активи. На початку гри студенти знаходяться на тому рівні, коли 
вони мають стабільну роботу і заробітну плату, тобто є найманими працівниками. 
Поступово в процесі гри вони переходять на більш високий рівень з сектору найманих 
працівників у сектор інвесторів. Тобто мета гри – вийти на велике коло, не попавши при 
цьому в боргову яму. Одна година гри прирівнюється до десяти років життя. В процесі 
гри тренер пояснює помилки гравців та вчить, як уникнути збитків та найбільш швидким 
способом потрапити на велике коло. Якщо в реальному житті студенти бояться 
ризикувати, брати під відсотки банківський кредит, інвестувати, то в процесі гри вони 
мають таку можливість. 

Впровадження гри у навчальний процес майбутніх фахівців з економіки 
сприятиме: 

– вивченню психології бізнесменів та інвесторів, навичок ведення бізнесу;
– виявленню власних обмежень щодо управління грошовими коштами;
– розвитку кмітливості та зміні типу фінансового мислення;
– баченню можливостей зі створення активів;
– підвищенню фінансової грамотності;
– розумінню фінансової свободи, знанню способів формування пасивного доходу;
– отриманню знань про інструменти фондового ринку та ринку нерухомості, ролі

заощаджень; 
– вивчення правил поводження з грошовими коштами, грамотного збільшення

капіталу; 
– отриманню навичок ведення власного бюджету;
– отриманню інформації щодо усіх можливих способів заробітку грошових

коштів; 
– підвищенню зацікавленості до процесу навчання;
– отриманню додаткових теоретичних знань та практичних навичок.
Дана гра дозволяє дізнатися, як думки людини впливають на її досягнення у житті. 

Під час першої гри можна визначити теперішній склад мислення студентів-економістів. 
Під час подальших ігор студент прагне змінити склад мислення під керівництвом 
тренера. 

Таким чином, упровадження гри в навчальний процес майбутніх фахівців з 
економіки сприятиме розумінню ними принципів інвестування та капіталовкладення, 
зміні типу фінансового мислення. 

Література: Кийосаки Р.Т. Богатый папа, бедный папа / Р.Т. Кийосаки, Л.Л. 
Шэрон; [перевод с английского Е.А. Мартинкевич]. – [6-е изд.]. – Минск : Попурри, 2011. 
– 396 с.

НІДЕРЛАНДСЬКА СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЖЛИВОСТІ 
 ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІ ПОСЛУГИ УКРАЇНИ 

Канд. екон. наук, доц. Федотова Т.А., студ. Байдужа М.А. 
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара 

У наш час невід’ємною частиною життя кожної людини, компанії та навіть 
країни, є наявність фактору освіти. Адже освіта – запорука успіху, не тільки 
економічного, гарного та цікавого життя. Спираючись на те, що наша країна обрала 
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пріоритетом визнання європейської інтеграції і активно розробляє концепції розвитку 
вищої освіти, висуває нові актуальні завдання перед вищою школою, буде доречним 
розглянути прикладом особливості нідерландської освіти.  

Не є таємницею те, що наявність якісного освітнього простору необхідна для 
забезпечення високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, потреб 
суспільства, ринку праці у кваліфікованих фахівцях. Все це досягається за допомогою 
впровадження інноваційних методів освіти. Проблематику розвитку інноваційних 
процесів в освіті присвячено велику кількість досліджень таких вчених як: Веллас В., 
О.А. Карпюк, В.Г. Кремень, І.П. Підласий, Л.С. Подимова, С.Д. Поляков, А.І. Пригожін, 
В.І. Рибакова, С.О. Сисоєва, А.В. Хуторской та ін. 

Мета роботи полягає в аналізі особливостей освіти в Нідерландах та можливості 
впровадження даної системи в освітні послуги України. 

Нідерланди відомі нам як країна, яка має високі стандарти, розвинені технології, 
особливо, що стосується екології, комфортний спосіб життя і, найголовніше, вона 
користується великим попитом серед студентів з багатьох європейських країн світу для 
отримання якісної вищої освіти. Нідерландські вузи вже дано виробили свою модель 
успіху в навчанні студентів. Кожен університет гарантує: 

— індивідуальний підхід та увагу кожному студенту; 
— міжнародний контекст (у вивченні предметів та навчанні студентів з різних 

країн світу); 
— практичні знання 
— soft skills (навички презентацій, ведення переговорів, проходження інтерв’ю); 
— вивчення іноземних мов  [1]. 
Такий комплексний підхід до навчання створює солідне підґрунтя для 

професійного розвитку та побудови кар’єри після отримання освіти в Нідерландах. 
Контингент міжнародних студентів підтверджує цінність цих знань. Серед них 
надзвичайно багато студентів з економічно та соціально успішних країн – Німеччини, 
Бельгії, Данії, Норвегії та Швеції, на це впливає відносно не велика плата за навчання. 
Обов’язковим елементом бакалаврської освіти в Нідерландах є проходження піврічної 
або річної практики. Це дозволяє студентам не лише застосувати отримані знання, але й 
встановити професійні контакти з індустрією, в якій вони планують працювати після 
закінчення вузу. 

Нідерланди пропонують студентам високі стандарти життя та інфраструктуру у 
будь-якій частині країни. Також, міжнародні студенти мають можливість обирати серед 
25-ти міст, де студенти складають приблизно третину населення. Країна має широкий 
вибір англомовних програм рівнів бакалаврату та магістратури, що дає змогу вільно 
спілкуватися англійською з більшістю мешканців країни, тобто мінімізується 
можливість мовного бар’єру [1].  

Якщо ж порівнювати стан освіти в Україні та Нідерландах, то можна побачити дві 
протилежні картини. Економічна стабільність в країні має найбільший вплив на сферу 
освіти, адже, проаналізувавши становище нашої країни в цілому, ми спостерігаємо, що 
кожного року кількість студентів значно зменшується, що пов’язано з нестабільним 
економічним кліматом у нашій державі. Також, в нас присутня демографічна криза, 
низький рівень платоспроможності громадян, складність вступної компанії у вищі 
навчальні заклади та застаріла система освіти, яка поступово модернізується [2].  

Євроінтеграційні процеси стимулюють до інтенсивнішого розвитку вищої освіти 
в нашій країні, яка виступає одним із визначальних чинників відтворення 
інтелектуальних і продуктивних сил суспільства, розвитку духовної культури 
українського народу, запорукою майбутніх успіхів у зміцненні й утвердженні авторитету 
України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави. 
Державна та освітня політика мають бути спрямованими не лише на розв’язання 
актуальних проблем і першочергових та невідкладних завдань, які б не лише сприяли 
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успішній інтеграції в європейський простір вищої освіти, але й мінімізували потенційні 
негативні наслідки для нашого суспільства [2]. Пріоритетними напрямками державної 
політики України щодо розвитку вищої освіти є: особистісна орієнтація вищої освіти, 
формування національних і загальнолюдських цінностей, створення для громадян рівних 
можливостей у здобутті вищої освіти, постійне підвищення якості освіти, оновлення її 
змісту та форм організації навчального процесу, запровадження освітніх інновацій та 
інформаційних технологій. 

Отже, нідерландська система освіти являє собою гарний приклад якісної, цілісної 
та сучасної системи. Насамперед, їй притаманне трендове поняття адаптивного 
навчання, тобто враховуються потреби кожного студента, його вік, інтереси, а також 
можливості. Такий вид навчання необхідний не лише тим, хто не має можливості 
фізично дістатися до навчального закладу, а й тим, хто не готовий, або не хоче 
спілкуватися, але має бажання отримувати той самий обсяг необхідний обсяг знань, що 
й інші. Адаптивність передбачує можливість вибору оптимальних для його особистості 
інструментів навчання та обсяг знань, які він має отримати. Крім модернізації освіти в 
цілому на державному рівні, саме індивідуальний підхід та увага до кожної особистості 
окремо потрібно впроваджувати та покращувати, опираючись на приклад Нідерландів. 

Література: 1. Independent Student Advisors. Вища освіта в Нідерландах 
[Електронний ресурс] // Режим доступу - http://yourinsa.com/ua/2013-08-07-14-58-
42/niderlandi.; 2. Денисенко М.П., Бреус С.В. Вища освіта в Україні: проблеми та 
перспективи [Електронний ресурс] // Режим доступу - 
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/3819/1/20170104_Denysenko_17-24.pdf 

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕБУДОВИ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНІ 
ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ В АСПЕКТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

Канд. екон. наук, доц. Федотова Т.А., Любавіна Д.П. 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

Нововведення в освіті пов‘язані із загальними процесами у суспільстві, 
глобалізаційними та інтеграційними суперечностями. Інновації в освіті - це процес 
творення, оновлення та запровадження в освітній практиці ідей, засобів, педагогічних та 
управлінських технологій, у результаті яких підвищуються показники досягнень 
структурних компонентів освіти, відбувається перехід системи до якісно іншого стану. 

Головною метою запровадження інновацій в освіті є необхідність відповідати 
виклику екологічних проблем, глобалізаційних трансформацій, полікультурних 
тенденцій у світі. Сучасний рівень розвитку освіти у світі характеризується особливою 
інтенсивністю процесів реформ у галузі вищої освіти, що зумовлюються тенденціями 
світового розвитку. У межах цих тенденцій здійснюється реформування систем вищої 
освіти, спільними характеристиками яких є: розширення автономії університетів з 
одночасним посиленням контролю з боку суспільства; децентралізація й демократизація 
управління; акцентування на ринкових моделях організації, управління та фінансування 
вищої освіти [1]. 

Стратегічними завданнями перебудови вищої освіти в Україні є трансформація 
кількісних показників освітніх послуг у якісні, які мають базуватися на таких засадах:  

- національна ідея вищої освіти, зміст якої полягає у збереженні й примноженні 
національних освітніх традицій;  

- розвиток вищої освіти повинен підпорядковуватись законам ринкової 
економіки, тобто закону розподілу праці, закону змінності праці та закону конкуренції, 
оскільки економічна сфера є винятково важливою у формуванні логіки суспільного 
розвитку; 
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 - розвиток вищої освіти слід розглядати у контексті тенденцій розвитку світових 
освітніх систем, у т.ч. європейських. Зокрема, привести законодавчу і нормативно – 
правову базу вищої освіти України до світових вимог, відповідно структурувати систему 
вищої освіти та її складові, упорядкувати перелік спеціальностей, переглянути зміст 
вищої освіти; забезпечити інформатизацію навчального процесу та доступ до 
міжнародних інформаційних систем.  

Залучаючись до європейського простору вищої освіти, Україна має враховувати 
й ті обставини, що розвиток крупними вузами самостійних зв’язків із закордонними 
науково - освітніми центрами, надання ліцензії їхнім експериментальним базовим 
навчальним програмам нерідко суперечать діючим в Україні державним стандартам 
вищої освіти, не сприяє створенню єдиного освітнього простору країни. При цьому 
стимулюється відтік тих спеціалістів, які задіяні у таких програмах. 

Інтеграція вищої школи України до загальноєвропейського освітнього простору 
пов'язана з проблемами, розв‘язання яких полягає у реформуванні системи підготовки 
кадрів згідно з міжнародними вимогами. В умовах зростання обсягів інформації з 
багатьох галузей науки, техніки та технології, кардинальних змін у соціальній сфері, 
висунення високих професійних вимог до фахівців необхідно інтенсифікувати процес 
навчання, створити умови для підготовки висококваліфікованих спеціалістів, 
використовуючи новітні технології і методики навчання. 

В освітній сфері склався свій ринок послуг, якому притаманне суперництво і 
конкуренція. Сьогодні потрібні нові підходи до організації роботи ВНЗ, гнучке 
управління, бачення перспектив. 

За умов трансформації українського суспільства особливої значущості набувають 
питання формування нових життєвих стратегій, компетентності, посилення гнучкості та 
мобільності соціальної поведінки. Високий рівень освіченості нації сприяє більшій 
сприйнятливості і дієвості економічних і соціальних реформ, формування правової та 
екологічної культури при здійсненні соціальної та технологічної діяльності, створює 
умови для прогресивної індивідуальної активності особистості в суспільстві. 

Освітні інновації успішно впливають на вирішення комплексу соціально- 
економічних проблем, насамперед, на викорінення безробіття, злочинності і т.д.  

Вектор сучасної політики і стратегії держави у розвитку національної системи 
освіти спрямований на її подальшу адаптацію до умов соціально-орієнтованої економіки, 
трансформації та інтеграції в європейське і світове співтовариство [2]. 

Останнім часом Україна стала забезпечувати високорозвинені країни не тільки 
дефіцитними для них видами сировинних ресурсів і значними сумами незаконно  
вивезених валютних капіталів, а й науково-технічними знаннями. Відтік учених з країни 
набув просто загрозливих масштабів. Щороку Україну покидає приблизно 6 тисяч 
наукових працівників, 2,5-6 тисяч фахівців у сфері IT-технологій, на заробітки 
виїжджають понад 90 тисяч фахівців з вищою освітою. Виходом з цієї ситуації є 
створення в країні сприятливих умов для реалізації творчого потенціалу молоді, що 
можливо за наявності розвиненої та високотехнологічної економіки, адже за слабкої 
економіки завжди буде відплив інтелекту і кадрів.  

Глобальний характер змін, що відбуваються на початку ХХІ століття, зумовлює 
як першочергове завдання інтеграцію системи освіти України в європейський освітній 
простір. Українська освітня система має адаптуватися до європейської системи і при 
цьому зробити власний вагомий внесок у її збагачення [3]. 

Система української вищої освіти потребує якісної перебудови і адаптації до 
загальноєвропейських стандартів, що неможливе без відповідного сприяння з боку 
держави. Державне сприяння адаптації вищої освіти умов Болонського процесу - це 
здійснення управлінського впливу з боку держави на процеси надання та отримання 
освіти шляхом формування системи вищих навчальних закладів, державних стандартів, 
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вимог до кадрів і абітурієнтів, а також впливу на кінцевий продукт (рівень знань) шляхом 
корегування процесу і вимог до нього.  

Державне управління вищою освітою має будуватись на основі усвідомлення 
перспектив розвитку європейського освітнього простору, тобто враховувати їх на рівні 
держави та регіону в стратегії розбудови вітчизняної освітньої галузі і базуватися на 
постійному аналізі ситуації та коригуванні дій на основі запитів і потреб населення та 
громадських інституцій

Література: 1. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В.Г. 
Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 338-340.  

2. Опрятний С. Особливості управлінського процесу у сфері вищої освіти // Вісн.
НАДУ. – 2004 –№ 3 - С.447 – 453.  

3. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи : монографія / за ред.
П. Ю. Сауха. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. – 444 с. 

НОВІТНІ ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Канд. екон. наук, доц. Федотова Т.А., Жованик О.В. 
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара 

Сучасний світ досить швидко змінюється, розвивається і це впливає на всі сфери 
життєдіяльності людини. Те, що раніше було неможливим сьогодні є нормальним 
явищем. Деякі аспекти до яких ми звикли або починаємо пристосовуватися вже застаріли 
чи потребують корегування, інакше ми не отримаємо позитивного результату. Освітній 
процес є невід’ємною частиною нашого життя, саме він закладає основу майбутнього не 
тільки людини, а і країни в цілому. Тому в сучасних умовах необхідним є модернізація 
освіти, а саме введення інноваційних підходів у навчальний процес для того, щоб 
максимально наблизити майбутнього фахівця до його реальної професійної діяльності, 
щоб набуті знання відповідали існуючим реаліям і їх можна було використовувати в 
сучасному, глобальному світі. 

Серед пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку вищої освіти в 
контексті євроінтеграції України визначено проблему постійного підвищення якості 
освіти, модернізацію її змісту та форм організації навчально-виховного процесу; 
впровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій. За орієнтир береться 
теоретична модель “інноваційної людини”, випробувана у світі.  

Інноваційна людина – особа такого соціально– культурного розвитку, яка здатна 
творчо працювати, бути конкурентноспроможною в умовах сьогодення. Відповідно 
навчальний процес має бути трансформований у напрямі індивідуалізації освітньої 
взаємодії, навчання, формування творчого мислення і збільшення самостійної роботи 
студентів. Сутністю інноваційних процесів у освіті є, по–перше, проблема вивчення, 
узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, і, по– друге, 
проблема впровадження досягнень психолого–педагогічної науки у практику. Ці дві 
проблеми мають вирішуватися інтегровано. Проте, незважаючи на широке використання 
цього поняття, проблема освітньої інноватики знаходиться у стані розробки. Цьому 
сприяє загострення суперечностей між фундаментальними науковими знаннями і 
складністю їх практичного використання, між фазою створення нового педагогічного 
знання і його досвідного впровадження як інноваційного.  

Передбачається, що освітня інноватика характеризує сутнісний зв’язок теорії і 
практики освітньої діяльності, визначає її норми, характерні для інноваційних 
перетворень, органічно об’єднує процеси створення і впровадження новацій на практиці. 
З впровадженням у навчально–виховний процес сучасних технологій викладач все 
більше набуває функції консультанта, порадника, наставника. Останнє вимагає від нього 



294 

спеціальної психолого–педагогічної підготовки, оскільки у професійній діяльності 
викладача реалізуються не тільки спеціальні предметні знання, але й сучасні знання у 
сфері педагогіки і психології, акмеології, технології навчання і виховання. На цій базі 
формується готовність до сприйняття, оцінки і реалізації педагогічних інновацій [1]. 

Для того, щоб освіта в Україні була конкурентоспроможною та дієвою необхідно 
створити інформаційне середовище, яке б відповідало вимогам сучасного світу, тобто 
необхідно:  

- узгодження міжнародних та національних стандартів вищої освіти; 
- орієнтуватись на якість й інновації в освіті; 
- визнання освіти як на національному, так і на міжнародному просторах; 
- розвиток дистанційного навчання, яке повинне відповідати вимогам сучасності; 
- брати участь у міжнародних освітніх програмах, проектах; 
- підвищення ефективності та якості інформаційного забезпечення навчальної 

діяльності з орієнтацією на глобальні телекомунікаційні технології [2]. 
Центральним елементом будь-якого навчального процесу завжди був підручник 

або інший друкований матеріал. Кількість інформації у сучасному світі так багато і вона 
постійно змінюється, що робить підручники та інші паперові носії застарілими, 
неактуальними і це сповільнює навчальний процес в цілому.   

До сучасних інноваційних підходів в навчальному процесі можна віднести: 
- Комп’ютеризація навчального процесу – використання комп’ютерів є 

невід’ємно складовою навчального процесу. Так, викладач може у вигляді презентацій 
подавати лекційний матеріал, проводити семінари. Саме так учень буде краще 
засвоювати учбовий матеріал і це зробить навчальний процес цікавим. Інформація буде 
мати актуальний характер і нести користь її споживачеві. Використання комп’ютер 
полегшує навчальний процес, надає змогу використовувати щоразу нові програми. 
Необхідно також давати змогу учням покращувати свої навики використання 
комп’ютерів, тобто давати завдання, які передбачають його використання, бо зараз 
важко уявити професію, яка не вимагає від людини комп’ютерного навичка. 

- Використання інтернет середовища- цей підхід не тільки покращує навчальний 
процес, а ще і прискорює його. Замість підручників краще створювати та 
використовувати електронний репозитарій. Так учень буде мати доступ до всіх 
необхідних ресурсів: лекцій, презентацій, завдань та вони будуть актуальними для нього. 

- Особисто-орієнтоване навчання- сутність цього підходу полягає в тому, що 
необхідно переходити від «закритих» систем навчання, які всіляко контролюють 
поведінку учня, навчальний процес планує тільки викладач і стримує особистісний 
розвиток студента, до «відкритих» систем, які допомагають розвивати особистість 
студента, дають змогу самореалізуватись. 

- Дистанційне навчання – цей підхід є яскравим вираженим прикладом 
«відкритої» системи навчання, що передбачає опрацювання студентом більшості 
навчального матеріалу самостійно, але  і потребує перевірку викладачем. За допомогою 
електронної пошти може відбуватися зв’язок учня з викладачем та навпаки. Тобто, 
начальний процес буде проходи в зручний для студента час та в тій формі, в якій йому 
цікавіше. Навчання може проходи у вигляді телеконференцій -  це e-mail листування, 
чат-заняття - використання різних месенджерів для обміну невеликими текстовими 
повідомленнями, веб-заняття – це зв’язок за допомогою різних форумів(сайт 
університету) та аудіо-, відеоконференцій – передбачає відео чи звуковий зв’язок [3].  

Отже, існує декілька інноваційних підходів в навчальному процесі, які необхідно 
вводити в сучасну систему освіту України. З цими підходами Україна знайома 
поверхнево, вона тільки починає їх вводити, вони не мають всезагального застосування, 
що і стримує процес модернізації освітнього процесу на теренах раїни. Необхідно більш 
комбіновано застосовувати сучасні інноваційні підходити та розповсюджувати їх не на 
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окремих регіонах, а на усю країну в цілому. За допомогою цих підходів освіта стане 
сучасною та конкурентоспроможною на міжнародному середовищі.    

Література: 1. Семеняченко О.А., Орлова Л.А. Інноваційні підходи у навчально-
методичному забезпеченні освітнього процесу / О.А. Семеняченко, Л.А. Орлова// 
Організація та методичне забезпечення освітнього процесу. - 2017. - С. 1-6.; 2. Доповідь 
ректора НЮАУ імені Ярослава Мудрого В. Я. Тація на загальних зборах професорсько-
викладацького складу 31.08.2010 р. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2010. – 108 с.; 3. 
Прилипко С. М. Сучасні інноваційні підходи в навчальному процесі / С. М. Прилипко, 
С. М. Іванов. // Право та інноваційне суспільство. - 2013. - № 1. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2013_1_14. 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВТИ  

Канд. екон. наук, доц.  Федотова Т.А., Привалова Ю.В. 
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара 

Зовнішніми факторами значного підвищення уваги до питань якості вищої освіти 
є Болонський процес і необхідність підвищення конкурентоспроможності української 
вищої школи в міжнародному масштабі. Внутрішніми – необхідність забезпечення тієї 
якості випускників, яке відповідає завданням модернізації української економіки і 
соціальної сфери. 

Як зазначено у «Всесвітній декларації про вищу освіту для XXI століття», 
прийнятої в 1998 р, «Якість в сфері вищої освіти є багатовимірною концепцією, яка 
повинна охоплювати всі її функції і види діяльності: навчальні та академічні програми; 
наукові дослідження і стипендії; укомплектування кадрами; учнів; будівлі; матеріально-
технічну базу; обладнання; роботу на благо суспільства і академічне середовище» [2]. 

Стандарти та Настанови щодо забезпечення якості в Європейському просторі 
вищої освіти містять стандартну модель забезпечення якості, яка складається з 7 основ: 

- розробка і реалізація стратегії університету по безперервному підвищенню 
якості: стратегія, програма і процедури повинні мати формальний статус і бути публічно 
доступні;  

- наявність формальних механізмів схвалення, моніторингу та регулярної оцінки 
програм;  

- оцінка знань студентів відповідно до послідовно застосовуваних 
опублікованими критеріями, положеннями і процедурами;  

- наявність системи забезпечення якості професорсько-викладацького корпусу;  
- наявність адекватних цілям навчання інформаційних ресурсів і підтримки 

студентів;  
- наявність інформаційних систем, що забезпечують ефективне управління 

програмами навчання та іншою діяльністю університетів;  
- регулярне оновлення і публікація об'єктивної і достовірної інформації про 

програми університету. 
В цілому забезпечення якості є елементом загальної системи управління якістю 

освіти. Зупинимося докладніше на системі забезпечення якості. Параметри системи 
забезпечення якості включають в себе: близькість до споживача; лідерство з боку 
керівництва навчального закладу в частині створення в організації такого мікроклімату, 
при якому співробітники максимально залучені в процес досягнення поставлених цілей; 
залучення персоналу в реалізацію стратегії розвитку ВНЗ; ефективні бізнес-процеси; 
системний підхід до управління на основі концепції внутрішньо-організаційних 
«ланцюжків якості» і зовнішніх споживачів і постачальників; постійне вдосконалення, 
яке ґрунтується на результатах оцінки ступеня задоволеності споживачів і на показниках 
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діяльності самої організації, а також на прийнятті необхідних коригувальних і 
запобіжних дій. 

Якість навчання вимірюється трьома основними показниками: можливість 
працевлаштування; поліпшення взаємозв'язку попиту та пропозиції в сфері вищої освіти; 
вдосконалення доступу до навчання при особливій увазі до проблемних груп на ринку 
праці. Таким чином, самі показники якості вказують на двояку функцію управління 
якістю. 

Слід також підкреслити, що при формуванні системи управління якістю у ВНЗ 
покладатися тільки на Стандарти і Керівництво не можна, оскільки в ньому не 
відбивається питання задоволеності споживача як «мірило» якість. А саме ця 
інтерпретація якості набуває все більшого поширення в даний час у зв'язку з тим, що 
далеко не завжди випускники успішно знаходять своє місце на ринку праці і роботодавці 
часто висловлюють до них обґрунтовані претензії. 

Саме тому в стандартах третього покоління в нашій країні основою є компетенції, 
які повинні бути сформовані у студентів. В принципі, можна обґрунтовано говорити про 
несформованість самої культури визначення та формулювання компетенцій, які стають 
результатами навчання, що підлягають вимірюванню, оцінці та підтвердженню. І тут 
необхідно підкреслити, що говорити про наявність сучасної системи оцінки, яка є 
компонентом цілісної системи забезпечення якості, можна, якщо тільки чітко 
сформульовані результати навчання можуть бути обґрунтовано виміряні на основі чітких 
критеріїв. Рівень якості трудового потенціалу випускника проектується і контролюється 
за допомогою таких інструментів, як стандартизація професійних і загальних 
компетенцій; стандартизація кваліфікаційних вимог; стандартизація оцінки 
компетенцій; стандартизація вимог до тих, хто проводить оцінку трудового потенціалу 
учнів (експертів по оцінці); інформаційне забезпечення (дані про працевлаштування, 
опитування роботодавців). 

Експерименти останніх років з впровадженням міжнародних механізмів 
забезпечення якості в освітній галузі показали, що модель Європейського форуму 
управління якістю легше, ніж інші міжнародні стандарти, адаптується для цілей 
системного управління якістю та самооцінки освітніх організацій [1]. 

Процеси забезпечення якості безпосередньо пов'язані з підходом до оцінки 
навчання, заснованому на результатах навчання, виражених в термінах компетенцій. 
Саме на цій основі проводиться розрахунок залікових одиниць з позицій «трудовитрат» 
студента, а не кількості лекційних, семінарських і лабораторних та інших аудиторних 
занять. Такий підхід забезпечує якість підготовки випускників, адекватне потребам як 
розвитку наукових досліджень, так і ринків праці, оскільки він зміщує акцент з того, 
скільки років людина вчилася, на те, чого він навчився і що може робити. 

Одночасно даний підхід означає, що освітні програми за різними спеціальностями 
(напрямами підготовки) вищого освіти можуть мати різні терміни навчання в залежності 
від необхідних компетенцій і часу, необхідного на їх освоєння. 

На закінчення слід ще раз підкреслити, що взаємодія елементів системи 
управління якістю вищої освіти не є лінійним рухом в одну сторону або рухом по колу. 
Необхідний рівень якості не залишається чимось раз і назавжди даним. Вимоги до якості 
змінюються разом зі змінами у зовнішньому та внутрішньому середовищі і тих завдань, 
які перед вищою освітою ставляться на певних історичних етапах. 

Література: 1. Agreement on the Foundation «Foundation: Accreditation of Study 
Courses in Germany» (Resolution of the Standing Conference of the Ministers of Education 
and Cultural Affairs of the Lдnder in the Federal Republic of Germany of 16 December 2004); 
2. Council Recommendation of 24 September 1998 on European cooperation in quality
assurance in higher education. 98/561/EC. Official Journal L 270/56. 
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БРИТАНСЬКИЙ ДОСВІД ЗАОХОЧЕННЯ ПЕДАГОГІВ  
ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ  

Канд. пед. наук, ст. викладач Филипська В.І. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 

Інтеграція України до європейського та світового освітніх просторів, активізація 
інноваційних процесів зумовлюють потребу модернізації  освітньої системи України. 
Основним інструментом підтримки високої трудової активності сучасного викладача, 
сприяння сумлінному виконанню своїх обов’язків, прагненню власного саморозвитку є 
заохочення вчителів шкіл і викладачів ВНЗ до професійного самовдосконалення. 

Значний інтерес на європейському континенті викликає Велика Британія як 
батьківщина цінного історичного педагогічного досвіду та упровадження сучасних 
інноваційних пошуків і стратегій. Система освіти Великої Британії завжди перебувала у 
полі зору вітчизняних дослідників. Вивчаючи досвід Великої Британії, науковці 
(Н. Мукан, А. Сбруєва, С. Синенко, М. Сметанський) відзначають, що високий соціаль-
ний престиж викладачів як професійної групи в цій країні підтримується й закріплюється 
на державному рівні широким комплексом заходів, передусім економічного характеру. 
Окремі питання заохочення до професійного самовдосконалення викладачів Великої 
Британії досліджували британські вчені (М. Барбер, М. Блауг, В. Вудхолл, С. Гевірдс, 
П. Грон, Б. Джойс, М. Ерант, Ч. Кларк, К. Персон, С. Перкі, А. Росс,  М. Хатчингс, 
Х. Хелсбай, Д. Хілл, С. Холінгверс). У контексті дослідження проблеми  науковці 
визначили аспекти діяльності педагогів, що пов’язані з розвитком почуття задоволення від 
неї, сформулювали теорії, на яких базуються традиційні підходи до заохочення, визначили 
фактори, що впливають на їх здатність до ефективної праці [2, с.5].  

Установлено, що історія розвитку освіти у Великій Британії у другій половині ХХ – 
на початку ХХІ століття містить конструктивні начала, які зумовили поступовий розвиток 
та визначили шляхи у системі заохочення учителів шкіл до професійного самовдоскона-
лення. У переліку педагогічно цінних перспектив щодо використання британського 
досвіду в Україні можна виділити такі: посилення уваги до проблеми удосконалення 
професійної компетентності вчителів; введення стандартів для вчителів різних 
кваліфікаційних категорій; модернізація кадрової політики школи шляхом введення 
нових посад, запровадження кураторства професійним самовдосконаленням учителів; 
удосконалення контролю якості освіти; організація роботи  педагогічних команд; 
навчання вчителів інноваційним індивідуальним методам професійного самовдоскона-
лення; зменшення педагогічного навантаження вчителя;  упровадження інституту 
педагогічного наставництва, збільшення терміну введення в професію, створення стан-
дарту введення в професію [2, с.3].  

На наш погляд, заслуговує уваги така форма заохочення вчителів Великої 
Британії до професійного самовдосконалення як діяльність професійних навчальних 
спільнот. До роботи в таких спільнотах залучаються не тільки вчителі, але й 
обслуговуючий персонал школи, учні. Командна робота в школі є дуже важливою і  
потребує  підтримки адміністрації навчального закладу. Команди вчителів британських 
загальноосвітніх шкіл забезпечують методику організації шкільного колективу, 
розширення видів професійної діяльності та ефективність праці. Потенційно вони 
надають можливість самостійного прийняття рішень, підтримку у виконанні важких 
управлінських завдань у межах школи. Вони сприяють удосконаленню  стилю  викла-
дання  педагога,  розширюють  навчальні можливості та досвід за допомогою колегіаль-
ної роботи. Багато  британських  шкіл  організовують  педагогічний  процес, опираючись  
на  роботу  функціональних  та  перехресно-функціональних команд,  які  відповідають 
за  навчальні  та  позанавчальні  питання  шкільного життя.  Зазвичай,  у школі  
створюють  чотири  педагогічні  команди,  у  кожній  з них  –  від  шести  до  восьми 
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людей.  Перехресно-функціональні  команди працюють  у  таких  напрямах,  як  шкільний  
менеджмент  та  фінансування, курікулум  тощо.  Коли  у  школах  починають  функціону-
вати  педагогічні команди,  спочатку  вони  налагоджують  взаємовідносини  та  взаємо-
розуміння між  своїми  членами.  Спільними  зусиллями  педагогічні  команди  виробля-
ють стратегічний план дії для представників шкільної  адміністрації,  в якому  вони 
зазначають також  і свої функції. Крім того, педагогічні команди шкіл Великої Британії 
проводять дебати на педагогічних радах, презентуючи доповіді, в яких вони визначають 
проблеми організації педагогічного процесу, шляхи  їх  розв’язання  та  необхідні  для 
цього  терміни.  Педагогічні  команди працюють  над  упровадженням  в  освітню 
практику  загальних  принципів якісного  управління  освітою,  а  також  над  створенням 
важливих модифікацій для організації педагогічного процесу в британських школах.     

Створення  педагогічних  команд  є  досить  складним  і  суперечливим процесом.  
Існує  низка  теорій,  які  лягли  в  основу  організації  педагогічних команд  у  британських  
школах,  базованих  на  подібності  характеристик учителів,  стилів  поведінки,  стилів  
розвитку  особистостей  тощо.  Діапазон аналітичних підходів та психометричних тестів 
зі складності та технічності від найскладніших  до  найпростіших  –  стилю  поведінки, 
самопізнання  та  стилю проектування – лягли в основу створення педагогічних команд 
та їх діяльності. Стиль поведінки визначає, як мають поводитися педагогічні команди у 
різних ситуаціях  та  взаємодіяти  між  собою;  стиль  самопізнання  допомагає  членам 
педагогічної  команди  правильно  визначитися  з  видом  діяльності;  а  стиль 
проектування  визначає  напрям  роботи  педагогічної  команди.   

Для  того, щоб  створити  ефективну  педагогічну  команду  та  бути повноправним 
її членом, необхідно:  

1) усвідомлювати  власну  перевагу  у  стилях  поведінки,  мислення  та виконання
завдань у команді; 

2) бути  обізнаним  з  діапазоном  стилів  поведінки, притаманних  іншим членам
команди;  

3) поважати  й  цінувати  стилі  інших  представників  команди,  вважати, що
вони  є  справді  цінними,  важливими  й  плідними  для  діяльності  всієї команди; 

4) формувати команди на основі вище зазаначених стилів;
5) визначати  роль  кожному  представникові  педагогічної  команди,
залежно від індивідуального стилю, характеристики та преференцій;  
6) варіювати  виконавців  завдань  у  педагогічній  команді,  відповідно  до

специфіки поставлених завдань;  
7) розподіляти  лідерство  у  функціональній  команді  відповідно  до специфіки

поставленого завдання.  
Оскільки  британські  високоефективні  педагогічні  команди  потребують 

досконалого  керівництва,  адміністрація  передових  шкіл  має  відчувати важливість 
присутності  диверсивності  та  комплементарності  у  роботі педагогічних  команд.  
Адже,  керівництво  школи  має  бути  впевненим,  що сформовані  команди,  люди,  які 
задіяні  в  роботу  команд,  системи  освіти,  є відповідальними за свої дії та їх наслідки 
для системи шкільної освіти.   

Сформувавши  педагогічні  команди,  потрібно  створити  для  них  умови, щоб 
вони досягли високих результатів діяльності. Для педагогічних команд, які працюють  у  
школах  Великої  Британії,  однією  з  головних  кваліфікаційних характеристик,  
спрямованих  на  досягнення  високих  показників  діяльності,  є оцінка  результатів  
власної  діяльності.  Команди  постійно  збирають  та аналізують  дані,  що  допомагають  
їм  удосконалюватися.  Зокрема,  вони цікавляться інформацією щодо досягнення 
поставлених цілей, внеску окремих членів команди чи діяльності команди  в цілому. Така 
інформація  збирається, аналізується  та  обов’язково  береться  до  уваги  при  створенні 
плану  роботи педагогічної команди. 
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Досліджено, що у Великій Британії  проблема  заохочення педагогічної команди  
за  ефективну  діяльність  залишається  вже  багато  років  дискусійною, оскільки  часто  
цей  успіх  досягається  індивідуальними  зусиллями  окремих членів команди. Рівень 
заохочення та винагородження педагогічних команд за їхні  високі  досягнення  залежить  
від шкільного бюджету. Нагородою для педагогічних команд можуть слугувати персо-
нальні зарплати або персональні нагороди  за  досягнення.  Забезпечення  ресурсної  бази  
розвитку педагогічної команди, інвестиції в програми її діяльності, технологічна  під-
тримка,проведення святкових зібрань для відзначення  окремих учителів можуть розгля-
датися  як форми  винагороди  педагогічної  команди  за  гарно  виконану роботу [1]. 

Ми вважаємо роботу педагогічних команд у загальноосвітніх навчальних 
закладах цікавою та інноваційною формою заохочення педагогів до професійного 
самовдосконалення.  На наш погляд,  для   того,  щоб   робота   педагогічних   команд   
була   ефективною,   вони повинні  бути  готовими  до  об’єднання  всіх  представників  
команди  навколо спільної  проблеми.  Таке  об’єднання  є  стимулюючим  до  прогресу  
в  роботі команди, проте нерідко на цьому шляху виникають суперечності. Адже кожен 
представник команди має власні погляди на розв’язання проблеми і застосовує власні  
методи  роботи.  

Щодо викладачів ВНЗ, то слід зазначити, що у Великій Британії на початку XXI 
століття сформульовано конкретні цілі у системі неперервної педагогічної освіти, серед 
яких – професійний та особистісний розвиток викладача. Зовнішні та внутрішні форми і 
методи заохочення  у системі неперервної освіти ефективно використовуються у їх 
комплексному поєднанні.  Серед інноваційних методичних форм та методів системи 
заохочення для нашої країни є такі: інноваційні освітні мережі, спеціалізовані 
телепередачі, педагогічні команди, Інтернет-мережі, модель кооперативного або 
колегіального розвитку, спостереження за діяльністю видатних викладачів, виконання 
нових ролей, метод проектів, портфоліо, прикладні дослідження, модель каскаду або 
генерації, метод ситуативного навчання, саморозвиток як форма неперервної 
професійної освіти, метод розвитку вмінь і навичок, рефлексивний метод. 

Література: 1. Мукан Н.В. Неперервна педагогічна освіта вчителів 
загальноосвітніх шкіл: професійне становлення та розвиток (на матеріалах Великої 
Британії, Канади, США) : монографія / Н.В. Мукан. – Львів : Вид. Нац. Університету 
«Львівська політехніка», 2010. – 284 с.   2. Филипська В.І. «Система заохочень до 
професійного самовдосконалення вчителів у Великій Британії (друга половина XX – 
початок XXI cтоліття)»:  дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Віта Іванівна Филипська. – Х., 
2015. – 252 с. 

ПОТЕНЦИАЛ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 

Д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой маркетинга Цыпкин Ю.А. 
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», г. Москва 

Канд. экон. наук, доцент Феклистова И.С., 
Среднерусский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия 
 народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», г. Орел, 

Доктор экономических наук, академик УАННП Пакулин С.Л., 
ГУ «Институт экономики природопользования и устойчивого развития 

Национальной академии наук Украины», г. Киев 

Потенциал применения дистанционных образовательных технологий в 
современном вузе является очень высоким в условиях процесса информатизации 
образования, который определяется нами как целенаправленный и организованный 
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процесс обеспечения сферы образования теорией, методикой и практикой создания и 
использования научно-педагогических и учебно-методических разработок, 
ориентированных на реализацию учебного процесса с использованием информационных 
и коммуникационных технологий. Развитие информатизации образования предполагает 
активное применение дистанционных образовательных технологий, под которыми 
понимаются образовательные технологии, реализуемые, в основном, с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогов. В этой связи актуальным становится 
использование систем дистанционного обучения, на базе которых осуществляется 
контролируемая самостоятельная работа обучающихся в режиме удаленного доступа. 
СДО способствуют также формирование у студентов реалистического восприятия 
будущей профессии [1, с. 14]. 

Системы дистанционного обучения (СДО) как образовательные системы имеют в 
своем составе различные компоненты, которые обеспечивают условия для организации 
и управления учебным процессом с применением дистанционных образовательных 
технологий, а также позволяют проводить обучение и проверку знаний в корпоративных 
сетях и сети Интернет. Использование возможностей системы дистанционного обучения 
(управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся, сочетание различных 
технологий представления учебного материала, обеспечение организации общения 
участников образовательного процесса на основе коммуникационных технологий) 
предъявляет особые требования к уровню профессиональной подготовки и 
квалификации специалистов, задействованных в организации и проведении учебного 
процесса с применением дистанционных образовательных технологий. Ключевой 
фигурой, непосредственно влияющей на эффективность и качество обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий в вузе, является 
преподаватель дистанционного обучения. Преподаватели вуза, разрабатывающие 
собственные электронные образовательные ресурсы и одновременно сопровождающие 
организацию и курирование дистанционного обучения, должны не только хорошо 
разбираться в предмете обучения, но и владеть необходимыми знаниями и умениями по 
осуществлению учебной информационной деятельности и информационного 
взаимодействия в условиях распределенного доступа на базе СДО. 

Практика использования возможностей СДО показывает, что преподаватели вуза 
испытывают значительные затруднения в решении вопросов, связанных с разработкой и 
применением электронных образовательных ресурсов, а также в осуществлении учебной 
информационной деятельности и информационного взаимодействия в условиях 
распределенного доступа. Подготовка преподавателей, осуществляющих организацию и 
курирование дистанционного обучения, как правило, не включена в существующие 
учебные программы вузов, в то время как потребность в таких специалистах возрастает 
с каждым днем. Кроме того, содержание существующих электронных образовательных 
ресурсов, используемых в сфере высшего образования, не соответствует современному 
уровню ее реализации на базе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
из-за быстрого устаревания контента и изменяющихся требований государственного 
образовательного стандарта, а электронные образовательные ресурсы, разрабатываемые 
отечественными фирмами-производителями, не ориентированы на использование по 
общепрофессиональным и специализированным дисциплинам высшего образования, в 
частности для учебных дисциплин направления подготовки «Маркетинг», 
«Менеджмент». 

Основным средством обучения на базе СДО являются электронные 
образовательные ресурсы, реализованные в виде электронного учебно-методического 
комплекса (ЭУМК) учебной дисциплины. Недостаточное качественно разработанных 
ЭУМК для проведения учебного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий в значительной степени снижает дидактические 
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возможности ИКТ (незамедлительная обратная связь между пользователем и 
электронным образовательным ресурсом; компьютерная визуализация учебной 
информации; архивное хранение, передача и обработка информации; автоматизация 
процессов информационной деятельности и обработки результатов обучения; 
автоматизация процессов организационного управления учебной деятельностью и 
контроля результатов усвоения учебного материала). Эффективность создания и 
использования ЭУМК в решении профессиональных задач педагога зависит от его 
компетентности в области создания и использования ЭУМК, то есть способности 
преподавателя вуза применять знания в области педагогического проектирования 
электронных образовательных ресурсов, умения по созданию ЭУМК с использованием 
инструментальных программных средств, адекватно содержательно-методическим, 
дизайн-эргономическим и технико-технологическим требованиям к ЭУМК, а также 
опыта организации и проведения обучения в условиях распределенного доступа на базе 
СДО. По нашему убеждению, в современных условиях вопросы повышения 
квалификации педагогов, компетентных в области ИКТ, являются архиактуальными. 
Однако в научных публикациях не в полной мере уделено внимание профессиональной 
подготовке преподавателей вуза, способных осуществлять учебную информационную 
деятельность и информационное взаимодействие в условиях распределенного доступа. 
В современных исследованиях, посвященных планированию и проведению 
дистанционного обучения, не находят отражения вопросы, связанные с формированием 
компетентности преподавателя вуза в области создания и использования ЭУМК для – 
учебных дисциплин направления подготовки «Маркетинг», «Менеджмент». Также в 
современных исследованиях и разработках недостаточно освещены вопросы: 

– создания преподавателями вуза собственно-разработанного ЭУМК и его
функционирования в распределенном доступе с учетом реализации содержательно-
методических, дизайн-эргономических и технико-технологических требований по 
разработке и применению ЭУМК на базе СДО; 

– создания качественного ЭУМК с целью его дальнейшего использования по
общепрофессиональным и специализированным дисциплинам; 

– подготовки педагогов, способных осуществлять учебную информационную
деятельность и информационное взаимодействие в условиях распределенного доступа; 

– формирования у преподавателя вуза компетентности в области создания и
использования ЭУМК для учебных дисциплин направления подготовки «Маркетинг», 
«Менеджмент». 

Поэтому возникают следующие противоречия между: 
– объективной необходимостью профессиональной подготовки преподавателей

вуза, компетентных в области создания, использования ЭУМК на базе СДО, и 
недостаточной разработанностью педагогических условий, структуры, а также 
содержания по формированию у преподавателей вуза знаний основ педагогического 
проектирования электронных образовательных ресурсов, умений по созданию ЭУМК с 
использованием современных инструментальных сред, опыта решения практических 
задач по координации учебного процесса с привлечением ЭУМК. 

– потребностью вузовской образовательной практики в создании
преподавателями электронных образовательных ресурсов, реализованных в виде ЭУМК 
учебной дисциплины направления подготовки «Маркетинг», «Менеджмент», и 
недостаточной разработанностью теоретико-методических аспектов их использования в 
распределенном доступе. 

Компетентность преподавателя вуза в области создания и использования ЭУМК 
на базе СДО представляет собой интегральную профессионально-значимую 
характеристику личности, представляющую собой способность преподавателя вуза 
применять знания в области педагогического проектирования электронных 
образовательных ресурсов, умения по созданию ЭУМК с использованием 
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инструментальных программных сред, адекватно содержательно-методическим, дизайн-
эргономическим и технико-технологическим требованиям к ЭУМК, опыт применения 
знаний и умений при решении практических задач по планированию и координации 
учебного процесса с привлечением ЭУМК в условиях распределенного доступа на базе 
СДО. 

Формирование у преподавателей вуза компетентности в области создания и 
использования ЭУМК по общепрофессиональным и специализированным дисциплинам, 
в частности для учебных дисциплин направлений подготовки «Маркетинг» и 
«Менеджмент», возможно в условиях распределенного доступа на базе СДО: 

– при соблюдении содержательно-методических, дизайн-эргономических
требований к контенту ЭУМК и технико-технологических требований к его 
функционированию в условиях распределенного доступа на базе СДО; 

– при обеспечении готовности преподавателя вуза к созданию ЭУМК учебной
дисциплины и его использованию в распределенном доступе за счет обучения в рамках 
дополнительных программы повышения квалификации («Маркетинг в образовании: 
создание и использование ЭУМК на базе СДО», «Менеджмент в образовании: создание 
и использование ЭУМК на базе СДО»); 

– при наличии учебно-методического обеспечения дополнительной программы
повышения квалификации преподавателей вуза «Технология создания ЭУМК». В 
современных условиях компетентность преподавателя в области создания и 
использования ЭУМК позволяет преподавателю определить свои информационные 
потребности, выбрать наиболее адекватные ИКТ для применения в своей 
профессиональной деятельности, освоить эти технологии, а затем и использовать их 
возможности для повышения эффективности учебного процесса. 

Литература: 1. Пакулін С. Л. Формування у студентів-економістів реалістичного 
сприйняття майбутньої професії / С.Л. Пакулін // Проблеми і шляхи забезпечення якості 
вищої освіти щодо підготовки фахівців у сучасних умовах : Зб. матеріалів інтернет-
конференції з проблем вищої освіти і науки (11.11.2016 р., м. Харків). – Харків: ХНАДУ, 
2016. – С. 11–16. 

ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЮ НА ЗАНЯТТЯХ  
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ 

Ст. викладач Шалова Н.С. 
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

Сучасні темпи розвитку науки і техніки, збільшення обсягів наукових знань 
потребують модернізації освітньої сфери. Здобуваючи освіту у вищому навчальному 
закладі майбутні інженери мають усвідомити, що вони закладають фундамент для 
розвитку творчої, ініціативної та мобільної особистості сучасного суспільства. 

Погоджуючись з Гальвіне та Таррелом, що аудіювання є активний процес, який 
включає в себе прийом, інтерпретацію, оцінку та реакцію на повідомлення, необхідно 
також зазначити, що він також включає в себе здатність згадати інформацію та 
використовувати її для спілкування. Варто зазначити, що, розвиваючи здатність 
студентів до критичного оцінювання, ми удосконалюємо їхні навички аудіювання. 

Основні навички включають в себе: 
 обробку інформації
 запит
 міркування
 творче мислення
 навички оцінювання.
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Щоб навчити студентів думати критично при формуванні у них умінь аудіювання, 
пропонується використовувати технологію розвитку критичного мислення, в рамках якої 
робота з іншомовним аудіотекстом здійснюється в 3 етапи: 

 фаза виклику (evocation),
 фаза реалізації змісту (realization of meaning),
 фаза рефлексії або роздумів (reflection) [4].
Дані фази співвідносяться з традиційними етапами навчання аудіювання: 
 до прослуховування,
 під час прослуховування,
 після прослуховування.
Під час фази виклику відбувається актуалізація і аналіз наявних у студентів знань з 

досліджуваної теми, мотивація студентів, структурування процесу подальшого вивчення 
матеріалу. Для досягнення поставлених цілей використовуються такі прийоми: 

 “таблиця -ЗХД (знаю - хочу знати – дізнався)”
 “тонкі і товсті питання”
 “ключові слова”
 “дерево пророкувань” [3].
“Таблиця - ЗХД” (знаю - хочу знати - дізнався). Студенти індивідуально або в парах 

фіксують все, що їм відомо по темі аудіотексту та формулюють питання, відповіді на які 
вони хотіли б отримати в ході прослуховування. Після аудіювання відбувається 
співвіднесення почутої інформації з тією, яка у них була на початку заняття. 

“Тонкі і товсті питання”. Студентам пропонується сформулювати питання до 
змісту аудіотексту у формі “тонких” і “товстих” питань. Далі викладач записує на дошці 
ряд питань і просить студентів спробувати на них відповісти, аргументуючи свої 
гіпотези. По ходу роботи з таблицею в ліву колонку записуються питання, які 
потребують простої короткої відповіді - «тонкі”. У правій колонці записуються питання, 
які потребують детальної, розгорнутої відповіді; або питання, на які вони самі поки не 
можуть відповісти, але хотіли б знайти на них відповіді - «товсті”. 

“Ключові слова”. Викладач вибирає з тексту 4-5 ключових слів або фраз і записує їх 
на дошці. Студенти в ході індивідуальної, парної чи групової роботи складають коротке 
трактування цих термінів, розставляють їх у певній послідовності і складають розповідь, 
використовуючи їх [1]. 

“Дерево пророкувань”. Цей прийом допомагає будувати припущення з приводу 
розвитку сюжетній лінії розповіді. Стовбур дерева – тема, гілки – припущення,  листя – 
обґрунтування цих припущень, аргументи на користь тієї чи іншої думки [4]. 

Фаза осмислення змісту містить пошук стратегій вирішення поставленої проблеми, 
теоретичну і практичну роботу. Під час прослуховування аудіотексту студенти 
отримують нову інформацію, її осмислюють, співвідносять нову інформацію з власними 
знаннями [3]. 

Автори педагогічної технології розвитку критичного мислення відзначають, що в 
процесі реалізації смисловий стадії головне завдання полягає в тому, щоб підтримувати 
активність студентів, їх інтерес і інерцію руху, створену під час фази втілення. Для цього 
на заняттях можна використовувати такі прийоми: 

 “інсерт”
 “щоденник”
 “ромашка Блума” [3].
“Інсерт”. Під час аудіювання студенти заповнюють таблицю з такими заголовками 

граф, як  
 “вже знав”
 «нове”
 «думав інакше”,
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 “не зрозуміло, є питання ”.
Після прослуховування аудіотексту відбувається обговорення заповнених
таблиць.
“Щоденник”. Даний прийом дає можливість студентам пов'язати зміст тексту зі

своїм особистим досвідом. У лівій частині подвійного щоденника вони записують ті 
моменти з аудіотексту, які справили на них найбільше враження, викликали якісь 
спогади, асоціації. Праворуч вони повинні дати коментар про те, що змусило записати 
саме цю цитату. 

“Ромашка Блума”. Цей прийом допомагає розвивати  навички відповіді на різні 
типи запитань. Відповідаючи на прості запитання, потрібно назвати будь-які факти, 
згадати й відтворити певну інформацію. Творчі питання містять частку “б”, елементи 
умовності, припущення, прогнозу. Оціночні питання спрямовані на з'ясування критеріїв 
оцінки тих чи інших подій, явищ, фактів [3]. 

Під час фази рефлексії студент формує особистісне ставлення до почутого і фіксує 
його або за допомогою власного тексту, або своєї позиції в дискусії. На даному етапі 
відбувається інтерпретація нових ідей та інформації власними словами, цілісне 
осмислення та узагальнення одержаної інформації на основі обміну думками між 
студентами та викладачем. Після прослуховування тексту викладач пропонує студентам 
наступні прийоми: 

 написання віршів
 написання листа по колу
 написання есе [2].

Таким чином, використання елементів технології критичного мислення у 
викладанні іноземної мови дозволяє вирішити різноманітні освітні, виховні та 
розвиваючі завдання. Участь у різних видах діяльності на заняттях у вузі підготує їх до 
здійснення майбутньої власної професійної діяльності, допоможе їм стати організатором 
самостійної навчально-пізнавальної, комунікативної, творчої діяльності, що являється 
сучасною невід'ємною вимогою до майбутнього інженера. 

Література: 1. Chapple L., & Curtis, A. (2000). Content-based instruction in Hong 
Kong: Student responses to film. System, 28, 419-433.; 2. Davidson B.( 1995). Critical thinking 
education faces the challenge  of Japan. Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines. XIV 
(3).; 3. Galvin K. M., & Terrell, J. (2001). Communication works. USA: National Textbook 
Company.; 4. Kusaka L. L., & Robertson, M. (2000). Beyond Language: Creating 
Opportunities for Authentic Communication and Critical Thinking. 14, 21-38. 

СУПЕРЕЧНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ  
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ 

Канд. екон. наук, доц. Янченко Н.В. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки і суспільних відносин зростають 
вимоги до особистісних і професійних якостей випускників вищих навчальних закладів, 
які покликані забезпечувати конкурентоспроможність фахівців для їхнього влаштування 
на роботу та успішного здійснення професійної діяльності. За цих умов вища освіта 
повинна забезпечувати підготовку економістів зі сформованістю якостей, які 
відображають його ціннісну орієнтацію, професійну компетентність, соціальну 
спрямованість і можливість задовольняти особисті й суспільні потреби, особи із 
професійним рівнем, який відповідав би міжнародним вимогам і стандартам. Важливість 
формування професійної компетентності майбутніх економістів визначають за такими 
чинниками: специфіка професійних обов’язків, які безпосередньо пов’язані з 
економічними проблемами; зростаючі вимоги ринкової економіки до професійної 



305 

компетентності фахівців; потреба в розвитку у фахівців системи професійних знань і 
якостей (комунікабельності, організованості, мобільності, відповідальності).  

Актуальними є суперечності, які виникають у процесі професійної підготовки 
економістів. Зокрема, між:  

– високими кваліфікаційними вимогами роботодавців до професійної
компетентності майбутніх економістів і наявними знаннями, вміннями та навичками 
випускників;  

– потенційними можливостями навчального процесу в  вищих навчальних
закладах щодо формування професійної компетентності економістів і консервативністю 
підходів до застосування інтерактивних технологій навчання;  

– необхідністю підготовки економістів з високим рівнем професійної
компетентності та нерозробленістю моделі її формування в процесі професійної 
підготовки.  

Як свідчить категорійний аналіз, компетенція є похідним поняттям від 
компетентності і означає сферу застосування знань, умінь і навичок людини, а 
компетентність – семантично первинна категорія, яка представляє їх інтереоризовану 
(трансформована в особистісний досвід) сукупність, систему, деякий ― багаж знань 
людини. Тому, компетентна у своїй справі людина – це ― та, хто є визнаним знавцем у 
будь-якому питанні (Н.М. Бібік, О.Я. Савченко, С.О. Сисоєва).  

Науковцями було здійснено категоріальний аналіз поняття компетентності за 
допомогою методу контент-аналізу (Ю.М. Захарчишина, В.О. Калінін). Відповідно до 
вимог цього методу було виділено цілісну системо утворюючу одиницю аналізу, за яку 
приймався ряд суджень авторів про поняття компетентність як предмета дослідження. 
Визначені найпростіші одиниці класифікувалися, потім підраховувалася частота їх 
виявлення. Наведено приклад застосування такого методу у дослідженні В.О. Калініна. 
Ним було проаналізовано поняття компетентності 30 авторів різних галузей науки, ми 
виділили такі стійкі ознаки зазначеного поняття (див. табл. 1.1). 

Таблиця 1 - Головні компоненти поняття “компетентність” 

№ Категорійні компоненти поняття 
“компетентність” 

Кількість авторів 
Абсолютне 
значення У % 

1 Здатність застосовувати набуте на практиці 27 90 
2 Освіченість 26 90 
3 Взаємозв’язок знань, умінь і навичок 23 88 
4 Досвід 23 76 
5 Цінність 23 76 
6 Професійно значущі якості  22 73 

На цій підставі поняття компетентність стосовно характеристики рівня 
професіоналізму особистості визначено як здатність розв’язувати проблеми, що 
виникають, яка ґрунтується на знаннях, уміннях, навичках, досвіді та цінностях, 
отриманих особистим шляхом освіти та практичної діяльності.  Отже, основними 
компонентами будь-якої компетентності вчені вважають: здатність застосовувати набуте 
на практиці для розв’язання будь-яких проблем (90%); освіченість, яка відображає 
обізнаність у певній галузі (88%); взаємозв’язок знань, умінь та навичок, які особистісно 
розвинені шляхом освіти та практики і допомагають діяти адекватно ситуації (76%); 
досвід особистості, що сприяє успішному виконанню певної роботи, завдання (76%); 
цінності, наявність яких робить людину авторитетною в певній галузі (76%); професійно 
значущі якості, які характеризують професіоналізм особистості (73%). 
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Як показує аналіз цієї проблеми вченими у провідних зарубіжних країнах, 
відбувається зміщення акценту до вимог сучасного працівника з формальних факторів 
його кваліфікації й освіти до соціальної цінності його особистісних якостей, здатності до 
саморозвитку особистості. Відтак, саморозвиток – це не тільки усвідомлений процес 
формування професійної майстерності, індивідуального характерного стилю, самоосвіта 
і самовдосконалення, але й мотивований, спрямований, вільний вибір і бажання досягти 
необхідного рівня професійної компетентності. 

ІНШОМОВНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ 
РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ 

Ящук О. В. 
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

За останні час зовнішні чинники – зміни в cуспільно-економічному розвитку 
нашої країни, спрямованість політичного вектору на інтеграцію в європейський простір, 
можливість безвізового пересування до європейських країн, реформування освітньої 
сфери, перспективи отримання освітніх послуг або продовження освіти в європейських 
університетах суттєво впливають на підвищення мотивації студентів до вивчення 
іноземної мови. Більшість студентів має чітке усвідомлення незаперечної необхідності 
володіння хоча б однією іноземною мовою.  

Зміст підготовки майбутнього фахівця передбачає формування такого рівня 
знань, який допомагає орієнтуватися в будь-якому новому середовищі, адаптуватися в 
умовах швидкої зміни технологій [4, с. 7]. Сьогодні треба усвідомлювати, “як швидко 
міняється світ довкола нас, і як швидко зростають вимоги до тих, хто хоче сказати щось 
нове у певній галузі” [5, c. 198].  Здійснення ефективної і результативної комунікації в 
умовах сучасного інформаційного суспільства є актуальним питанням для професійної, 
ділової, наукової сфер людської діяльності. Комунікація в зазначених колах – це 
взаємообмін необхідною інформацією  і шлях до налагодження  партнерських відносин, 
встановлення ділових зв’язків і контактів, залучення фінансової допомоги та інвестицій, 
розроблення інноваційних технологічних продуктів. Нині для того, щоб відбулася 
успішна інтеграція фахівця в обране середовище професійної реалізації, недостатньо 
лише здобутої вищої освіти, наявності фахових знань і навіть професійної 
компетентності. Важливим чинником  затребуваності  спеціаліста в будь-якій сфері 
діяльності є сформований комунікативний потенціал, що є сумою комунікативних вмінь 
і набутого в процесі навчання й особистісного саморозвитку комунікативного досвіду.  
Фахівець, який гармонійно поєднує професійну компетентність, обізнаність з сучасними 
інформаційними технологіями з розкриттям свого особистісного потенціалу, 
розвиненими індивідуальними якостями – комунікативністю, критичним мисленням, 
креативністю, винахідливістю, організованістю, ініціативністю, дисциплінованістю має 
значно більше шансів для динамічного професійного зростання, а також для того, щоб 
бути максимально корисним суспільству в наданні послуг, визначених специфікою  
професії.  

У процесі викладання мовних дисциплін у ВТНЗ необхідно звертати увагу не 
лише на те, наскільки якісно студенти опанували визначені обсяги навчального 
матеріалу – граматичного, лексичного, текстового, а й на ефективний розвиток 
комунікативних умінь з прицілом на практичне використання набутого в процесі 
навчання комунікативного досвіду в реальному  професійному оточенні. Підкреслимо, 
що процес  розвитку у студентів мовних навичок і формування комунікативних умінь, 
необхідних для оволодіння новою соціально-професійною роллю, відбувається у 
спеціально створеному іншомовному комунікативному середовищі [2, c. 131]. Отже, 
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змістоутворююча функція викладача іноземної мови полягає в оптимізації заняття з 
метою розвитку в  підопічних студентів цінного комунікативного потенціалу в контексті  
актуальної  сучасної наукової і фахової тематики та професійної перспективи. 

Іншомовна комунікативна  компетентність сучасного випускника ВТНЗ є одним 
з найбільш дієвих чинників професійної влаштованості. З-поміж навчального 
контингенту вищих навчальних закладів студенти інженерних спеціальностей – це 
категорія, що сьогодні є особливо чутливою до рівня опанованої й удосконаленої за час 
навчання іноземної мови, адже їхній діапазон фахових знань і комунікативних умінь  у 
сукупності з відповідними розвиненими особистісними якостями дає змогу закріпитися 
в подальшій професійній площині не лише в якості  інженерів, які забезпечують 
функціонування обладнання або  виконують певні технологічні завдання, а й 
реалізуватися в науково-дослідній сфері або відбутися як ефективним  менеджерам у 
бізнес-сфері. Такі види діяльності потребують постійного перебування в курсі 
глобальних подій у світі  техніки, технологічних інновацій, науки, бізнесу, тому 
інтенсивний обмін корисною технічною, науковою, діловою інформацією, ефективна 
іншомовна комунікативна взаємодія є запорукою активного розвитку середовища або 
структури, у яких задіяні ці фахівці. 

Питання підвищення ефективності й практичної значущості навчального процесу, 
а також подолання протиріч між великими обсягами навчального матеріалу й обмеженим 
аудиторним часом шляхом упровадження дієвих навчальних прийомів, методів, 
технологій є актуальним як для викладача іноземної мови, так і студентів. Педагогічні 
інформаційні технології, зокрема, підвищують ефективність і темпи навчання і 
ґрунтуються на використанні комп’ютерних і мережевих технологій і дидактичних 
засобів [3]. Погодимося з тим, що на сьогодні мультимедійні технології є одними з 
найбільш перспективних і популярних педагогічних інформаційних технологій [1, с. 11]. 
Наприклад, використання мультимедійної презентації на занятті з іноземної мови з 
метою висвітлення певної фахової тематики сприяє активізації іншомовних 
комунікативних здібностей  студентів, оскільки виступ з презентацією – це не просто 
демонстрація слайдів, а й динамічна вербальна взаємодія з аудиторією-учасником 
комунікативного процесу. 

Таким чином, вищезгадані установки щодо необхідності розвитку іншомовних 
комунікативних можливостей студентів актуалізують питання про шляхи вдосконалення 
комунікативної підготовленості майбутніх фахівців-інженерів до професійної 
діяльності. 

Література: 1. Ільченко О. І. Застосування мультимедійних технологій як 
допоміжний фактор впровадження проблемного навчання у вищих навчальних закладах 
/ О. І.  Ільченко,  Т. В. Козицька  //  Теорія та методика електронного навчання : зб. наук. 
праць / кол. авт. – Кривий Ріг: Видавничий відділ КМІ, 2013. –  Вип. IV. – 311с. –  C. 109 
-114.; 2. Максименко Л. О. Вплив освітнього середовища на навчання майбутнього 
фахівця професійно спрямованого іншомовного спілкування  / Л. О. Максименко // 
Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції [«Нові концепції викладання 
іноземної мови у світлі сучасних вимог»], (Київ,  11 листопада 2010 р.) / Укл. Г. А. 
Турчинова, О. О. Яременко, М. О. Шутова. –  К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. –  
242 с. –  C. 131-133.;  3. Нургалиева Г. К. Педагогический словарь терминов и 
определений в области информатизации образования  / Г. К. Нургалиева, А. Е. Есжанов.   
– Алматы : НЦИ, 2010. – 52 с.; 4. Педагогика и психология высшей школы : учеб.
пособие / Под общ. ред. А. А. Деркача. – М. : Изд-во РАГС, 2010. – 258 с.; 5. Томан І. 
Мистецтво говорити / І. Томан. – К.: Політвидав України, 1989. – 293 с. 
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Інформація про кафедру економіки 

Харківського національного університету 

будівництва та архітектури 
Кафедра економіки була заснована в 1997р. доктором економічних наук, 

професором, заслуженим діячем науки і техніки України, академіком Академії 

будівництва України Іваніловим Олександром Семеновичем. 

Олександр Семенович – видатний український вчений у галузі економіки, 

широко відомий в Україні та далеко за її межами, визнаний фахівець у питаннях 

економіки підприємств, методології економічної науки та господарської практики, 

фундатор і керівник української наукової школи з проблем розвитку і трансформації 

економічних систем, взаємозв’язку і взаємодії індустріальної ринкової та 

інформаційної постіндустріальної економіки. 

3 2016р. кафедру економіки очолює доктор економічних наук, професор 

Калініченко Людмила Леонідівна 

Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим складом досвідчених 

викладачів з потужним науково-педагогічним потенціалом, які проходять стажування 

та підвищення кваліфікації в провідних навчальних закладах та на підприємствах як в 

Україні, так і за кордоном, презентуються результати своєї науково-методичної роботи 

у відкритому друці та апробують на конференціях всіх рівнів.  

На кафедрі економіки на високому рівні викладаються такі дисципліни: 

«Економіка підприємства», «Менеджмент», «Маркетинг», «Економіка праці й 

соціально-трудові відносини», «Стратегія підприємства», «Економіка та організація 

інноваційної діяльності», «Проектний аналіз», «Обґрунтування господарських рішень і 

оцінювання ризиків», «Потенціал і розвиток підприємства», «Планування і контроль на 

підприємстві», «Основи підприємництва», «Бюджетна система», «Економічний аналіз», 

«Внутрішній економічний механізм підприємства», «Ціноутворення у будівництві», 

«Інвестування», «Оцінка бізнесу», «Аналіз господарської діяльності будівельного 

підприємства», «Соціальна відповідальність», «Управління проектною командою», 

«Економічне управління підприємством», «Кошторисна справа та ціноутворення у 

будівництві», «Стратегічне управління людськими ресурсами», «Адаптивні моделі в 

економіці», «Європейські практики стійкого розвитку кадрового потенціалу», 

«Логістика у будівництві», «Цифрова економіка», «Економічна визначеність 

управлінських рішень», «Європейські практики економічного розвитку», «Механізм 

складання економічних звітів», «Управління сталим розвитком», «Економічний захист 

малого та середнього бізнесу».  

Кафедрою, протягом 9 років, проводиться Міжнародна науково-практична 

конференція, де обговорюються актуальні економічні питання та проблеми бізнесу із 

залученням представників підприємств Харківського регіону та закордонних 

спеціалістів. Студенти кафедри економіки приймають активну участь у науковій 

діяльності – є переможцями Всеукраїнських та регіональних конкурсів студентських 

наукових та дипломних робіт, отримують стипендію за програмою Завтра.ua.  

У рамках наукових напрямків кафедри сформувалась наукова школа, діяльність 

якої направлена на проведення фундаментальних та прикладних досліджень, 

підготовку наукових кадрів, підвищення рівня підготовки бакалаврів, магістрів та 

докторів філософії за денною та заочною формами навчання. 
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