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ВСТУПНЕ СЛОВО 
 

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ – ЦЕ ПРИМХА ЧИ ВИКЛИК ЧАСУ? 

 

В умовах трансформаційних процесів в економіці у свідомості людей відбувається 

перебудова усталених уявлень про буття, змінюються їхні світоглядні позиції і поведінка. 

Людина замислюється над сенсом ситуаційних змін, стає гнучкішою в досягненні мети, починає 

свідомо адаптуватися у своїй життєдіяльності. 

У розбудові ринкових відносин ми маємо навчитися взаємодії з мінливим оточенням 

шляхом визначення реалістичної мети, оперативного коригування завдань, змісту своєї 

діяльності, перезакріплення зв’язків у пошуку дієвих партнерів для досягнення первинно 

поставлених цілей. Мінливе оточення обумовлює дискретність усіх процесів діяльності, що 

примушує майже під кожний крок виробляти реалістичні цілі, досягнення яких також 

характеризується дискретністю. Отже, для виконання поставленого перед собою завдання 

треба не один раз здійснити цикл самоорганізуючих функцій: планування, самомотивація, 

організація, контроль, регулювання, − а стільки разів, за скільки кроків здійснюється вся 

діяльність. Це вимагає підвищення оперативності, прискорення дій і певних змін у діяльності в 

унісон змін оточення. Кожний крок при цьому набуває ознак адаптивності шляхом активізації 

природної здатності людини змінюватися для збереження себе як біосоціальної системи. 

Однак таке збереження породжує і зворотні кроки: людина здатна змінювати ситуацію на свою 

користь. Тому активізація адаптаційних процесів має двосторонній характер, а саме: ми 

свідомо пристосовуємося під зміни оточення, але так само свідомо намагаємося пристосувати 

зміни оточення під свої потреби. Здійснення такої взаємоадаптації потребує органічного 

поєднання функцій контролю і регулювання, коли контроль з діагностичного перетворюється 

на поточно-коригувальний. Це, насамперед, інтегрує функції мотивації та організації в 

мотиваційно-організаційну функцію, яка націлює не на переживання з приводу перешкод, а 

вчить знаходити резерви для вирішення завдань в нестандартних умовах. Усе це вимагає 

певних зусиль й активізації життєвої позиції людини, що переводить її зі споживача на агента 

змін з метою забезпечення базису своєї життєдіяльності для власного й суспільного розвитку.  

Саме питанням активізації адаптивних процесів присвячений науково-практичний 

Форум-2020. Оскільки підростаюче покоління живе й розвивається в умовах становлення 

ринкових відносин, необхідно розкривати їхню сутність і засвоювати позитивний досвід 

врахування їх закономірностей і принципів. Зазначене здійснюється через систему освіти, яка 

так само трансформується і має свої особливості. Тому п’ятий циклічний форум Громадської 

організації адаптивного управління соціально-педагогічними системами мав назву «Адаптивні 

процеси в національній системі освіти».  

Навчання – це певний життєвий період людини, коли в дитинстві і в підлітковому віці це 

є основним видом її діяльності. Особливістю освіти в ринкових умовах є її пролонгований 

характер, коли вона стає необхідною впродовж життя. Тому всі форми, методи, технології і 
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засоби навчання мають відповідати умовам життя людини і вчити її знаходити вихід зі складних 

ситуацій, не втрачаючи поставлену особисту і соціально значущу мету. Це передбачає 

формування самостійності й відповідальності в прийнятті рішень та розвиток 

самоорганізаційних якостей. 

Саме такі питання розглядалися на форумі. Уперше були запрошені зарубіжні науково-

педагогічні працівники, які поділилися досвідом підготовки фахівців. Усього на форумі 

виступили 42 особи, подали тези для публікацій понад 50 осіб. Узяли участь в онлайн-режимі 

форуму понад 100 осіб з 12 областей України, а також були та залучені вчені із Республіки 

Білорусь. 

З 2019 року було розпочато регулярний випуск збірника матеріалів Форуму 

Вважаємо, що продуктивне ознайомлення з поданою у збірнику інформацією може 

допомогти кожному читачеві в буденному житті й професійній діяльності. 

Успіхів і здоров'я, нехай Вам щастить! 

 

З великою вдячністю кожному, хто взяв у руки цей збірник, –   

Ваша Галина Єльникова 
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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
«ШКОЛА АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИМИ СИСТЕМАМИ» 

 

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ 

 

ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» 
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ І НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

 

П Р О Г Р А М А 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ФОРУМУ 

АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В  

НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ 

 

30-31 січня 2020 року 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2020 
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Центр організації й проведення: 
м. Харків, вул. Університетська, 16, Українська інженерно-педагогічна академія 
Робочі мови: українська, російська, англійська, польська. 
Online-канал форуму: https://pruffme.com/landing/u266097/tmp1578991755 
Місія форуму: обговорення актуальних питань використання технології адаптивного 
управління в освіті. 
Аудиторія: науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, здобувачі наукових ступенів, управлінці 
та всі працівники освіти, які сприяють розповсюдженню ідей адаптивного менеджменту. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Єльникова Галина Василівна (голова) – доктор педагогічних наук, професор, голова 
Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними 
системами», професор Української інженерно-педагогічної академії; 

Купріянов Олександр Володимирович (співголова) – доктор технічних наук, доцент, 
проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії; 

Покроєва Любов Денисівна (співголова) − кандидат педагогічних наук, доцент, ректор 
КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»,  

Лазарєв Микола Іванович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії; 

Рябова Зоя Вікторівна  (заст. голови) – доктор педагогічних наук, професор, заступник 
голови Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними 
системами», завідувач кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту 
післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України»; 

Кравченко Ганна Юріївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, 
іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені 
Семена Кузнеця; 

Бондаренко Тетяна Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
інформаційних, комп'ютерних та поліграфічних технологій Української інженерно-педагогічної 
академії; 

Лузан Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
методики навчання мов і літератури КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»; 

Ростока Марина Львівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру «Мала академія наук 
України» МОН України і НАН України; 

Русланова Тетяна Олександрівна – директор Науково-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Харківській області. 
  

https://pruffme.com/landing/u266097/tmp15789911755
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ФОРУМУ 

Наукова панель 1: МЕТОДОЛОГІЯ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ 
Модератор: доктор педагогічних наук, професор Г. В. Єльникова 
 
Наукова панель 2: КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА В КОНТЕКСТІ 
УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Модератори: кандидат педагогічних наук, М. Є. Смирнова, кандидат педагогічних наук 
М. С. Астахова 
 
Наукова панель 3: АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ РОБОТОЮ В ЗАКЛАДАХ 
ОСВІТИ 
Модератор: доктор педагогічних наук, професор З. В. Рябова. 
 
Наукова панель 4: АКТИВІЗАЦІЯ АДАПТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ 
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
Модератор: доктор педагогічних наук, доцент Г. Ю. Кравченко. 
 
Наукова панель 5: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
Модератори: кандидат педагогічних наук, доцент Г. А. Полякова; кандидат педагогічних наук 
О. О. Почуєва 
 
Наукова панель 6: МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ В ОСВІТІ 
Модератор: кандидат педагогічних наук, Л. О. Лузан 
 
Наукова панель 7: АДАПТИВНА СИСТЕМА В ОСВІТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 
Модератор: кандидат педагогічних наук, О. А. Єрьоменко 
 
Наукова панель 8: ЛІДЕРСТВО ТА МЕНЕДЖМЕНТ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 
ОСВІТИ 
Модератор: кандидат педагогічних наук, Н. В. Любченко 

 

ПРОГРАМНИЙ РЕГЛАМЕНТ 

1-й день 
30.01.2020 
10.00-17.00 

1. Відкриття Форуму. Вітальні слова учасникам. 
2. Online-презентація наукових панелей (виступи за програмою Форуму). 
3. Offline-обговорення виступів (поради, побажання, пропозиції, рекомендації, представлення 
ідей тощо) в науково-просвітницькому середовищі Форуму. 

2-й день 
31.01.2020 
10.00-17.00 

1. Online-презентація наукових панелей (виступи за програмою Форуму). 
2. Online-дискурс: доповіді наукової школи «Адаптивні процеси в національній системі 
освіти». 
3. Offline обговорення проблематики наукових панелей в науково-просвітницькому середовищі 
Форуму. 
4. Позиціювання роботи Форуму на сайтах установ-організаторів. 
5.    Наукова толока «Калейдоскоп вражень» в online–режимі. 
6. Підбиття підсумків, завершення роботи Форуму: оголошення і прийняття рекомендацій 
Форуму. Наукове портфоліо Форуму. 
7. Робоча нарада організаційного комітету щодо узагальнення й систематизації рекомендацій 
учасників Форуму. 
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П Р О Г Р А М А 
Всеукраїнського наукового форуму 

 
АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В 

НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ 
 

День перший  30.01.2020  
Час 10.00-17.00 
Регламент:  

Привітання – до 2 хвилин 

Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хвилин 

Виступ з інформацією у колі наукових панелей – до 7 хвилин 

Повідомлення – до 3 хвилин 

 

ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ 

 

Привітання: 
 

ЄЛЬНИКОВА Галина Василівна – доктор педагогічних наук, професор Української 
інженерно-педагогічної академії, м. Харків. 

 
КУПРІЯНОВ Олександр Володимирович – доктор технічних наук, доцент, проректор з 

наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії; 
 

ЛИСТОПАД Микола Ізмаїлович − доктор технічних наук, професор, зав. каф. 
інформаційних радіотехнологій Білоруського державного університету інформатики і 
радіоелектроніки; 

 

ЛУКАШЕВ Сергій Валерійович − кандидат економічних наук, професор,  проректор з 
науково-педагогічної роботи Харківського національного економічного університету імені 
Семена Кузнеця; 

 
ЛУЦЕНКО Григорій Васильович  − доктор педагогічних наук, доцент, проректор з 

наукової роботи та міжнародних зв'язків Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка. 
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КОНТЕНТ НАУКОВИХ ПАНЕЛЕЙ 

 
Наукова панель 1 

МЕТОДОЛОГІЯ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ 
Представляє виступи та веде панель модератор:  
доктор педагогічних наук, професор Г. В. Єльникова 

 
10:20 Доповіді (онлайн): 

 
Методологічний аспект адаптивних змін в освітньому процесі закладів освіти – 

Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, Українська інженерно-
педагогічна академія. 

Методологія проєктування універсальних компетенцій майбутніх педагогів-
програмістів – Парафіянович Тамара Антонівна кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри інформаційних радіотехнологій Білоруського державного університету інформатики і 
радіоелектроніки.  

Самоуправління вчителя як фактор прогресивних інноваційних змін у закладах 
загальної середньої освіти – Білик Надія Іванівна, доктор педагогічних  наук, доцент, 
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М В. Остроградського. 

Наскрізне виховання цінностей: адаптація до потреб НУШ – Гавлітіна Тетяна 
Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Рівненський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти. 

Цикл рефлексивного управління в діяльності керівника закладу освіти – Немченко 
Сергій Геннадійович, кандидат педагогічних наук, доцент, Бердянський державний 
педагогічний університет. 

Потенціал здобувача вищої освіти в сучасному суспільстві знань  – Ануфрієва Оксана 
Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Навчально-наукового інституту менеджменту 
та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

Нова українська школа: філософія змін – Покроєва Любов Денисівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент, ректор КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти".  

Управління творчою діяльністю студентів засобами адаптивного навчання – 
Лазарєва Тетяна Анатоліївна, доктор педагогічних  наук, професор, Українська інженерно-
педагогічна академія. 

Використання методології Scrum до управління освітніми проектами –  Луценко 
Григорій Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, Глухівський національний 
педагогічний університет імені Олександра Довженка. 

Адаптивний інклюзивний простір: технологія створення – Шемигон Наталія Юріївна, 
кандидат педагогічних наук, Українська інженерно-педагогічна академія 

Адаптивне управління в закладі фахової передвищої освіти – Фесік Людмила 
Іванівна, кандидат педагогічних наук, викладач-методист, ДВНЗ Чернівецький політехнічний 
коледж. 

Адаптивність як інструмент гальмування впливу конфліктогенів у системі 
управління закладом освіти – Ростока Марина Львівна, кандидат педагогічних  наук, старший 
викладач, Національний центр "Мала академія наук України".  

Використання механізмів адаптивного управління у процесі впровадження змін в 
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діяльність закладу загальної середньої освіти – Горішна Оксана Мирославівна, 
Тернопільська загальноосвітня школа № 14 ім. Б. Лепкого. 

Використання адаптивного підходу в умовах запровадження громадсько-державного 
управління закладом загальної середньої освіти – Михасюк Оксана Костянтинівна, 
Богодухівська гімназія №1 Богодухівської районної ради Харківської області. 

Формування освітньої пропозиції закладу професійної освіти: маркетингово-
адаптивний підхід – Загіка Олена Олегівна, кандидат педагогічних наук, викладач-методист 
Вище професійне училище № 25 м. Хмельницького. 

Методологічні засади внутрішнього аудиту в закладі освіти – Хлєбнікова Таліна 
Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Григораш Віктор Валентинович, кандидат 
педагогічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. 
Сковороди. 

Впровадження адаптивного управління в закладах загальної середньої освіти – 
Яценко Галина Юріївна, відділ освіти Куп'янської міської ради Харківської області. 

Значення правової підготовки майбутніх інженерів-педагогів – Котелевець 
Олександр Олександрович, аспірант Української інженерно-педагогічної академії. 

 
Наукова панель 2 

МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ В ОСВІТІ 
Представляє виступи й веде панель модератор:  

кандидат педагогічних наук, Л. О. Лузан 
 

 
12:00 Доповіді (онлайн): 
 

Формування медіакультури педагога на курсах підвищення кваліфікації  – Лузан 
Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики навчання 
мов і літератури КВНЗ  "Харківська академія неперервної освіти ". 

Тенденції розвитку медіаосвіти школярів у Канаді –  Приходькіна Наталія Олексіївна, 
кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра педагогіки, адміністрування і соціальної роботи 
Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України. 

Єдина соціальна інформаційна система в сучасній освіті у зв'язку з викликами 
майбутнього – Єльникова Олена Вікторівна, кандидат педагогічних наук, приватна 
девелоперська ІТ організація. 

Розвиток інтегративного потенціалу медіакомунікацій Національного центру «Мала 
академія наук України» на засадах адаптивного підходу – Савченко Ірина Миколаївна, 
кандидат педагогічних  наук, старший науковий співробітник, Національний центр «Мала 
академія наук України». 

Використання BOYD-технологій в освітньому процесі підготовки майбутніх 
соціальних працівників у ЗВО – Березан Валентина Ігорівна, кандидат педагогічних  наук, 
доцент, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Медіаосвітній простір ліцею – Лузан Віктор Олександрович, директор КЗ 
"Пересічанський ліцей" Дергачівської районної ради, Харківської області. 

Формування інфо-медійної грамотності вчителів української мови і літератури – 
Дунаєва Анна Вікторівна, учитель української мови та літератури КЗ "Пересічанський ліцей" 
Дергачівської районної ради, Харківської області. 
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Медіакомунікації в освіті – Остапенко Олексій Прокопович, викладач-методист, 
Комунальний заклад "Дергачівський ліцей № 2" Дергачівської районної ради Харківської 
області. 

Формування медіакомпетентності в здобувачів освіти НУШ – Харченко Любов 
Іванівна, учитель-методист, КЗ "Пересічанський ліцей" Дергачівської районної ради, 
Харківської області. 

Освітнє медіасередовище ліцею – Собко Наталія Олексіївна, учитель-методист, КЗ 
"Пересічанський ліцей" Дергачівської районної ради, Харківської області. 

Медіакомунікації в освіті – Форост Тетяна Михайлівна, Лозівський дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) № 9 "Перлинка" Лозівської міської ради Харківської області. 

Формування медіакомпетентності учнів на уроках словесності – Гарна Лілія 
Сергіївна, Гороховатська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Борівської районної ради 
Харківської області. 

Характеристика та особливості медіакультури керівників закладів загальної 
середньої освіти – Давидова Наталія Андріївна, управління освіти, культури та туризму 
Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області. 

Впровадження медіаосвіти в КЗ "Дергачівський ліцей № 3" Дергачівської районної ради 
Харківської області – Калашник Олена Анатоліївна, Комунальний заклад "Дергачівський 
ліцей № 3" Дергачівської районної ради Харківської області. 

Медіакомунікації в освіті. Час рухатися вперед чи зупинитися? –  Данилів Вікторія 
Валентинівна, комунальний заклад "Токарівський ліцей" Дергачівської районної ради 
Харківської області. 

 

Наукова панель 3 
АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ РОБОТОЮ  

В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 
Представляє виступи та веде панель модератор:  

доктор педагогічних наук, професор З. В. Рябова. 
 

13:20 Доповіді (онлайн): 
 

Менеджмент соціальної роботи в закладах загальної середньої освіти – Рябова Зоя 
Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту освіти та 
права ДЗВО ЦІПО "Університет менеджменту освіти" НАПН України. 

Молодіжні клуби як форма адаптаційно-соціалізаційної концепції соціальної роботи у 
закладі освіти – Грищук Дмитро Геннадійович, кандидат педагогічних наук, кафедра 
педагогіки, адміністрування і соціальної роботи, Навчально-науковий інститут менеджменту і 
психології, ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України. 

Формування персонального бренду менеджера освіти: технологія та переваги – 
Махиня Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри 
педагогіки, адміністрування і соціальної роботи, Навчально-наукового інституту менеджменту 
та психології, ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України. 

Формування кадрового потенціалу організацій – Морозова Марина Едуардівна, 
кандидат педагогічних  наук, доцент,  ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України. 

Розроблення моделі готовності керівника закладу загальної середньої освіти до 
впровадження інклюзивного навчання – Скрипка Катерина Сергіївна, Управління освіти, 
культури, молоді та спорту Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області. 
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Наукова панель 4 
АКТИВІЗАЦІЯ АДАПТИВНИХ ПРОЦЕСІВ  

У ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
Представляє виступи та веде панель модератор: 
доктор педагогічних наук, доцент Г. Ю. Кравченко. 

 
14:20 Доповіді (онлайн): 
 

Адаптивний освітній менеджмент у вимірі цифрових поколінь "Z" та "А" – Жук 
Михайло Васильович, кандидат педагогічних наук доцент, Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти. 

Використання механізмів адаптивного управління у процесі впровадження змін у 
закладі загальної середньої освіти – Боднар Оксана Степанівна, доктор педагогічних наук, 
доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.  

Теоретико-методичний аспект адаптивного регулювання процесів 
«депрофесіоналізації» та «репрофесіоналізації» – Кравченко Ганна Юріївна, доктор 
педагогічних  наук, доцент кафедри педагогіки іноземної філології та перекладу Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця. 

Адаптивне управління діяльністю педагога в умовах інклюзивного навчання – 
Лапшина Ірина Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Хортицька національна 
навчально-реабілітаційна академія м. Запоріжжя. 

Адаптивні підходи до організації моніторингових досліджень в процесі створення 
інклюзивного освітнього середовища – Лупінович Світлана Миколаївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент, Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія. 

Умови створення освітнього середовища ЗЗСО на адаптивних засадах – Бацула 
Наталія Володимирівна, викладач-методист, учитель початкових класів Харківська гімназія 
№ 152 Харківської міської ради. 

Сучасні підходи до управління інноваційними процесами в закладах дошкільної освіти – 
Кривоніс Марина Леонідівна, магістрантка, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, завідувач КЗ «Дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) № 7 комбінованого типу Харківської міської ради».  

Управління розвитком закладу дошкільної освіти – Шевандіна Ольга Олександрівна, 
магістрантка, ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, завідувач Комунальний заклад "Дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) № 87 Харківської міської ради". 

Вплив духовної компетентності на професійний розвиток педагога – Лю Мейхуань, 
аспірант Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.  

Значення міжкультурної компетентності для вчителів англійської мови – Лю Яньши, 
аспірант Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.  

Адаптивні технології в управлінні закладом дошкільної освіти – Чіркіна Алла 
Сергіївна, магістрантка, Харківського національного економічного університету ім. Семена 
Кузнеця, завідувач, КЗ "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 324 Харківської міської 
ради". 

Роль керівника у створенні системи національно-патріотичного виховання в закладі 
освіти – Ткаченко Андрій Миколайович, магістрант, Харківського національного 
економічного університету ім. Семена Кузнеця,  учитель Харківської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 128 Харківської міської ради Харківської області. 

Організаційна культура як інструмент управління закладом освіти – Дзинь Лань, 
аспірант Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.  

Характеристика професійної компетентності інженера-педагога – Горностаєва 
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Ольга Олександрівна, аспірантка Української інженерно-педагогічної академії. 
Управління методичною роботою на адаптивних засадах – Алексеєнко Інна Ігорівна, 

магістрантка, Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця, 
вихователь-методист КЗ "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 67 Харківської міської 
ради". 

Значення позитивного іміджу для розвитку закладу освіти – Хлопова Лариса 
Георгіївна, магістрантка, Харківського національного економічного університету ім. Семена 
Кузнеця, завідувач, КЗ "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 300 Харківської міської 
ради". 

 
День другий  31.01.2020  

Час 10.00-17.00 
 

Регламент: 
 

Привітання – до 2 хвилин 

Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хвилин 

Виступ з інформацією у колі наукових панелей – до 7 хвилин 

Повідомлення – до 3 хвилин 

 

КОНТЕНТ НАУКОВИХ ПАНЕЛЕЙ 

 
Наукова панель 5 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
Представляють виступи та ведуть панель модератори:  

кандидат педагогічних наук, доцент Г. А. Полякова;  
кандидат педагогічних наук О. О. Почуєва 

 
10:10 Доповіді (онлайн): 
 

Ефективність моніторингу якості професійної діяльності  викладачів ЗВО – 
Аннєнкова Ірина Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент, Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова. 

Функціонал підрозділу забезпечення якості у розбудові Европейських стандартів – 
Полякова Ганна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, керівник відділу 
забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця. 

Вплив управління закладом спеціальної освіти на якість освітнього процесу – 
Рожнова Тетяна Євгенівна, кандидат педагогічних наук, викладач-методист, ДЗВО 
"Університет менеджменту освіти" НАПН України. 

Кваліметрія як інструмент моніторингових досліджень якості освітнього процесу – 
Почуєва Ольга Олексіївна, кандидат педагогічних наук, Харківський національний 
економічний університет імені Семена Кузнеця.  

Академічна культура: Європейські цінності університету – Лола Юлія Юріївна, 
кандидат економічних наук, доцент  Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця.  

Забезпечення якості освітнього процесу шляхом використання інноваційних методик 
і технологій – Шевченко Людмила Олексіївна, Куп'янський заклад дошкільної освіти (ясла-
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садок) № 1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області. 
Оцінювання якості навчальних досягнень учнів-членів Малої академії наук України 

засобами трансдисциплінарної мережевої інформаційно-аналітичної системи – Савченко 
Ярослав Володимирович, Національний центр "Мала академія наук України". 

Хмарні технології навчання як інструмент модернізації освітнього процесу – 
Ярошенко Таїсія Іванівна, Хорольський агропромисловий коледж Полтавської державної 
аграрної академії. 

Формування професійної компетентності майбутніх кухарів у процесі фахової 
підготовки – Задоя Олена Володимирівна, Київський професійний ліцей транспорту. 

Впровадження моделі управління науково-дослідницькою діяльністю майбутніх 
керівників закладів освіти: особливості організації проведення науково-педагогічного 
експерименту в практичному і методичному вимірі – Гавриловський Сергій Олексійович, 
Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Маркетинг як засіб управління якістю діяльності закладу вищої освіти – Бойко 
Наталя Олександрівна, кандидат економічних наук, Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця.  

Інноватика в підготовці фахівців спеціальної освіти – Новіцька Інеса Василівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Інформатизація професійної (професійно-технічної) освіти як необхідна умова 
забезпечення якості освітнього процесу – Пітух Лілія Іванівна, старший викладач, вище 
професійне училище № 13, м. Івано-Франківськ. 

Технологія організації та планування навчального навантаження науково-
педагогічних працівників закладів вищої освіти – Вербовський Ігор Андрійович, 
Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Управління закладами загальної середньої освіти в умовах ОТГ – Головня Ірина 
Іванівна, студент ЦІППО Університету менеджменту освіти м. Київ. 

Якість освіти, як конкурентоспроможний товар на ринку освітніх послуг – Літкевич 
Алла Миколаївна, директор Бучанський НВК "СЗОШ І-ІІІ ступенів – ЗОШ І-ІІІ ступенів" № 4, 
Бучанської міської ради Київської області. 

Аксіологізація освітнього процесу як чинник формування готовності до професійної 
мобільності майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти – Заєць Наталія 
Юхимівна, ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

 
Наукова панель 6 

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Представляють виступи та ведуть панель модератори:  
кандидат педагогічних наук, М. Є. Смирнова,  
кандидат педагогічних наук М. С. Астахова 

 
11:30 Доповіді (онлайн): 

 
Комунікація в управлінській діяльності – Смирнова Марина Євгенівна, кандидат 

педагогічних  наук, КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти". 
Ефективне управління процесом комунікації у професійних відносинах – Астахова Марія 

Сергіївна, кандидат педагогічних  наук, КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти". 
The development of the 21st century skills in English lessons – Федорова Юлія 

Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Українська інженерно-педагогічна 
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академія. 
Бар’єри крос-культурних комунікацій керівників закладів вищої освіти – Дуднєва Юлія 

Ернстівна,  кандидат економічних наук, доцент, Українська інженерно-педагогічна академія, 
Коваленко Ольга Олексіївна, викладач-методист,  ДВНЗ "Харківський коледж текстилю та 
дизайну". 

Модель соціальної взаємодії учасників освітнього процесу – Михайленко Тетяна 
Василівна, Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 73 Харківської міської ради 
Харківської області. 

Позиціонування діяльності позашкільного закладу освіти на освітньому ринку – Гут 
Олена Анатоліївна, викладач-методист, Комунальний позашкільний навчальний заклад 
"Центр позашкільної роботи та дитячої творчості "Альтаїр" Дніпровської міської ради. 

Взаємодія з батьківською громадськістю в контексті педагогіки партнерства – 
Шабельник Тетяна Миколаївна, Харківська гімназія № 178 "Освіта" Харківської міської ради 
Харківської області. 

 

Наукова панель 7 
АДАПТИВНА СИСТЕМА В ОСВІТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

Представляє виступи та веде панель модератор:  
кандидат педагогічних наук, доцент О. А. Єрьоменко 

 
13:00 Доповіді (онлайн): 
 

Особливості функціонування адаптивної системи підготовки магістрів – Єрьоменко 
Ольга Анатоліївна, кандидат педагогічних  наук, доцент, Українська інженерно-педагогічна 
академія. 

Адаптивні технології в реалізації студентоцентрованого навчання при підготовці 
iнженерiв-педагогiв – Бакатанова Вероніка Борисівна, кандидат педагогічних  наук, доцент,  
Українська інженерно-педагогічна академія. 

Модернізація освітнього процесу, інтегрування традиційних й інноваційних 
технологій навчання для підвищення якості освіти за новими державними стандартами 
загальної середньої освіти –  Здор Сергій Вікторович, директор Піщанської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп'янської районної ради Харківської області. 

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності молодших спеціалістів 
сфери обслуговування на адаптивних засадах – Савєльєва Тетяна Анатоліївна, Харківський 
державний професійно-педагогічний коледж імені В.І. Вернадського. 

Підвищення кваліфікації викладачів в умовах дуального навчання – Лазарєва Тетяна 
Анатоліївна, доктор педагогічних  наук, професор, Українська інженерно-педагогічна академія. 

Метод навчання основ здоров’язбереження майбутніх інженерів-технологів харчової 
галузі – Благий Ольга Сергіївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач, Українська 
інженерно-педагогічна академія. 

Адаптивні технології в реалізації студентоцентрованого навчання при підготовці 
інженерів-педагогів –  Лищiк Ксенiя Миколаiвна, Українська інженерно-педагогічна академія. 

Цифрові освітні ресурси як інструментарій створення адаптивного освітнього 
простору в закладах професійної (професійно-технічної) освіти – Давидова Юлія 
Володимирівна, Харківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. 

Адаптивні технології в реалізації студентоцентрованого навчання при підготовці 
інженерів-педагогів – Гужва Альона Олександрiвна, Українська інженерно-педагогічна 
академія. 

Побудова адаптивної платформи навчання для цифрових можливостей студентів 
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коледжу – Чжан Кай, аспірант Харківського національного економічного університету імені 
Семена Кузнеця.  

Адаптивні процеси в національній системі освіти – Силивончик Інна Валеріївна, 
Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області. 

Особливості адаптивного освітнього простору для підготовки старшокласників до 
вибору професії – Суховерхова Олена Петрівна, аспірант, Українська інженерно-педагогічна 
академія. 

Деякі питання професійної підготовки магістрів з управління інтелектуальною 
власністю на адаптивних засадах у досвіді вітчизняних і зарубіжних закладів освіти – Бруєва 
Вікторія Анатоліївна, аспірантка Українська інженерно-педагогічна академія. 
 

 

Наукова панель 8 
ЛІДЕРСТВО ТА МЕНЕДЖМЕНТ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Представляє виступи та веде панель модератор:  
кандидат педагогічних наук, доцент Н. В. Любченко 

 
14:30 Доповіді (онлайн): 

 

Розвиток лідерства в закладах загальної середньої освіти у контексті забезпечення 
якості освіти – Оліфіра Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник 
директора ЦІПО, доцент кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України. 

Розвиток організаційної культури керівника закладу освіти на засадах педагогічної 
майстерності – Тимошко Ганна Миколаївна, доктор педагогічних  наук, професор, ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

Економічні аспекти адаптивного управління закладом освіти – Супрун В’ячеслав 
Васильович, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту освіти та 
права ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  НАПН України.  

Технології стратегічного планування в управлінні закладом загальної середньої 
освіти – Любченко Надія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

Розвиток педагога-лідера в умовах Нової української школи – Вітюк Валентина 
Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Волинський інституту післядипломної 
педагогічної освіти.  

Управлінський супровід діяльності опорних закладів освіти в умовах реформи 
освітньої галузі – Мельник Надія Адамівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Рівненський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 

НУШ: компетентності лідерства для забезпечення якості освітнього процесу – 
Мельник Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, викладач-методист, КВНЗ  
"Харківська академія неперервної освіти ". 

Щодо проблеми реалізації лідерської управлінської парадигми у сучасному ЗЗСО – 
Макаренко Ірина Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Криворізький державний 
педагогічний університет. 

Особливості проведення стратегічних сесій у процесі стратегічного планування 
розвитку закладів ЗСО – Зінчук Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України. 

Варіативність управлінської діяльності в соціальній сфері в контексті реалізації 
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Концепції НУШ – Козенко Роман Володимирович, кандидат наук з державного управління, 
старший викладач кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України 

Шкільне підприємництво: зарубіжний досвід для України – Пугач Вікторія 
Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та 
права ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

Характеристика лідерських якостей керівника приватного закладу загальної 
середньої освіти –  Котелевець Катерина Вячеславівна, аспірантка кафедри менеджменту 
освіти та права ДЗВО ЦІПО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

 
Offline-обговорення виступів (поради, побажання, пропозиції, рекомендації, 

представлення ідей тощо) в науково-просвітницькому середовищі Форуму 
 
 

31 січня 2020 року з 15:00 до 16.30 год. 
РОБОЧА НАРАДА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ ЩОДО УЗАГАЛЬНЕННЯ Й 

СИСТЕМАТИЗАЦІЇ РЕКОМЕНДАЦІЙ  
УЧАСНИКІВ ФОРУМУ 

 
 

ЗАКРИТТЯ ФОРУМУ. ОГОЛОШЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ. 
НАУКОВЕ ПОРТФОЛІО 

31 січня 2020 року(16.30 год.) 
 

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

Рябова Зоя Вікторівна (заст. голови) – доктор педагогічних наук, професор, заступник 
голови Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними 
системами», завідувач кафедри менеджменту освіти та права Центрального інститут 
післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України». 
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Наукова панель 

МЕТОДОЛОГІЯ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ 

 

Модератор: 
 

Голова Ради Громадської організації 
«Школа адаптивного управління соціально-педагогічними 

системами»,  
професор Української інженерно-педагогічної академії,  

доктор педагогічних наук, професор 
 

Єльникова Галина Василівна 

Виступи: 

 

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ  

АДАПТАЦІЙНИХ ЗМІН В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

 

Єльникова Галина Василівна, 
доктор педагогічних наук, професор,  

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна 
 

Розкриття зазначеної теми потребує тлумачення понять, що її складають. 
Освіта − складне і багатогранне суспільне явище, сфера передачі, засвоєння і переробки 

знань і соціального досвіду.  
Освіта − цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та 

навичок або щодо їх вдосконалення.  
Освіта − цілеспрямований процес навчання і виховання в інтересах особистості, 

суспільства, держави. 
Важливим є визначення освіти в педагогічному контексті. Педагоги розглядають освіту 

як процес навчання і виховання людини, що припускає: 
− протяжність в часі;  
− різницю між вихідним і кінцевим станами учасників цього процесу;  
− технологічність, що забезпечує зміни і перетворення. 
Освіта має три компоненти: навчання/самонавчання, виховання/самовиховання, 

розвиток/саморозвиток. Існує формальна, неформальна та інформальна освіта. Ми будемо 
говорити про формальну. Формальна освіта є інституційною, свідомо визначеною та 
спланованою завдяки тому, що впроваджується державними або визнаними приватними 
закладами освіти. 

Заклад освіти − юридична особа публічного чи приватного права, основним видом 
діяльності якої є освітня діяльність. 

Отже, основне призначення закладів освіти − це здійснення освітньої діяльності. 
Освітня діяльність спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього 

процесу у формальній та/або неформальній освіті. 
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Освітній процес − це система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих 
на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей. 

Чи здійснюються зміни в сучасних умовах реформування освіти в освітньому процесі? 
Так, розбудова ринкової економіки потребує виховання людини, здатної до 

самостійності, саморозвитку, прийняття конкретних рішень для виконання життєвих і 
професійних завдань; здатної брати на себе відповідальність за їх рішення, будувати 
траєкторію власного розвитку і професійної кар’єри тощо. 

Виховання такої людини вимагає певних змін, перш за все, в освітньому процесі, в тих 
самих науково-методичних і педагогічних заходах, які формують життєву і професійну 
компетентність здобувачів освіти. 

З чого складається освітній процес? Це зміст, методи і форми навчання (спільна 
діяльність викладача та здобувачів освіти щодо засвоєння змісту освіти); спеціально створений 
і природний освітній простір, який включає інформаційні матеріали щодо змісту освіти, у т. ч. 
комп’ютерну техніку, інформаційні та інноваційні технології, Інтернет, ін. 

Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є здобувачі освіти та педагогічні 
працівники. 

Освітній процес характеризується постійним прагненням до оновлення всіх складових 
його частин, насамперед, змісту та основних методів і форм. Інноваційність підходів до 
реалізації освіти виступає показником його сучасності та результативності. 

Таким чином, розвиток суспільства, його соціально-економічної структури спонукає до 
постійного оновлення складових освітнього процесу.  

Згідно з чим оновлюються зміст, форми, методи освіти, освітній простір? Згідно з 
ринковими трансформаціями, що відбуваються в життєдіяльності людини. Це потребує 
опанування новими поняттями, уміннями їх застосовувати для рішення життєвих і професійних 
завдань. 

Отже, при оновленні освітнього процесу відбуваються певні зміни, що свідомо вносяться 
у зміст, форми, методи навчання, освітній простір та взаємодію суб’єктів освітнього процесу. 

Ці зміни носять адаптаційний характер, оскільки потребують взаємопристосування 
освітньої та навчальної діяльності учасників освітнього процесу для успішного опанування 
знань, умінь, навичок та формування відповідних компетентностей для їх застосування.  

Такі адаптаційні зміни встановлюють суб’єкт-суб’єктні стосунки між викладачами та 
здобувачами освіти за допомогою їхнього включення в управлінський цикл освітнього процесу: 
визначення мети; завдань; вибору форм пізнавальної діяльності та методів взаємодії з освітнім 
простором, рівня складності виконуваних завдань; способів самооцінювання навчальних 
досягнень; визначення невикористаних резервів та способів їх включення в майбутню освітню 
діяльність для саморозвитку та самоорганізації. 

Адаптаційні процеси, що відбуваються в навчальній і освітній діяльності, як правило, 
мають інноваційний характер. 

Критеріями успішності адаптаційного процесу є зміни, спрямовані на збереження або 
відновлення рівноваги між навчальним процесом і середовищем, яке є агентом цих змін. 

У будь-якому закладі освіти розрізняють зовнішнє і внутрішнє середовище, адаптаційні 
зміни яких мають сприяти встановленню динамічної рівноваги (як чергової стабілізації 
поточного процесу змін). 

Які методологічні підходи сприяють активізації адаптаційних змін освітнього процесу 
закладів освіти? 
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Перш за все, це особистісно-орієнтований підхід як методологічна орієнтація в освітній 
діяльності викладача, що підтримує та забезпечує процеси самопізнання, самовдосконалення, 
саморозвитку та самореалізації здібностей здобувачів освіти.  

Технологічно особистісно-орієнтований підхід забезпечується методами і прийомами 
діалогічності, підтримкою індивідуального розвитку, створення умов для необхідного простору, 
свободи в прийнятті самостійних рішень, творчості, способів навчання та поведінки тощо. 

На друге місце ми виводимо системний підхід, оскільки освітній процес та діяльність 
його учасників являє собою систему. 

Ми розглядаємо системний підхід як методологію наукового пізнання об'єктів як систем. 
Системоутворюючим фактором здійснення освітнього процесу є його мета та завдання його 
етапів. Тут діє дидактичний п’ятикутник, що складається з завдання етапу, змісту освітньої 
інформації, що підлягає засвоєнню, методів навчання, вибору форм організації пізнавальної 
діяльності здобувачів освіти та реального результату. 

Адаптивний підхід передбачає таку організацію освітнього процесу, здійснення якої 
передбачає актуалізацію адаптивних процесів навчання/самонавчання, 
виховання/самовиховання, розвитку/саморозвитку для оптимального засвоєння освітньої 
інформації та формування відповідних життєвих компетентностей. 

Проектний підхід можна розглядати як практико-орієнтовану діяльність, метою якої є 
розробка нових, не існуючих у практиці освітніх систем і видів педагогічної діяльності. 
Наприклад, предметом проектування можуть стати зразки майбутніх програм, підручників; 
специфічного способу розвитку особистості; створення і реалізації педагогічного проекту тощо. 

Інноваційно-технологічний підхід дає змогу впроваджувати інноваційні технології в 
освітній процес. Це можуть бути нетрадиційні заняття: інтегровані, конкурси, конференції, 
дослідження, презентації, бенефіси тощо.  

Нетрадиційні заняття розвивають комунікаційні вміння, самостійність висловлювання, 
партнерство, ініціативність, відповідальність за якість виконання роботи, ін. До зазначеного 
підходу належить використання інтерактивних методів, що не тільки розвивають комунікативні 
здібності, а й пізнавальні інтереси, вміння установлювати емоційні контакти, партнерські 
стосунки, формувати інтелектуальну спроможність тощо. 

Ми не вичерпали зазначену тему, а тільки зробили абрис її змісту. Необхідні серйозні 
наукові дослідження цієї проблеми. 
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В умовах реформування освітньої галузі, реструктуризації закладів освіти практичне 
використання адаптивного управління стало є невід’ємним аспектом освітнього процесу. Будь-
які зміни впливають на поведінку людей, їх цінності, бачення, спосіб життя та мислення. Теорія 
управління перехідного періоду в умовах невизначеності є актуальною в українському 
суспільстві. Тому діяльність закладів освіти  завжди пов’язується з активним розвитком їхнього 
адаптивного управління. 

Проблемою адаптивного управління у сфері освіти займалися такі науковці як: Т.Борова, 
Л. Карамушка, О.Касьянова, В.Маслов, Г.Полякова, З.Рябова. На сьогодні основоположником 
адаптивного управління в Україні вважають Г. Єльникову. 

Управління закладом освіти здійснюється в умовах постійних змін та за допомогою 
встановлення спеціальних зав’язків на різних рівнях управлінської структури. Сьогодні характер 
цих зав’язків змінюється від авторитарного тиску до взаємодії, узгодження зовнішніх і 
внутрішніх мотивів управлінців, спостерігається перехід від управління до самоуправління 
освітнім процесом на всіх його рівнях, що є фундаментальною ознакою адаптивного управління 
[3, c.406]. 

Адаптивне управління – це процес взаємовпливу, що спричиняє взаємопристосування 
поведінки суб`єктів діяльності на основі співробітництва, спільного визначення реалістичної 
мети з наступним поєднанням зусиль на її досягнення. Завданням адаптивного управління – 
спрямування освітнього процесу на заздалегідь визначений результат. Пріоритетами 
адаптивного управління є створення варіативних моделей діяльності і відстеження процесу їх 
реалізації за допомогою моніторингу [2]. 

За визначенням Г.В. Єльникової, адаптивне управління характеризується за такими 
ознаками, як зміст (функції), організаційна структура(напрямки взаємовпливу й взаємодії) та 
технології(механізми здійснення взаємоузгоджень) [4,с.32-62]. 

Завдання адміністрації полягає у створенні такої унікальної системи управління освітнім 
закладом, щоб мотивувати педагогів, стимулювати їх до творчої пізнавальної діяльності та 
популяризувати свою педагогічну майстерність, розвивати навчальне середовище, 
покращувати якість освіти і залучати до суб‘єкт-суб‘єктивної діяльності вчителів, учнів і батьків. 
Проте, як показує досвід, сучасне управлінське товариство закладу освіти базується на 
принципах і структурі ієрархічного управління, в якій розміщено керівника закладу, вчителів та 
інших учасників освітнього процесу і визначено між ними відносини та спосіб передачі 
інформації між ними. Нова модель освіти відходить від суб‘єктно-об‘єктних відносин між 
вчителем та учнем. Педагоги, учні та батьки стають активними учасниками управління 
закладом освіти [1, c.115]. 
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На нашу думку, ефективність управління змінами у закладах освіти безпосередньо 
залежить від рівня розвитку адаптивного управління в умовах реформування освітнього 
середовища, а також від оперативного виявлення існуючих і можливих проблем, що дозволить 
визначити найбільш ефективні способи їх вирішення і своєчасно скорегувати керуючу систему. 
Таким чином, формування системи інформаційно-організаційного забезпечення усіх процесів 
є першочерговим завданням сучасного закладу освіти. 

Важливо, що в основі адаптивного управління лежить самоорганізація та 
самооцінювання освітньої діяльності. Отже, для ефективного запровадження механізмів 
управління змінами варто розвивати самооцінювання, що особливо є актуальним в умовах 
реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти.   

Застосування механізмів адаптивного управління є доцільним в процесі вирішення 
складних завдань в умовах невизначеності. Адаптивне управління стає інструментом в 
прийнятті управлінських рішень. Ключовими елементами адаптивного управління є залучення 
зацікавлених сторін, розробка цілей управління, визначення альтернативних стратегій 
управління, моделей функціонування системи та ключових невизначеностей, а також апріорні 
гіпотези щодо того, як стратегії управління будуть досягати своїх цілей [5]. 

Для керівництва змінами варто акцентувати на формуванні адаптивності закладу освіти, 
що визначається такими чинниками: 

• гнучкістьсистемиуправління, адже зміни потребують варіативних гнучких рішень; 

• педагогічна мобільність педагога буде стимулювати постійний професійний розвиток; 

• сталий розвиток закладу освіти передбачає, що будь-які зміни в освітньому процесі 
не повинні зламати традицій, звичаїв та основних досягнень, але найважливіше, щоб педагоги 
розуміли, що зміни запроваджуються для нарощення якості освіти; 

• низький опір змінам при  запровадженні системи управління змінами особливо 
потребує механізмів адаптивного управління, що базується на консенсусі колективної думки; 

• конкурентоспроможність в умовах нестабільності наростає дуже швидко, адже 
ефективні зміни, що пов’язані з впровадженням інновацій, приносять підвищення авторитету як 
педагогам, як і закладу освіти зокрема. 

Ми вважаємо, що для впровадження в закладах освіти адаптивної моделі управління 
важливо здійснювати моніторинг зовнішнього і внутрішнього середовища, займатися 
аналітичною діяльністю, постійно проводити діагностику системи управління закладом освіти; 
налагоджувати ефективний процес управління опором змінам; впроваджувати сучасні 
інформаційно-комунікативні технології;  реалізовувати механізми стратегічного менеджменту. 
Використання механізмів педагогічного моніторингу дозволяє аналізувати та діагностувати 
педагогічну діяльність учителя, освітній процес, що підніме професійний рівень педагогічних 
колективів, підвищить рівень якості шкільної освіти. Результати педагогічного моніторингу 
забезпечують прозорість адміністративної ланки закладу освіти, досліджують мікроклімат усіх 
суб’єктів освітнього процесу. 

Таким чином, адаптивне управління можна вважати органічним складником системи 
управління змінами. 
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Сучасний стан розвитку харчової галузі супроводжується впровадженням у виробництво 

нових видів харчових продуктів, розширенням їх асортименту, створенням інноваційних 

харчових технологій та обладнання. Це зумовлює необхідність підготовки компетентних 

інженерів-технологів, здатних до творчої праці, професійного саморозвитку та вдосконалення.  

Обов’язковим етапом професійної підготовки сучасного інженера-технолога харчової 

галузі повинно бути навчання його розв’язанню нестандартних, творчих задач, бо саме такі 

задачі він буде розв’язувати у виробництві кожного дня.  

Творча навчально-пізнавальна діяльність характеризується тим, що з дидактичних 

засобів відомим є тільки засоби загальнонаукового рівня – методологічні знання. На основі цих 

знань необхідно навчити студента розробляти невідомі засоби конкретно-методичного та 

спеціально-наукового рівня. Отже, для формування професійних умінь у майбутніх інженерів-

технологів харчової галузі необхідно розробити систему дидактичних засобів (моделей) 

конкретно-методичного та спеціально-наукового рівнів, які б забезпечували управління як 

репродуктивною, так і творчою навчально-пізнавальною діяльністю студентів. 

Дотримуючись положення, що процес засвоєння навчальної інформації реалізується 

через процес виконання суб’єктами навчання визначених дій та розв’язання задач засобами 

орієнтовних основ дій нами пропонуються засоби навчання, які відповідають цілям підготовки 

майбутніх інженерів-технологів до творчої діяльності, відображають зміст навчання, 

відповідають методу творчого навчання та дозволяють спрямовувати (управляти) навчально-

пізнавальну діяльність студентів в напряму вирішення творчих задач. Узагальнена модель цих 

засобів навчання приведена на рисунку.  
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Рис. Узагальнена модель засобів навчання майбутніх інженерів-технологів харчової галузі 
творчої професійної діяльності 

 
Основу моделі складає алгоритм управління творчою навчально-пізнавальною 

діяльністю студентів з елементами покрокової інформаційної підтримки цієї діяльності. 
Використовується інформаційна підтримка двох видів – основна та додаткова.  

Основною інформаційною підтримкою виступають адаптовані евристичні прийоми, 
додатковою – різноманітна довідкова інформація. Ця модель відображає реальну професійну 
творчу діяльність фахівця щодо розроблення та вдосконалення об’єктів харчової галузі.  

 

 

АДАПТИВНИЙ ІНКЛЮЗИВНИЙ ПРОСТІР – ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ 
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Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна 

 

Освітній простір представляє собою систему, визначальними характерологічними 
рисами якої виступають визначеність, динамічність, цілісність, системність, особистісно-
розвивальна спрямованість, систему що має свою структуру в межах якої відбувається 
розвиток професійних та особистісних якостей студента, систему, що перебуває у динамічній 
взаємодії з суб’єктами освітнього середовища та соціальним простором (гнучко реагує на 
запити суспільства та учасників освітнього процесу), піддається організаційним та 
проектувальним впливам тобто управлінню. Науковцями відмічається [1; 3.], що освітній 
простір є частиною соціального простору, у межах якого він, власне, й існує, і, відповідно, 
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освітній простір перебуває у діалектичній взаємодії з соціальним простором. Агентами змін 
щодо освітніх потреб виступають зовнішні та внутрішні фактори.  

Відповідно, освітній простір за своїми сутнісними характеристиками та функціями має 
риси адаптивного утворення, а саме, здатності адаптації до різних типових умов, та вимог з 
боку соціального середовища, оскільки, контекст у якому функціонує вища освіта (науково-
технічна революція, постійні зміни на ринку праці, що нею викликані) постійно змінюється.  

Сутність інклюзивного освітнього простору доповнюється, ще однією важливою 
характеристикою – інклюзивністю. Інклюзивність передбачає включення кожного студента не 
залежно від нозології у освітній простір. Отже, інклюзія, по суті виступає складовою частиною 
адаптивності. Що передбачає адаптацію процесу навчання, адаптацію системи вищої освіти, 
як явища суспільного життя до потреб постіндустріального суспільства, і місце у цьому 
суспільстві людей з обмеженими можливостями. 

Адаптивність розглядається, як здатність компонентів інклюзивного освітнього простору 
до гнучкості, можливості швидко реагувати та змінюватися у відповідності до потреб освітньої 
галузі та учасників освітнього процесу. Саме адаптивність інклюзивного освітнього простору 
забезпечує ефективну взаємодію особистості з освітнім простором, розвиток професійних та 
соціальних якостей студента з особливими потребами.  

Адаптивний інклюзивний простір має впливати на особистість студента починатися з 
моменту звернення такого студента до закладу вищої освіти та сам процес навчання. Оскільки, 
дана категорія студентів має свої психофізичні особливості, а саме, Я-концепцію яка 
характеризується ідентифікацією зі своїм соціальним статусом інваліда та посиленням 
тенденції до збереження таких установок. Така орієнтація призводить до ригідності, що 
характеризується зниженням процесів рухливості і пристосування свідомості до життєвих 
труднощів і виникаючих у ній проблем, небажання виходити з зони комфорту. В свою чергу, 
зменшення адаптивних можливостей свідомості тягне за собою ускладнення в пристосуванні 
до освітнього середовища ЗВО. 

Тому технологія створення адаптивного інклюзивного простору складається з двох 
етапів: 

1 Етап - корекція Я-концепції. 
2 Етап - корекційні заходи направлені на оптимізацію викладання навчального 

матеріалу у відповідності до нозології студента.  
Реалізація першого етапу - корекція Я-концепції можлива за умови розвитку 

рефлексивної діяльності студентів. Спираючись на дані психології та педагогіки [2], які 
відзначають: у процесі адаптації особистості можуть виникнути певні суперечності між 
внутрішньою позицією людини, що склалася, та зовнішнім впливом, між вимогами, що 
висуваються у процесі професійної підготовки, та неготовністю сприймати та змінюватися у 
відповідності цим вимогам. Наявність таких суперечностей вимагає від особистості вирішення 
питання про свої життєві орієнтири, що й є механізмом розвитку адаптивних можливостей 
особистості. Для того, щоб навчання було успішним й сам студент має адаптуватися до вимог 
навчального середовища, оскільки без розвитку Я - концепції на позитивне утворення, 
особистість не отримує поштовху до розвитку. 

Другий етап передбачає вирішення педагогічних завдань та ситуацій, які викликані 
труднощами таких студентів та застосування нестандартних підходів для їх вирішення, які не 
заплановані навчальним планом; такі рішення приймаються ситуативно, у перебігу 
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навчального процесу. Навчальний план передбачає активізацію максимуму каналів інформації, 
які здатний сприймати студент з обмеженнями.  

Важливим елементом індивідуалізації та варіативності є реагування на потреби окремо 
взятого студента через організацію інтерактивної взаємодії викладач-студент, формування 
чинників, що посилюють сприйняття інформації. Розвиток вміння знаходити не тільки потрібні 
знання з різних джерел, а, також, створення для кожного студента індивідуальної траєкторії 
навчання з урахуванням особливих потреб. 

Таким чином технологія створення адаптивного інклюзивного простору передбачає 
послідовну реалізацію двох взаємопов’язаних етапів що здатні забезпечити постійну та 
послідовну адаптацію студента до умов навчання у ЗВО. 
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У сучасних умовах культивується нова філософія виховання соціально-педагогічної 
підтримки особистості, а виховання розглядається як цілеспрямований вплив на зростаючу 
особистість. Як свідчать науково-методичні засади освітньої реформи, в Новій українській 
школі необхідно забезпечити наскрізне виховання цінностей. При цьому варто враховувати, що 
мета, зміст виховання мають безпосередній вплив на здійснення освітнього процесу та 
сприяють оволодінню особистістю системою цінностей, виробленню в неї ціннісного ставлення 
до навколишнього світу. Проблему виховання особистості на цінностях широко досліджують 
науковці та практики. В науці й освіті поширюється аксіологічний підхід як аспект методології 
виховання особистості. Цілісну концепцію ціннісно-смислового змісту виховання в Україні 
розвинули І.Д.Бех, О.Вишневський, К.О Журба та ін.  

Проте, питання наскрізного виховання цінностей малодосліджене та потребує розробки 
й упровадження в інноваційному освітньому середовищі Нової української школи на адаптивній 
основі. 

Нова українська школа в своїй концептуальній основі опирається гармонійне і всебічне 
виховання. Провідною метою виховання в освітньому просторі НУШ є розвиток духовно-
моральної особистості, здатної бути повноцінним суб’єктом суспільно-значущих соціальних 
взаємин.  Для виховання важливою є наскрізна дія визначення внутрішньої потреби плекати 
потребу української ідентичності та втілення ролі відповідального громадянином-патріота, 
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сина, дочки, товариша, учня тощо. Виховання в цьому значенні – це цілісний, постійний, тобто 
наскрізний процес формування духовно-моральної особистості і розвитку в неї тих рис 
характеру та якостей, необхідних державі, суспільству і самій особистості.  

Як відомо, сучасний зміст виховання визначається за цінностями. Відповідно до 
Концепції реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» виховання є 
складовою освітнього процесу і має орієнтуватися на загальнолюдські цінності. Тому пошук 
наскрізних цінностей в НУШ має відбуватися на основі пізнання природи цінностей та їх впливу 
на особистість. 

Видів і груп цінностей в теорії і методології різних галузей науки і людського співжиття 
досить багато. Це і абсолютні людські (загальнолюдські), національні, громадянські, особисті, 
сімейні, валео-екологічні, духовні та інші цінності.  

Для дослідження важливо, що фундамент відносин і потреб особистості складають вищі 
цінності. Під впливом запиту суспільства та індивідуального вибору особистості відбувається 
їх переоцінка. Відповідаючи на суспільне замовлення, Концепція НУШ орієнтує виховання на 
дві групи цінностей: 

• морально-етичні: гідність, чесність, справедливість , турбота, повага до життя, до 
себе, до інших людей; 

• соціально-політичні (ідейні): свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до 
рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, 
солідарність, відповідальність. 

Кожний народ і суспільство в своєму розвитку віддає перевагу різним цінностям як 
ведучим орієнтирами могутності нації і держави. Україні сьогодні потрібні спільні цінності, які 
згуртовуватимуть націю й український народ на відстоювання суверенітету держави, 
утвердження української національної ідеї, перемогу і мир. Для розвитку демократичної 
державності в Україні важливі базові національні цінності, серед яких на перших позиціях 
свобода, відповідальність, єдність, конкурентоспроможність, працелюбність, гідність 
самодостатність. В умовах єдиного європейського освітнього середовища своєрідний вплив на 
базові цінності в Україні та вибір ціннісно-виховних орієнтирів виховання учнівської молоді 
мають європейські цінності. 

Сприяє визначити систему змістових параметрів та цінних характеристик, досягнення 
мети і завдань українського виховання в закладах освіти Програма «НУШ у поступі до 
цінностей», яка пронизана рекомендаціями щодо духовно-морального розвитку особистості та 
формування ціннісно-смислової сфери в неї, визначення ролі та місця компетентнісного 
потенціалу цінностей в освітньому процесі. 

Адаптувати виховання до існуючих умов та потреб НУШ можливо за допомогою теорії і 
методики адаптивного управління Г. В. Єльникової. Зокрема для побудови виховної системи 
НУШ, освітнього процесу на цінностях важливо враховувати: 

• створення варіативних моделей структури діяльності як побудову програми спільних 
цінностей, системи цілеспрямованої взаємодії виховних впливів на особистість учня НУШ 
відповідно до алгоритму адаптивного управління; 

• застосування методу взаємоузгодження ціннісних орієнтацій та ціннісних настанов на 
основі кооперації діяльності, що об’єднує процеси управління і самоуправління спрямованістю 
зростаючої особистості та сполучає цільові функції суб’єктів наскрізного виховання й 
управління усвідомленням образу результату діяльності; 
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• використання таких прийомів як: виклик резонансу, створення ситуації додаткової 
орієнтації, субординації, координації, діалогової адаптації в побудові виховної взаємодії та 
виявленні ціннісних ставлень, що несуть за собою поведінку, дію, вчинки учнів; 

• відслідковування виховного впливу на особистість учня та виховання в неї цінностей 
під час моніторингу і самомоніторингу діяльності, що дасть змогу виявляти присвоєну цінність 
як властивість особистості, як динамічно-соціальну якість, що засвідчує об’єктивне її ставлення 
до навколишньої дійсності.  

Виховання цінностей в НУШ має проходити без перешкод наскрізно та охоплювати всі 
моменти учнівського життя на основі цілепокладання і цілеорганізації виховної взаємодії. 
Інструментальню слід визначити та обґрунтувати не надто велику їх кількість за допомогою 
діагностики важливості певних груп цінностей для освітнього процесу в НУШ. Тобто виділити 
7-9 наскрізних цінностей, які повністю охоплюють освітній процес та весь простір 
життєдіяльності особистості.  

Для наскрізного виховання цінностей також важливо, що цінності в своїй природі мають 
спільні та відмінні смисли, що одна цінність може реалізовуватись через іншу, що без цінностей, 
як внутрішнього ідейного смислу, особистість не відчуває своєї цілісності, не може керувати 
задоволенням своїх духовних і емоційних потреб, творити себе.  

Отже, цінності виступають найвищим орієнтиром, що допомагає особистості не збитися 
з життєвого шляху, а наскрізне виховання цінностей – це адаптивний механізм соціального 
замовлення для виховання, в основу змісту якого в конкретному закладі освіти покладаються 
спільні цінності. Програмно-виховний контент спільних цінностей у освітньому процесі НУШ 
може передбачати: 

• пізнання природи цінностей як особистої життєвої мотивації та включення ціннісних 
ставлень до ключових та предметних компетентностей за галузями знань;  

• моделювання спільних цінностей та побудова виховної програми у кожному закладі 
освіти, регіоні, Україні;  

• освоєння та використання методики системного навчання цінностей;  

• оновлення методів виховання та створення технології виховання цінностей у закладі 
загальної середньої освіти.   

 

 

ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОПОЗИЦІЇ  ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ  

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ):  МАРКЕТИНГОВО-АДАПТИВНИЙ ПІДХІД 

 

Загіка Олена Олегівна, 
кандидат педагогічних наук, директор, 

Вище професійне училище №25 м. Хмельницький, Україна 
 

Впровадження в Україні ідей сталого розвитку й децентралізації управління, динамічні 
соціально-економічні зрушення зумовлюють зміни й у освітньому середовищі нашої країни, 
відбувається трансформація системи професійної освіти, впроваджуються нові стратегії її 
розвитку. Заклад професійної (професійно-технічної) освіти (ЗП(ПТ)О), як суб’єкт ринкових 
відносин, функціонує одночасно на ринку освітніх послуг і ринку праці, забезпечуючи виявлення 
та задоволення освітніх потреб споживачів через пропозицію освітніх послуг (З. Рябова, В. 
Свистун), тому особливої актуальності набуває пошук сучасних форм управління 
конкурентоспроможністю закладу освіти, які б передбачали комплексно-системний підхід до 
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вивчення тенденцій розвитку економіки і ринку праці, потреб та інтересів споживачів освітніх 
послуг, ґрунтувались на ідеях маркетингового управління.  

Релевантність освітньої пропозиції вимогам ринку праці потребує налагодження 
механізмів співпраці між закладом професійної (професійно-технічної) освіти і роботодавцями, 
адаптації навчального контенту й забезпечення якості освіти, пошуку ефективних підходів в 
управлінській діяльності, зокрема, удосконалення системи формування професійної 
компетентності сучасного керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти, 
важливою складовою якої має стати здатність до прогресивного, аналітичного й 
перспективного мислення, пошуку та впровадження новацій в процес надання освітніх послуг.  

Отже, для забезпечення адаптації освітньої пропозиції до потреб ринку праці 
очевидними є передумови впровадження сучасних інформаційно-аналітичних інструментів 
ефективного планування і управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти. 

Концептуальні засади адаптивного управління соціально-педагогічними системи на 
основі алгоритму адаптивного управління розроблено Г. Єльниковою та членами наукової 
школи адаптивного управління. Українськими науковцями та практиками досліджено та 
обґрунтовано принципи, методи та інструменти моніторингових досліджень, покладених в 
основу адаптаційних процесів, взаємоузгодження дій сторін-партнерів. Основні ідеї 
впровадження механізмів  моніторингу, кращого регулювання та забезпечення якості 
професійної освіти, підготовки кадрів відповідно до поточних і перспективних потреб ринку 
праці також висвітлено у Концепції реформування професійної освіти Україні «Сучасна 
професійна освіта» (2018), у Звіті в рамках проекту U-LEAD with Europe Ukraine Local 
Empowermant, Accountabillity and Developmant Program (2018). 

Важливим та значущим складником конкурентоздатності закладу професійної освіти в 
умовах динамічного змінного середовища, розвитку техніки та технологій, запитів та вимог 
роботодавців є адаптивність керівників закладів освіти, синтез когнітивного, предметно-
практичного та особистісного досвіду. Тобто, в умовах ринкового середовища маркетингова 
компетентність керівника є чинником конкурентоздатності закладу освіти, «наслідком 
самоорганізації та узагальнення діяльнісного та особистісного досвіду» (Аніщенко та ін). У 
цьому контексті доцільним та виправданим є застосування методологічних засад адаптивного 
підходу (Т. Борова , Г.Єльникова, Г. Полякова, З. Рябова, П.Третьяков та ін), що забезпечує 
пріоритет розвитку суб’єктів діяльності і здійснюється за допомогою процесів самоорганізації. 
Принцип самоорганізації передбачає взаємодію суб’єктів ринку праці, освітніх послуг, 
соціальних партнерів, громадськості у процесі визначенні мети, планів, програм навчання, 
стратегій розвитку закладу освіти. Ці процеси спрямовуються на досягнення спільної мети, 
підвалинами якої є вимоги зовнішнього середовища (людини, організації тощо) і врахування 
реальної ситуації. Тобто за допомогою адаптивного підходу відбувається взаємоузгодження 
суб’єктів ринків праці та освітніх послуг. 

В основу методики маркетингового управління конкурентоздатністю закладу освіти на 
ринку освітніх послуг науковцями та дослідниками покладено ідею про цілісність механізмів 
прогнозування та планування маркетингових досліджень у ЗП(ПТ)О (Палькевич, 2014), 
підґрунтям яких є маркетингова програма, певний цикл дій, що ґрунтується на аналізі 
внутрішнього (ресурсів) та зовнішнього середовища закладу освіти, запропонована 
З. Рябовою. 

Таким чином, ефективна діяльність ЗП(ПТ)О щодо формування освітньої пропозиції в 
умовах ринкової економіки передбачає впровадження маркетингового управління ЗП(ПТ)О, в 
основу якого покладено комплексно-системний підхід до вирішення завдань закладу освіти, 
забезпечення його конкурентоспроможності на засадах адаптивного підходу (моніторингові 
дослідження, взаємоузгодження, самоаналіз та координація дій). 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 
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Харківського національного педагогічного  
університету імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна 

 

Законом України «Про освіту» передбачено оновлення управлінського інструментарію, 
зокрема, впровадження інституційного аудиту як елемента зовнішнього забезпечення якості 
освітньої діяльності й освіти; створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти.  

Для керівника закладу освіти важливо створити систему внутрішнього освітнього аудиту, 
яка забезпечить надходження релевантної інформації про освітній процес та його результати, 
необхідної для прийняття раціональних управлінських рішень.  

Зазначимо, що сучасний підхід до управління закладом освіти передбачає відповідність 
системи управління вимогам сучасного менеджменту (раціональність, валідація освітніх 
процесів, об’єктивність тощо). Отже, розвиток системи внутрішнього освітнього аудиту в 
закладі загальної середньої освіти є суттєвим напрямом реформування освітньої галузі. 

Термін «аудит» традиційно використовувався в економіці відносно бухгалтерських 
документів.  

Проте останнім часом цей термін широко використовується в галузі освіти, що пов’язано 
зі спробою створення системи управління якістю освіти, орієнтованої на міжнародні стандарти 
серії ISO, TQM. 

Ми визначаємо внутрішній аудит як адміністрування, що забезпечує оцінку освітньої 
діяльності та якості освіти в цілому і за окремими структурними підрозділами, напрямами, 
суб’єктами педагогічного процесу. 

З організаційної точки зору аудит – це: 

http://lib.iitta.gov.ua/9333/
http://lib.iitta.gov.ua/9333/
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• діяльність з надання незалежних та об’єктивних оцінок і консультацій, спрямованих 
на вдосконалення діяльності закладу освіти; 

• незалежне оцінювання результатів освітнього процесу; 

• моніторинг освітньої діяльності та її результатів, установлення відповідності 
нормативним вимогам. 

Як відомо, аудит може бути операційним, фінансовим та на відповідність вимогам. 
Зупинимось на останньому виді аудиту. При аудиті відповідності встановлюється ступінь, з 
якою система якості зрозуміла, впроваджена і дотримується персоналом (фактичне виконання 
персоналом вимог, встановлених в документації на відповідність якості освітньої діяльності). 

Мета аудиту на відповідність вимогам – перевірка дотримання персоналом правил і 
процедур, визначених вищим керівництвом. Перевірки на відповідність призначені для 
виявлення дотримання організацією конкретних правил, законів, пунктів договорів, які 
впливають на результати діяльності. 

Основними об’єктами внутрішнього аудиту є рішення окремих функціональних завдань 
управління, розробка і перевірка інформаційних систем організації. Для здійснення 
внутрішнього аудиту використовують різні організаційні форми. Формування власної служби 
внутрішнього аудиту передбачає його здійснення власними силами організації, чому сприяє 
хороша поінформованість співробітників про внутрішню структуру компанії і галузевих 
особливостях діяльності. Ефективність внутрішнього аудиту, якість освітнього процесу 
забезпечується створенням надійних організаційно-управлінських механізмом оцінювання. 

Для цього в закладі освіти розробляється задокументована методика «внутрішній 
аудит». Документами аудиту можуть бути: програма аудиту; план внутрішнього аудиту системи 
якості; опитувальні листи; протоколи відповідності стандартам; звіти про аудит; плани корекції 
та запобіжних дій. 

Для проведення внутрішніх аудитів якості освіти може бути створений спеціальний 
структурний підрозділ (наприклад центр аудиту якості освіти як адаптивна структура). 

Центр аудиту якості освіти виконує комплекс функцій щодо забезпечення і контролю 
якості освіти: сервісну, діагностичну, компенсаторну, прогностичну, навчальну, консалтингову 
та консультативну. 

Отже, заклади загальної середньої освіти потребують сучасної моделі внутрішнього 
аудиту. Необхідно розробляння та створення центрів аудиту якості освіти (шкільної системи 
управління якістю освіти тощо), які мають бути забезпечені необхідним методичним 
матеріалом, інструментарієм для проведення дослідження якості освітньої діяльності й якості 
освіти учнів. Потребує вирішення проблема навчання керівників закладів освіти технології 
внутрішнього аудиту освітньої діяльності. 

 
Бібліографія:  
1. Гречаник О. Є., Григораш В. В. Формування акмеологічної компетентності вчителя в системі 

післядипломної освіти : кол. монограф. Харків, 2019. 144 с. 
2. Житник Б. О. Управління якістю освіти: інституціональний підхід. Харків, 2011. 128 с. 

3. Касьянова О. М. Контрольно-аналітична діяльність керівника навчального закладу. Харків: 2013. 192 с.  



35  

Наукова панель 
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Модератор: 
 

кандидат педагогічних наук,  
доцент кафедри методики навчання мов і літератури  

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 
 
 

Лузан Людмила Олександрівна 
 

Виступи: 

 

ТРЕНІНГОВЕ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ  
 

Лузан Людмила Олександрівна,  
кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри методики навчання мов і літератури  
КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», м. Харків Україна 

 

Тема: «Формування інфо-медійної грамотності у вчителів української мови і літератури» 
Мета тренінгу:актуалізувати знання з медіаграмотності (факти, судження, новини, 

фейки), умотивувати учасників щодо усвідомлення того, що медіа маніпулюють споживачами 
та сформувати вміння ефективно шукати інформацію, уміння шукати та працювати з 
джерелами та першоджерелами, уміння систематизувати інформацію, уміння відрізняти факти 
від суджень, уміння ідентифікувати вплив медіа на емоції 

Завдання: 
1. Навчити вчителів розрізняти факти та судження;  
2. Сформувати вміння бачити «фейкові новини» 
3. Навчити працювати з візуальним матеріалом як джерелом інформації, виробити 

вміння аналізувати елементи зображення. 
4. Сформувати вміння визначення маркерів достовірності інформації та певного 

джерела  
Очікувані результати: сформовані вміння ефективно шукати інформацію, уміння 

шукати та працювати з джерелами та першоджерелами, уміння систематизувати інформацію, 
уміння відрізняти факти від суджень, уміння ідентифікувати вплив медіа на емоції 

Характеристика групи учасників – учителі української мови і літератури 
Роздаткові матеріали– тексти, рисунки 
Наочні аудиторні матеріали– інтерактивна презентація, відеоматеріали 
Технічне обладнання– фліпчарт, маркери, апаратура 

Вступна частина: 
1. Знайомство. Вправа «Щит» 

Ціль вправи: створити теплу, приязну атмосферу, яка сформує почуття безпеки, 
комфорту; познайомити учасників між собою; досягти того, щоб усі учасники почувалися вільно 
й зосередилися на тому, чого повинні навчитися. 
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Роздати кожному учаснику фломастер та аркуш паперу (формат А-4); поділити його на 
4 частини, а потім розмістити в кожній з них таку інформацію: 

 
Чим найбільше пишаєтеся Гордий з того … 

яким медіа довіряєте (без назви бренду)? Чи потрапляєте на гачок маніпуляцій 

 
Після завершення оформлення своїх «щитів», попросити вийти на середину зали, 

тримати «щити» перед собою й «прогулючися» залою познайомитися з іншими учасниками. На 
закінчення знайомства підписати свої «щити» та розмістити їх на стіні.  

2. Виявлення очікувань. Вправа «Броунівський рух» 
Ціль вправи: з’ясувати, що очікують учасники тренінгу від заняття та на скільки важливою 

є інфо-медійна компетентність для вчителя української мови і літератури. 
Під музичний супровід порухатися хаотично по кімнаті. Зупинитися тоді, коли зупиниться 

мелодія. Почати розмову з тими, хто стоїть поруч,  за такими питаннями: 
✓ Ваші очікування від курсу? 
✓ Ваша думка щодо важливості сформованості медіаграмотності в людини? 
✓ Чи важливо формувати інфо-медійну компетентність вчителеві української мови і 

літератури? 
Обговорення: усі обґрунтовані відповіді є правильними, але тренер має підвести 

аудиторію до того, що сучасна особистість має бути медіаграмотним і що важливо для вчителів 
української мови і літератури формувати інфо-медійну компетентність, бо саме вчителі цієї 
категорії працюють тісно з інформацією, з медіаконтентом, тощо. 

3. Правила роботи: встановити домовленості в роботі 
Учасники тренінгу встановлюють добровільно ті правила, яких у ході роботи будуть 

дотримуватися. 
Основна частина: 

1. Теоретичний блок. Метод «Мозковий штурм» 
Ціль вправи: спрямувати учасників на творчий пошук нетрадиційних, креативних підходів 

до розв’язання проблеми.  
Дати відповіді на проблемні питання: 
✓ Яку інформацію хочете отримувати від медіа? 
(правдиву, ту, яка не викликає запитань, повну, оперативну, тощо) 
✓ Яку отримуєте? 
(відповіді записати на фліпчарт, які потім використаємо для створення інтелект-карт) 
Створення інтелект-карт в групах за темами:  
1. Факт  
2. Судження 
3. Підкріплення фактів, які можуть бути судженнями. 
Інтерактивна презентація «Факти. Судження» 
(У презентації подається інформація про факт, ознаки факту, про судження, ознаки 

суджень, новина, журналістські стандарти). 
2. Практичний блок. Робота в групах 
Об’єднання в групи проводиться на основі складання картинки із пазлів (3 картинки – 3 

групи). 
Вправа «Новина одна – аудиторія різна» 
Ціль вправи: сформувати розуміння того, що цільова аудиторія впливає на спосіб подачі 

інформації; навчити учасників тренінгу добирати важливі факти про подію. 
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Наочність: відеоматеріал – фрагмент виступу «Пошло-поехало» на Лізі сміху – 2019 
(зимовий кубок); текст з новиною (3 шт.), завдання для груп (3 шт.), бумага, фломастери. 

Завдання: створити інформацію про те, що Новою програмою зовнішнього незалежного 
оцінювання з української мови і літератури змінено перелік творів, що є обов’язковими для 
текстуального вивчення учасниками 2020 року. 

Група 1: Телебачення. 
Група 2: Офіційний сайт закладу загальної середньої освіти. 
Група 3: Соціальні мережі.  
Руханка «Слон. Індієць. Пальма» 
Усі учасники стоять по колу. Тренер показує рухи, як утворити фігури слона, індійця, 

пальми. Учасники йдуть по колу, тренер зупиняє рух, називаючи фігуру, учасники мають 
утворити її.  

Інтерактивна презентація «Фейкові новини» 

(У презентації подається інформація: «Фейкові новини» − це … Створення й поширення 
«фейкових новин». Вплив «фейкових новин»). 

Проаналізувати медіаконтент «Австралія у вогні. Загинуло понад мільярд тварин»  
https://www.radiosvoboda.org/a/dead-and-injured-animals-of-australia/30370786.html 
у форматі вправи «Світове кафе».  
Ціль вправи: обговорити питання в групах, сформувати вміння виокремлювати маркери 

для визначення фейкових новин різних видів медіаконтенту: друковані медіа, теленовини, 
нових медіа. 

Наочність: медіаконтент «Австралія у вогні. Загинуло понад мільярд тварин»  
https://www.radiosvoboda.org/a/dead-and-injured-animals-of-australia/30370786.html; 

завдання для груп (3 шт.), папір, фломастери.  
Опис вправи: учасники об’єднуються в 3 групи (пригостити цукерками чи тістечками 

трьох смаків чи кольорів) для обговорення проблем:  
1. завдання для груп: визначити маркери, за якими можна розпізнати фейк: 
1 група – маркери для друкованих медіа 
2 група – маркери для теленовин 
3  група – маркери для повідомлень у нових медіа  
Кожна група обирає спікера, виконує своє завдання, оформлює його на фліп-чарті 

фломастером одного кольору, який був у групі; обмін столиками (1 перехід) – доопрацювання 
завдання (дописується інформація фломастером своєї групи); (2 перехід) – доопрацювання 
завдання (дописується інформація фломастером своєї групи). По завершенню проводиться 
робота в групах за базовими столиками. 

Обговорення: презентація виконаних завдань. 
2. завдання для груп: створити та презентувати по одному фейку:  
1 група – маркери для друкованих медіа 
2 група – маркери для теленовин 
3  група – маркери для повідомлень у нових медіа  

Заключна частина: 
Оцінювання знань (застосування інструменту Kahoot) 
1. Факт – це ? 
2. Судження - це? 
3. Фейк – це … 
4. Новина – це … 

https://www.radiosvoboda.org/a/dead-and-injured-animals-of-australia/30370786.html
https://www.radiosvoboda.org/a/dead-and-injured-animals-of-australia/30370786.html
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5. Що не є журналістським стандартом − …  
6. Серед поданих ознак визначити факт  
А не можна довести;     
Б можна перевірити;      
В передає точку зору людини;     
Г чиїсь припущення 
7. Серед поданих ознак визначити судження 
А можуть бути основою для суджень; 
Б можна перевірити;     
В сприймається сам по собі;      
Г для його повідомлення використовують дієслова: думати, вважати, припускати, 
відчувати, сподіватися тощо 
8. Назвіть кількість основних журналістських стандартів 
А 3; Б 5; В 6; Г 7 

Рефлексія 
Заключне коло «Акваріум вражень» 
Цей день я закінчую з присмаком … 

 
 

МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ В ОСВІТІ. ЧАС РУХАТИСЯ ВПЕРЕД ЧИ ЗУПИНИТИСЯ 
 

Данилів Вікторія Валентинівна,  
директор, комунальний заклад «Токарівський ліцей»  

Дергачівської районної ради Харківської області, Україна 
 

...Те, що ми не усвідомлюємо, керує нами,  
а ми керуємо лише тим, що ми знаємо. 

Тетяна Іванова 
 

Інформаційне забезпечення освіти – один із пріоритетних напрямів її реформування. 
Медіаосвіта має колосальний вплив на кожного, в свою чергу, важко уявити сучасний заклад 
освіти без медіакомунікацій, тож питання медіакультури та медіаграмотності в закладах освіти, 
на мою думку, є сьогодні, як ніколи, актуальними. Важливо розуміти: час рухатися вперед у 
розвитку цього напрямку саме в освіті, чи зупинитися, аби не нашкодити. Процес отримання 
інформації є невід’ємною частиною шкільного життя як і життя в цілому. Щодня ми отримуємо 
інформацію ззовні, тому дуже важливо, щоб вона була якісною. Нам доводиться стикатися з 
різними засобами медіа, які, з одного боку, відкривають багато невідомого та водночас 
цікавого, з іншого – маніпулюють психоемоційним станом кожного. Роль і місце 
медіакомунікацій в освітньому середовищі все більш стають вагомими. Кожна людина має 
розвивати свої навички мислення вищого рівня, критично оцінювати та синтезувати 
інформацію, до якої відкривається безмежний доступ.  

Як же знайти потрібну інформацію і переконатися в її вірогідності й достовірності, 
відокремити пропаганду від фактів, як правильно фільтрувати інформацію в ситуаціях 
конфлікту, вміти розпізнавати її маніпулятивний характер?.. 

Наш заклад освіти брав участь у регіональному експерименті «Впровадження 
медіаосвіти в систему освітньої роботи закладу», основними завданнями якого було: 
підготувати нове покоління до життя в сучасних інформаційних умовах, до сприйняття 
різноманітної інформації, дослідити вплив медіа на результативність та якість освітньої 
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діяльності, навчити дитину протистояти впливові на психоемоційний стан, робити правильні 
висновки з отриманої інформації. 

В ході дослідження було доведено, що медіаосвіта має все ж таки позитивний наслідок, 
адже відкриває величезні можливості для розвитку інтелектуального, творчого потенціалу 
здобувачів освіти, допомагає розвивати здібності, критичне мислення, підвищує рівень 
медіаграмотності, формує вміння орієнтуватися в сучасних інформаційних потоках, виховує 
компетентного медіаспоживача.  

Медіакомунікації сьогодні повинні внести корективи до негативного впливу потенційно 
шкідливої інформації, враховуючи пряму й приховану небезпеку. Медіаосвіта повинна рухатися 
вперед, формуючи при цьому медіаімунітет особистості, здатної протистояти агресивним ЗМІ, 
вона повинна забезпечити психологічне благополуччя при свідомому споживанні 
медіапродукції, допомагати адекватно та різнобічно оцінювати зміст, критично мислити. 
Розвиток медіакомунікацій є неминучим, для нього характерна динаміка швидких змін, де все 
має свою періодичність. Потрібно багато зусиль, щоб прослідкувати за всіма новими ідеями та 
трендами.Медіа завжди є і будуть новими, тому що новими є ті покоління читачів та глядачів, 
які весь час змінюються. У відповідності з новими медіа змінюється й саме людство.  

 
Бібліографія:  
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Остапенко Олексій Прокопович, 
директор,  

комунальний заклад «Дергачівський ліцей №2»  
Дергачівської районної ради Харківської області, Україна  

 

У концепції Нової української школи одним із основних компонентів успішного навчання 
є наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та 
управлінні закладами освіти. І саме цей компонент має стати інструментом забезпечення успіху 
Нової української школи. Сучасне суспільство, а особливо діти дошкільного та шкільного віку, 
є дуже вразливими до медіаманіпуляцій. Величезна кількість інформації та відсутність опору 
насадження низькопробної медіапродукції, аморальних цінностей створює великі проблеми у 
дитячому світобаченні. Ми можемо навіть говорити про поширення медіазалежності серед 
дітей та їх батьків. У світлі цих проблем перед навчальним закладом постає нагальна потреба 
підготувати дитину до безпечної розвивальної взаємодії із сучасним інформаційним світом 
медіа, до життя в інформаційному суспільстві, до безпечної та ефективної взаємодії із 
сучасною системою мас-медіа.  
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З метою вирішення цих проблем, КЗ «Дергачівський ліцей №2» був одним із 4 шкіл-
учасників експериментального проєкту «Наукові засади впровадження медіаосвіти в 
навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу», який тривав 5 років (з 
2014 по 2018), що проводився в КВНЗ «ХАНО».  

В результаті проведення дослідно-експериментальної роботи відбулися позитивні зміни 
як в мотиваційно-емоційній, так і в діяльнісній сферах учнів та педагогічного колективу. 
Збільшився інтерес до користування інтернетом для отримання наукової та цікавої інформації, 
з’явилося вміння критично оцінювати переглянуте та потреба змінити на краще життя завдяки 
побаченому. 

Педагогічний колектив брав участь у семінарах та конференціях КВНЗ «ХАНО» з цієї 
теми і отримали безцінний досвід по уникненню маніпулятивного впливу та групового тиску на 
тренінгових заняттях проєкту. Учні та вчителі навчилися створювати власні фільми, сайт, блоги 
та віртуальні фотоальбоми.  

У результаті роботи створено електронний контент ліцею (мультимедійні опорні плани-
конспекти уроків, відеотека наукових документальних фільмів, флеш-анімацій, екранізацій 
творів, банк електронних книг, довідників, предметні блоги, сайти вчителів ліцею). Шкільна 
газета «Ліцеїст» стала лауреатом ХVІІІ Міжнародного конкурсу шкільних медіа у 2015 році. Учні 
ліцею під керівництвом учителів брали участь у соціальних проєктах «Комп’ютерний лікнеп для 
пенсіонерів» та «Веселі перерви без гаджетів». Наші проекти сприяли порятунку пенсіонерів 
від самотності та браку інформації; поглиблення взаєморозуміння поколінь; зростання 
авторитету ліцею в мікрорайоні під час 1 проекту та щирому спілкуванню між 
старшокласниками та учнями початкової школи. Вчителі-переможці соціальних проєктів були 
нагороджені поїздкою до Польщі задля обміну досвідом з провідними спеціалістами Америки 
та Польці у педагогічній та медійній сферах. 

На разі ліцей бере участь у новому соціальному проєкті «Студія медіаграмотності як 
складова формування соціальної та громадянської компетентності учня в контексті Нової 
української школи». Створення студії медіаграмотності є вкрай необхідним для формування 
соціальної та громадянської, а також інформаційно-цифрової компетентності учня в контексті 
Нової української школи; для розвитку педагогіки партнерства та комунікативних навичок; 
вдосконалення здоров’язберігаючих технологій у ліцеї.  

Час не стоїть на місці. У ХХІ столітті перед школою стоять нові виклики – модернізація 
методів і засобів освіти і КЗ «Дергачівський ліцей №2» з гідністю виконує всі завдання. 
 

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
«ДЕРГАЧІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 3» ДЕРГАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ  
 

Калашник Олена Анатоліївна, 
директор, 

комунальний заклад «Дергачівський ліцей № 3»  
Дергачівської районної ради Харківської області, Україна 

 

На сучасному етапі оновлення змісту освіти важлива роль надається медіаосвіті, 
головним завданням якої є підготовка нового покоління до життя в сучасних інформаційних 
умовах, до правильного сприйняття величезної кількості різної інформації, навчання розумінню 
її, вмінню відсіювати та захищатися від «інформаційного сміття», розвиток медіаграмотності, а 
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такожформування навичок творчого сприймання медіа і здатності створювати власну 
медіапродукцію. 

Відповідаючи вимогам сьогодення, наш ліцей протягом п’яти років був учасником 
дослідно-експериментальної роботи з теми «Науково-методичні засади впровадження 
медіаосвіти в освітній процес». 

Для координації цієї роботи з самого початку в закладі була створена творча група 
вчителів – фахівців з різних предметів, які брали активну участь в обласних науково-практичних 
семінарах, таких як «Створення програми медіаосвітньої діяльності на рівні навчального 
закладу», «Аналіз аудіовізуальних текстів під час медіаосвітніх занять», «Як створити сучасну 
шкільну газету»; «Основи медіаосвіти: аудіовізуальна культура»; «Нові медіа та безпека 
особистості»; «Створення телестудії в школі», «Практична медіаосвіта», «Сучасний урок в 
умовах упровадження медіаосвіти», тощо. Члени творчої групи з питань медіаосвіти щиро 
ділились отриманими знаннями з колегами ліцею на методичних нарадах, де розглядались такі 
питання: 

• У чому полягають завдання медіаосвіти у школі? 
• Хто така медіаграмотна людина? 
• Які психологічні засади медіаграмотності? 
• Як убезпечити себе та дітей в Інтернеті? 
• Як захистити дітей від кібербулінгу? тощо. 
Медіаосвіті були присвячені засідання педагогічної ради («Медіакультура як продукт і 

водночас умова взаємодії суб`єктів інформаційного простору», «Використання медіапродуктів 
на уроках суспільно - гуманітарного циклу»). А також були проведені загальношкільні заходи: 
круглий стіл «Чи потрібна інтеграція медіаосвіти в освітній процес», семінар-практикум 
«Шкільна журналістика», майстер-класи «педагогів-майстрів» з питань створення дітьми 
медіапродуктів та застосування їх на уроках.  

Так, вчителі ліцею на своїх заняттях вчать школярів порівнювати різні медійні тексти 
(відеофрагменти та літературні першоджерела), шукати помилки, неточності в журналістських 
текстах, порівнювати інформації з інших джерел і навчальної літератури, критично аналізувати 
інформацію, отриману з різних джерел, коригувати форми подачі інформації на афішах, 
вивісках, рекламних плакатах, трансформувати медійний текст з одного виду в інший, 
створювати власні медійні проекти, готувати повідомлення про цікаві моменти з життєпису 
письменника шляхом створення відео «Уявний монолог митця», «Інтерв’ю з письменником», а 
також створювати буктрейлери до вивчених творів, екранізувати фрагменти до них та 
виготовляти рекламу твору у вигляді постера. 

Отже, на уроках школярі мають змогу ознайомитися з історією медіазасобів, аналізують 
та вчаться критично ставитися до інформації в сучасних ЗМІ, займаються медіатворчістю.  

Крім цього, з 2015 році в закладі був введений факультатив «Основи медіаграмотності» 
для учнів 8-9-х класів. 

Дослідження психолога, які постійно супроводжують роботу щодо впровадження 
медіаосвіти в освітній процес ліцею, показують позитивну динаміку отримання та застосування 
медійних знань учнями. 

Використання медіаосвітніх технологій посідає дуже важливе місце в нашому ліцеї також 
і у виховній та позакласній роботі.  

Так, в закладі створена шкільна медіастудія «Об’єктив», у яку увійшли члени євроклубу 
«Euroway» та фотостудії «Inshot». Сьогодні – це вже дійсно юні журналісти, які можуть 
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підготувати справжнє інтерв’ю, репортаж з місця подій, зібрати важливу інформацію, провести 
відео - та фотозйомку. Усі матеріали ліцеїсти розміщують на сторінках місцевих газет «Рідне 
місто», «Вісник Дергачівщини» та на сторінці нашого ліцею у Фейсбуці 
(https://www.facebook.com/dergachigymnasium3/?epa=SEARCH_BOX), на каналі Youtube 
(https://www.youtube.com/channel/UCcynG1lx8PAbeMPD2UqqN_A), а також на сайті закладу 
(http://dergachi-gymnasium3.edu.kh.ua/). Вони самі створюють публікації, фотографують, 
наповнюють сайти, де розміщується інформація, яка може бути цікавою як для учнів, так і 
батьків та громади.  

Як результат нашої роботи, маємо такі досягнення: 
- переможці у ХVІІІ Міжнародному конкурсі шкільних медіа в місті Миколаєві (класна 

газета 8-Б класу «Одна хвилина восьмого», 2014 рік); 
- ІІІ місце в обласному фестивалі буктрейлерів «Читаймо Олеся Гончара!» (2018 рік); 
- Учасники проекту YouthMediaLab (2019 рік). 
Таким чином, завдяки експериментальній діяльності в КЗ «Дергачівський ліцей № 3» 

розроблено та апробовано інноваційну модель навчально-виховної роботи, створено систему 
шкільної медіаосвіти, здійснюється формування медіаімунітету особистості, який робить її 
здатною протистояти агресивному медіасередовищу. Все це сприяє розвитку в учасників 
освітнього процесу здатності до медіатворчості, різних видів мислення та креативних 
практичних умінь на медійному матеріалі. 
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Однією з найважливіших тенденцій в Україні та світі є глобальний процес 
інформатизації, який формує нове середовище життєдіяльності людей. Інформатизація 
освітнього процесу, в основному, визначається як процес забезпечення освіти методологією і 
практикою розробки і використання сучасних інформаційних технологій, які спрямовані на 
реалізацію психолого-педагогічної мети навчання. Продумане і цілеспрямоване використання 
сучасних інформаційних технологій, засобів медіа в освітньому процесі дозволить освоїти 
сучасному учневі навколишній світ, рефлексувати свою діяльність, формувати власні 
пізнавальні мотиви навчання.  

Актуальність проблеми зумовлена необхідністю впровадження в практику сучасної 
шкільної освіти науково-обґрунтованого процесу формування медіакомпетенції на уроках 
української мови та літератури, оволодіння якою допоможе учням організовано і грамотно 
працювати з різними засобами інформації. Сьогодні активно розвивається такий напрям у 
педагогіці, як медіаосвіта. Термін «медіакомпетенція» більш точно визначає суть наявних в 

https://www.facebook.com/dergachigymnasium3/?epa=SEARCH_BOX
https://www.youtube.com/channel/UCcynG1lx8PAbeMPD2UqqN_A
http://dergachi-gymnasium3.edu.kh.ua/
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учнів умінь використовувати медіа, критично аналізувати, оцінювати і передавати медіатексти 
в різних формах, видах і жанрах, аналізувати складні процеси функціонування медіа в 
сучасному суспільстві [3, c.8].  

Формування медіакомпетенції покликане допомогти учню грамотно висловити свої 
думки, точно і повно відображати дійсність у своїх висловлюваннях, вміти накопичувати 
необхідні інформаційні знання, тобто грамотно працювати з існуючими і тільки що створеними 
медіа. Формування медіакомпетенції тісно пов'язане з формуванням загальнонавчальних 
універсальних навчальних дій, основа яких закладається саме в шкільній освіти. 

Завдання уроків словесності полягає в тому, щоб закласти основи розвитку школярів, їх 
уміння і навички в усіх видах мовленнєвої діяльності.  

Саме у процесі вивчення української мови та літератури в школярів повинні закладатися 
основи вмінь швидко орієнтуватися в просторі, який динамічно розвивається і оновлюється; 
одержувати, використовувати та створювати різноманітну інформацію; грамотно оперувати 
науковими термінами; приймати обґрунтовані рішення та вирішувати життєві проблеми на 
основі отриманих знань, умінь і навичок. 

Діяльність учителя повинна бути спрямована на формування мотиваційно-особистісного 
компонента медіакомпетенції учнів: демонстрація можливостей медіазасобів в освітній 
діяльності школярів, привернення уваги до медіазасобів за допомогою використання на уроках 
медіазасобів, знайомство з комп'ютерним класом, відвідування заходів старшокласників (з 
використанням медіазасобів), проведення ігор (вікторин) з використанням медіазасобів.  

Серед основних форм по формуванню медіакомпетентності на уроках української мови 
та літератури є дискусія, проблемний діалог, ігрове моделювання, проектна діяльність [2, с.23]. 

Діяльність учнів: виконання завдань, які повинні містити різні форми роботи з 
інформацією (пошук, аналіз, порівняння), освоєння термінології в галузі медіа, знайомство з 
медіазасобами, які є в кабінеті і школі, їх можливостями, демонстрація своїх теоретичних та 
практичних знань в галузі медіа. Діяльність учнів носить репродуктивний характер, знайомство 
з областю медіа відбувається під керівництвом вчителя (пошук інформації в мережі Інтернет, 
робота з інтерактивною дошкою) [1, с.45]. Поступово діяльність учнів з інформацією 
ускладнюється. 

Отже, теоретико-методична основа формування медіакомпетенції школярів на уроках 
словесності пов'язана з розробкою, побудовою та науковим обґрунтуванням спеціальної 
методики, яка забезпечує в процесі мовної освіти формування медіакомпетенції сучасних 
школярів. 
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В останні роки використання мобільних пристроїв (смартфони, планшети, ноутбуки) не 

тільки отримало поширення, але досягло максимального рівня, особливо серед молодого 
покоління. Сучасна людина не може уявити свого життя без подібних пристроїв і використовує 
їх щодня. Але деякі середні та вищі заклади освіти вважають за краще уникати мобільних 
пристроїв, накладають заборони й обмеження. Однак, їхнє використання може бути у нагоді не 
тільки в побутовій сфері життя, а й в академічній, навчальній. 

BYOD – від англійського Bring Your Own Device – підхід, який є частиною мобільного 
навчання (mobile learning або m-learning) порівняно недавно привернув до себе увагу 
вітчизняних методистів і теоретиків в галузі освіти. Прийшовши зі сфери бізнесу як 
альтернативний спосіб організації робочого простору і раціоналізації ресурсів компаній, BYOD-
технологія поступово вбудовується в освітнє середовище зарубіжних і вітчизняних освітніх 
установ. Разом з цим, залишаються відкритими питання, пов’язані як з визначенням даного 
виду діяльності, так і методики його використання. 

Почнемо з проблеми перекладу абревіатури BOYD на українську мову. Як відносно нове 
поняття (як концепція в IT-політиці BYOD вперше сформувалося в 2009 році в корпорації Intel 
[2], сам термін використовується з 2005 року, коли з’явилася робота Рафаеля Баллагаса 
«BOYD: Bring Your Own Device», де він пролунав уперше [4]) термін поки не знайшов свій 
однозначний україномовний еквівалент. Через його відсутність немає і точного розуміння 
даного явища в галузі освіти. Так, в небагатьох роботах вітчизняних і російських авторів з 
питань використання BOYD його називають BOYD-технологією, BOYD-системою, BOYD-
моделлю, BOYD-тенденцією або BOYD-концепцією. Проведений нами аналіз варіантів перекладу 
з англійської на українську в онлайн сервісах (google-перекладач) дозволяє констатувати повну 
відсутність однаковості в перекладі.  

В якості пропонованих варіантів перекладу знаходимо: феномен «принесених із собою 
пристроїв»; концепція використання власних пристроїв; явище, відоме як BOYD (принесіть свій 
власний пристрій) і т. п. 

Ми вважаємо, що з точки зору організації освітнього процесу BOYD близький до поняття 
методичного прийому, оскільки мобільні пристрої, принесені студентами з собою на заняття, 
виступають засобом досягнення певної мети в предметній галузі. Однак зі змістовної точки зору 
BOYD може і повинен виступати в якості технології або концепції за умови масовості і 
системності його використання, так само як гнучкості проектування занять на його основі і 
дидактичної доцільності.  

З технологічної точки зору BOYD передбачає використання персональних мобільних 
пристроїв (смартфонів, планшетів, ноутбуків, нетбуків, ультрабуков) студентами та 
викладачами для доступу до загальномережних і спеціалізованих ресурсів освітньої установи. 

Як вказує Д. А. Іванченко, успішність використання BOYD обумовлена низкою передумов 
[3, с. 87]. У стислому вигляді виділимо найбільш значимі: 
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• високий рівень і динаміка поширення мобільних пристроїв в студентському і 
викладацькому середовищі; 

• істотний когнітивний потенціал аудиторії, гнучко реагує на зміни в практиці організації 
освітнього процесу; 

• легкість перетворення навчальних матеріалів в медіа-контент та їх інтеграції в 
інфраструктуру освітнього простору. 

Сьогодні BOYD є одним із способів зробити заняття для студентів соціономічних 
спеціальностей сучасними і нестандартними за допомогою гаджетів, від яких не можуть 
відірватися сучасні студенти. Як зауважує учитель-практик К. М. Озолиньш «перетворіть своїх 
«ворогів» на «друзів» і кращих помічників [4]. 

У практиці використання BOYD виступають авторські курси або окремі модулі, 
розроблені викладачами, які зазвичай вивішуються на сайті університету або особистому сайті 
викладача, а також незалежні сайти, які дають можливість моментально отримати інформацію 
із проблем дисципліни, яка вивчається (онлай та офлайн). 

Принципи використання BOYD-технології в рамках вивчення курсів соціальної роботи 
гранично прості: студенти і викладач в будь-який час і в будь-якій точці мають доступ до курсу 
/ модулю з будь-якого мобільного пристрою.  

Гнучкість і висока ступінь адаптивності ресурсів дозволяє реалізовувати 
індивідуалізацію освітнього процесу. Індивідуальні особливості мобільних додатків і пристроїв 
сприяє диференціації навчання, оскільки кожний студент знає технічні характеристики 
особистого мобільно пристрою і може варіювати налаштування звуку, зображення, спосіб 
доступу до навчального матеріалу. 

Безсумнівно, використання BOYD є перспективним напрямком дослідження, оскільки в 
першу чергу забезпечує гнучкість і мобільність освітнього процесу, дозволяє оптимізувати 
фінансові витрати на забезпечення освітнього процесу навчально-методичною та навчальною 
літературою, сприяє ефективному використанню нових освітніх технологій у практиці 
підготовки майбутніх соціальних працівників.  

 
Бібліографія: 
1. Гусева С. Г. Использование BYOD-технологии в образовательном процессе : тезисы доклада на 

Всерос.науч.-практ.конф. «Научно-образовательная информацитонная середа ХХІ века» / Гусева Светлана 
Геннадьевна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://it2016.petrsu.ru/thesis/41.doc 

2. Иванченко Д. А. Применение подходов BOYD для построения стратегии информатизации высшего 
учебного заведения / Д. А. Иванченко, И. А. Хмельков, Д. Ю. Райчук та ін. // Научно-технические ведомости Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета. Информатика. Телекоммуникации. Управление. – 
2013. № 3 (174). – С. 85–94. 

3. Озолиньш К. М. Використання технології Bring Your Own Device (BYOD) на уроках інформатики / Озолиньш 
Катерина Михайлівна [Електронний ресурс] // Всеосвіта. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-tehnola-
urokah-informatiki-3779.html 
 

  

http://it2016.petrsu.ru/thesis/41.doc
https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-tehnola-urokah-informatiki-3779.html
https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-tehnola-urokah-informatiki-3779.html


46  

РОЗВИТОК ІНТЕГРАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРУ «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» НА ЗАСАДАХ АДАПТИВНОГО ПІДХОДУ 

 

Савченко Ірина Миколаївна, 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, 

учений секретар Національного центру «Мала академія наук України»,  
м. Київ, Україна; 

 

Ємець Вікторія, 
науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання  

Національного центру «Мала академія наук України», м. Київ, Україна 
 

Виявлення талантів, схильності до науково-дослідницької роботи в учнів, з подальшим 
розвитком цих здібностей і спрямування молоді до наукового пошуку – є головним завданням 
Національного центру «Мала академія наук України» (далі НЦ «МАНУ»).  

В умовах глобалізації й розширення інформаційного поля людства, конвергенції 
філософії, соціології з іншими науковими галузями на засадах трансдисциплінарного підхіду 
незамінним помічником у справі розвитку освіти наукового спрямування і залучення до неї 
молоді виступають медіакомунікації, які на сьогодні є визнаним феноменом інформаційно-
технологічної цивілізації. 

Медіакомунікації в системі НЦ «МАНУ» забезпечують масове спілкування учасників 
науково-дослідницької роботи (як міжособистісне, так і групове), передачу широкій аудиторії 
інформації про діяльність установи технічними засобами та засобами МАС-медіа (Інтернет, 
соціальні мережі, портальні структури, періодика, радіо, телебачення, власні відео-канали та 
передачі). Напрям мас-медіа НЦ «МАНУ» має свою цільову аудиторію – це юні МАНівці, 
здобувачі освіти, батьки учнів, педагоги системи позашкілля (регіональних відділень Малої 
академії наук України), загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, 
науковці тощо.   

З  метою здійснення медійного впливу на інтелектуальну аудиторію та  залучення молоді 
до дослідницької роботи й популяризації освіти наукового спрямування організовує роботу 
підрозділ інформаційно-видавничої діяльності НЦ «МАНУ». До його складу входять літературні 
редактори, перекладачі, журналісти і фотографи пресс-центру, верстальники, монтажники 
відео-матеріалів, веб-дизайнери, друкарі, системні адміністратори.  

У розвитку медіакомунікацій в системі Малої академії наук України можна виокремити 
такі важливі адаптивні складові, без яких не можливо проводити цю роботу ефективно, зокрема 
такі як: аналіз досягнень освітньої медіасфери, проведення медіадосліджень у різновікових 
групах споживачів освітніх послуг НЦ «МАНУ» і виявлення потреб споживачів інформації; 
урахування й передбачення, прогнозування потреб різних груп споживачів медіаконтенту; 
реалізація наукових, рекламних, проектних кампаній; високопрофесійне здійснення 
керівництва мережевими гібридними медіапроектами; безконфліктність інтересів 
медіаконтенту; медіаестетика та медіабрендінг.  

Також об’єднувальна ефективність цього напряму роботи ґрунтується на використанні 
сучасних технологічних і управлінських рішень; правилах представлення інформації; 
комунікаційних практиках, адаптованих до різних вікових груп учнів; вдалій фільтрації 
інформації; доцільній візуалізації даних; урахуванні ментальних національних особливостей. У 
цій роботі не можна не враховувати такі головні способи інтеграції як уніфікація, 
універсалізація, категоріальний синтез, екстраполяція, узагальнення, моделювання, 
систематизація і різні її форми: предметно-образну, понятійну, світоглядну, діяльнісну, 
концептуальну тощо [1, с. 95 − 96].  
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На наш погляд, інтегративний підхід щодо розвитку медіакомунікацій НЦ «МАНУ», 
полягає у тому, що в цьому процесі самостійні елементи цього процесу об’єднуються і 
синтезуються у цілісну систему, яку спрямовано на виконання освітньої, виховної, 
розвивальної, психологічної, методологічної, організаційної функцій установи. 

В результаті формується власний комплексний неповторний медіа-продукт; 
створюється репозитарій корисної інформації для науково-дослідницької роботи МАНівців і 
одночасно активний журналістський майданчик; підтримується зв'язок між користувачами 
ресурсів і створюються групи за інтересами (учнівські й викладацькі спільноти, платформи для 
обговорень проблем, проекти); здійснюється популяризація науки і цілеспрямовано 
показуються успіхи юних дослідників; апробовуються прикладні розробки науковців Центру.  

На сьогодні Веб-портал Національного центру «Мала академія наук України» 
(www.man.gov.ua) є одним із найпопулярніших Інтернет-видань у сфері позашкільної освіти, 
який представлено у мережі Інтернет українською та десятьма іншомовними версіями. 
Показники його ефективності: рейтинг обсягів (за кількістю) аудиторії; кількість відвідувачів; 
популярність; частота скачування матеріалів; збільшення відсотку дітей-учнів МАН; підтримка 
уряду ініціатив НЦ «МАНУ» (створення Музею науки). Також у соціальних мережах Facebook, 
Instagram і Twitter успішно діють офіційні групи Малої академії наук України. Користувачі 
соціальних мереж можуть щодня відстежувати новини з життя академії на сторінках відповідних 
спільнот. Щорічно кожен публічний проведений захід Центру висвітлюється у різних засобах 
масової інформації НЦ «МАНУ». Співвідношення медіапроявів НЦ «МАНУ» у 2019 р. 
представлено на рис.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. Співвідношення видів медіа проявів НЦ «МАНУ» у 2019 р. 
 

У 2019 р. найвищу інформаційну активність прес-служби НЦ «МАНУ» було пов’язано з 
масштабними заходами, такими як Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України, VIII Міжнародна олімпіада з математики для 
дівчат, Всеукраїнська олімпіада креативності «Destination Imagination»,  виставка «Майбутнє 
України» в рамках Міжнародного форуму «Innovation Market» і «Innovation Hackathon» для 
школярів-винахідників та багато інш. Отже, інтегративний потенціал медіакомунікацій НЦ 
«МАНУ» знаходиться у постійному розвитку й адаптації до системних процесів підвищення 
якості роботи з обдарованими учнями, завдячуючи адаптивним підходам ефективного 
інформаційно-комунікаційного менеджменту. 
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Сучасні економічні, геополітичні та суспільні виклики, що вирують у світі, не оминають і 
нашу країну. Український народ за останні шість років опинився в докорінно нових умовах 
організації та реалізації стратегії зміцнення та подальшого розвитку націєтворчого руху. Для 
збереження курсу на розбудову самостійної соборної держави українці мусять віднині 
рахуватися не тільки із зовнішньою політичною та економічною кон’юнктурою, але і зі станом 
внутрішніх процесів у житті та розвитку суспільства, які відіграють провідну роль у процесі 
державотворення. У відповідь на цивілізаційні злами першої половини ХХІ століття західний 
світ здебільше націоналізується та зрушує акценти у своїй політиці у бік свого внутрішнього 
соціального капіталу. Країни, які донедавна були сховищем для «громадян світу», зараз 
зачиняються на «ремонт» своїх середових комунікацій. Українці з 2014 року опинилися в 
реаліях, в яких «альфою і омегою» здорової міцної нації виступає особистість, яка єднається з 
іншими в активній суспільній творчості, історичній пам’яті, культурній та мовної ідентичності, 
спільній законності, духовній тотожності що разом складають своєрідну «національну кваліа». 
Проте ще попереду нас чекає організація повсюдної інтенції кожною такою «альфою» і 
«омегою» задля створення у своїй свідомості «зліпку» «Я-Українець». На цьому внутрішньому 
фундаменті, що враховує національну ідентичність, триватиме подальша еволюція «Людини-
Громадянина», яка в єднанні з іншими членами суспільства матиме змогу досягати стратегічних 
цілей та виконувати важливі соціальні завдання. Ідея «Я-Українець» стає базовою у процесі 
соціалізації особистості і відповідає в ньому за ототожнення індивіда з українською нацією та 
засвоєння ним властивих їй стандартів, цінностей, установок і ролей.   

В цьому процесі роль галузі освіти набуває стратегічного значення. Заклад освіти, як 
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основна ланка системи освіти, акумулюючи в собі прогресивний просвітницький, науковий, 
ресурсний та соціальний капітал, має взяти на себе роль місцевого провідника руху соціалізації 
мешканців місцевої територіальної громади.     

Діяльність місцевого або регіонального соціалізаційного кластер, який вміщує в собі такі 
інститути як родина, активна громадськість, громадські і релігійні організації, органи влади, 
бізнес, буде ефективною за наявності певної рушійної сили, яка відповідатиме за її зміст, 
форми, методи, засоби, ресурсне забезпечення. На наше переконання заклад освіти має всі 
можливості очолити цей рух. Проте сучасний заклад освіти має докласти зусиль щоб змінити 
своє позиціонування у суспільстві. У відповідь суспільство позбудеться низки сталих застарілих 
та хибних міфів про систему освіти.  

Серед них можна згадати міф про те, що заклад освіти це така собі «закрита» територія, 
де діти перебувають певний час і набувають тільки елементарних життєвих навичок, а 
справжня практична наука ще тільки попереду; або міф про те, що заклади середньої освіти це 
місце перебування дітей з першого по одинадцятий класи, тому «до та після» вже залишаються 
поза увагою; або головним у закладі освіти є виконання програм міністерства, яке 
підтверджується цифрами, за якими, часто не буває змісту; або міф про заклади середньої 
професійної освіти як місця, куди ідуть ті, хто нікуди не хочуть йти або нікуди більше їх не 
беруть. Перелік таких міфів можна продовжувати, проте організована соціалізаційна діяльність 
закладу освіти, наприклад загальної середньої освіти, допоможе зрушити з місця міцну кригу 
стереотипів, ламаючи хибні уявлення мешканців територіальної громади, в тому числі і самих 
дітей про систему національної освіти. У свою чергу заклад освіти зможе стати на вістрі 
прогресивних змін у суспільстві, як це неодноразово було протягом нашої історії.  

Пам’ятаємо хто на селі, чи у маленькому містечку вважався самим мудрим, освіченим? 
Хто грав активну роль у громадському і політичному житті громади? Вірно – вчитель. З іншого 
боку перед закладом освіти стає завдання ефективної організації та виконання внутрішньої 
соціальної політики. Для виконання такого завдання самі здобувачі освіти можуть стати 
активними та дієвими партнерами, які можуть бути зібрані разом в межах певної організації, 
наприклад, молодіжного клубу. Такий клуб може стати своєрідним мостом між закладом освіти 
та суспільством в їх соціальній комунікації, між молоддю та суспільством в задоволенні їх 
соціалізаційного попиту і пропозиції.  

Для ефективної діяльності молодіжного клубу слід дотримуватися певного комплексу 
умов, серед яких ми можемо підкреслити:  

1) організація діяльності клубу має будуватися навколо певної ідеологеми (наприклад, 
патріотизм, соціальна толерантність, консерватизм, громадянськість, екологічний захист та ін.) 
або навколо певної ціннісної системи (цінності українського націоналізму, християнські цінності, 
цінності козацької доби та ін.). Це складатиме теоретичний зміст діяльності клубу;  

2) діяльнісний підхід має стояти на вістрі інших підходів організації діяльності організації. 
Саме практичне відтворення отриманих знань є запорукою зміцнення «зліпку» «Я-Українець» 
та подальшого формування Людини-Громадянина. Причому практична діяльність клубу має 
займати не менше двох третин всієї роботи організації;  

3) принцип максимальної автономії організації від адміністрації та системи виховної 
роботи закладу освіти. Молодіжний клуб виступатиме в такому разі як її автономна частина. 
Головною метою діяльності організації є створення умов для адаптації молоді до життя, 
проблем, запитів, викликів суспільства, на вирішення яких зосереджена її соціальна активність. 
Заклад освіти в такому випадку виступатиме як наглядовий орган, який забезпечує умови для 
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ефективної діяльності клубу (контроль за виконанням завдань, надання ресурсної допомоги, 
легалізація фінансової діяльності організації та ін.);  

4) налагодження широкого кола зовнішніх зв’язків організації (актив територіальної 
громади, громадські та релігійні організації, органи самоврядування, бізнес, соціальні служби) 
для подальшої соціальних комунікацій для досягнення програмних цілей молодіжного клубу;  

5) організація системи просвітницької діяльності клуба у межах територіальної громади, 
яка зосереджена на її членах (наприклад батьки здобувачів освіти або місцева молодь). Заклад 
освіти в партнерстві з організаціє організовує та приймає участь у тренінгах, зустрічах щодо 
формування здорового способу життя, попередження домашнього насильства, булінгу та ін. 

Таким чином молодіжний клуб, як вид молодіжної організації, який діятиме у стінах 
закладу освіти в контексті системи виховної і соціальної роботи, може стати дієвим засобом 
впровадження змін щодо його позиціонування у суспільстві. Крім цього такий клуб гратиме 
провідну. 

 

РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

 

Скрипка Катерина Сергіївна,  
управління освіти, культури, молоді та спорту  

Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області, Україна 
 

Актуальним завданням сьогодення є розробка ефективної моделі інклюзивної освіти, 
яка забезпечувала б успішне навчання «особливих» дітей в умовах закладу освіти. У зв’язку 
з цим, дане питання дійсно визнане вимогою часу, але ще не стало об’єктом методологічної 
рефлексії. У створенні моделі готовності керівників ЗЗСО до впровадження ІН в умовах 
методичної служби має бути використаний метод моделювання. М. Ярмаченко вважає, що 
метод моделювання лежить в основі будь-якого методу наукового дослідження як 
теоретичного, при якому використовуються різноманітні знакові, абстрактні моделі, так і 
експериментального, що використовує предметні моделі.  

Представляємо розроблену «Модель готовності керівника закладу загальної середньої 
освіти до впровадження інклюзивного навчання в умовах методичної служби» (Рис. 1). Подана 
модель передбачає розробку і застосування таких конкретних рішень і дій, які зможуть 
дозволити кожній людині рівноправно брати участь у суспільному житті. 

Метою реалізації запропонованої нами моделі є формування готовності керівника ЗЗСО 
до впровадження ІН в умовах методичної служби. В основу проєктування моделі покладені 
сучасні методологічні підходи. До таких підходів, на нашу думку належать: системний, 
діяльнісний, компетентнісний, особистісно орієнтований та загальнометодологічні принципи. 
Аналіз педагогічної літератури й досліджень дозволив нам у цій моделі умовно визначити 
принципи. В. Маслов виділяє методологічні (науковістю, системність, діагностичність) [2, с.125] 
та організаційні (готовність, послідовність, професійна мобільність,зв’язок теорії з практикою). 

Теоретико-методологічну основу розробки концептуальної моделі склали блоки: 
концептуально-цільовий, мотиваційний, змістовий, процесуальний та результативний. 
Використання керівником ЗЗСО системного принципу дозволить підвищити ефективність 
управління, дати науково-обґрунтовану оцінку ухваленим управлінським рішенням [3, с.92],. 
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Рис. 1 Модель формування готовності керівника ЗЗСО до впровадження ІН в умовах методичної служби 
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Діяльнісний підхід зорієнтований на особистість і потребує урахування індивідуальних 
особливостей. Застосування діяльнісного підходу означає виявлення, використання тих 
способів взаємодії складових системи готовності керівника ЗЗСО до впровадження ІН, які 
забезпечать досягнення її мети. Реалізація ідей особистісно орієнтованого підходу 
управління готовності керівника ЗЗСО характеризує зміну стратегії управління даним 
процесом. Інструментом управління є орієнтація на компетентність, потреба щодо 
впровадження інновацій, реалізується під час розв’язання ним професійних завдань, які 
вимагають готовності і здатності працювати в умовах динамічних змін.  

В мотиваційному блоцівизначаємо такі мотиви готовності, а саме: сформованість 
мотиваційно-ціннісного ставлення до впровадження ІН та когнітивність - система знань і 
уявлень про систему ІН, особливості психічного розвитку осіб з ООП та відповідної організації 
педагогічного процесу з такими учнями, когнітивний критерій характеризується здатністю 
педагогічно мислити в умовах ІН.  

Змістовний блокмістить у собі структурні компоненти готовності керівника ЗЗСО до 
впровадження ІН; педагогічні умови її формування, а також форми і методи її реалізації. Серед 
основних складових блоку слід визначити базові готовності та проєктні. Базові готовності 
керівника ЗЗСО залежать від можливості організувати діяльність структури, щоб забезпечити 
підготовку педагогів закладу на динамічне реагування на зміни. Пропонуємо проєктну 
діяльність щодо системного розуміння науково-організаційних основ управління з питань 
розвитку єдиного інклюзивного освітнього простору. В основних позиціях запропонованого 
нами проєкту «Розвиток інклюзивної освіти на Дергачівщині» першочерговим завданням є 
подолання бар’єрів на шляху розбудови інклюзивного освітнього простору.  

Процесуальний блок представленої нами моделі відображає етапи дослідження, форми 
взаємодії, методи та технології навчання для формування готовності керівника ЗЗСО до 
впровадження ІН в умовах методичної служби. 

Ми визначаємо I етап – підготовчо-організаційний, II етап – діагностико-
проєктувальний; ІІІ етап –організаційно-рефлексний. Результатом слугує створення 
поліпшеного проєкту на майбутнє, проведення поступового переходу від виникнення ідеї до її 
впровадження. 

Результативний блок представлений критеріями сформованості, а також рівнями 
готовності керівника ЗЗСО до впровадження ІН. Для оцінки сформованості ми виділили такі 
авторські критерії: мотиваційно-ціннісний, інформаційно-когнітивний, креативно-діяльнісний та 
виділено рівні сформованості: низький, середній, високий.  

Таким чином, використання кваліметричної (факторно-критеральної) субмоделі, 
авторських проєктних технологій дозволяє обґрунтувати педагогічні умови готовності керівника 
до впровадження ІН в ЗЗСО. Визначення, обґрунтування та реалізація таких педагогічних умов 
стануть напрямом наших наступних наукових досліджень. 
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Кадровий потенціал навчальних закладів освіти перш всього представлений як 
ключовими та перспективними співробітниками, які готові очолити і ефективно керувати 
підрозділами організації. Кадровий резерв – це група співробітників, які потенційно здатні 
керувати діяльністю, були відібрані і пройшли цільову кваліфікаційну підготовку [2]. 

Формування кадрового потенціалу навчальних закладів освіти як педагогічна проблема 
узгоджується із загальною метою їх розвитку як соціально-педагогічних систем — створення 
такої системи підвищення професійного рівня керівних і науково-педагогічних працівників, 
функціонування якої має забезпечити конкурентоспроможний професійний рівень діяльності 
професорсько-викладацького складу навчального закладу. Така соціально-педагогічна 
система спрямована на розвиток та самореалізацію кожної особистості через задоволення її 
освітніх і духовно-культурних потреб. За цих умов науково-педагогічна діяльність персоналу 
цих закладів буде здійснюватися на демократичних і гуманістичних засадах через реалізацію 
національної кадрової політики як пріоритетної функції соціальних інститутів держави на основі 
здобутків педагогічної теорії й практики з урахуванням європейських і національних традицій 
формування кадрового потенціалу освітньої галузі [3]. 

Аналіз науково-прикладних здобутків Е. Дюркгейма, М. Вебера, П. Бурдьє, Т. Парсонса, 
Р. Мертона, Р. Дарендорфа, Р. Коллінза, Е. Гідденса, О. Тофлера, Л. Туроу, зокрема 
дослідження тенденцій розвитку означених категорій, стали вагомим підґрунтям для 
визначення концептуальної основи їх змістового наповнення, рівня їх визначеності, участі в 
здійсненні соціальних реформ, встановленні соціальних взаємовідносин в освітніх системах. 

Досліджуючи цей аспект розвитку кадрового потенціалу, ми дійшли думки, що понятті 
«кадровий потенціал» особливе смислове значення має слово потенціал, а під терміном 
«потенціал» розуміють можливість і готовність здійснення якої-небудь діяльності. Можливість 
розглядається як наявність умов і ресурсів для здійснення діяльності, а готовність - як наявність 
суб'єктів, які готові цю діяльність виконувати і координувати. Тобто дане поняття може мати як 
суб'єктивний характер, якщо мова йде про одне особистість, так і колективний, якщо ми 
пов'язуємо його з інституційної діяльністю соціальних груп [1]. 

Водночас результати термінологічного аналізу формування кадрового потенціалу 
навчальних закладів освіти свідчать про те, що в поняттях «кадровий потенціал навчального 
закладу» і «науко-педагогічний потенціал» як самостійних і відмінних від поняття «ресурсне 
забезпечення», головним смисловим словом також є потенціал, що зумовлює педагогічну 
доцільність дослідження таких аспектів його формування, як кількісна й якісна величини, 
ступінь сформованості, методи нагромадження, шляхи раціонального використання тощо [3]. 

У зв'язку з тим, що сьогодні функція управління кадровим резервом сама по собі 
масштабна і складна в традиційному його розумінні переходить в категорію керуючих ролей. 

Існує кілька моделей формування кадрового резерву: 
1. Прогнозування здійснюється виходячи з цілей і завдань навчального закладу і 

стратегічного розвитку. В цьому випадку резерв формується відповідно до потреби, яка 
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виникне в заміщенні вакантних посад з випередженням на певний період часу. Найчастіше 
період планування становить від одного до трьох років. 

2. Друга модель заснована на визначенні ключових посад. Незалежно від планів по 
заміні керівного складу резерв формується для всіх ключових посад навчального закладу 
освіти. 

Також потрібно пам’ятати, що система формування кадрового резерву включає в себе 
не тільки методи, моделі та принципи формування резерву, але також вимагає створення 
переліку посад, на які готуються резервісти, і критеріїв їх відбору. Вимоги до кандидатів 
діляться на дві групи: вимоги, що пред'являються до всіх кандидатів, і вимоги, характерні для 
певної посади, т. е. варіюються від посади до посади. Поєднання цих видів вимог визначить 
найкращі критерії для відбору кандидатів. 

Таким чином, проблеми в управлінні кадровим потенціалом існують і потребують 
удосконалення системи управління, при цьому дуже важливо щоб вплив здійснювався за 
допомогою обліку зворотного зв'язку, а саме, з огляду на потреби персоналу в організації 
робочого процесу. 
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Проблемі освітнього середовища, його значущості для розвитку особистості 
присвячені наукові праці Н. Гонтаровської, В. Слободчикова, В. Ясвіна та ін. Український 
учений А. Білинський, аналізуючи термін «освітнє середовище», називає його 
багатоаспектним поняттям і розглядає не лише як «різноманітну полікультурну освітню 
систему, індивідуальну для кожного суб’єкта навчання, а й умову для побудови власного «Я», 
що забезпечує створення підґрунтя для актуалізації внутрішнього світу особистості, її 
якісного саморозвитку й самореалізації». На думку В. Слободчикова, освітнє середовище 
розпочинається там, де «відбувається зустріч утворюючого з утворюваним, де між окремими 
суб’єктами освіти починають вибудовуватися певні зв’язки і стосунки» [4].  

Як зазначає В. Радул, у педагогіці освітнє середовище закладу освіти розуміють як 
систему впливу та умов формування особистості, а також можливостей для її розвитку, які 
містяться в соціальному та просторово-предметному оточенні в межах організованого 
освітнього процесу.  

Імпонує твердження О. Гарковича, який зазначає, що освітнє середовище 
характеризується призначенням, метою, змістом, принципами реалізації, завданнями, 
методами, засобами та формами, функціями дії та взаємодії [5].  

На основі робіт вищезазначених науковців ми пропонуємо «освітнє середовище» 
розглядати з позицій суб’єкта та об’єкта навчальної діяльності, а саме це: система впливів і 
умов формування особистості, а також можливостей для її розвитку, які містяться в 
соціальному і просторово-предметному оточенні; сукупність об’єктивних зовнішніх умов, 
факторів, соціальних об’єктів, необхідних для успішного функціонування освіти.  
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Створення освітнього простору має відбуватись одночасно та у зв’язку з оновленням 
школи загалом, із запровадженням нових педагогічних підходів, нових програм та навчальних 
планів, форм та методів роботи. Концепція Нової української школи спрямовує зусилля 
педагогів на формування нового освітнього середовища: безпечного, опанованого учнями, 
персоніфікованого [2, c. 51].  

Відповідно до наказу МОН № 283 від 23.03.2018 року «Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи» особливістю 
сучасного закладу є «організація такого освітнього середовища, що сприятиме вільному 
розвитку творчої особистості дитини» [3]. 

Як організувати новий освітній простір? Данило Косенко в статті «Новий освітній 
простір для нової української школи: місія нездійсненна?!» для порталу «Освітня політика» 
зазначає, що до створення освітнього простору повинні бути залучені всі учасники — місцева 
громада, адміністрація, шкільна спільнота, архітектори та дизайнери, які повинні бути 
партнерами та колегами, усвідомлювати спільну відповідальність для такої співпраці. 

Особливе значення має застосування адаптивного управління при реформуванні 
системи національної освіти, що здійснюється цілеспрямовано шляхом свідомого внесення 
змін до змісту, в технологію освітніх процесів, у створення та розвиток освітнього простору 
закладів освіти [6]. 

У працях Єльникової Г. поява адаптивного управління пов'язується з необхідністю 
врахування ситуацій нестабільності при розвитку ринково-економічних відносин, які змінюють 
внутрішні механізми управлінського процесу. Управління стає гнучким й динамічним, беручи 
до уваги потреби не тільки суб'єкта, а й об'єкта управлінської діяльності, що інтегрується в 
спільній меті.  

Важливою рисою адаптивного управління є спрямування його на самоконтроль, 
самоаналіз та саморозвиток кожного педагогічного об’єкта, що значно підвищує потенціал 
кадрової політики, створює умови для розвитку творчості, розкриття талантів та можливостей 
кожної особистості, робити адаптивну систему відкритою і демократичною [1]. 

Отже, створення у школі сучасного освітнього простору можливо лише через активну 
зацікавлену співпрацю широкої спільноти: управлінців та педагогів, учнів та їхніх батьків, 
науковців, проектувальників, громадських активістів. Саме тому при будь-яких усвідомлених 
трансформаційних процесах необхідно використовувати адаптивне управління, враховувати 
його закономірності й принципи. 
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В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
Кривоніс Марина Леонідівна,  

завідувач 
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комбінованого типу Харківської міської ради» м. Харків, Україна 
 

Зміни в системі освіти України продиктовані тенденцією розвитку сучасного суспільства. 
Реформування та модернізація дошкільної освіти вимагає від педагога широкого спектра 
теоретичних знання нормативних документів, програмно – методичного забезпечення, 
переорієнтації мислення, відходу від стереотипів. Саме тому тільки за умови наукового 
забезпечення управлінської діяльності, практичної реалізації управлінських напрацювань, 
постійного вдосконалення форм і методів управління можна досягти ефективності у роботі з 
персоналом закладу дошкільної освіти. 

Управління персоналом – це складний процес, тому що кожна людина наділена 
інтелектом, здатністю до творчості та іншими унікальними властивостями. Тому основними 
проблемами управління персоналом є формування педагогічних кадрів з інноваційним 
мисленням, забезпечення ефективності роботи працівників, підтримання сприятливого клімату 
у колективі тощо. 

Видатний український вчений В.Г. Кремень зазначає, що освіта повинна набути 
інноваційного характеру, а її вихованці мають бути готовими до нового типу життя. Він 
наголошує, що у наш час стабільно успішними й ефективними і суспільство, і окремі люди 
можуть бути, лише перебуваючи в постійних змінах, а отже, у динамічному розвиткові [2, с.164]. 

Сучасний керівник закладу дошкільної освіти має володіти та активно застосовувати під 
час управління інноваційними процесами науково – понятійні терміни. Наведемо основні. 

Новація – це продукт інтелектуальної діяльності людей, оформлений результат 
фундаментальних, прикладних чи експериментальних досліджень у будь – якій сфері людської 
діяльності, спрямований на підвищення її ефективності [5, с.8]. 

Інновація – процес переведення системи з існуючого стану в якісно  новий на основі 
використання нововведення, яке вже пройшло апробацію і в певній мірі гарантує успіх 
перетворення (новацій). Поняття увійшло у науковий оббіг 
у кінці ХІХ ст. [3, с.95]. Інноваційний менеджмент – сукупність організаційно – економічних 
методів і форм управління з максимальною ефективністю всіма стадіями й видами 
інноваційних процесів у закладах освіти [1, с.87]. О. Хомерики радить розглядати роботу 
керівника закладу освіти щодо нововведення з точки зору їх відношення до тієї чи іншої частини 
навчально – виховного процесу. Такім чином будуть сформовані групи (типи) нововведень: у 
змісті освіти; у методиках, технологіях, формах, методах, засобах навчально – виховного 
процесу; у організації навчально – виховного процесу; у системі управління [3, с 295]. 

Ефективне управління персоналом під час впровадження інноваційної діяльності в 
систему роботи закладу дошкільної освіти здійснюється на основі наступних принципів (за 
Н.І.Ситник): цілеспрямованість; системність; науковість; оптимальність; послідовність процесу 
управління; баланс повноважень і відповідальності; поєднання особистих і колективних 
інтересів з інтересами установи. 

Форми роботи з персоналом умовно можна поділити на: масові (педради, педагогічні 
читання, науково – практичні конференції, семінари, виставки, консультації); групові (методичні 
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об’єднання, школи передового досвіду, творчі групи); індивідуальні (самоосвіта, стажування). 
Звертаємо увагу і на те, що одним з головних механізмів впливу на персонал є 

мотивація. Сьогодні механізм мотивації працівників ЗДО є дещо застарілим. Пропонуємо 
звернути увагу керівників на рекомендації західних експертів, які виділяють шість основних 
способів мотивації персоналу:  «Дайте своїм працівникам відчути, що вони причетні до курсу 
компанії»; «Не мотивуйте, а робіть працівників щасливими»; «Працівники мають розділяти успіх 
компанії»; «Автономний режим роботи також мотивує»; «Заохочуйте працівників до того, аби 
вони висловлювали свої скарги по роботі»; «Шукайте лідерів і мотивуйте їх» [6]. 

Підводячи підсумок, зазначимо, що впровадження сучасних підходів в управління 
інноваційними процесами – це безперервний складний процес, що потребує систематичного 
постійного аналізу, оцінювання та корегування при прийнятті управлінських рішень. 
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Україна обрала шлях європейської  інтеграції, що передбачає реформування усіх 
галузей економіки і культури та їх систем, що дозволять державі бути конкурентоспроможною 
на світовій арені. Важливою складовою цього процесу є реформування системи освіти.  

Дошкільна освіта є першою ланкою у системі безперервної освіти України, яку 
забезпечують заклади дошкільної освіти. Освітня діяльність закладів дошкільної освіти 
спрямована  на дитину та її потреби, створення умов для забезпечення всебічного розвитку 
особистості малюка. Тому необхідно створити такі умови, що забезпечать не тільки 
функціонування закладу дошкільної освіти, а і його розвиток.  

На сучасному етапі реформування системи освіти в Україні актуальності набуває 
проблема створення нових ефективних систем управління розвитком закладів дошкільної 
освіти, які  забезпечать ефективний управлінській процес.  

Теорія управління розвитком дошкільної освіти спирається на загальну теорію 
соціального управління, основи якого розкриті В.Афанасьєвим, А.Атаєвим, А.Омаровим, 
П.Третьяковим. У працях Є.Березняка, В.Бондаря, Б.Гершунського, І.Зязюна, В.Лугового, 
В.Маслова, В.Олійника, В.Пікельної розкриті теоретичні положення процесу управління освіти, 
на яких базується діяльність сучасного керівника закладу освіти.  

http://www/soskin.kiev.ua/cgi/post
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Проте управління розвитком закладу дошкільної освіти має свою специфіку, що до тепер 
достатньо не розкрита у сучасній педагогічній науці [6]. 

Закон України «Про освіту» надав кожному закладу освіти автономію: академічну, 
організаційну, фінансову і кадрову, а керівнику – в управлінні закладом, прийнятті рішень щодо 
організації його роботи [2].  

Тому керівник закладу дошкільної освіти стає ключовою фігурою у здійсненні 
управлінської діяльності, та має бути професіоналом своєї страви. Сьогодні сучасний заклад 
дошкільної освіти являє складну систему, що динамічно розвивається та вимагає якісного і 
грамотного управління. 

За визначенням В. Лазарєва: «Управління – це безперервна послідовність дій, що 
здійснюється суб’єктом управління, у результаті яких формується і змінюється образ 
керованого об’єкта, встановлюються цілі спільної діяльності, визначаються способи їхнього 
досягнення, розподіляється робота між її учасниками та інтегруються їх зусилля» [3, с. 12].  

Управління розвитком закладу дошкільної освіти – поняття складне і багатогранне, воно 
являє собою процес прийняття та реалізації управлінських рішень, це процес постійного руху і 
видозмін, який залежить від специфіки навчального закладу. Всі ці функції характерні для 
системи управління закладом дошкільної освіти, але кожна з них має свої особливості, що 
випливають із специфіки змісту роботи всього закладу. Діяльність керівника з управління 
закладом дошкільної освіти реалізується через наступні управлінських функції: інформаційно-
аналітична функція, мотиваційно-цільова, планово-прогностична, організаційно-виконавча, 
регулятивно-корекційна, контрольно-діагностична [4]. 

Управління закладом дошкільної освіти може ефективно функціонувати лише в тому 
випадку, коли всі її складові ланки працюють злагоджено та водному напрямку.  

А це може забезпечити системний підхід в управлінні закладом. Сутність системного 
підходу полягає у формуванні системного бачення дійсності, при якому кожен складний об'єкт 
розглядається як система. Система — це стійка сукупність взаємопов'язаних елементів, які 
утворюють єдине ціле. 

Уміння керівника бачити безліч структурних елементів закладу як системи дозволяє:  
1. Висвітлити недорозвиненість, слабкі місця, ліквідація яких підвищить ефективність 

функціонування системи. 
2. Бачити заклад дошкільної освіти в цілому, комплексно (з висоти птичого польоту), а, 

відтак, краще прослідковується перспективність, стратегія, можна своєчасно підвищувати 
рівень цілісності. 

3. Пізнавати заклад дошкільної освіти з різних аспектів, що дозволяє поглиблювати 
знання про неї [5]. 

Управління розвитком закладу дошкільної освіти передбачає вдосконалення структури 
всієї організації. Ретельний аналіз управлінської ситуації, визначення мети, змісту, засобів 
впливу на поточну ситуацію та підсумковий аналіз отриманих результатів є головними 
складовими повсякденної діяльності керівника, що забезпечує системний підхід та ефективну 
діяльність керівника в управлінні розвитком закладу дошкільної освіти. 
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Contents of spiritual culture as a traditional country, culture is everywhere «Culture» content 
has certain differences in definition and structure. Different scholars have expressed their opinions 
on the meaning of «culture» from various angles  [1].  

Everything has macro and micro distinctions, and so does culture. There are different 
meanings between macro and micro. For the definition of «culture», in the macroscopic aspect, 
culture refers to all things that are formed by human groups and act on all things held by all groups in 
society. At the micro level, compared with the macro, the micro aspect is more specific which refers 
to all the ideas and behaviors acquired in a given social group. There are horizontal and vertical 
differences in the structural differences between cultures.  

From a horizontal perspective, culture is divided into three categories: national culture, group 
culture and individual culture. But from a vertical perspective, culture includes three categories: 
material culture, institutional culture and spiritual culture. Some scholars also believe that culture 
includes surface culture, middle culture, and deep culture. From the perspective of the cultural 
structure, it is not difficult to see that teacher culture belongs to the group culture in culture and 
university teachers belong to a specific group [4].  

Teachers' spiritual culture is the scientific research results, teaching achievements, teaching 
methods and teaching methods that are accumulated and created in the field of education and 
teaching the embodiment of values. 

There are many scholars at home and abroad who have studied the professional development 
of teachers. There are two main explanations, the first is the process and result of the continuous 
professionalization of the teacher profession, the second is that novice teachers develop into 
professional types in their own teaching. teacher. According to the research of many scholars, the 
professional development of teachers is composed of three aspects: structural professional beliefs, 
professional knowledge and professional capabilities. To improve teachers' professional development 
to a certain extent, it requires three components: professional beliefs, professional knowledge and 
professional skills gradually improve [2]. 

Teachers' spiritual culture and teacher's professional development are mutually reinforcing. 
Teacher culture can be said to be part of social culture and it can also be said to include school culture 
and classroom culture. Teacher culture is limited by society because it is part of social culture, but it 
has the most obvious impact on teachers as a group that affects schools teacher and students. About 

https://www.academia.edu/36156426/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.academia.edu/36156426/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://studopedia.com.ua/1_185021_sutnist-sistemnogo-pidhodu.html
http://tme.umo.edu.ua/docs/almanax/67.pdf
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the teacher professional development, first of all, can be said from the perspective of teacher 
professionalization as a teacher of education and teaching, from an immature to a relatively mature 
professional process. Secondly, teachers  professional development is diversified, not only in terms 
of teachers' professional knowledge, but also in a series of professional abilities values  teaching 
models teaching attitudes professional beliefs and so on [3].  

Teacher professional development is the process of continuous development will also change 
and develop as the society continues to change. 

Teachers' spiritual culture plays an indelible role in the professional development of teachers. 
Teachers' culture can guide goals and organically integrate each individual, teachers' culture can 
guide teachers to observe the system create an atmosphere, gather strength and unite. this series of 
influences teacher professional development. Therefore, it is important to innovate the spiritual culture 
of teachers, so as to promote the professional development of teachers. To a certain extent, the 
teacher's spiritual culture can be said to lay the foundation for the professional development of 
teachers. In order to achieve the professional development of teachers, it is necessary to develop the 
teacher's spiritual culture and promote the professional development of teachers with the promotion 
of teacher's spiritual culture. 
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Organizational culture is a variety of consensuses formed and created by people in social 
organizations that affect their perceptions, thoughts, and behaviors through long-term interactions. 
For a university, its organizational culture mainly refers to the guiding ideology, management 
philosophy, and Institutions of higher education purpose that can reflect the characteristics of the 
university. It is the values, ethics, life beliefs and lofty ideals accepted and recognized by all members.  

The organizational culture of colleges and universities has its own inherent regulations and 
rich connotations, that is, it is not only a cultural phenomenon, but also a management idea. 

The reason why the organizational culture of universities is mentioned today is because it can 
improve the management level. The organizational culture of colleges and universities as a 
management culture «is a bond that unites all members of the Institutions of higher education». It is 
composed of beliefs, expectations, values, and codes of conduct shared by all members of the 
college. It has a greater force than administrative authority. Kind of soft binding force. The 
organizational culture of colleges and universities is composed of surface culture, middle culture, and 
deep culture. The surface culture is the physical material culture of the entity, which mainly includes 
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the physical cultural facilities, such as the university environment. It is the most superficial and directly 
sensible part of the cultural structure of the university.  

It is a «hard culture». Easy to change. Middle-level culture is manifested through the behavior 
of faculty and staff, and is composed of various rules and regulations and codes of conduct that have 
the characteristics of the Institutions of higher education's culture, including Institutions of higher 
education regulations, Institutions of higher education disciplines, university logos and etiquette. 
Cultural personality characteristics. Deep culture, which belongs to the spiritual culture, is a common 
conscious activity of faculty and staff of the university, including university values, university spirit, 
and professional ethics. It is the deepest structure of university organizational culture, which is 
relatively stable and the source of university organizational culture.  

The «psychological sedimentation» at the deepest level of the cultural structure is the «soft 
culture» because it is a long-term ideology and psychological habits formed by individuals, and it is 
the most difficult to change. Among these three levels, the deep culture or spiritual culture is the most 
fundamental and stable, with hidden features, and often hidden behind the explicit content  surface 
and middle culture,and determines these two levels. On the other hand, the superficial and middle 
cultures of the organizational culture of colleges and universities are explicit. They embody the 
characteristics of the organizational culture of colleges and universities and reflect the unique spirit 
of colleges and universities. 

An excellent university organizational culture can indicate the development goals of colleges 
and universities, and guide teachers and students to adjust their personal goals to match their 
organizational goals, thereby creating conditions for the realization of college goals. The 
organizational culture of colleges and universities can unify the ideology and behaviors of faculty and 
staff with the achievement of college education goals, guide the direction of all teachers and students, 
and promote what the colleges and universities advocate, and what the staff and students look for. 
One of the main functions of colleges and universities is to cultivate talents that meet the needs of 
society. The needs of society determine the direction of colleges and universities to cultivate talents. 
Organizational culture can become a vane for talents to a certain extent. 

A good university organizational culture can not only maintain the image of the university 
organization, but also ensure the orderly operation and scientific management of the university, 
thereby forming a good working style. This kind of constraint is not simply a «hard constraint» that 
relies on rules and regulations. It is that teachers and students have a psychological resonance and 
recognition of college group consciousness, public opinion, and norms, and then make their behavior 
consciously based on the fundamental interests of the organization. Obey «soft constraints». Reward 
and punishment based on the system's restraint function is an important means of education. It plays 
the role of encouraging advanced and motivating backward. However, «soft constraints» are an 
important factor in improving the overall efficiency of an organization and upgrading its overall level.In 
the new era with the background of the knowledge economy, the development of science is becoming 
more and more horizontal. The society in the future will also be a highly divided and cooperative 
society. Therefore, teachers and students must pass through group members under a common value 
goal. The various relationships established help each other, learn from each other, inspire each other, 
and support each other. Only in this way can an intelligent and complementary learning environment 
be formed, and only when the overall advantages are brought into play can individual improvement 
and success become possible. Therefore, the cohesive effect of university organizational culture 
requires us to work hard to create a team spirit within the university and encourage the coordinated 
work of teachers and students. 
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An excellent university organizational culture is an important factor that stimulates the 
enthusiasm of teachers and students. In the end, college members consciously and independently 
contribute to the organizational cause and strive for the achievement of the overall goal. In the new 
period, the organizational culture of colleges and universities should encourage teachers and 
students to dare to break through the shackles of traditional concepts, dare to explore new fields in a 
complex and changeable environment, dare to try, challenge authority, and pursue truth. 

In short, organizational culture is not only the result of colleges and universities' long-term 
schooling experience, but also can be used as a tool for the management of educational institutions. 
Better tools can lead management to the next level, and better results can be achieved when 
management is at the top. 
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Сьогодення має виняткові характеристики: ми більше не очікуємо змін, вони вже стали 
частиною нашого життя. Головна причина цього явища – докорінні зміни в соціально-
економічних, політичних умовах життя українського суспільства. Освітня сфера не стала 
винятком. Цей процес знаходить своє відображення в широкому спектрі педагогічних парадигм, 
моделей, технологій, методів управління, що реалізуються в практичній діяльності керівників 
закладів дошкільної освіти.  

За сучасних умов реформування освітньої галузі визріла об’єктивна необхідність 
створення адекватної до реалій моделі управління, що повинна ґрунтуватись на принципах 
демократизації, гуманізації та людиноцентризму. Цим критеріям відповідає адаптивний підхід 
до здійснення управлінської діяльності. 

Вперше у науковій літературі окремі ознаки адаптивного управління були виділені 
батьком науки про управління, Ф. Тейлором. Саме він виявив залежність між прибутком та 
стосунками, що склались між керівником та працівниками. Надалі Е. Мейо виділив управління 
персоналом у окрему управлінську функцію.  

Праці С. Арджиса, Р. Блейка, Ф. Герцберга, Р. Лайкерта, Д. Мак-Грегора, А. Маслоу, Дж. 
Мутона, А. М.-П. Фоллет стали основою для розробки теорії адаптивного управління.  

Проблемі адаптивності в управлінні організаціями присвячено праці таких зарубіжних 
вчених: Т. Берне, С. Девіс, П. Лоуренс, Г. Сталкер, К. Ханді, П. Херсі. В Росії над цією 
проблемою працювали Т. Давиденко, Н. Капустін, Т. Шамова, Є. Ямбург. У вітчизняній науці 
теоретичні основи адаптивного управління були розроблені Г. Єльниковою. На її думку, 
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адаптивне управління мало в основі ситуативну теорію адаптації (стратегії пристосування), що 
виникла у 80-х роках ХХ століття. Надалі над окремими аспектами цієї проблеми працювали  
Т. Борова, Л. Карамушка, Г. Кравченко, О. Касьянова, В. Маслов, Г. Полякова, З. Рябова.  

На сьогоднішній день у науковій літературі немає чітко побудованої історичної моделі 
становлення та розвитку адаптивного управління. 

Г. Єльникова визначає поняття адаптивне управління як «процес взаємовпливу, що 
викликає взаємопристосування поведінки суб’єктів діяльності на діа(полі)логічній основі, що 
забезпечується спільним визначенням реалістичної мети з наступним поєднанням зусиль і 
самоспрямуванням дій на її досягнення» [2, с. 208]. Тоді як російські вчені визначають поняття 
«адаптивне управління» як цілеспрямований, психозберігаючий, ресурсозабезпечений процес 
взаємодії керуючої і керованої підсистем із досягнення планованого результату з урахуванням 
їх особливостей та середовища [3, с.12]. 

Важливою рисою адаптивного управління Г. Єльникова вважає його спрямованість на 
самоконтроль, самоаналіз та саморозвиток кожного педагогічного об’єкта, що створює умови для 
розвитку творчості, розкриття талантів та можливостей кожної особистості, робить адаптивну 
систему відкритою та демократичною. За таких умов здійснюється не лише цілеспрямований 
вплив на кожного з учасників освітнього процесу, але й формування у них професійної компетенції 
шляхом мотивації до саморозвитку та активної діяльності.  

Одним із досягнень нашого закладу дошкільної освіти є розробка методичного та соціально-
психологічного супроводу педагогів шляхом розробки системи автомоніторингу (самоменеджменту 
педагогів) як механізму адаптивного управління.  

Автомоніторинг виступає одним із адаптивних внутрішніх механізмів, який обумовлює 
самооцінку власних професійних досягнень та рівня професійних домагань. Самоменеджмент 
дозволяє підвищити ефективність процесу адаптації управлінців та підлеглих до сучасного 
інноваційного освітнього простору.  

Технологію автомоніторингу, за В. Крижко, Є. Павлютенковим, слід розглядати як 
педагогічне дослідження, програма якого складається з таких компонентів: мета, гіпотеза, 
завдання, об’єкт, предмет дослідження, критерії очікуваних результатів, технологія 
автомоніторингу, висновки.  

Отримані нами результати переконливо доводять ефективність застосування 
автомоніторингу як складової адаптивного управління. Суттєвим досягненням стало 
підвищення рівня фахової компетентності педагогів, їх творчої активності та вмотивованості до 
постійного саморозвитку та самоосвіти.  

Отже, дотримання основних положень та принципів адаптивного управління дозволяє 
не лише керівнику, але й підлеглим розробляти власну траєкторію фахового зростання на 
основі врахування їх вікових, професійних, особистісних та психоемоційних характеристик, 
підвищуючи якість та конкурентоспроможність освітніх послуг, які надає заклад дошкільної 
освіти.  
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Нині головними завданнями оптимізації методичної роботи є: уникнення формалізму, 
подолання категоричності й регламентації, поверхового  «ознайомлення» з теоретичними 
розробками, нав’язування  «новомодних» її форм, а натомість – спрямування цієї ланки 
педагогічної системи на активізацію й розвиток творчих здібностей, самореалізацію в 
професійній діяльності як окремого педагога, так і всього педагогічного колективу [2, с. 18]. 

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція), програми розвитку дитини 
дошкільного віку спрямовують роботу педагога на створення умов для формування творчої 
особистості у системі дошкільної освіти, а саме, систематизацію знань щодо принципів та 
завдань дошкільної освіти, її змісту; формування вмінь створювати ефективний життєвий 
простір з метою засвоєння дитиною дошкільного віку мінімального освітнього ядра, підвищення 
ролі завдань розвитку творчого потенціалу дошкільника як засобу формування його духовного 
світу, національної свідомості, морально-етичних ідеалів. 

Відповідна підготовка педагогів дошкільної освіти має виняткове значення для 
забезпечення умов щодо формування особистості дитини, розвитку її творчих здібностей та 
набуття нею соціального досвіду. Сучасній дошкільній освіті потрібен педагог з новим якісним 
баченням проблем дошкільної освіти, педагог-творець, професіонал, здатний швидко 
перебудувати напрям і зміст власної діяльності відповідно до технологій та вимог суспільства, 
педагог, який допоможе дитині сформувати потребу в самостійності, реалізації себе як усебічно 
та гармонійно розвиненої особистості. 

Одна з найважливіших складових управлінської діяльності – управління розвитком 
професіоналізму педагогів, як правило, ґрунтується на концепції управління – узагальненому 
уявленні про місце людини в організації. В закладах освіти  учасниками управлінського процесу 
є: керівники; педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі; інші спеціалісти; учні (вихованці); 
батьки або особи, які їх замінюють, громадськість. Управління кадрами здійснюється в процесі 
виконання визначених цілеспрямованих дій. Діяльність по управлінню професійним розвитком 
педагогічних працівників передбачає цілеспрямований вплив на людську складову організації, 
має бути орієнтованою на приведення у відповідність можливостей персоналу та цілей, 
стратегій, умов розвитку організації. 

Адаптивне управління завжди має місце в нестабільній ситуації та невизначених умовах, 
що унеможливлює одноосібне керівництво, робить його неефективним, і потребує 
інтерактивних методів прийняття управлінських рішень, заснованих на діа(полі)лозі. 

Адаптивне управління у сфері дошкільної освіти залишається на стадії дослідження. 
Напрацьований досвід роботи організацій, зазначає, що адаптивне управління дозволяє більш 
ефективно залучати до роботи закладів освіти інноваційні технології, в основі яких є зміни.  

Поняття адаптивного управління пов’язане з кооперацією дій управлінців і виконавців 
(управлінської і керованої підсистем, або суб’єкта й об’єкта управління, або кількох суб’єктів 
управління). 

У сучасному менеджменті все більше утверджується ідеологія адаптивного управління. 
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Основними його ознаками є наступні: визначення місії та довгострокових цілей розвитку 
закладу дошкільної освіти; вироблення єдиних організаційних уявлень, які поділяють усі 
учасники освітнього процесу; визначення методології прийняття управлінських рішень, 
орієнтованих на перспективу; урахування внутрішньої та зовнішньої нестабільності 
середовища закладу дошкільної освіти.  

Тому сучасний керівник закладу дошкільної освіти повинен бути конкурентоспроможним, 
а це можливо лише за умови, якщо він буде постійно залучений до освітнього процесу, що 
складається зі спеціально організованих окремих, дискретних етапів, послідовних ступенів 
розвитку, між якими існують зв’язки наступності, інтеграція яких у єдине ціле досягається 
завдяки вільному залученню особистості в різні види неформальної та інформальної освіти, у 
якій завжди враховано її інтерес, запит і потреби. 

Адаптивне управління розвитком професіоналізму педагогів закладів дошкільної освіти 
в умовах методичної роботи буде ефективним завдяки створенню гнучкої моделі управління 
якістю освіти, яка повинна передбачати наступні етапи діяльності: попереднє вивчення стану 
діяльності закладу; планування, організація та забезпечення освітнього процесу; відстеження 
діяльності випускників.  

Також необхідно визначити організаційно-педагогічні умови управління якістю 
дошкільної освіти, які включатимуть у себе адаптивну організаційну структуру управління, 
безперервне та інноваційне науково-методичне супроводження педагогічного персоналу, 
формування предметно-розвивального середовища закладу дошкільної освіти з урахуванням 
основних принципів її побудови.  

Ефективно спланована й організована методична робота з кадрами допомагає кожному 
керівникові (завідувачу або вихователю-методисту) закладу дошкільної освіти реалізовувати 
основні функції управлінської діяльності, яка розпочинається зі збору й обробки інформації й 
закінчується прийняттям управлінських рішень. 
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м. Харків, Україна 

 

Євроінтеграційний вектор національної системи вищої освіти України передбачає 
імплементацію європейської системи забезпечення якості. Європейський вимір забезпечення 
якості вищої освіти важливий для міжнародного співробітництва для створення Європейського 
простору вищої освіти, який «має усунути перепони та забезпечити широкий доступ до якісної 
вищої освіти, що базується на принципах демократії й незалежності університетів, їхньої 
наукової і дослідницької самостійності; активізувати мобільність студентів і науково-
педагогічних кадрів; підготувати молодь до активного життя в демократичному суспільстві, 
закласти основи для їх професійної кар’єри й особистого розвиток» [1]. 
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Приєднання України до Європейського виміру забезпечення якості сприяє узгодженню 
національних та європейських стандартів, зростанню привабливості національної системи 
вищої освіти, підвищенню конкурентоздатності українських вишів в Європейському просторі 
вищої освіти. 

Для побудови єдиної європейської системи забезпечення якості вищої освіти та її виміру 
були утворені Європейська асоціація забезпечення якості вищої освіти (ENQA) та група Е4, яку 
склали Європейська асоціація забезпечення якості вищої освіти (ENQA), Європейський союз 
студентів (ESU), Європейська асоціація університетів (EUA) , Європейська асоціація закладів 
вищої освіти (EURASHE). Завдяки об’єднанню зусиль цих організацій увійшли в дію такі 
інструменти, як Європейська рамка кваліфікацій (EQF, 2005 р.) – для можливості 
порівняння/узгодження національних рамок кваліфікацій в Європі; Європейський реєстр 
забезпечення якості вищої освіти (EQAR, 2008 р.) – для надання чіткої та достовірної 
інформації щодо надійних та законних агентств із забезпечення якості, що діють в Європі. 

Забезпечення якості вищої освіти на європейському, державному, інституційному 
(локальному) рівнях будується із врахуванням документу «Стандарти і рекомендації щодо 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» (ESG), оновленого у 2015 році. 
«ESG використовуються закладами та агентствами забезпечення якості як рекомендаційний 
документ для зовнішніх і внутрішніх систем забезпечення якості у вищій освіті» [2, с. 6]. «ESG 
зосереджені на забезпеченні якості стосовно навчання і викладання у вищій освіті, включаючи 
навчальне середовище та відповідні зв’язки з дослідженнями та інноваціями» [2, с. 6].  

Одним із важливих кроків розбудови системи внутрішнього забезпечення якості у закладі 
вищої освіти (ЗВО) є створення координаційного підрозділу, який візьме на себе основні функції 
щодо розроблення та впровадження політики і  процедур внутрішнього забезпечення якості. 

Метою такого підрозділу (відділу, центру) є побудова системи внутрішнього забезпечення 
якості у закладі вищої світи у відповідності до європейських стандартів для задоволення 
освітніх потреб зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів.  

Діяльність підрозділу має бути спрямована на підтримку політики якості, розроблення 
концептуальних засад, визначенні процедур із забезпечення якості з урахуванням ESG, їх 
запровадження та моніторинг виконання. 

Функціонал підрозділу із внутрішнього забезпечення якості вищої освіти з імплементації 
європейських стандартів у ЗВО варто розглядати у кількох вимірах: загально-інституційному, 
розвитку освітнього середовища та поліпшення освітніх програм.  

На інституційному рівні для втілення системних перетворень у ЗВО необхідні: 1) побудова 
моделі системи внутрішнього забезпечення якості у ЗВО з урахуванням ESG, поетапної 
технології її провадження, розроблення рамкової системи процедур з чіткою алгоритмізацією, 
розподілом відповідальності, встановленням термінів і критеріїв якості; 2) координація 
діяльності структурних підрозділів щодо забезпечення якісного функціонування освітніх 
програм; 3) розроблення відповідного нормативного-інструктивного забезпечення; 
4) дослідження факторів впливу зовнішнього середовища та зовнішніх оцінок якості освітньо-
наукової діяльності ЗВО.  

На рівні освітнього середовища закладу вищої освіти підрозділ бере участь у перегляді та 
запроваджені чіткого розподілу відповідальності між структурними підрозділами та 
відповідальними особами щодо створення різноманіття умов та можливостей для здобувачів 
вищої освіти для задоволення їхніх освітніх потреб, індивідуалізації особистісно-професійного 
розвитку. 
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На рівні функціонування освітніх програм підрозділ зосереджує увагу на: 1) дотриманні 
процедур розроблення, затвердження, моніторингу, періодичного перегляду, оновлення 
освітніх програм для їх постійного поліпшення; 2) організації та проведенні моніторингових 
процедур щодо якості викладання та оцінювання, запобіганні проявів академічної 
недоброчесності, якості результатів навчання, працевлаштуванні випускників; 3) проведенні 
основних досліджень (моніторингу ринку праці, опитувань здобувачів, випускників, науково-
педагогічних працівників, роботодавців); 4) здійсненні внутрішнього аудиту щодо основних 
процесів внутрішнього забезпечення якості функціонування освітніх програм; 5) організаційно-
методичній та консультативній підтримці виконання процедур забезпечення якості. 

Побудова ефективної роботи підрозділу із забезпечення якості – запорука повноцінної 
розбудови системи внутрішнього забезпечення якості, імплементації європейської системи 
забезпечення якості у закладі вищої освіти. 
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Дослідження ефективності моніторингу якості професійної діяльності науково-
педагогічних працівників ЗВО є складною педагогічною та управлінською проблемою: науковий 
пошук напрямків її вирішення не завершений, більш-менш універсальної методики не створено. 
У нашому дослідженні тлумачення поняття «ефективність моніторингу якості професійної 
діяльності науково-педагогічних працівників» буде ґрунтуватися на позиції науковців О. 
Виварця, Л. Дистергефта, Ю. Сурміна. О. Виварец та Л. Дистергефт стверджують, що: «у 
загальному сенсі ефективність будь-якого процесу, будь-якого виду діяльності характеризує 
ступінь досягнення поставленої мети» [1].  

Аналогічної думки дотримується і Ю. Сурмін, який визначає ефективність, як показник 
успішності функціонування системи щодо досягнення постановлених цілей [310, с.354]. 

Під ефективністю моніторингу якості професійної діяльності науково-педагогічних 
працівників ми будемо розуміти ступінь досягнення цілей моніторингу якості професійної 
діяльності, якісне виконання та забезпечення взаємодії всіх його функцій, врахування 
соціально-психологічних факторів при здійсненні моніторингових процедур. 

Ми розробили факторно-критеріальну модель ефективності моніторингу якості 
професійної діяльності науково-педагогічних працівників ЗВО. Параметрами моделі є: якість 
умов моніторингу; якість проведення моніторингу; ступінь досягнення мети моніторингу. 

Параметр «Якість умов моніторингу якості професійної діяльності» характеризується 
такими факторами: рівень науково-методичного забезпечення; рівень матеріально-технічного 
забезпечення; рівень кадрового забезпечення. 

http://tempus.org.ua/uk/vyshha-osvita-ta-bolonskyj-proces/ogljad/87-2009-05-19-21-13-19.html
http://tempus.org.ua/uk/vyshha-osvita-ta-bolonskyj-proces/ogljad/87-2009-05-19-21-13-19.html
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Фактор «Рівень науково-методичного забезпечення» представлений критеріями: ступінь 
відповідності системи оцінювання професійної діяльності державним вимогам і світовому 
досвіду; поєднання якісних і кількісних критеріїв оцінювання якості діяльності; наявність 
інструкцій щодо заповнення анкет, наявність методичного забезпечення щодо обробки, 
інтерпретації отриманих результатів; наявність правового забезпечення.  

Фактор «Рівень матеріально-технічного забезпечення» визначається критеріями: 
забезпеченість оргтехнікою; наявність програмного забезпечення; наявність інструкцій, бланків 
фіксації результатів та ін. 

Фактор «Рівень кадрового забезпечення» має такі критерії: ступінь підготовки експертів; 
ступінь підготовки відповідальних за проведення моніторингу. 

Параметр «Якість проведення моніторингових процедур» розкривається такими 
факторами: якість інформаційного супроводу моніторингу; оптимальність організації 
проведення моніторингу. 

Фактор «Якість інформаційного супроводу моніторингу» містить такі критерії: 
своєчасність інформування щодо термінів проведення моніторингу; доступність інформації 
щодо моніторингу; доступність інформації щодо результатів моніторингу; зворотний зв’язок з 
викладачами. 

Фактор «Оптимальність організації проведення моніторингу» визначається такими 
критеріями: оптимальність терміну проведення моніторингових процедур; складність 
заповнення анкети; ступінь повноти відображення видів діяльності викладача в анкеті; 
дотримання етичних норм під час проведення моніторингу. 

Параметр «Ступінь досягнення мети моніторингу» характеризується такими факторами: 
підвищення якості професійної діяльності; корекція управління персоналом. 

Фактор «Підвищення якості професійної діяльності» представлений такими критеріями: 
підвищення якості професійної діяльності викладачів, підвищення задоволеності студентів 
викладацькою діяльністю, підвищення рівня задоволеності професійною діяльністю. 

Фактор «Корекція управління персоналом» має такі критерії: заохочення викладачів; 
ступінь використання отриманої інформації для прийняття управлінських рішень. 
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Епоха інформаційного суспільства змінила реалії буття людини. Технічний прогрес став 
визначальним у соціально-економічному розвитку країн та призвів до змін бізнес-середовища, 
прискоренню процесів міжнародної інтеграції. Це, в свою чергу, вимагає змін в традиційній 
системі освіти. З 2014 року в Україні проходять адміністративні реформи децентралізації влади 
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одночасно з секторальними реформами, що мають на меті забезпечити прозорість та 
підзвітність управління й підвищення якості освітніх та медичних послуг на регіональному рівні. 
Децентралізація системи освіти має на меті передачу повноважень і ресурсів із центру на місця, 
для того, щоб найголовніші питання розвитку освіти вирішувались на місцевому рівні. В 
підтримку цих реформ запроваджено ряд європейських проектів: 

програма «U-LEAD з Європою» підтримує розробку концепції «Про сучасну професійно-
технічну освіту та навчання» на період 2018-2028 років. Цей документ є національною 
стратегією реформування галузі професійно-технічної освіти (ПТО) в Україні. Одним із 
головних пріоритетів стратегічного документу є подальша децентралізація системи ПТО. 
Серед основних завдань – посилення науково-обґрунтованого управління на регіональному 
рівні, посилення шкільної автономії та децентралізація системи фінансування. Ця концепція 
служить основою для формування законодавчої платформи, включаючи новий загальний закон 
про ПТО, підзаконні акти про регіональні ради з питань ПТО та підзаконні акти щодо освітніх 
стандартів та навчальних програм. Всі області будуть зобов'язані підготувати свої стратегії 
розвитку ПТО на основі пріоритетів, визначених у концептуальному документі [2]; 

проект «Децентралізація приносить прозорість та ефективність в освіті та медицині» 
(ДІЄМО), виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз та спрямовується на 
використання у громадах інструментів нагляду за коштами та ефективністю надання послуг в 
освіті та медицині, поліпшення співпраці мешканців та влади, залучення громадян до прийняття 
рішень та зниження корупційних ризиків [1]. Цей проект охоплює 20 громад із 13 регіонів, 
надаючи навчання та підтримку громадянам, засобам масової інформації та органам місцевого 
самоврядування з метою визначення та прийняття механізмів нагляду і залучення громадян до 
ефективного використання коштів в освіті та медицині.  

Виділено три найпоширеніших інструменти та формати діяльності, які застосовують 
громади проекту: навчальні тренінги, антикорупційні довгострокові програми та наглядові ради, 
бюджет для громадян [3]. 

Для навчання та усвідомлення механізму формування місцевих бюджетів в Україні 
створено перші он-лайн симулятори бюджету об’єднаної територіальної громади, бюджету 
школи та медичного закладу. Користувачі симулятора можуть переглядати місцеві інституції та 
розуміти розмір коштів, що витрачаються, встановлювати свої нормативи, стандарти та 
витрати. Також можуть обраховуватися проектні пропозиції громади.  

Пілотні бюджетні симулятори шкіл і медичних закладів дозволяють відстежити розподіл 
видатків у межах однієї установи. Ці видатки можна порівнювати з показниками інших шкіл. 
Також можна залишати коментарі й надсилати запити на додаткову інформацію [4]. 

Реформа децентралізації, крім можливостей, створює і нові виклики: 
– складність забезпечення у майбутньому фінансової стійкості загальноосвітніх шкіл та 

ПТО (в Україні функціонує 545 опорних шкіл, з яких 234 – в об’єднаних громадах); 
– вміння ефективно використати освітню субвенцію, оскільки місцеві бюджети почали 

отримувати набагато більше повноважень і коштів; 
– створення необхідної інфраструктури в умовах зменшення кількості шкіл; 
– втрата кваліфікованих спеціалістів. 
Таким чином, реформи децентралізації мають проходити вивірено й послідовно, 

ґрунтуватися на фундаменті особливостей національної системи освіти та проводитися 
поетапно. Для забезпечення ефективності реформ у подальшому важлива фінансова 
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підтримка та створення системи навчання осіб, що приймають рішення стосовно розвитку 
системи освіти в об’єднаних територіальних громадах. 
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Сьогодні уявити життя без комп'ютера, Інтернету та IT технологій практично неможливо. 
Сучасна молодь не уявляє своє життя без Інтернету з його соціальним спілкуванням та 
інформаційними ресурсами. Зважаючи на реалії сьогодення, інформаційне суспільство 
спонукає сучасного педагога працювати на випередження. Учитель повинен володіти 
модерними методиками та новітніми технологіями. Наші студенти прагнуть інноваційних форм 
навчання, так чи інакше пов’язаних з електронними матеріалами. Нове покоління студентів 
живуть і працюють у цифровому суспільстві, де володіння інформаційно-комунікаційними 
технологіями є запорукою успіху.  

У даний час Інтернет-сервіси стають надійними помічниками учителя, відкриваючи 
безліч можливостей для урізноманітнення навчально-виховного процесу. Одним з головних 
принципів новітнього навчання є навчати вчитися самостійно, а не давати певний обсяг знань, 
і починати треба з себе. Доречними є слова Алі Апшероні «Педагоги не можуть успішно когось 
навчати, якщо в цей же час ретельно не вчаться самі» [1, с. 21]. 

Однією з інновацій в освітньому процесі, використовуваному в сучасному світі, є хмарні 
сервіси. За два десятиліття хмарні технології повністю завоювали інформаційний простір. 
Сутність хмарних технологій полягає в тому, що програмне забезпечення знаходиться десь 
далеко в хмарах, ми можемо використовувати дані технології незважаючи на те, яка операційна 
система в нас встановлена – тільки доступ до Інтернету. Тепер, щоб вчитися, вчителю не 
обов'язково стояти біля дошки. Вчитися можна у приміщенні, на відкритій місцевості чи будь 
де. Для цього потрібно лише підключитися до мережі Інтернет [1, с. 25]. 

Використання хмарних технологій у навчальному процесі мають ряд переваг. А саме: 
− студенти дістають можливість застосовувати на практиці найсучасніші комп'ютерні 

технології; 
− менше витрат на закупівлю програмного забезпечення і його систематичне 

оновлення; 
− доступність до своїх даних з різних пристроїв будь коли та будь де; 

https://donors.decentralization.gov.ua/project/diemo
https://www.prostir.ua/
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−  виконання багатьох видів навчальної діяльності, контролю і оцінювання, тестування 
он-лайн; 

− доступність освіти студентам з вадами здоров’я та осіб, які не можуть бути присутніми 
в освітньому закладі на заняттях та дистанційне навчання; 

− спільна робота над творчим проектом [2, с. 43]. 
Під час використання даних сервісів у навчальній роботі я зіткнулася з деякими 

проблемами. По-перше, використання даних технологій вимагає постійного з'єднання з 
мережею Інтернет. По-друге, деякі програми працюють повільніше ніж на локальному 
комп'ютері, відповідно не всі програми або їх властивості доступні віддалено. Більшість 
програм іншомовні. І мабуть один з найвагоміших недоліків – не всі студенти мають можливість 
виходу в Інтернет. 

На сьогодні найбільш популярними серед навчальних закладів є два сервіси Google та 
Microsoft. Більшість додатків Google є абсолютно безкоштовними і вони досить легкі у 
використанні [3, с. 7]. 

Дані технології можна застосовувати під час: 
− Організації роботи методично-циклових комісій (створення форм, таблиць, спільних 

документів, до яких мають доступ колеги); 
− Проведення лекцій, практичних та лабораторних занять; 
− Створення проектів; 
− Дистанційного навчання; 
− Роботи куратора. 
Саме нові технології дають можливість модернізувати весь навчальний процес,вони 

затребувані суспільством, знаходять відгук у студентів, формують когнітивні, інформаційні та 
діяльні компетенції. Хмарні технології повністю відповідають вимогам сучасного освітнього 
простору, в результаті яких суспільство отримає всебічно розвинену людину, спроможну 
здійснювати самоосвіту, відстоювати свою особисту думку, уміти спілкуватись і доводити свою 
позицію.  
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В умовах ринку в конкурентній боротьбі перемагає той, хто ефективніше за інших 
забезпечує високу якість своєї продукції. Ця вимога відноситься і до продукції ЗВО. Якість 
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продукції ЗВО повинна задовольняти споживчий попит. Наскільки освітня установа здатна 
задовольнити цей попит, настільки високо оцінюватиметься якість його діяльності, настільки 
вона і забезпечить себе стабільною роботою в майбутньому.  

Таким чином, одним з принципів удосконалення системи вищої освіти, очевидно, повинні 
стати принцип орієнтації на якість освітніх послуг, запити споживачів, вимоги покупців і 
замовників, думка інших суб'єктів ринку освітніх послуг і продуктів. Формулювання цього 
принципу збігається із стратегічною метою маркетингу. Принципи маркетингу стосовно ВНЗ 
диктуються сучасним життям і системою ринкових стосунків. Отже, цілком очевидним є 
необхідність створення та використання в управлінні сучасними навчальними закладами 
концепції маркетингу особливого роду – освітнього маркетингу. Метою маркетингової 
діяльності в управлінні освітніми закладами є прагнення досягти узгодженості між потенціалом 
освітніх закладів як виробників якісних освітніх послуг і потребами споживачів у цих послугах. 

Вивчаючи тематичні джерела літератури можна спостерігати ситуацію невизначеності 
основних компонент маркетингу, коли часто накладаються між собою функції суб’єктів та 
об’єктів маркетингу послуг вищої освіти [4], а також багато розбіжностей у тлумаченні поняття 
«якість освіти». Взагалі, трактування елементів та розробка комплексу маркетингу послуг вищої 
освіти у вітчизняній науці ще не є однозначно сформульованими категоріями. Частково це 
можна пояснити тим, що маркетинг апріорі є не точною емпірабельною наукою, а філософією 
бізнесу, де практика дуже часто випереджує теорію. Але в більшій мірі, на нашу думку, це 
пов’язано з тим, що часто не відокремлюються науковцями поняття маркетингу цілої системи 
вищої освіти, маркетингу ЗВО, маркетингу освітніх послуг та маркетингу знань, а все це 
об’єднується у загальну систему маркетингу освітніх послуг. Тому, у дослідженні доцільно 
вивести схематично функції маркетингу освітніх послуг, взявши за основу та дещо 
модифікувавши схему функцій маркетингу навчального закладу, запропоновану проф. М.Я. 
Матвіївим [3], яка побудована за класичною схемою функцій маркетингу [1]. Отже, 
вдосконалену схему функцій маркетингу послуг вищої освіти представлено на рис. 1 

 

Рис.1. Функції маркетингу послуг вищої освіти 

Високий попит на продукцію ЗВО забезпечується оптимальним поєднанням показників 
«ціна-якість». Більшість визначень якості освіти виходитимуть від розуміння цього питання 
виробником товару або послуги, які вважають, що досить забезпечити виконання всіх 
стандартів якості і створити систему контролю якості. Тоді як маркетинговий підхід вимагає 
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робити цю оцінку з погляду споживача, покупця і замовника, враховуючи їх запити і вимоги, див. 
рис. 2 [2]. 

 

Рис. 2 Схема відмінностей в розумінні якості 
 

Аналіз приведених визначень показує, що деякі автори в трактуванні якості освіти 
орієнтовані на потреби і суспільства, інші, - на сформований рівень знань, умінь і навичок та 
інші соціально значущі якості, треті, - на сукупність властивостей і результатів. Але, на нашу 
думку, ближче за всіх до маркетингового розуміння якості освіти, можна виділити варіанти 
визначень, які акцентують увагу: «задоволення вимог, соціальних і особистих очікувань». 
Якість, в розумінні маркетингу – це властивість товару, з яким ЗВО виходить на ринок освітніх 
послуг і продуктів. Враховуючи, що суть маркетингу як філософії ринку орієнтується на запити 
кінцевого споживача, має право на існування і таке розуміння терміну якості: «Якість - це міра 
задоволення потреби». Інакше кажучи, чим більше задоволений споживач, тим вище якість. 
Чим вище споживачі оцінюють якість послуг, що надаються, тим більше вони схильні придбати 
їх. На споживчу оцінку якості впливають як очікування, так і фактичний досвід контактів з 
«виробником» послуг. Чим більше виправдовуються очікування, тим вище оцінка якості. 

 

Бібліографія: 

1. ТОП-100 найпопулярніших вишів серед абітурієнтів Електронний ресурс. Режим доступу 
http://osvita.ua/consultations/bachelor/65178/ 

2. Дмитриев В.Ю. Инновационная модель организации деятельности высших учебных заведений с 
применением инструментов рыночного механизма / В.Ю. Дмитриев // Збірник наукових праць: „Теоретичні і практичні 
аспекти економіки та інтелектуальної власності”, травень 2008 г. - Маріуполь: ПДТУ. – 2008. - 299 с. – С. 158–161. 

3. Матвіїв М.Я. Методологія та організація маркетингового менеджменту в сфері вищої освіти: монографія / М.Я. 
Матвіїв. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 560 с.3. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник / С.С. Гаркавенко. – Київ: 
Лібра, 2006. – 720 с. 

4. Оболенська Т.Є. Маркетинг освітніх послуг: вітчизняний і зарубіжний досвід / Т.Є. Оболенська. − Київ : КНЕУ, 
2001. – 208 с.  

5. Оболенська Т.Є. Маркетинг у сфері освітніх послуг: дис. д-ра екон. наук : 08.06.02 / Т.Є. Оболенська. – Харків 
: 2002. – 362 с. 

6. Системи управління якістю. Основні положення та словник [Електронний ресурс] : ДСТУ ISO 9000-2000. – 
Вид. офіц. – Київ : Держстандарт України, 2001. – 27 с. – Режим доступу: 
http://aer.net.ua/public/files/OSBB/zakonodavctvoDSTU%20ISO%209 000-2001.pdf 

7. Тєлєтова С. Г. Педагогічний маркетинг у діяльності навчальних закладів / С. Г. Тєлєтова, О. С. Тєлєтов // 
Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3. – Т. 2. – С. 118–124. 
 
  

http://osvita.ua/consultations/bachelor/65178/


76  

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ЯК НЕОБХІДНА 
УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Пітух Лілія Іванівна, 
заступник директора з навчально-виховної роботи, 

вищого професійного училища №13 м. Івано-Франківськ, Україна 
 

Пріоритетом розвитку освіти України є впровадження сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, що забезпечує подальше вдосконалення освітнього процесу, 
доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в 
інформаційному суспільстві [1].  

Стрімкі темпи інформатизації суспільства та використання молодим поколінням засобів 
ІТ-простору відкриває реальні можливості для неперервної освіти, тобто «навчання впродовж 
усього життя», що стало ключовою ідеєю розвитку сучасної системи освіти в усьому світі, 
повсякденного співробітництва педагогів, закладів освіти, інших установ в Україні та за її 
межами [2]. 

Інформатизація сучасного суспільства і тісно пов'язана з нею інформатизація освіти 
характеризуються вдосконаленням і масовим поширенням інформаційних і телекомунікаційних 
технологій (ІКТ). Вони широко застосовуються для передачі даних і забезпечення взаємодії 
викладача і учнів у сучасній системі освіти [3].  

На сьогоднішній день модернізація сучасного змісту професійної (професійно-технічної) 
освіти (далі П(ПТ)О) базується на продовженні розроблення та реалізації на практиці 
державних стандартів, заснованих на компетенціях; модернізації матеріально-технічної бази; 
впровадженні інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виробничий процес та 
забезпеченні науково-методичного супроводу всіх навчальних дисциплін. 

Інформатизацію системи П(ПТ)О визначають як цілеспрямовану сукупність процесів: 
організаційних, правових, науково-технічних, навчальних, виховних, пізнавальних; процес 
актуалізації учнів і педагогів до життя та професійної діяльності в умовах інформатизації 
суспільства на основі створення єдиного інформаційно-освітнього середовища для 
оптимального та всебічного використання ІКТ всіма учасниками навчального процесу.  

Використання ІКТ у навчально-виховному процесі значною мірою дозволяє реалізувати 
переорієнтацію навчання з інформативної форми на розвиток особистості людини, здійснення 
індивідуально-диференційованого підходу в навчанні та, відповідно, забезпечує ефективність 
оцінювання навчальних досягнень учнів.  

На нашу думку, сьогодні перед педагогами стоїть важливе завдання — виховати та 
підготувати молодь, спроможну активно включатися в якісно новий етап розвитку сучасного 
інформаційного суспільства.  

Учні та педагоги повинні вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати 
інформацію використовуючи засоби ІКТ та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог 
сучасного інформаційного суспільства, використовувати найновітніші досягнення науки в своїй 
професійній діяльності. Адже, недостатньо дати знання і вміння учням, потрібно навчити їх 
орієнтуватися в потоці інформації, систематизувати, обирати потрібне і тим успішніше вони у 
майбутньому набудуть необхідних компетенцій. Застосування засобів ІТ- простору при 
підготовці кваліфікованих робітників в П(ПТ)О дозволяє активізувати навчально-пізнавальну 
діяльність учнів та підвищити ефективність формування інформаційно-цифрових компетенцій 
через елементи дистанційного навчання і інструментальні засоби універсального характеру [2]. 
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На нашу думку використання ІКТ під час здійснення навчально-виховного процесу у 
системі П(ПТ)О впливає на зміст, методи та організаційні форми навчання та управління 
навчально-пізнавальною діяльністю та призведе до якісних змін у діяльності всіх учасників 
дидактичного процесу.  

Правильно підібрані та уміло включені до системи традиційних, засоби ІКТ, покращують 
умови безпосереднього пізнання дійсності та сприяють розвитку критичного мислення та 
пізнавальної активності учнів на уроках професійно-теоретичної та професійно-практичної 
підготовки в училищах, сприяють формуванню інформаційної культури викладачів та учнів. На 
нашу думку, забезпечення якості освітнього процесу під час викладання дисциплін в училищах 
в не може здійснюватися без використання дидактичних засобів і можливостей, які надають 
комп’ютерні технології та Інтернет.  

Вони дають змогу педагогу краще подати матеріал, зробити його більш цікавим, швидко 
перевірити знання учнів та підвищити їхній інтерес до навчання. Спектр використання ІКТ 
практично щоденно стрімкими темпами зростає, а властивості – удосконалюються.  

На мою думку, використання засобів ІТ- простору на уроках, у сукупності із правильно 
підібраними технологіями навчання, створюють необхідний рівень якості, варіативності, 
диференціації й індивідуалізації навчання й виховання. Таким чином, проблема ефективної 
інформатизації професійної (професійно-технічної) освіти є особливо актуальною.  
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АКСІОЛОГІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО 

ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
 

Заєць Наталія Юхимівна, 

аспірант кафедри педагогіки, управління та соціальної роботи  
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна 

 

Ефективне функціонування в сучасному професійному світі потребує від майбутнього 
керівника закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО) швидкої адаптації і гнучкого реагування 
на швидкозмінні професійні умови, тобто сформованої професійної мобільності. Професійна 
мобільність – це «здатність і готовність індивіда до зміни своєї професійної позиції, статусу і 
переміщень в професійній сфері на основі визначених світоглядних уявлень і ціннісних 
орієнтацій, особистісних якостей, знань» [1]. 

Готовність до професійної мобільності майбутнього керівника ЗЗСО проявляється в 
оперативному кваліфікованому вирішенні професійних завдань з використанням 
найефективніших технологій, швидкому освоєнні нових компетенцій в межах своєї чи суміжних 
професій та в готовності до зміни виду діяльності відповідно до власних потреб та суспільних 
запитів. Ми погоджуємося з думкою Р. Пріми в тому, що проблема професійної мобільності – 
це, по суті, проблема розвитку і змін людських цінностей, їх сфери дій, конфліктів між новими 
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і традиційними цінностями та шляхами їх подолання. [5 с.42].  
Цінністю в найвищому сенсі є те, що слугує людині і є одним з виявів: добра або зла, 

істини або хибності, прекрасного або потворного, дозволеного або забороненого, 
справедливого або несправедливого, які мають для людини неабияку значущість» [4]. 

Актуальність цієї позиції підтверджується працями В. Андрущенка, Т. Дмитренка,  
І. Зязюна, С. Клепка, В. Кременя, В. Огнев’юка, О. Сухомлинської, та ін., в яких особливу увагу 
зосереджено на реалізації провідних цінностей в вітчизняній освіті. У ході дослідження сутності 
професійних цінностей вчені однозначні у висновку, що від системи цінностей педагога 
залежить потенціал освітньої системи, можливість протистояти нововведенням, далеким від 
національно – історичних коренів і нездатних давати імпульс розвиткові вітчизняної освіти [3].  

Тобто сучасне бачення особистості професійно мобільного керівника закладу ЗЗСО має 
відповідати не лише тенденціям сьогодення, але й утілювати в собі цінності, закладені в основу 
управлінської діяльності попередніми поколіннями. Одним із шляхів вирішення проблеми 
формування готовності до професійної мобільності майбутніх керівників ЗЗСО є аксіологізація 
освітнього процесу («аксіологія» від грец. axioc –цінний, logos – поняття, вчення – 
фундаментальна філософська дисципліна, що досліджує цінності, їх природу та онтологічний 
статус, способи пізнання й вираження освітнього процесу – орієнтація на розкриття і 
врахування резерву ціннісних якостей студентів [2, с. 11]).  

Результатом аксіологізації освітнього процесу закладів вищої освіти є формування таких 
особистісних якостей майбутнього фахівця, які в результаті трансформуються в стійкі 
професійно значущі ціннісні орієнтації, що обумовлюють пошук, оцінку і проектування власного 
професійного шляху, стилю поведінки і світогляду як системи поглядів, переконань.  

В якості таких цінностей пріоритетними вважаємо цінності, пов’язані з такими соціально - 
стратегічними категоріями як успіх, партнерство, толерантність, чесність, відповідальність, 
справедливість, об'єктивність, повага до людей, висока моральність, оптимізм, емоційна 
урівноваженість, патріотизм, принциповість, тощо, інтеріоризація яких проходить на основі 
досвіду і знань. 

Тобто, у процесі формування готовності майбутнього керівника до професійної 
мобільності в умовах магістерської підготовки важливе місце потрібно відводити дослідженню 
духовного світу, формуванню фундаментальних життєвих цінностей, що здійснюють 
безпосередній вплив на майбутню професійну діяльність. Ціннісні аспекти формування 
готовності до професійної мобільності керівника ЗЗСО прослідковується «на шляху до самого 
себе», «свого образу», «неповторної індивідуальності, духовності, творчого начала» [4]. 

Така позиція розкриває зміст і шляхи адаптації майбутнього керівника до умов майбутньої 
професійної діяльності, сприяє активізації потенціалу ціннісних орієнтацій, а отже і 
формуванню готовності до професійної мобільності. На наше чітке переконання, професійні 
цінності фахівця є соціальними орієнтирами для професійного розвитку в процесі формування 
готовності до професійної мобільності. 
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The information revolution poses new challenges for the education sector. In the context of 

globalization, an increase in the amount of information and digitalization, the success of an individual 

depends more and more on the ability to communicate effectively. In the XXI century, physical and 

natural capital is being replaced by human capital. The concept of human capital is becoming key in 

the development of the economy and education. One of the key indicators of human capital is the 

level and quality of education. As human capital, they understand the knowledge, qualifications, skills 

and other qualities that an individual owns and which are important for economic activity [1]. 

New challenges of the information revolution, an increase in the quantity and quality of 

communications require educational adaptation. It is supposed to overcome territorial differences in 
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the quality of education and the transformation of the content education on the basis of a competent 

approach in the medium term in education. In education, the emphasis is shifting the development 

competencies: from hard skills to soft skills. 

Soft skills are personal qualities that allow you to interact effectively and harmoniously with 

others. The set of skills, skills and qualities the employee included in the group "soft skills", directly 

reflects the level of social and psychological development of the person, which can be characterized 

by the following skills: the ability to persuade, find people approach, lead, interpersonal 

communication, negotiation , teamwork, personal development (learning ability), time management, 

effective planning of your activity, erudition, creativity, ability to work with information, stress 

resistance, etc. Today 70% of training courses are focused on soft skills development. 

The ability to communicate effectively has become the basis of new educational standards for a 

reason. Over the past 20 years, a lot of research on the subject of "success" of the person has been 

conducted. Conclusions were drawn that successful people are united by the ability to competently build the 

process of communication, and more precisely, the ability to manage their emotions and the emotions of 

other people. Thus, the concept of “Emotional Intelligence” appeared, which is interpreted as “a person’s 

ability to recognize emotions, understand the intentions, motivation and desires of other people and their 

own, as well as the ability to control their emotions and other people's emotions in order to solve practical 

problems "[3]. Children with developed emotional intelligence are more physically healthy, they have stronger 

immunity, children are sick less. 

Thus, the new vector of development of soft skills poses the problem of the choice of optimal 

and adequate methods and means, including for the development of emotional intelligence, in the 

field of education. In our opinion, the study of foreign languages is an excellent tool for solving these 

problems. 

One of the most effective ways to develop EQ is to learn a foreign language. English lessons 

are aimed primarily at the formation of communicative competence. Interest in relevant topics, group 

discussion, dialogue help students to increase the level of emotional perception, which in turn 

contributes to better memorization of new words and the development of communication skills in an 

effective way. 

Table 1  

Basic emotionally-colored expressions of "consent and disagreement" 

Statements which show strong 
agreement 

Statements which show limited agreement Statements which show 
disagreement 

-You are dead right 
-Absolutely 
-That's true 
-Good idea 
I quite agree with you 
-That sounds like a good idea 

-Okay, but... 
-You've got a point there 
-I suppose...but... 
-You are right, but... 
-Yes, but on the other hand... 
-I see what you mean, but don't you think... 

-Oh, come off it! 
-You are wrong, I'm afraid... 
-I can't stand... 
-I hate... 

 

To develop EQ in a foreign language lesson, the following types of exercises can also be 

recommended: 

1. introductory games, tasks "for warming up" (ice breakers, warmers); 

2. role-playing games and group discussions (role-plays, discussions); 
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3. project activity (project work); 

4. tasks in which students should learn about each other's interests, habits, preferences and 

character (guides, questionnaires); 

5. exercises on the symbolic transformation of negative emotions into positive ones; 

6. problematic situations involving an independent search for a way out. 

During games and discussions, students can describe their condition using keywords: happy, 

angry, exited, worried, pleased, tired.  

Table 1 shows the вasic emotionally-colored expressions of "consent and disagreement".  

Thus, English lessons become not only fascinating and memorable, but also contribute to the 

development of emotional intelligence, as the leading competence of the XXI century. 
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Активні трансформаційні процеси, які відбуваються в освітній сфері України, приєднання 
українських закладів вищої освіти до світового освітнього простору потребує від керівників цих 
закладів розвитку зокрема крос-культурної комунікаційної компетентності. Крос-культурна 
комунікація об'єднує в собі мовну, культурну і комунікативну компетентності, кожна з яких 
важлива в управлінських процесах [1].  

Переговори з представниками іншої культури породжують багато проблем, більшість з 
яких пов'язана з крос-культурними комунікативними бар'єрами, що підтверджує практика 
переговорів представників українських ЗВО з іноземними університетами, міжнародними 
фондами та потенційними бізнес-партнерами. 

Традиційно до бар’єрів комунікацій відносяться наступні групи перешкод ефективної 
комунікаційної взаємодії: технічні (погане володіння технікою, невідповідність її технічних 
характеристик потребам), інформаційні (викликані інформаційним перевантаженням, 
однобічним доступом до джерел інформації тощо), психофізіологічні (певні вади слуху, зору) та 
психологічні. До останніх відносяться ефект уникнення, ефект авторитету, нерозуміння, бар’єри 
відносин та бар’єри навичок спілкування. 

Крім того у контексті крос-культурної комунікації особливого значення набувають 

http://www.oecd.org/site/worldforum/33703702.pdf
http://www.naukovedenie.ru/PDF/07EVN117.pdf
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соціокультурні, етнокультурні та мовні бар’єри. Ці бар'єри комунікації породжуються 
приналежністю до різних етносів, націй, професійних спільнот, що створюють свої субкультури 
з властивими їм розходженнями. 

Основним механізмом, який виконує функцію соціокультурної і етнокультурної 
фільтрації, є стереотипізація [2].  

Прийнято виділяти соціальні та етнічні стереотипи сприйняття представників іншої 
групи. Бар'єром комунікації може бути групова соціальна, професійна, етнічна, гендерна, 
релігійна або світоглядна приналежність. 

Існує блок проблем, пов'язаних з конфліктом між мовним змістом і формальними 
характеристиками інформаційних повідомлень, якими обмінюються сторони в комунікаційному 
процесі. Це так звані мовні бар’єри. До них відносяться: лінгвістичний бартер (обумовлений 
слабким знанням як рідної, так і іноземної мови); фонетичний бар’єр (в комунікативному процесі 
зазвичай виникає в зв'язку з різницею вимови в різних мовах і діалектах); семантичний бар’єр 
(виникає коли партнери по комунікації одними і тими ж символами, знаками, а, значить, і 
словами позначають зовсім різні речі і явища); стилістичний бар’єр (невідповідністю стилю 
мови і ситуації, стилю мови і психологічного стану, стилю мови і професії, і, звичайно, стилю 
мови і національної культури). Крім того, актуальним є так званий логічний бар'єр (або бар’єр 
ментальностей), причиною якого може різний світогляд та різні системи цінностей партнерів 
через їх приналежність до різних культур. Цей перелік не є вичерпним, та може бути 
розширений відповідно до ситуації. 

Сучасний етап стрімкого розширення міжнародних контактів та співробітництва закладів 
вищої освіти потребує від їх керівників знати та враховувати відповідні особливості та бар’єри 
крос-культурних комунікацій для досягнення мети та взаєморозуміння у спілкуванні. 

 
Бібліографія: 
1. Байбакова О. О., Козубовська І. В. Деякі аспекти крос-культурної комунікації. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Педагогіка, соціальна робота». 2014. Випуск 34. С. 223–225. 
2. Ботвина Н. В. Міжнародні культурні традиції : мова та етика ділового спілкування : навч. посіб. / Н.В.Ботвина. 

– Київ : АРТЕК, 2000. – 192 с. 

 
 

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА УРОКАХ ЗАХИСТУ 
ВІТЧИЗНИ ТА В ПОЗАШКІЛЬНИЙ ЧАС 

 

Ткаченко Андрій Миколайович, 
вчитель предмета «Захист Вітчизни» 

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 128 
Харківської міської ради Харківської області, м. Харків, Україна 

 
Актуальні питання створення системи військово-патріотичного виховання вимагає від 

педагогівдопризовної підготовки юнаків, громадськості удосконалення якості виховної роботи з 
допризовною молоддю та є ключовими питаннями цілеспрямованої підготовки до оволодіння 
військовими професіями, формування готовності до служби в армії. Саме це сприятиме 
забезпеченню потреб суспільства і держави у висококваліфікованих військових фахівцях - 
патріотах Української держави, задоволенню інтересів підростаючого покоління у постійному 
вдосконаленні своєї підготовки до захисту  Вітчизни. Складовою системи національного 
виховання є військово-патріотичне, що передбачає вироблення високого ідеалу служіння 
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народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання Української держави. 
Воно покликане формувати громадянина-патріота, виробляти у нього глибоке розуміння 
громадянського обов'язку, готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини, оволодівати 
військовими і військово-технічними знаннями, спонукати до фізичного самовдосконалення, а 
також вивчав ти бойові традиції та героїчні сторінки історії українського народу, його Збройних 
Сил [3]. 

Військово-патріотичне виховання − це цілеспрямований, організований процес 
формування готовності юнаків старшого шкільного віку до строкової військової служби в 
Збройних Силах України. Військово-патріотичне виховання молоді діалектичне поєднує в собі 
низку окремих напрямів виховання: військового, морального, правового. Проте головним 
результатом виховних зусиль має стати готовність молодої людини до військово-патріотичної 
діяльності як внутрішнього системного утворення, що передбачає п'ять основних компонентів 
- освітній, фізичний, психологічний, соціальний і духовний.  

Здійснюючи військово-патріотичне виховання здобувачів освіти, організатори цього 
процесу повинні бути добре ознайомлені з його теоретико-методологічним і технологічним 
підґрунтям. При цьому слід враховувати також об'єктивні соціально-політичні, економічні 
фактори, психофізіологічні особливості юнацького віку як вирішального періоду у формуванні 
світогляду учня, його ідеалів, вибору професії, подальшого життєвого шляху.  

У закладі освіти можливе проведення військово-патріотичних заходів різноманітних за 
змістом і спрямованістю, а саме:  

а) інформаційного, просвітницького характеру (лекції, політінформації, конференції, 
зустрічі, тематичні вечори, бесіди);  

б) дійового, практичного спрямування (окремі види змагань, конкурси, гурткова і 
шефська робота, екскурсії, робота з вдосконалення навчально-матеріальної бази закладу 
освіти);  

в) комплексні, з усвідомленням їх суспільної і особистісної значущості (дискусії, огляди-
конкурси, військово-спортивні свята, походи по місцях бойової та трудової слави народу 
України, декади оборонно-масової роботи. 

Первинною ланкою в структурі військово-патріотичного виховання учнівської молоді є 
достовірне інформаційне забезпечення, тобто організація цілеспрямованого освітнього 
простору за трьома напрямами: 

1) використання потенціалу українознавчого матеріалу на уроках з предметів 
навчального плану 10-11 класів закладів освіти;  

2) стимулювання навчально-пізнавальної активності старшокласників із засвоєння 
матеріалу програми «Допризовна підготовка»;  

3) вивчення старшокласниками курсу «Медико-санітарної допомоги», який озброює 
необхідними знаннями, що стосуються формування в учнів практичних навичок щодо 
здійснення та надання першої медичної допомоги у разі необхідності тощо.  

Організація освітнього простору передбачає ряд заходів щодо поліпшення змісту 
українознавчих навчальних предметів (історії, української літератури), який би розширював і 
поглиблював національно-громадянські та військово-патріотичні уявлення та знання, тобто 
певною мірою формував когнітивний та афективний компоненти військово-патріотичної 
активності, виявляв бажання в старшокласника замислюватися над своїм внутрішнім світом, 
позитивно змінюватися так, щоб зміст, спрямованість викладу того чи іншого фахового 
матеріалу, сам процес здобуття знань викликали у старшокласників високий пізнавальний 
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інтерес до актів і подій, пов'язаних із захистом Батьківщини; почуття патріотизму, обов'язку, 
відповідальності та інших необхідних захисникові особистісних якостей.  

У процесі патріотичного виховання обов’язково повинні враховуватися  вікові 
особливості здобувачів освіти. 

У підлітковому віці військово-патріотичне виховання повинно бути спрямоване на  
духовно осмислений, рефлексивний патріотизм, який поєднує любов до свого народу, нації, 
Батьківщини з почуттям поваги до інших народів, своїх і чужих прав та свобод [1]. 

У старшому шкільному віці пріоритетними аспектами є  розвиток ціннісного ставлення 
до Батьківщини, відповідальність і дієвість. Здобувачі старшої школи повинні себе 
ідентифікують себе не лише з українським народом, але й прагнуть жити в Україні, пов’язати 
з нею свою долю, служити Вітчизні на шляху її національного демократичного відродження; 
визнавати пріоритети прав людини, поважати свободу, демократію, справедливість [2]. 

Набуті в закладі освіти військові звання та навички визначатимуть рівень спроможності 
виконання конституційного обов'язку громадянином України щодо захисту Вітчизни. На 
сьогодні заклад освіти є єдиним центром з підготовки всіх без винятку юнаків (незалежно від 
того, будуть вони призвані на строкову військову службу чи ні в мирний час) до захисту 
Вітчизни. В цій ситуації надзвичайно зростає роль предмета «Захист Вітчизни» як складової 
частини військово-патріотичного виховання, спрямованої на підготовку юнаків у теоретичному, 
практичному, фізичному і психологічному плані до майбутньої військової діяльності. 

Результатом патріотичного виховання є сформованість у наших вихованцях почуття 
патріотизму, яке означає прояв особистістю любові до свого народу, поваги до українських 
традицій, відчуття своєї належності до України, усвідомлення спільності власної долі з долею 
Батьківщини, досконале володіння українською мовою, здатність захищати Україну, та 
усвідомлення себе як представника своєї нації, носія її культури, репрезентанта її історії. 
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Сьогодні в суспільстві багато говорять і пишуть про сім’ю та школу, визнаючи їх 
вирішальними факторами розвитку дитини. У сім’ї та школи спільна мета – виховати всебічно 
розвинену, гармонійну особистість, здатну реалізувати себе в професійному, громадському і 
сімейному житті. 

Кінцевий результат спільної виховної діяльності сім’ї та школи – сформовані в дитини 
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потреби в здоровому способі життя, розвинений інтелект, широкий усебічний розвиток, 
інтелігентність у спілкуванні, естетичне сприйняття світу, розуміння відповідальності за 
подальшу долю суспільства та держави. 

Ефективним шляхом забезпечення в педагогічній практиці нової парадигми виховання є 
налагодження партнерської взаємодії між учасниками освітнього процесу. Досягти цього 
можливо лише за умови, коли в школі створене і належно функціонує єдине виховне 
середовище, коли педагоги і батьки поділяють всю відповідальність за майбутнє дитини, коли 
сім'я та школа діють за принципом єдності слова і діла. 

Партнерські взаємини між учнем, учителем та батьками є однією з ключових засад 
якісного реформування української школи, бо лише завдяки порозумінню, співпраці та 
підтримці кожного учасника освітнього процесу можна досягти позитивного результату. 
Педагогіка партнерства є актуальною для всіх рівнів шкільної освіти. Вона ґрунтується на 
важливих принципах: взаємоповазі; довірливих стосунках та спільній наполегливій праці; 
позитивному та доброзичливому ставленні одне до одного; порозумінні та ефективній 
комунікації задля досягнення спільної мети; забезпеченні права вільного вибору; 
горизонтальній моделі співпраці; соціальному партнерстві, тобто добровільності визнання 
власних обов’язків та обов’язковість їх виконання. 

Засади педагогіки партнерства є основоположними для взаємин батьків та вчителя, 
босаме поведінка дорослих є для дітей прикладом для наслідування, впливає на світогляд 
школярів, на сприйняття ними своєї суспільної ролі, на уявлення про значення навчання у 
нашому житті. 

Завдяки такому підходу батьки можуть повною мірою включитися до освітнього процесу. 
Це дозволить визначити спільне бачення траєкторії розвитку дитини, чітко усвідомити права та 
обов’язки одне одного, мінімізувати загрозу виникнення непорозумінь. Партнерські взаємини 
дають можливість оперативно реагувати на актуальні виклики та проблеми, а саме: 
відстежувати зміни у поведінці дитини, краще розуміти її вподобання та життєві орієнтири. 

Рівноправність взаємин між педагогом та родиною дозволяють зменшити ризик 
виникнення конфліктних ситуацій.  

Така модель взаємодії дорослих неодмінно стане взірцем для школярів. Саме завдяки 
педагогіці партнерства такі поняття, як толерантність, співчуття та свобода вибору можуть 
стати основоположними для нашого суспільства. 

Взаємодія між учителем та батьками в межах педагогіки партнерства включає такі 
елементи: постійну комунікацію, яка дозволяє оперативно реагувати на будь-які зміни та 
проблеми (створення чатів чи груп у соціальних мережах та месенджерах, проведення 
відеобесід); неформальне спілкування (спільне святкування визначних подій та свят, які мають 
важливе значення для життя дітей та школи); усебічну допомогу й участь батьків в організації 
та проведенні свят, тематичних та позашкільних заходів; участь батьків у навчальному житті 
своїх дітей (добровільна допомога під час створення навчальних матеріалів та формування 
освітнього середовища, обмін життєвим та професійним досвідом). 

Створення освітнього середовища, заснованого на принципах педагогіки партнерства, 
потребує чіткої та цілеспрямованої взаємодії всіх учасників освітнього процесу, а також 
усвідомлення ними важливості досягнення спільної мети.  

У роботі з батьками педагоги нашої гімназії використовують різноманітні форми: 
індивідуальні, групові та колективні. Це зустрічі за «круглим столом», батьківські збори, 
індивідуальні зустрічі «відверта розмова», зустрічі з директором школи, психолого-педагогічні 
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консультації, День відкритих дверей, конференції батьків, психологічні тренінги, батьківський 
лекторій, телефон довіри, спільні свята, сімейні конкурси, відвідування сім'ї тощо.  

Досить ефективною формою забезпечення оптимальних умов співдружності сім'ї та 
школи є відвідування сім'ї школяра, під час якої вчитель має змогу ознайомитися з соціально-
економічними умовами виховання дитини в сім'ї, зрозуміти психолого-педагогічний клімат, дати 
поради батькам щодо забезпечення сприятливих умов для навчальної діяльності учня, 
інформувати батьків про успішність і поведінку вихованця у школі тощо. 

Отже, реформування освіти на сучасному етапі розвитку держави можливе лише за 
активної співпраці всіх учасників освітнього процесу. Пріоритетність мають педагогічний 
колектив та сім’я. Адже саме вони сприяють розвитку й соціалізації підростаючої людини. Лише 
за умови спільності їхньої освітньої мети, розуміння єдності вимог і завдань, є можливим 
позитивний виховний результат.  
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Сьогодні особливого значення в системі освіти набуває вдосконалення педагогічної 
майстерності викладачів. Основою педагогічної майстерності викладача є професійна 
компетентність. Професійна компетентність виступає метою і результатом забезпечення 
здатності, спроможності і готовності інженера-педагога до виконання належним чином 
передбачених професійних функцій.  

Для цього необхідним є створення оптимальних умов для забезпечення ефективності 
цього процесу, що може реалізовуватися під час спеціально організованого процесу 
професійної підготовки в умовах певного освітнього закладу або безпосередньої практичної 
діяльності.  

На нашу думку, сучасний інженер-педагог – це представник окремої професійної групи, 
який, має ґрунтовну комплексну інженерно-педагогічну освіту, що поєднує педагогічні, 
психологічні і методичні знання, уміння і навички та здатний здійснювати професійну підготовку 
майбутніх фахівців для певної галузі виробництва. 

Розвиток професійної компетентності інженера-педагога автотранспорту потребує вирішення 
пріоритетних завдань: розвиток активності, самостійності, творчих здібностей фахівців; формування 
в інженерів-педагогів автотранспортного профілю здатності до неперервної самоосвітньої 
діяльності; постійно оновлювати та підвищувати рівень фахового зростання та коригувати 
професійну діяльність; забезпечення держави висококваліфікованими педагогами, здатними 
швидко адаптуватися до сучасних соціально-економічних змін [2]. 
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Оволодіння базовими основами компетентністного підходу, який суттєво змінює принципи 
визначення цілей освіти, відбору змісту освіти, організації освітнього процесу і оцінки освітнього 
результату, стає нагальною потребою професійної освіти [3]. 

Змістовне наповнення поняття «професійна компетентність» у професійний діяльності 
інженера-педагога варіюється, оскільки залежить від багатьох факторів: розвитку педагогічних 
і технічних наук, стану культури тощо. 

Як зазначали В. Зазикін та А. Чернишев, професійна компетентність - це наявність 
спеціальної освіти, широкої загальної та спеціальної ерудиції, постійне підвищення своєї 
науково-професійної підготовки [1]. 

Н. Ничкало у своїх працях розглядає професійну компетентність не тільки як 
професійні знання, навички і досвід у спеціальності, але й ставлення до справи, визначені 
(позитивні) схильності, інтереси і прагнення, здатність ефективно використовувати знання й 
уміння, а також особистісні якості для забезпечення необхідного результату на конкретному 
робочому місці в конкретній робочій ситуації [4 с.334]. 

У загальному вигляді професійна компетентність визначається як сукупність 
особистісних якостей, знань, умінь, що забезпечують високий рівень самоорганізації 
професійної діяльності, її результатів, самопізнання та саморозвиток; як складне системне 
утворення, що є складовою професійної діяльності інженера-педагога і основою його 
майстерності та творчості.  

Отже, узагальнено можна зробити висновок про те, що професійна компетентність 
передбачає оволодіння глибокими і ґрунтовними знаннями, вільне володіння ними, повну 
відповідність людини її професії, що дає їй змогу сприймати свою працю як радість, отримувати 
задоволення від виконаної роботи. Вона характеризує високий рівень професійних знань і 
вмінь, діловитість, вихованість і реальну самооцінку.  

Професійна компетентність залежить від рівня теоретичних знань і практичних умінь, а 
також культури.  

Використання компетентнісного підходу в цьому випадку вможливлює моніторинг 
результату професійної підготовки за умови чіткого визначення структурних компонентів 
професійної компетентності представника конкретної професійної галузі, що може бути 
здійснено лише на підставі ґрунтовної характеристики функцій певної професійної діяльності.  

Отже, професійна компетентність фахівців різних професійних галузей має свою 
специфіку відповідно до особливостей виконуваних професійних функцій, тобто у 
представників різних професійних груп різною буде і їхня професійна компетентність. Інтерес 
дослідження представляє визначення професійної компетентності інженерів-педагогів 
автотранспортного профілю. 
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Результатом підвищення ефективності освітнього процесу є переорієнтація традиційної 

педагогічної системи на адаптивну, яку в теорії і практиці розглядають як засіб оптимізації 

процесу навчання, що пов’язано із гнучкістю, самоорганізацією та пристосуванням до зміни 

середовища. За теорією управління в системі «людина-машина» адаптивна система здатна 

самоналаштуватися на зміни шляхом автоматичного регулювання алгоритму керування. У 

педагогічних науках (управління в системі «людина-людина») такий процес називають 

самоорганізацєю, що забезпечує самовідновлення або самоупорядкування системи як відгук 

на зовнішні впливи. 

Створення і функціонування адаптивної системи підготовки магістрів управління 

закладом освіти є запорукою забезпечення гнучкої та ефективної підготовки сучасних 

професійних керівників, здатних швидко реагувати на зміни у суспільстві, приймати самостійні 

лідерські рішення, зберігати рівновагу та виваженість у прийнятті управлінських рішень. 

Педагогічний досвід показує, що найбільш ефективно завдання підготовки магістрів управління 

закладом освіти вирішується шляхом професіоналізації, креативності, самоорганізації та 

самоосвіти.  

Адаптивна система підготовки магістрів управління закладом освіти складається із 4-х 

етапів: мотиваційно-ідентифікаційного, адаптаційного, діагностичного та самоорганізаційного. 

На мотиваційно-ідентифікаційному етапі закладається базовий фундамент адаптивної 

системи професійної підготовки магістрів з управління закладом освіти. Даний етап 

представляє собою мотиваційні орієнтири освітньо-професійної діяльності магістрантів, що 

знаходяться у постійно змінюваних сучасних ринкових умовах. Вони визначають напрям, зміст, 

вимоги та компетентності, якими мають оволодіти магістри у процесі освітньої діяльності. 
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Тобто, мотиваційний етап передбачає процес виклику потреби магістрантів у здійсненні 

освітньої діяльності для досягнення професійно-особистісних цілей та задоволення власного 

попиту у самовдосконаленні. Ідентифікацію забезпечують процеси збору, аналізу нової 

інформації та виходу магістрантів на рівень її переосмислення, а також усвідомлення себе в 

новій освітній ситуації. Магістранти опиняються у ситуації додаткової орієнтації, що виводить їх 

на адаптивний етап системи підготовки – довгострокової адаптації. 

Другий етап адаптивної системи підготовки магістрів передбачає стимулювання 

самостійної активності магістранта, що відбувається у процесі взаємодії з викладачем. 

Допомагає встановити рівновагу між актуальним рівнем розвитку магістранта і новими 

вимогами освітнього середовища, в якому він зараз знаходиться. На початку адаптивного етапу 

визначаються проблемні зони, виявляються зміни що відбуваються у процесі освітньої 

діяльності. Це виводить магістранта на передадаптаційну сферу, де автоматично 

налагоджується активна добровільна взаємодія викладача та магістранта. Слід зауважити, що 

адаптація відбувається за рахунок спеціально створеної ситуації вибору для магістранта – 

комбінації (моделі) найбільш вигідних напрямів дій з урахуванням ситуативних чинників 

зовнішнього середовища. Процес адаптації, незважаючи на те, що він протікає за загальними 

законами, завжди індивідуальний, оскільки знаходиться в прямій залежності від власної 

поведінки або реакції тієї чи іншої особистості відповідно до умов попередньої життєдіяльності 

даної особистості. 

Діагностичний етап,полягає у відстеженні, зборі та аналізі інформації про якісні зміни, 

що відбуваються як з магістрантом, так і з викладачем (двосторонність адаптаційного процесу), 

зміни у його освітній діяльності та оточенні (освітньому середовищі). Процедура діагностування 

полягає в тому, щоб виявити ці зміни у процесі професійної підготовки магістрантів та усунути 

невизначеності відносно цільових процесів, встановити закономірні зв’язки, розкрити їх прояви 

в конкретних умовах освітнього середовища. Відстежується також динаміка особистісного 

розвитку магістрів за освітній період, їх адаптивна активність, рівень професійної свідомості. 

Оцінка діяльності здійснюється як самим магістрантом (індивідуальна діагностика), так і групою 

(експертні групи), або викладачем. За результатами діагностики проводиться комплексний 

аналіз, що дозволяє виявити потенційні можливості та проблеми розвитку магістрантів. Такий 

аналіз дозволяє конструювати конкретні педагогічні задачі діяльності суб’єктів освітнього 

процесу, вийти на новий професійний рівень самопідготовки. 

Завершальним етапом у адаптивній системі підготовки магістрів є 

самоорганізаційний, кінцевим результатом якого ми бачимо вихід на самоосвіту як 

безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення професійних компетентностей 

майбутнього менеджера закладу освіти.  

Необхідно зауважити, що самоорганізація відбувається за рахунок удосконалених у 

продовж підготовки у магістратурі особистісних здібностей магістрантів та систематичної 

самостійної діяльності, що проявляється в цілеспрямованості, розширенні меж власної 

ініціативи, мотивації, вмінні планувати власну професійну діяльність, швидкому прийнятті 

рішень і відповідальності за них, критичності за результати власних дій, почутті обов’язку.  

Таким чином, функціонування адаптивної системи підготовки магістрів можливе за 
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умови зміни спеціально організованої професійної підготовки на спрямовану самоорганізацію 

та самоосвіту магістрантів. Така зміна забезпечує самоупорядкування системи підготовки як 

відгук на плинність освітнього середовища, змінює традиційний вектор підготовки, не 

втрачаючи орієнтацію на її мету та специфіку. 
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В сучасних умовах реформування вищої освіти особливої актуальності набуває 

проблема впровадження дуальної форми здобуття освіти згідно чинного законодавства, а саме 

Закону України «Про освіту» від 18.12.2019 р., що вимагає підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти (ЗВО). 

Одним із шляхів реалізації основних положень цього нормативного документу є створення та 

впровадження на базі Української інженерно-педагогічної академії програми професійного 

розвитку викладачів «Синергія: Освіта, Практика, Міжнародний досвід» (Програма «Синергія»). 

Головною метою такої програми є забезпечення якісного, відповідного сучасним європейським 

та світовим тенденціям рівня, викладання за рахунок створення багатокомпонентної системи 

сталого професійного розвитку викладачів.  

В основу Програми «Синергія» покладено систему мотивування викладачів до 

поширення здобутого досвіду під час підвищення кваліфікації за всіма блоками програми, 

шляхом наповнення on-line платформи структурованим описом опанованих методів, форм, 

програмного забезпечення тощо, а також впровадження досвіду інших викладачів академії під 

час власної навчально-наукової діяльності. 

Програма «Синергія» буде складатися з трьох основних компонентів: 

1) обов'язковий блок, який передбачає роботу викладачів у форматі змішаного типу 

навчання і складається з дистанційних, очних занять, самостійної роботи, обов'язкової 

випускної роботи у вигляді розробки власного навчального проекту тими, хто проходить 

навчання; 
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2) вибірковий блок, що буде складатися з навчально-методичних семінарів, майстер-

класів, тренінгів, які будуть розроблятися і доставлятися широкому педагогічному загалу як 

обов'язкова умова визнання проходження підвищення кваліфікації викладачами;  

3) виробничий блок, який буде забезпечувати підвищення кваліфікації викладачів у 

виробничій сфері за рахунок стажувань, співпраці з профільними підприємствами та 

організаціями, консультацій з їх працівниками, погодження навчальних планів та програм як на 

території України, так і за її межами.  

Підтримка та впровадження цієї програми дозволить: 

1. Систематизувати базу підходів, програм, методів навчання, електронних додатків, що 

можуть бути використані викладачами в освітньому процесі навчання за дуальною формою 

здобуття освіти. 

2. Сформувати готовність педагогічних та науково-педагогічних працівників ЗВО до 

переходу на дуальну форму здобуття освіти. 

3. Мотивувати педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти до 

процесу підвищення рівня професійної майстерності та поширення власного досвіду серед 

колег за рахунок створення on-line платформи та веб-портфоліо викладачів. 

4. Розширити можливості щодо підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників ЗВО шляхом забезпечення взаємозв’язку, взаємопроникнення та 

взаємовпливу різних систем, а саме науки та освіти, науки та виробництва, зміцнення та 

удосконалення теоретичної та виробничої (практичної) складових кваліфікації і рівня підготовки 

викладачів. 

Передбачаються такі результати впровадження програми професійного розвитку 

викладачів, а саме:  

- розширена навчальна програма розвитку професійної майстерності викладачів за 

рахунок виділення вибіркової та виробничої частин; 

- підвищення якості освітніх послуг за рахунок залучення викладачів до сформованої 

системи професійного розвитку;  

- розроблена та затверджена система діагностування рівня дидактичної підготовки 

викладачів; 

- сформована сучасна система контролю якості та акредитації викладачів; 

- вдосконалена програма міжнародної мобільності викладачів та отримання світового 

досвіду викладання; 

- запровадження нових форм співробітництва між вітчизняними та зарубіжними 

закладами вищої та професійно-технічної освіти, підприємствами та організаціями; 

- розроблення освітньої on-line платформи підвищення кваліфікації викладачів; 

- доповнення форми веб-портфоліо викладача новітніми досягненнями під час 

проходження підвищення кваліфікації; 

-  розроблення індивідуальної карти професійного розвитку та підвищення 

майстерності викладача; 

- модернізована система рейтингування викладачів; 
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- створення бібліотеки кейсів та інструментів для редизайну та/або покращення 

викладання дисциплін викладачами. 

Впровадження такої програми дозволить адаптуватися педагогічним та науково-

педагогічним працівникам ЗВО до нових вимог при реалізації дуальної форми здобуття освіти, 

підвищити їх рівень кваліфікації та якість надання освітніх послуг. 
 

 

МЕТОД НАВЧАННЯОСНОВ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-
ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ 
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Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна 

 

Засвоєння змісту навчання основ здоров’язбереження майбутніх інженерів-технологів 

харчової галузі забезпечується завдяки обраним методам навчання майбутніх фахівців. При 

цьому, формування складових змісту не може бути відокремленим. Реалізація складових 

змісту зумовлює їх об’єднання в єдине ціле, внаслідок чого основні компоненти синтезуються 

в цілісну систему. Тому, в процесі розробки методу навчання майбутніх інженерів-технологів 

харчової галузі важливо виділити два послідовні етапи взаємодії складових змісту такі, як 

диференціація та інтеграція (рис ).  

 
Рис.  Диференційно-інтегрований метод навчання основ здоров’язбереження майбутніх 

інженерів-технологів харчової галузі 
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Так, на першому етапі формуються фундаментальні та загально-професійні знання, а на 

другому, завдяки вирішенню комплексних професійних завдань, відбувається процес 

інтеграції, що забезпечує навчання основ здоров’язбереження майбутніх фахівців. 

 
 

ЦИФРОВІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТВОРЕННЯ АДАПТИВНОГО 
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) 

ОСВІТИ 
 

Давидова Юлія Володимирівна, 
заступник директора з навчально-методичної роботи 

Харківського центру професійно-технічної освіти 
державної служби зайнятості, м. Харків, Україна 

 

Система професійної (професійно-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О) перебуває на етапі 

реформування та модернізації. Процеси адаптації системи у сучасному світі наголошують на 

необхідності запровадження відповідних якісних змін, а саме: приведення системи П(ПТ)О у 

відповідність до потреб ринку праці регіону, оновлення змісту професійної підготовки, 

підвищення професійного рівня педагогічних кадрів. 

Процес інформатизації вітчизняної професійної освіти є необхідною умовою інтеграції 

країни до світового освітнього простору. Адже створення сучасного інформаційно-методичного 

супроводу професійної підготовки, в тому числі, шляхом застосування цифрових освітніх 

ресурсів, є запорукою підвищення її якості, ефективності та доступності навчання для всіх 

верств населення. 

Серед сучасних тенденцій застосування цифрових освітніх ресурсів педагогами в 

системі П(ПТ)О Харківщини можна виокремити наступні: застосування електронних засобів 

навчального призначення (підручників, посібників), програм для створення тестів (MyTest, 

Learning Apps, Kahoot!, Easy Test Maker, Easyquizzy), інтерактивних плакатів (сервіси Glogster, 

Thinglink), хмарних технологій (Google Сервіси: Google Drive, Google Форми), елементів 

дистанційного навчання (платформи Moodle, e-learning тощо). 

Можна стверджувати про певний позитивний досвід викладачів професійної підготовки 

за професіями різних галузей із вирішення цього питання.   

Наприклад, застосування в освітньому процесі новітніх програмних засобів навчального 

призначення для активізації пізнавальної діяльності учнів. До них можна віднести: платформи 

для створення тестових завдань: Kahoot!, Learning Apps, MyTestXPro; інтерактивні 

мультимедійні презентації із застосуванням тригерів; навчальні відеофільми створені 

власноруч за допомогою програм Movie Maker, VideoPad Video Editor тощо. 

До сучасних електронних засобів навчального призначення можна віднести й 

інтерактивні плакати, створені за допомогою сервісу Glogster.  

Для цифрових освітніх ресурсів такого типу характерний нелінійний спосіб подання 

інформації, тобто інформація подається не відразу, порядок відкриття елементів визначає 

http://timso.koippo.kr.ua/hmura11/vykorystannya-hmarnyh-tehnolohij-yak-z/
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користувач, який працює з плакатом. Інтерактивний плакат за своєю суттю – це поступове 

представлення навчального матеріалу, за допомогою якого можна варіювати занурення у тему.  

Важливим вектором розвитку при створенні в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О) освітнього веб-середовища є використання хмарних 

технологій. Окрім створення тестових завдань для здійснення різних видів контролю рівня 

навчальних досягнень, це можна розглядати як впровадження елементів дистанційного 

навчання. В першу чергу технологію зручно застосовувати для учнів, які з різних причин не 

встигають опановувати навчальні програми з предметів. Реалізувати це завдання цілком 

можливо за допомогою сервісів Google.  

Технічні умови для цього дуже прості. Учень повинен мати будь-яку комп’ютерну техніку: 

комп’ютер, ноутбук, планшет або навіть смартфон, доступ до мережі Інтернет та власний 

обліковий запис в сервісі Google. За цих нескладних умов учні мають змогу самостійно 

опрацьовувати матеріал, який незрозумілий або був пропущений. Весь навчальний матеріал 

упорядкований і систематизований: у відповідних розділах завантажені опорні конспекти 

лекцій, навчальні відеофільми і презентації, інструкційно-технологічні карти, перевірні роботи, 

різнорівневі тестові завдання тощо. При розміщенні матеріалів доцільно застосовувати 

принцип дозованого навчального навантаження.  Для підвищення зацікавленості учнів 

завдання для самостійного опрацювання завдання можна оформити у вигляді Квесту. 

Характерною рисою навчання в дистанційному режимі є побудова учнем власної освітньої 

траєкторії.  

Варто зазначити, що перед сучасним ЗП(ПТ)О постає завдання не тільки впроваджувати 

цифрові та медіа- технології в процес професійної підготовки, а і ставити за мету створення 

освітнього Веб-середовища як невід’ємної складової адаптивного освітнього простору. 

Тобто мова йдеться про створення в кожному ЗП(ПТ)О електронних освітніх комплексів 

або SMART-комплексів з навчальних предметів/модулів для забезпечення безперервного 

дидактичного циклу процесу навчання, які б містили певний набір цифрових освітніх ресурсів, 

побудованих на принципах інтерактивності, адаптивності та відкритості. Використання таких 

комплексів сприятиме індивідуалізації освітнього процесу: здобувачі освіти зможуть самостійно 

керувати зміною середовищ, мати доступ до розміщеної інформації, перевірити свої знання з 

теми тощо. Основною перевагою таких комплексів є можливість ефективно організувати 

освітній процес як безпосередньо в закладі освіти, так і на відстані. 

Отже створення в кожному ЗП(ПТ)О освітнього Веб-середовища стане ще однією 

сходинкою в процесі досягнення загальної мети: підготовці професійно мобільного 

кваліфікованого робітника з необхідним набором професійних і ключових компетентностей, 

спроможного адаптуватися до безперервних технологічних інновацій, здатного самостійно 

здобувати знання, який має прагнення до самоосвіти і самовдосконалення.  
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При більш глибокому застосуванні таких технологій, як мовлення, розпізнавання 

зображень та алгоритми глибокого навчання в навчальних сценаріях, збір даних про поведінку 

в навчанні стає більш ефективним та багатовимірним.Коли сукупність технологій, контенту та 

даних, адаптивні системи навчання можуть використовуватися для навчання Оптимізація 

декількох зв’язків у процесі дала змогу допомагати вчителям покращити їхні викладацькі 

стандарти та допомагати студентам підвищити ефективність навчання. З початку нового 

століття цифрові здібності студентів коледжу стали важливим питанням у галузі освіти. Мета 

більшою мірою не обмежується забезпеченням базової культурної грамотності та навичок для 

більшості студентів, а більшою мірою задовольняє потреби талантів у цифрову епоху[1]. 

Побудова адаптивного навчального майданчика для цифрових здібностей студентів коледжу 

полягає у створенні адаптивного середовища навчання зі студентами як основним органом, 

персоналізації навчального контенту, динамічних шляхів навчання та інтелектуальної 

діагностики помилок у навчанні, щоб студенти могли вчитися на основі вивчення професійного 

змісту. Поступово вдосконалюйте цифрові можливості.[2] 

Використовувати оперативні та медіа-знання та вміння в якості навчального контенту чи 

інструментів для сприяння розвитку інструментальних знань та вмінь студентів. 

Створити навчальну спільноту з метою інтерактивного спілкування, вдосконалити 

передові знання та вміння учнів, розвивати знання та навички учнів у прикладних установах[3]. 

Відповідно до ідеї побудови платформи, використовуючи «модуль» для визначення 

функціонального поділу та реалізації вимог, Адаптивну платформу цифрового навчання для 

студентів коледжу можна розділити на три модулі. 

Модуль вимірювання - це основний модуль застосування адаптивної технології 

навчання, який в основному реалізує збір даних про навчання, прогнозування розвитку 

навчання, функцію рекомендацій та функцію забезпечення змістовних даних. 

Модуль адаптивного навчання базується на точному засвоєнні студентами конкретних 

доменних знань, і вважає, що студенти можуть вдосконалити свої знання та вміння, успішно 

пройшовши задану серію курсів, тестових питань, експериментів чи заходів, а не покладаючись 

https://adaptive.org.ua/index.php/uk/nauka-i-prosvita/naukovo-praktychni-zakhody?start=20
https://adaptive.org.ua/index.php/uk/nauka-i-prosvita/naukovo-praktychni-zakhody?start=20
http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/oglyad-mozhlivostei-deyakikh-internet--resursiv-z-.html
http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/oglyad-mozhlivostei-deyakikh-internet--resursiv-z-.html
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на вартість Кількість часу. Уміння використовувати інструментальні знання та вміння вимагає 

від учнів навчитися точно і точно показувати, чи досягли студенти поетапні цілі навчання під 

час навчального процесу. Це допомагає навчальній платформі спланувати більш підходящий 

навчальний шлях для студентів.  

У відкритій адаптивній навчальній платформі, крім курсів та ресурсів, рекомендованих 

платформою для студентів, є ще багато іншої інформації та ресурсів курсу. Релевантність для 

студентів обмежена, а якість має покращуватися. Це вимагає від студентів точного пошуку 

Критично вибирайте інформаційні ресурси, які корисні для вашого власного навчання. Цей 

процес управління особистими знаннями може не тільки покращити можливості управління 

знаннями студентів, але й виховувати критичне та автономне ставлення учнів до знань та 

вмінь. 
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Важливу роль в розвитку освіти має створення освітнього середовища. Особливого 

значення при цьому набуває його інформатизація та адаптація. Формування такого освітнього 

середовища передбачає нові технології роботи з інформацією та нові форми роботи з учнями. 

Учень працює з навчальною програмою, складеною з окремих модулів-частин. Процес 

засвоєння знань включає мету і завдання, мотивацію на якісне засвоєння, зміст навчального 

модуля, методи і форми прямої, опосередкованої і самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності, корекцію, самооцінку й оцінку результатів засвоєння навчальної інформації. 

Структура навчального модуля включає автономну частину навчального матеріалу, чітко 

сформульовану навчальну мету; банк інформації; методичні поради щодо досягнення мети; 

практичні заняття з формування необхідних умінь; контрольну роботу. В основі механізму 

управління навчальним процесом в освітньому середовищі лежить прямий і зворотний зв’язок 

у системі „викладач – середовище –учень“, на основі якої є безліч модифікацій, наприклад: 

„учень – середовище – учень – середовище – викладач“ і т.д. Відповідно до функціональних 

призначень виділяють три типи інформаційно-освітніх середовищ:  

1) середовища, орієнтовані на надання знань;  
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2) середовища, орієнтовані на самостійну діяльність з придбання знань;  

3) змішаний тип середовищ.  

Модернізуються форми навчання. Виклики сьогодення вимагають зміни й модернізацію 

методів взаємодії викладачів та учнів/студентів закладів загальної середньої освіти. На перше 

місце виходять методи, що потребують активізації пізнавальної діяльності тих, хто навчається. 

Тому все частіше педагоги звертаються до інтерактивних методів, які дають можливість 

ґрунтовніше працювати над формою висловлення власних ідей, порівнювати їх з іншими, 

дозволяють долати певні стереотипи, проявляти творчість, відпрацьовувати вміння говорити 

за суттю, переконливо, презентувати себе. Інтерактивні методи навчання дають можливість 

визначити зв’язок між подіями, проаналізувати їх, висловити свою думку, вміти аргументувати 

її і толерантно вести дискусію, спираючись не на просто засвоєні нові знання, уміння і навички, 

а на знання в розвитку. 

Оптимальний результат навчання досягається через співпрацю, співтворчість, 

самостійність і почуття впевненості учня/студента. При інтерактивному навчанні навчальний 

процес будується на умовах постійної, активної взаємодії всіх учнів/студентів. Це співнавчання, 

взаємонавчання, де учень/студент і викладач є партнерами і рівноправними суб'єктами 

навчання . 

До інтерактивних методів можемо віднести «Пошук інформації», «Коло ідей»), акваріум, 

метод проектів. За такої організації пізнавальної діяльності кількість слухачів завжди є 

більшою, ніж тих, хто доповідає. Усі студенти працюють разом чи індивідуально над одним 

завданням із наступним контролем результатів. До інтерактивних технологій колективно-

групового навчання вчені відносять обговорення проблеми у загальному колі («Мікрофон», 

«Незакінчені речення»), мозковий штурм, навчаючи – учусь («Кожен учить кожного», 

«Броунівський рух»), ажурна пилка («Мозаїка», «Джиг-со»), ігри (ділові, дидактичні, рольові). 

Водночас, результати аналізу психолого-педагогічних джерел, нормативно-правових 

документів та сучасного стану практики формування професійної компетентності 

кваліфікованих робітничих кадрів свідчать про те, що учні погано володіють методологічними 

та економічними знаннями.  

Більш високий рівень вони виявляють в оволодінні фактологічним матеріалом, уміють 

відтворювати знання й застосовувати їх у знайомій ситуації. Інтегрувати знання й 

використовувати їх для одержання нових знань, для з’ясування явищ, які відбуваються в 

навколишньому світі, учні навчені значно гірше.  

Таке становище свідчить про наявність суперечностей між: потребами ринку праці у 

конкурентоздатних фахівцях та недостатнім здійсненням їхньої підготовки в закладах 

середньої загальної освіти на компетентнісній і адаптивній основі. Таким чином, важливим 

завданнями закладів загальної середньої освіти є забезпечення якісної підготовки 

професіоналів майбутнього, здатних до швидкої адаптації до змінних умов професійної 

діяльності, розширення, оновлення та поповнення знань. у процесі роботи.  

Адаптований освітній простір, що пропонується і є найкращім варіантом для 

пристосування навчального процесу до потреб майбутньої професійної діяльності. На 

сьогоднішній день треба роботи більше присвячувати адаптивним методам підтримки 
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активнішого залучення учнів до навчального процесу. Намагаємось зробити спробу 

моделювати та підтримувати "навчальну діяльність взагалі", тобто діяльність під час якої, учні 

займаються (індивідуально чи у групі) запропонованими видами діяльності з розумінням 

подальшого використання набутих знань та навичок. Навички − це здатність та спроможність 

здійснювати процеси та вміти відповідально використовувати свої знання для досягнення мети. 

Навички є частиною цілісної концепції компетентності, яка передбачає мобілізацію знань, умінь, 

поглядів та цінностей для задоволення складних потреб. Соціальні та емоційні навички, такі, 

як емпатія, усвідомлення себе, повага до інших та вміння спілкуватися, стають важливими, 

оскільки аудиторії та робочі місця стають все більш різноманітними в етнічному, культурному 

та лінгвістичному плані. Досягнення в школі також залежить від низки соціальних та емоційних 

навичок, таких як наполегливість, працездатність, відповідальність, цікавість та емоційна 

стабільність. 
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В Україні триває реформа децентралізації влади, формування локальної освітньої 
політики в об’єднаних територіальних громадах, одним із завдань якої є підвищення якості 
освіти за рахунок створення освітніх округів та опорних закладів освіти. Чому опорних закладів 
освіти? Насамперед для забезпечення рівного доступу всіх дітей до якості освіти, адже 
результати ЗНО і PISA свідчать про те, що випускники сільської місцевості мають значно 
нижчий рівень навчальних досягнень, ніж випускники міських шкіл. Створити сучасне освітнє 
середовище в усіх закладах освіти сьогодні неможливо, тому створення опорних закладів 
освіти – це перспективне формування освітнього простору, можливість максимально 
оптимізувати інфраструктуру та ефективно інвестувати кошти. Отже, створення опорних 
закладів освіти має і економічне підґрунтя. 

Нормативно-правовим актом, що врегульовує питання створення представницьким 
органом місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, районними радами 
опорних закладів освіти та їх філій, є Положення про освітній округ, затверджене Постановою 
КМ України від 19. 06. 2019  № 532 [5]. Опорний заклад освіти – це заклад загальної середньої 
освіти, що має зручне розташування для підвезення дітей з інших населених пунктів, 
забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і 
навчально-методичну базу та спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття 
профільної освіти [1]. Для створення і функціонування опорних закладів освіти підготовлено 
низку законодавчих та нормативно-правових актів. У Законі України «Про освіту» чітко 
визначено мету створення та завдання опорних закладів освіти та їх філій [1]. 

Важливим завданням для ефективного функціонування опорних закладів освіти є 
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створення системи адаптивного управління освітнім процесом та здійснення сучасного 
управлінського супроводу, що сприятиме внутрішнім змінам, адаптаційним можливостям 
розвитку і забезпечить підвищення якості освіти в закладі. Серед інших важливих завдань – 
створення сучасної системи планування, яка передбачає наявність Стратегії розвитку опорного 
закладу освіти та Перспективного плану розвитку закладу з оцінкою можливих ризиків. 
Підготовка даних документів потребує усвідомлення змін, серед яких: переосмислення ролі 
опорних закладів освіти в громаді, їх переорієнтація на створення цінності для громади; 
напрацювання лідерства та формування Стратегії розвитку закладу не лише зі своїми 
працівниками, а й з колегами з філій, батьками, громадою; формування команди змін, 
готовності вчителів до виконання нових ролей, застосування інноваційних технологій та 
методик, інтерактивних форм навчання в умовах компетентнісної освіти. 

Особливого значення набуває методична служба, адже правильно організований і 
своєчасний супровід учителів допоможе зорієнтуватися щодо доцільності використання тих чи 
інших методик і технологій у реалізації нових освітніх стандартів та особистісно зорієнтованого, 
компетентнісного і діяльнісного підходів у навчанні, вихованні та розвитку учнів.  

Методичний кабінет опорного закладу має стати ресурсним центром розвитку об’єднаної 
територіальної громади, в якій він створений, місцем, де навчатимуться педагогічні та керівні 
працівники з усієї громади, де буде доступ усім громадянам до інтернету, де відбуватимуться 
громадські слухання, навчальні тренінги, майстер-класи, зосереджуватиметься багато цікавих 
проектів, що дозволить розвивати матеріально-технічну базу й організовувати на сучасному 
рівні професійний розвиток педагогічних працівників та інших мешканців громади [3, 4]. 

Створення опорних закладів освіти є сучасним інструментом для підвищення якості та 
ефективності освіти, демократичних перетворень у громаді, тому управлінський супровід 
потребує чіткого спрямування на вирішення таких завдань: створення системи адаптивного 
управління опорним закладом освіти як цілісною організацією, відкритою соціальною системою; 
створення нового освітнього простору (застосування технологій дизайну, архітектури будівель 
і споруд, енергоефективності; матеріально-технічна база) та сучасного безпечного освітнього 
середовища опорного закладу; формування стратегії розвитку опорного закладу освіти та 
системи адаптивного планування діяльності закладу; розбудови внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти; створення системи прозорості та інформаційної відкритості; 
формування системи цінностей, cтрижневим вектором якої передусім є цінності 
дитиноцентрованої освіти [2]; модернізація системи науково-методичного супроводу, 
безперервного професійного розвитку педагогів, забезпечення академічної доброчесності; 
розбудова опорного закладу освіти в умовах ОТГ як осередку культурно-освітнього 
середовища; впровадження педагогіки партнерства. 
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Гермак Ольга Леонідівна, 
кандидат педагогічних наук 

викладач ДНЗ «Криворізький центр професійної 
освіти металургії та машинобудування», м. Кривий Ріг, Україна 

 

Один із пріоритетних запитів сучасних роботодавців – випускники закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, які усвідомлюють цілі професійного зростання, значення 
самоосвіти, саморозвитку та самопрезентації, спроможні якісно працювати в команді й 
володіють ефективними стратегіями поведінки під час співбесіди. 

Для забезпечення якісної підготовки таких фахівців педагогічні працівники 
використовують продуктивні педагогічні технології адаптування учнів до майбутньої 
професійної діяльності. Однією з таких технологій і є технологія електронного навчального 
портфоліо (ТЕНП). Означена технологія підкріплена багатьма концептуальними нарисами 
сучасних вчених. Зокрема можна виділити Концепцію освітньої технології портфоліо [2], що 
поширюється в освітньої практиці з початку 1990-х років. В нашому випадку зорієнтуємо її на 
підтримку кар’єрної траєкторії майбутніх електромонтерів та будемо намагатися визначити в 
неї найбільш відповідні інтересам і здатностям таких фахівців сфери діяльності.  

Вважаємо, що електронне портфоліо сприяє організації планування власної навчальної 
діяльності учнями, допомагає їхньому осмисленню отриманого на теоретичних уроках і 
заняттях виробничого навчання і практики досвіду, встановленню взаємозв'язків між 
формальним і неформальним навчальним досвідом, відображає прогрес оволодіння ним, а 
також надає інструментальну підтримку якісного дизайну, ефективного пошуку й 
структурування потрібної для навчання професії інформації (візуалізації, структурування й 
показу), формуванню банку даних з виробничих ситуацій.Крім того, ТЕНП не тільки є 
доповненням до основних оцінних засобів досягнень майбутніх електромонтерів та 
характеризується ефективною формою їхньої самооцінки результатів, але й сприяє посиленню 
мотивації учнів до самоосвіти, до формування рефлексивної культури, спрямовує їхню 
свідомість до об'єктивного встановлення рівня власної професійної компетентності. З-поміж 
ефективних засобів мотивування учнів до професійного зростання виокремлюємо «Портфоліо 
майбутнього електромонтера» [1], в якому учень узагальнює, систематизує свою діяльність у 
набутті професії, самоорганізується і здійснює самоконтроль у навчанні, тобто він 
створює/моделює власне навчально-професійне середовище. Проведення предметних тижнів 
із фахових дисциплін, зокрема з електротехніки та спецтехнології електромонтерів, із 
залученням до їх організації представників всіх навчальних груп дало змогу учням упевнитись 
у вірному виборі професії, підвищити свою значущість у командній співпраці, рівнозначно 
розподіляючи обов’язки: підготовка до кожного дня тижня, що спонукає їх до пошуку 
професійної інформації у середовищі Інтернет, спілкуючись із представниками професії на 
виробництві та за участю у навчальних екскурсіях на виробництво.   

Важливо, що в освітньому процесі ЗП(ПТ)О за рахунок: виконання практико-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/777-2010-%D0%BF


102  

орієнтованих професійних завдань із використанням сучасного комп’ютерного забезпечення 
(розв’язування тестів і електротехнічних задач, складання схем) реалізується вирішення 
виробничих ситуацій за допомогою набутих фахових знань (застосування рольових ігрових 
методик); ознайомлення учнів зі специфікою роботи електромонтера на підприємствах різних 
галузей промисловості (організація навчальних екскурсій); проведення конкурсів професійної 
майстерності (визнання учнів у професії шляхом організації інтелектуальних змагань за 
фахом); соціально-профорієнтаційних майстер-класів (залучення учнів до профорієнтаційних 
рейдів, створення рекламних матеріалів засобами ІКТ, захист навчальних проектів «Моя 
професія – Електромонтер») та ін. професійно спрямованих заходів, що дає змогу переконати 
майбутніх електромонтерів у перевагах професії та її значущості. Тим самим створюються 
обставини для побудови системи мотиваційного впливу, що починається з профорієнтації учнів 
від вступу в ЗП(ПТ)О і до завершення підготовки за професією.Ця система складається з двох 
взаємопов’язаних процесів. 

По перше, – це процес залучення учнів до профорієнтаційної реклами, що забезпечує 
мотивування майбутніх електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування на 
усвідомлення вибору професії. Хто як не учень ЗП(ПТ)О може дати об’єктивну оцінку діяльності 
навчального закладу і схарактеризувати значущість професії за якою він навчається? Отже, 
мотивування майбутніх електромонтерів починається ще до прийняття ними рішення щодо 
вступу в ЗП(ПТ)О – це сприяє усвідомленому вибору власного професійного шляху. 

Як бачимо, в освітній практиці педагогічна результативність електронного портфоліо та 
профорієнтаційної реклами відкриває шлях не тільки до альтернативного оцінювання освітніх, 
професійних досягнень учнів закладів професійно-технічної освіти та діагностування розвитку 
особистісних якостей, але й обумовлює динамічний розвиток усіх складових цих досягнень. Це 
створює можливості для кожного учня заявити про себе як про талановитого робітника й 
скорегувати власну кар’єрну траєкторію.  
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У перехідний період розбудови громадянського демократичного суспільства, 
адміністративно-територіальної реформи децентралізації вагомого значення набувають 
модернізаційні процеси усіх сфер суспільного життя, серед яких чільне місце займає система 
освіти. Відображенням зазначених аспектів є проведення реформ у галузі освіти взагалі та 
загальної середньої освіти зокрема, що ґрунтуються на принципах демократизації та 
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децентралізації управлінських процесів, становленні педагогіки партнерства, розвиткові 
автономії закладів освіти, поєднанні зусиль громадських і державних інституцій.  

Проте, у Національній доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні 
зазначається, що «громадська участь в управлінні освітою порівняно з державною є 
недостатньою. Багато зацікавлених в освіті сторін реально відсторонені від підготовки, 
прийняття та впровадження управлінських рішень і моніторингу результатів. Громадська 
складова в управлінні освітою інституційно не розвинута, що не дає громадськості 
відповідально й ефективно впливати на стан освітянських справ. Відтак, баланс державної і 
громадської складових у проголошеному державно-громадському управлінні освітою суттєво 
порушено [4, с. 18].  

Таким чином, виникає необхідність у розвиткові системи громадсько-державного 
управління закладами загальної середньої освіти. У дисертаційному дослідженні 
О. Пастовенського громадсько-державне управління загальною середньою освітою 
представлене як поєднання діяльності громадських і державних суб’єктів управління, що 
впроваджують узгоджену освітню політику в інтересах людини, громади й держави на основі 
демократичних процедур самоуправління та співуправління із забезпеченням пріоритету прав 
громадськості [5, с.10].  

На основі аналізу наукових джерел з’ясовано, що громадсько-державне управління - вид 
соціально-педагогічного управління, процесу взаємовпливу громадських і державних суб’єктів 
та об’єктів управління, їхній вплив на розвиток закладу освіти, заснований на спільній 
діяльності, партнерських зв’язках із метою реалізації соціальних замовлень та із 
забезпеченням пріоритету прав громадськості [2].  

У ході виокремлення методологічних засад розвитку системи громадсько-державного 
управління в закладі загальної середньої освіти встановлено, що одним із його ключових 
аспектів є реалізація принципів адаптивного управління соціально-педагогічними системами.  

За твердженням Г. Єльникової, адаптивне управління – процес взаємо-впливу, що 
викликає взаємопристосування поведінки суб’єктів діяльності на діа(полі)-логічній основі, яка 
забезпечується спільним визначенням реалістичної мети з наступним поєднанням зусиль і 
спрямуванням дії на її досягнення, його провідною ознакою є взаємопристосування та 
органічне поєднання мети керівника і прагнення виконавця на основі вироблення гнучких 
моделей діяльності. [1, с.50]. 

Таким чином, відбувається власне взаємодія горизонтальних структур управління 
закладом загальної середньої освіти, широкого кола громадськості із вертикальними 
(субординаційними структурами) – державними органами управління освітою. Формування 
партнерських зв’язків на основі адаптації, гнучкості, демократичного управління, шляхом 
розробки факторно-критеріальних моделей, здійснення моніторингових досліджень [3]. 

На основі аналізу положень теорії адаптивного управління, можна зробити висновок, що 
методологічну основу громадсько-державного управління закладом загальної середньої освіти 
становить дана концепція. Тому що, саме у процесі громадсько-державного управлінні 
відбувається реалізація принципів адаптації, мобільності, гнучкості, демократичності 
співуправління громадських і державних суб’єктів управління закладом загальної середньої 
освіти [2; 3]. 
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Research on intercultural competence(IC) started in the United States in 1960s. The main 
content of intercultural competence is to summarize the personality characteristics of successful 
overseas people, in comparison with the personalities of the failed. The increasing interest around IC 
over the decades has resulted in an abundance of terms and definitions. Scholars have explained it 
from different perspectives, so far no unified definition has been formed. 

The definition of IC initially focused on the ability to learn and adapt to cultural differences, 
and to be able to act appropriately in different cultures. Later studies included factors such as verbal 
communication ability, cognition, personality, attitude, etc., and gradually its attention went to the 
influence of self-awareness and thinking mode on IC. Oberg believes that IC can help communicants 
to ease psychological anxiety and to survive cultural shocks smoothly [1]. 

Ruben believes that in addition to knowing local cultural knowledge, communicators can use 
Communicating with locals with good communication skills is an important part of IC[2]. 

Byram defines IC from the perspective of personality, and they considerinclusive, empathetic, 
open communicators will have stronger intercultural capabilities[3]. 

Chen & Starosta (2007)emphasizes the cultural background of communicators, as well as 
appropriateness and effectiveness in communication [4]. 

Therefore, the connotations of ICare constantly expanding. In different cultural contexts, 
communicators have transitioned from being able to communicate to communicating with a positive 
attitude. In general, ICrefers to a comprehensive ability that includes external cultural knowledge, 
skills, and internal attitudes, personality, and cognition. 

As a matter of fact, IC is a concept composed of comprehensive factors such as 
consciousness, emotion, and implementation approach [5]. 

This article proposes four elements of IC, and divides it into four aspects: intercultural 
understanding, intercultural empathy, intercultural interaction, and intercultural reflection. The four 
elements are mutually independent and organically combined and promote each other, which is an 
inevitable process for dealing with intercultural situations. 

Byram, based on applied linguistics, has established the most widely used model of IC in the 
field of foreign language education and teaching at school. His model closely links IC with language 
competence, social-linguistic competence, and discourse competence, and he believes that 
knowledge and attitude are the basic conditions for constructing IC. He determines the content of IC 
from three aspects: knowledge, attitude and skills. Among them, knowledge includes the culture 
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learned by individuals or social groups in communication, such as language (voice, vocabulary, 
grammar), social customs, etc. Attitudes include communicators’ learning mentality, curiosity, and 
educational critical consciousness. Skills are divided into comprehension and interaction. Foreign 
language education has always been the most concentrated area for intercultural communication. 
Intercultural communication not only requires the communicator to learn the phonetics, vocabulary, 
and grammar of the target language, and to use the language skills proficiently, but also to learn the 
mainstream values and cultural representations of the target country [6] 

In this process, the personality development of learners and foreign language learning are 
integrated with each other to achieve “tertiary socialization”. Therefore, IC, as a comprehensive ability 
for individuals to work and communicate with people from different cultural backgrounds, is the ability 
of individuals to use a series of knowledge, skills and personal attributes to communicate and handle 
cultural conflicts in the process of intercultural adaptation.  

Language study is an eminently cultural activity. In the following, we will explain how to 
improve the English teachers’ IC in China. 

1. Improving the attainments of English teachers; 2. Having good intercultural communication 
skills; 3. Focusing on improving the English teachers’ language ability;4. Concentrating on the English 
teachers’ communication; 5. Attaching importance to the input and the output of foreign cultures; 6. 
Meeting teachers’ requirement supported by the schools.  

English teachers’ IC can not be separated from the strong support of their schools. We 
suggest the schools make full use of the modern communications and internet systems to 
communicate with ones in the United Kingdom and the United States, actively send their teachers to 
learn abroad, to establish a mechanism of effective communication with the English-speaking 
counties, so that a platform can be supplied for the teachers with a better school environment of 
language. More opportunities and reasonable plans are provided for English teachers in intercultural 
studies because more contents are involved in the cultivation of the teachers’ multiculturalism.  

On the one hand, the training of English teachers’ IC is to enable trainees to integrate 
intercultural knowledge, attitudes and skills into the curriculum and implement teaching in this area. 
On the other hand, it is necessary to make teachers have the basic literacy of cross-culture, possess 
a high degree of cultural sensitivity and cultural awareness, good intercultural adaptation and 
communication skills, in order to resolve intercultural conflicts. In order to make all the trained 
teachers have a certain degree of professional standards, the intercultural teaching can only be 
implemented in practice. 

To carry out intercultural training for foreign language teachers, we must not only consider 
the improvement of teachers’ professional cultural literacy, but also take care of their intercultural 
teaching skills. The reflection training model points that teachers must go through three stages to 
develop professional competence: first, individuals must have knowledge in two different areas, 
receptive and empirical, and then combine these knowledge into the internship stage. Then, through 
individual reflections, the experience gained will be fed back to the internship stage, and it becomes 
a system with repeating cycles, and finally the development of professional ability. The reflection 
training model not only attaches importance to the implementation of the trainer’s teaching, but also 
emphasizes the individual self-learning of the trained teachers through the use of individual 
metacognitive capabilities to achieve the acquisition of professional competence. 

Conducting reflection activities provides a chance for self-examination for the trained 
teachers. In this way can the trained teachers have a clearer understanding of their intercultural 
learning and teaching abilities, and at the same time they are allowed to continuously improve their 
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teaching skills and knowledge. Thus reflection activities have a positive effect on the development of  
professional abilities.  

In short, foreign language teachers improve their intercultural communication skills, and thus  
their students’ intercultural communication skills can be cultivated. As an English teacher with good 
IC, one should embody the following principles in language and culture teaching: student-centered, 
teacher-led, combining cognitive learning and experiential learning, combining cultural teaching with 
language teaching, and combining explicit and implicit factors of culture, classroom teaching and 
extra-curricular cultural practice, the content of cultural teaching and the language level of students, 
in combination of challenges and support in the teaching process. In teaching, methods and 
techniques such as questioning, association, role-playing, group discussion, and intercultural 
interaction can be used. English teachers with IC must fully understand the importance of language 
and culture teaching. On the basis of improving students’ listening, speaking, reading and writing 
skills, students’ intercultural communication skills will be cultivated. As a happy, equal, respectful and 
tolerant intercultural situation will be created for students, the communication environment becomes 
a real mediator and the guide of cultural transformation. 
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ЗНАЧЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

Хлопова Лариса Георгіївна, 

завідувач, 
комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  

№ 300 Харківської міської ради», м. Харків, Україна 
 

В освітній галузі відбуваються реформаційні процеси, спрямовані на досягнення якісно 
нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним стандартам.  

Соціально-економічні перетворення,в умовах якихостаннім часом розвиваються 
відносини в нашому суспільстві, спонукають органи управління освітою впроваджувати 
різноманітні сучасні технології в управлінні закладами освіти – модернізувати зміст і структуру 
управлінської діяльності, генерувати і реалізовувати нові ідеї, освітні ініціативи які сприятимуть 
формуванню позитивного іміджу закладу освіти. Поняття іміджу закладу  освіти включає дві 
складові: інформаційна, яка представляє собою образ організації, який склався в свідомості 
населення; оціночна, яка відображає якісну оцінку населенням діяльності закладу освіти. 

Структура іміджу включає наступні компоненти: 
Імідж послуги – представлення людей відносно особливих характеристик, які, на їх думку 

має послуга та додаткові послуги. 

http://www.actfl.org/publications/all/world-readiness-standards-learning-languages
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Внутрішній імідж організації – це представлення співробітників про  заклад освіти. 
Основними детермінантами внутрішнього іміджу є культура організації та соціально-
психологічний клімат. 

Імідж керівника.Імідж персоналу.Імідж закладу освіти може бути позитивним, 
негативним, нечітким. Метою впровадження інноваційних підходів є формування позитивного 
іміджу. 

Можна виділити такі задачі іміджу, як фактора психологічного впливу на групи соціуму: 
вивчення суспільної думки в межах закладу освіти з метою з’ясування задоволеності закладом 
освіти учасниками освітнього процесу; розповсюдження новин, пов’язаних з розвитком 
інноваційних процесів; процесів розробки, втілення і використання педагогічних нововведень. 
При цьому інноваційні процеси можуть виступати як характеристика життєдіяльності закладу 
освіти, при порівняльному аналізі, як перевага даного закладу освіти перед іншими; 
забезпечення висвітлення подій в діяльності  закладу;  розробка інформаційного матеріалу, 
який повинен бути доступним, зрозумілим, відображати позитивні переміни, демонструвати 
досягнення закладу освіти, які отримані в процесі змін [1]. 

Для створення позитивного іміджу закладу освіти для вирішення основних завдань 
рекомендовано застосовувати наступні підходи : 

а) пропагувати свої здобутки перед громадськістю, підвищити привабливість закладу 
освіти для батьків, персоналу; 

б) підвищити ефективність заходів щодо інформування населення щодо нових освітніх 
послуг; 

в) полегшити процес введення нових освітніх послуг; 
г) підвищити рівень організаційної культури закладу освіти; 
д) сприяти поліпшенню соціально-психологічного клімату в колективі. [2]. 
Використання інноваційних підходів при формуванні позитивного іміджу закладу освіти, 

сприятиме покращенню ефективності управління. Сучасні освітні технології повинні 
гарантувати досягнення певного рівня навчання, бути ефективними за результатами та 
оптимальними в часі, витратах сил і засобів. Водночас вони мають також сприяти розвитку 
соціальної і професійної мобільності педагогів, їх конкурентоспроможності на ринку праці 
та  швидкій адаптації до сучасних освітніх потреб. 

 

Бібліографія: 
1. Веліканова О.Г. Формування іміджу навчального закладу як управлінське нововведення [Електронний ресурс] 

Режим доступу: http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/formuvannya-imidzhu-navchalnogo-zakladu-yak-upa.html 
2. Мандріка Л.В. «Імідж сучасної школи: теорія і практика» [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/administration/45294/ 
3. Кравченко Г.Ю. Управління якістю дошкільної освіти в закладах дошкільної освіти у сучасних умовах / Г. 

Кравченко, М. Ветренко, Г. Сіліна / Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: зб. наук. ст. 
матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф., м. Харків,  29-30 березня 2018 року. – Харків: Видавець ФОП Мезіна, 2018. – С. 
243-247. 

  

http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/formuvannya-imidzhu-navchalnogo-zakladu-yak-upa.html
http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/administration/45294/


108  

РІШЕННЯ 
Всеукраїнського наукового форуму за міжнародною участю 

«Адаптивні процеси в національній системі освіти» 
30-31 січня 2020 р. 

 
30-31 січня 2020 року згідно з планом Громадської організації «Школа адаптивного 

управління соціально-педагогічними системами» відбувся щорічний V Всеукраїнський 
науковий форум за міжнародною участю «Адаптивні процеси в національній системі освіти». 

Організаторами форуму виступили: 
− Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними 

системами»; 
− Українська інженерно-педагогічна академія;  
− КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»; 
− Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; 
− Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України; 
− Національний центр «Мала академія наук України» Міністерства освіти і науки України 

і Національної академії наук України. 
Мета форуму полягала в обговоренні актуальних питань активізації та використання 

адаптивних процесів в освіті. 
До участі в роботі форуму були запрошені відомі та молоді науковці й фахівці з таких 

тематичних напрямів: 
− Методологія адаптивного управління в освіті; 
− Медіакомунікації в освіті; 
− Адаптивне управління соціальною роботою в закладах освіти; 
− Активізація адаптивних процесів у діяльності закладів загальної середньої освіти; 
− Забезпечення якості освітнього процесу; 
− Комунікативна компетентність керівника в контексті управлінської діяльності;  
− Адаптивна система в освіті: теорія та практика; 
− Лідерство та менеджмент в закладах загальної середньої освіти. 
Привітали Форум-2020 проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної 

академії Купріянов О.В., наші партнери: Харківський національний економічний університет 
імені Семена Кузнеця, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра 
Довженка. Вперше в роботі Форуму взяли участь і привітали нас зарубіжні вчені з Білоруського 
державного університету інформатики і радіоелектроніки. 

Усього взяли участь у форумі понад 100 осіб з 12 областей України та залучені вчені із 
Республіки Білорусь. 

Виступили 42 особи, з них 20 − представники ГО ШАУСПС. Подали тези для публікації 
− 50 осіб. 

Учасники форуму були представниками таких організацій: 
− ЗВО − закладів вищої освіти – 37 осіб; 
− фахової передвищої освіти – 15 осіб; 
− ЗП(ПТ)О – професійної (професійно-технічної) освіти – 5 осіб; 
− ЗПО − заклади позашкільної освіти – 1 особа; 
− ЗЗСО – заклади загальної середньої освіти – 15 осіб; 
− ЗДО – заклади дошкільної освіти – 4 особи; 
− ЗППО – заклади післядипломної педагогічної освіти – 11 осіб; 
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− департаменти та управління освіти – 4 особи; 
− МАН – Мала академія наук – 2 особи; 
− приватна науково-технологічна освітня організація – 1 особа; 

Крім того, у Форумі взяли участь аспіранти – 9 осіб;, докторанти – 1 особа; , магістранти 
– 5 осіб. Решта викладачі ЗВО, педагогічні працівники ЗЗСЗ, ЗП(ПТ)О, інших закладів освіти. 
Усього − 110 осіб. 

Учасники форуму відзначили достатньо високий рівень організації здійснення цього 
науково-практичного заходу і ухвалили: 

1. Продовжити щорічне проведення Всеукраїнського (Міжнародного або за 
міжнародною участю) форуму «Адаптивні системи управління в освіті» в online-режимі, що 
збирає представників різних регіонів України. 

2. Продовжувати роботу щодо розширення аудиторії учасників, розповідаючи про 
адаптивність і необхідність формувати власне уміння адаптуватися для досягнення соціально 
значущих цілей у буденному житті, професійній діяльності, у розвитку комунікативних зв’язків 
тощо, шляхом проведення семінарів, тренінгів, конференцій в освітянських аудиторіях. 

3. Запропонувати учасникам Всеукраїнського наукового форуму «Адаптивні процеси в 
національній системі освіти» поширити матеріали доповідей шляхом друкування в 
електронному фаховому виданні ГО ШАУСПС «Адаптивне управління: теорія і практика» (серії 
«Педагогіка» і «Економіка»). 

4. Створити банк даних щодо можливостей членів ГО ШАУСПС у поширенні знань і 
умінь активізації адаптивних процесів у життєдіяльності людини на основі спрямованої 
самоорганізації (теми лекцій, семінарів, тренінгів, курсів тощо). 

5. Розробити тематику занять з питань адаптивних процесів у національній системі 
освіти і запропонувати обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти (ОІППО) та 
структурам ППО інших навчальних закладів для проведення занять в online-режимі. Для цього 
створити на сайті відповідне меню. 

6. В інформаційному полі членів ГО ШАУСПС актуалізувати питання розбудови Нової 
української школи, враховуючи, що це один з напрямів активізації адаптивних процесів у 
суспільстві. 

7. Вважати одним з напрямів діяльності ГО ШАУСПС формування громадської думки 
щодо розвитку освіти в Україні шляхом використання комунікаційних каналів Інтернет для 
підвищення рівня обізнаності громади щодо своїх можливостей впливу на стан освітньої галузі. 

8. Для досягнення цієї мети перенести сайт ГО ШАУСПС в середовище нового хостингу, 
модернізувати зміст і дизайн сайту. Відкрити кабінети особистих web-сайтів і блогів, де 
проводити заходи, розповсюджуючи наукові ідеї й практичні доробки представників Школи, 
здійснюючи їх трансфер в освітню практику. 

9.  Використовувати хмарне середовище для розміщення відео-супроводу (запис) 
масових заходів ГО ШАУСПС, зокрема залучати студентів, майбутніх магістрів, аспірантів, 
докторантів до участі в «Літній школі», форумах, конференціях і семінарах. 

10. Продовжити випуск колективних монографій членів ГО ШАУСПС: у 2019 році видати 
книги 6 і 7. 

11. Сформувати і видати збірник матеріалів (тез доповідей) форуму як на електронних, 
так і на паперових носіях, та і розмістити його на сайтах Організації; залучити освітян як на 
вітчизняному, так і на міжнародному рівні до офлайн-обговорення матеріалів збірника 
засобами сайтових комунікацій. 
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12. Підвищувати рівень інформаційної поширеності електронного наукового фахового 
видання ГО ШАУСПС «Адаптивне управління: теорія і практика» (серії «Педагогіка» і 
«Економіка») шляхом його перереєстрації з наступною індексацією в різних наукових базах 
даних бібліотек і каталогів: наукові професійні видання України; Google Scholar (США), Web Of 
Scienes. 

13. Активізувати співпрацю з міжнародними науковими й освітніми установами та 
збільшити кількість наукових праць у міжнародних виданнях, що входять до основних 
наукометричних баз. 

14. Поширювати зв’язки ГО ШАУСПС на міжнародному рівні, встановивши контакти з 
представниками освітніх структур різних країн, залучати їх до участі в роботі Літньої школи, 
циклічного форуму, друку в електронному науковому фаховому виданні «Адаптивне 
управління: теорія і практика». 

15. Активізувати співпрацю з провідними міжнародними установами Європи щодо 
отримання грантів, проведення наукових досліджень та участі закордонних колег у наукових 
форумах ГО ШАУСПС. 

16. Спланувати проведення семінару-практикуму силами представників школи 
адаптивного управління в рамках Міжнародної освітянської виставки; розробити презентаційні 
і рекламні матеріали. 

17. Провести загальні збори ГО ШАУСПС та переслати сертифікати й подяки учасникам 
і організаторам V Всеукраїнського наукового форуму за міжнародною участю «Адаптивні 
процеси в національній системі освіти». 

 

Голова організації      

д. пед. н., професор підписано   Г. В. Єльникова 
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