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ПРО ОРГАНІЗАТОРІВ 

 
 
Західно-Фінляндський Коледж – один із найстаріших ЗВО Фінляндії 

заснований у 1890 році. Місія Західно-Фінляндського Коледжу полягає у 

підтримці студентів в досягненні особистих, культурних та освітніх цілей у 

відповідності до принципів безперервного навчання та інтернаціоналізації освіти. 

 

 

Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та 

Наукової Співпраці» (ІМАНС, REGON 36590701300000 ) є неурядовою та 

некомерційною організацією, створеною на засадах добровільності, гуманності 

та гласності. Метою створення та діяльності ІМАНСу є сприяння розвитку 

потенціалу та підвищення академічної мобільності науковців та фахівців на арені 

міжнародної освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Пасечник О.B. 
к.ю.н., доцент кафедри хірургічної стоматології  
Одеського національного медичного університету 

 

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ: ЧИ МОЖЛИВА 
РЕЦЕПЦІЯ ФІНСЬКОГО ДОСВІДУ У РЕФОРМУВАННІ ОСВІТИ 

УКРАЇНИ? 
 

Система освіти в Україні – це спадок радянської системи освіти, яка не 

може адаптуватися до сучасних викликів та реалій. Консерватизм загальної та 

вищої освіти в Україні призупиняє її розвиток та адаптацію до сучасних реалій. 

Проте в Україні сформувалися свої традиції, а у сфері вищої освіти були 

створені та розвиваються наукові школи у галузі медицини, фізики, права та 

інших. 

Освіта завжди передбачає розвиток, зміну, прагнення до 

самовдосконалення. Освіта – це майбутнє. Для реформування освіти дуже 

важливо застосовувати компаративістський метод задля рецепції найкращих 

методик викладання, обміну науковими доробками та новаціями у сфері 

викладання.  

Задля популяризації освіти дуже важливо мотивувати школярів, студентів 

отримувати знання, навички та застосовувати на практиці.  Мотивація – це 

рушійна сила освіти та науки. Якщо школяр/студент буде розуміти навіщо і як 

він/вона зможе застосовувати знання/навички у житті, тоді буде прагнення до 

навчання, дослідження та застосування на практиці їх. Дуже часто у освітньому 

процесі відсутній компонент мотивації та рефлексії. Освіта перетворюється на 

каталог фактів, формул без прив’язки щодо  застосування набутих знань та 

навичок на практиці.   

Один з постулатів фінської освіти – все починається зі школи [1, c. 2]. 

Дійсно освіта починається зі школи, фундамент який закладається є основою 

для подальшого освітнього процесу, формується загальний світогляд людини, 
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прищеплюється здатність цікавитися та досліджувати, формується здатність до 

критичного мислення, а не сприймання інформації як аксіоми, яку не потрібно 

перевіряти та піддавати критичному осмисленню. На жаль, в Україні шкільна 

освіта знаходиться у кризі, постійні зміни строку навчання від 12 років до 

повернення до 11 років, відсутність кваліфікованих кадрів, недофінансування 

сільської школи, відсутність інновацій та найголовніше відсутність мотивації у 

вчителів та учнів формують системні проблеми у галузі освіти.       

Наступним постулатом фінської освіти є безкоштовна,  рівна, якісна освіта 

для всіх [1, c. 3]. Безкоштовність освіти є гарантією її отримання 100 відсотків 

населення незалежності від статків. Рівність забезпечує неможливість 

дискримінації, незалежно від економічного стану сім’ї отримати якісну освіту 

може кожна дитина у Фінляндії. Саме ця тріада безкоштовність, рівність та 

якість освіти є запорукою подальшої ефективності усієї системи освіти у 

державі.  

Стаття 53 Конституції України гарантує, що «кожен має право на освіту» 

[2]. Стаття 53 Конституції України деталізує: - повна загальна середня освіта є 

обов'язковою; - держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, 

повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і 

комунальних навчальних закладах; - розвиток дошкільної, повної загальної 

середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, 

різних форм навчання; - надання державних стипендій та пільг учням і 

студентам. Окремо у ст. 53 Конституції України регламентується питання мови 

навчання, так   громадянам, які належать до національних меншин, відповідно 

до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної 

мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні 

культурні товариства. Отже, в Конституції України закріплений лише один 

принцип «безкоштовності» освіти, щодо принципу рівності, він згадується 

лише в контексті вищої освіти, а саме «громадяни мають право безоплатно 
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здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на 

конкурсній основі». Тобто, громадяни мають рівну можливість безоплатно 

здобути вищу освіту на конкурсній основі. Щодо якості освіти зобов’язання у 

держави згідно Конституції України відсутнє. Щодо реалій України з  

безкоштовністю, рівністю та якістю освіти є суттєві прогалини. Рівень якості 

освіти в селі та місті відрізняється, можливість отримати знання та доступ до 

інновацій у сфері освіти також різниця від місцевості. Скорочення шкіл та 

необхідність долати великі відстані задля отримання освіти, також свідчить про 

порушення принципу рівності та доступності освіти в Україні.  

Пандемія коронавірусу в  Україні лише посилила нерівність у отриманні 

загальної та вищої освіти. Багато школярів та студентів або не мали якісний 

інтернет або відсутні необхідні гаджети, таким чином вони опинялися «за 

бортом» освіти. Важливо не тільки закріплювати право на освіти, але й 

створювати відповідні умови для її отримання. Україна продемонструвала 

неготовність реагувати на виклики пандемії у сфері освіти, тим сам лише 

посилила нерівність в отриманні її різними верствами населення.  

Україні необхідно багато чому навчитися у Фінляндії і, перш за все, - 

початок – це школа. Безкоштовна, рівна та якісна шкільна освіта – це перший 

крок до успіху усієї системи освіти. Розвиваючи освіти в Україні формується та 

розвивається громадянське суспільство, яке здатне до критичного мислення і 

має змогу визначати та не ставати жертвою дезінформації та інформаційної 

війни.       

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Образование в Финляндии. Ключ к успеху нации. 31 с.  

2. Конституція України / Офіційний вісник України від 01.10.2010 – 2010 

р., / № 72/1 Спеціальний випуск, стор. 15, стаття 2598 
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Плекан Т. О. 
аспірантка Тернопільського національного  

педагогічного університету імені В. Гнатюка 
 

Попелишин Ю.П. 
 аспірантка Тернопільського національного  

педагогічного університету імені В. Гнатюка 
 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНСЬКОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕРСПЕКТИВА 
УДОСКОНАЛЕННЯ  ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ЛАНОК 

УКРАЇНИ  
 

Освітні проблеми та їх розвиток є однією з важливих тем досліджень 

багатьох науковців, педагогів класиків та сучасності. Адже, цей феномен 

повинен змінюватись відповідно до вимог та потреб суспільства. Саме від 

якості освітніх послуг в країні залежить соціально-економічний, культурний 

розвиток держави. В зв’язку з цим актуально, винести освіту на перший 

щабель реформування в державі. 

Метою сучасної освітньої реформи XIX ст. є: «перетворити українську 

освіту на інноваційне середовище, в якому учні й студенти набуватимуть 

ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для 

успішної життєдіяльності, а науковці мають можливості та ресурси для 

проведення досліджень, що безпосередньо впливатимуть на соціально-

економічне становище в державі» [2]. Підсумовуючи подане твердження, 

зосереджуємо особливу увагу на необхідності початку реформування освіти 

в межах початкової та дошкільної ланок, оскільки саме в дані періоди 

формується особистість дитини та закладаються основи ключових 

компетентностей.  

Тому актуально запозичити досвід зарубіжних країн, а саме 

виокремлюємо Фінляндію, яка за версією PISA входить в десятку найкращих 

освітніх систем світу. 
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Дошкільна освіта Фінляндії передбачає 2 ступені: Daycare – дитяче 

навчання та виховання для віку від 1 до 5 років та Pre-school – дошкільне 

навчання виключно для дітей 6 років.  

Перший тип закладів дошкільної освіти Daycare є не обов’язковим. 

Батьки можуть самостійно обирати вид закладу дошкільної освіти: 

муніципальний, приватний, заклади домашнього типу, центр денного 

перебування. 

Такий широкий вибір закладів дошкільної освіти зменшує ризик 

перенаповнення груп, який впливає на якість навчально-виховного процесу. 

Найпопулярнішим видом є муніципальні заклади дошкільної освіти. 

Фінансування даних установ надходить від місцевих органів самоврядування. 

Плата за навчання в приватному садку вираховується відповідно до 

заробітної плати батьків у процентному співвідношенні.  

В українській системі освіти, на жаль, немає такого широкого вибору 

закладів дошкільної освіти. Загроза в нашій державі полягає у недостатній 

кількості державних та приватних закладів освіти. У закладах першого типу 

немає чіткої програми, вихователь сам вирішує, що вони робитимуть у групі. 

Основне завдання Daycare є розвиток самостійності, сенсорних вмінь та 

товариськості. В українських ж закладах освіти є чітка навчально-виховна 

програма, яка складається з інваріантної та варіативної складової. На нашу 

думку, це вагома перевага, адже можна чітко відстежувати якість навчально-

виховного процесу та формування вмінь і навичок дошкільників. 

Другий тип навчального закладу Pre-school, який обов’язковий для усіх 

дошкільників віком 6 років. В Україні дошкільна освіта є обов’язковим 

етапом для дошкільників віком від 3 до 6 років, що є значною перевагою над 

фінською системою. Фінські педагоги переконують, що важливо створити 

позитивні емоції та любов до школи ще до її вступу, адже такий підхід 

зменшує виникнення стресів під час вступу дитини до школи.  
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В закладах другого типу наявна навчальна програма, яка є однаковою 

для всіх, не залежно від типу закладів дошкільної освіти. В Україні ж вони 

відрізняються відповідно до типу закладу (державний чи приватний).  

Плюсом фінської та української системи освіти є орієнтація на вікові 

особливості дошкільників, їх провідної діяльності. Тому навчально-виховний 

процес організовується через гру. Правильно організований метод сприяє 

когнітивному, емоційному та мотиваційному розвитку. 

Після дошкільної ланки у віці 7 років розпочинається початкова освіта 

(Primary education), яка передбачає 6 навчальних класів. Впродовж навчання 

молодші школярі повинні засвоїти обов’язкові для кожного класу курси: 1 та 

2 класи вивчають фінську мову, математику, читання, працю, музику, 

малювання та фізкультуру. Ще одним із обов’язкових предметів є релігія (за 

віросповіданням), у випадку, якщо батьки атеїсти школи пропонують 

дисципліну «життєрозуміння», що безумовно, на нашу думку, є позитивним 

аспектом, оскільки віра має значний вплив на формування особистості та 

життєві світогляди. Дана практика становить науковий інтерес для 

удосконалення української системи освіти. 

У 3 класі школярі розпочинають вивчати новий предмет – англійську 

мову, в Україні вивчення даної дисципліни розпочинається із 2 класу, що 

мало б сприяти вищому рівню знань. У 4 класі стає доступним вивчення ще 

однієї іноземної мови на вибір та додаються наступні дисципліни: 

комп’ютер, хоровий спів і робота з деревом. А у 5 класі учні розпочинають 

вивчати історію, хімію та фізику. Перевагою навчальних дисциплін 

Фінляндії вважаємо їх практичний характер та достатня матеріальна база для 

викладання.  

У Фінляндії, як і в Україні, впродовж усієї початкової школи учнів 

навчає один педагог, який може викладати усі навчальні курси. Дана позиція 

має двояке значення, оскільки вона може як гальмувати розвиток 



 12 

комунікативних компетенцій у взаємодії «вчитель-учень» та провокувати 

упереджене ставлення, так і навпаки формувати позитивні взаємовідносини 

та відчуття довіри. 

У Фінляндії оцінювання більшою мірою орієнтоване на вербальне, а 

саме із 1 до 3 класу учні отримують виключно словесну оцінку. У наступних 

класах початкової школи учні можуть отримати виключно позитивні оцінки: 

відмінно, добре, задовільно та посередньо. В Україні оцінювання у 1-2 класах 

також є вербальним, а починаючи із 3-го класу діє 12-бальна шкала 

оцінювання, яка поширюється на усі види робіт, що виконуються: усні та 

письмові відповіді на уроці, домашнє завдання, самостійні та контрольні 

роботи, проекти. Виходячи із поданої інформації, зауважуємо, що позитивне 

оцінювання молодшого школяра може нести двоякі результати: мотивацію та 

низький рівень самоаналізу та рефлексії.  

Системи освіти обох держав маю свої переваги та відмінності. У сфері 

дошкільного навчання для української освітньої системи значний інтерес 

можуть становити програма фінансування, орієнтація на підготовку 

дошкільника до самостійного життя через практичні завдання. 

Щодо організації початкової освіти, то фінська практика різноманіття 

дисциплін, поступового їх включення у навчальний процес (у кожному класі 

додаються нові дисципліни) та практичний підхід до освіти молодших 

школярів має значний потенціал для подальших досліджень Україною. 

Таким чином, ми розглянули особливості освітніх систем Фінляндії та 

України в межах дошкільного та початкового навчання, обґрунтували 

можливість їх запровадження з метою удосконалення вітчизняної системи 

дошкільної та початкової освіти.  
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РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОСВІТНЬОМУ 
ПРОЦЕСІ (ДОСВІД ФІНЛЯНДІЇ) 

 

Чи є взаємозв’язок між економічним розвитком країни та рівнем і 

культурою якості освіти? Сучасний темп розвитку суспільства та виклики, що 

постають перед людством, зокрема спричинені пандемією COVID-19,  

демонструють, що такі навички як уміння оперативно реагувати на зміни 

зовнішнього середовища, проявляти гнучкість в роботі, навички лідерства, 

комунікації та знання в області інформаційних технологій вже є невід’ємною 

частиною «портрету» сучасного фахівця. Сформованість таких навичок у 

фахівців сприяє зростанню ефективності виконуваних ними робіт, що в цілому 

призводить до зміцнення конкурентних позицій держави, розвитку 

конкурентоспроможності економіки та рівню задоволеністю життям населення. 

При цьому, на мою думку, фундамент для формування так званих навичок 21 

століття повинен закладатися на етапі дошкільної освіти, зміцнюватись в 
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процесі навчання у закладах загальної середньої, професійної та вищої освіти, 

та вдосконалюватись впродовж всього життя. Я переконана, що безперервність 

реалізації такого ланцюжка залежить від налагодженої взаємодії між усіма 

зацікавленими стейкхолдерами на засадах стратегічного партнерства. 

З 2000 року освітні послуги займають позицію в переліку послуг Світової 

організації торгівлі (СОТ) [1], а торгівля такими послугами  регулюється 

положеннями Генеральної угоди про торгівлю у сфері послуг. Таким чином, 

надання освітніх послуг можна  розглядати як один з чинників економічного 

зростання держави, зокрема шляхом залучення на навчання іноземних 

студентів.  

Також слід зазначити, що  згідно з даними The World Trade Report - 2019, 

прослідковується швидке зростання  частки таких послуг, як освіта та охорона 

здоров’я та навколишнього середовища. Так, частка торгівлі освітніми 

послугами складає 0,8 відсотків від світової торгівлі послугами, охорона 

здоров'я – 0,4 відсотки [2, с. 25]. У звіті також зазначається, що продуктивність 

праці в економіці визначається рівнем освіти, кваліфікації та здоров’я 

працівника. Кваліфікація працівника будь-якої організації, компанії тощо 

залежить від якості наданих йому освітніх послуг, що, у свою чергу, залежить 

від організації самої системи освіти країни. Загальновідомим є той факт, що 

Фінляндія вже тривалий час займає перші позиції в багатьох рейтингах, 

зокрема PISA, Ranking of Happiness тощо. Так, за даними  World Happiness 

Report – 2020 (Всесвітня доповідь про щастя), Фінляндія займає лідерську 

позицію в рейтингу [3, с. 19]. Всесвітня доповідь про щастя складається на 

основі опитувань жителів 153 країн, які здійснюються соціологічною службою 

Gallup. Основними аспектами таких опитувань виступають ВВП на душу 

населення, добробут, здорове життя, тривалість життя, соціальна підтримка, 

свобода, довіра тощо [3, с. 45]. Дані опитування для вимірювання показника 

щастя узагальнюють за три роки. Згідно з наданими статистичними даними, у 
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періоди з 2008 по 2012 та з 2017 по 2019 роки зміни щастя населення Фінляндії 

складають 0.349 [3, с. 45].  

Що стосується якості освіти, то за результатами дослідження за 

програмою міжнародного оцінювання учнів PISA - 2018, яке вважають 

найавторитетнішим міжнародним дослідженням якості освіти, Фінляндія 

продовжує зберігати  високі позиції [4, с. 6-9]. Такі дослідження також 

проводяться один раз на три роки. В межах дослідження 2018 учням надали 

можливість оцінити задоволеність своїм життям за десятибальною шкалою. 

Оцінка фінських учнів склала 7,61, що також свідчить про достатньо високий 

рівень щастя [5]. 

 Слід відзначити, що у дослідженнях PISA - 2018, результати яких 

опубліковані у 2019 році, вперше приймали участь і учні українських шкіл [6]. 

За параметрами досліджень, Україна знаходиться у середені рейтингу (читання: 

37–42, математика: 41–46, природничі науки: 35–42) [7]. 

Високі показники якості фінських учнів за параметрами оцінювання, на 

мою думку, обумовлені структурою системи освіти Фінляндії, яка базується на 

принципах доступності, рівності та довіри. Система освіти складається з таких 

елементів, як [5, с. 5]: 

- раннє виховання (до 5 років), яке здебільшого провадиться в домашніх 

умовах;  

- дошкільна освіта, тривалістю не більше 1 року, яка, за словами фінських 

освітян, необхідна для адаптації майбутніх школярів до режиму навчання в 

закладах освіти; 

- базова освіта, тривалістю 9 років, після закінчення якої учні мають вибір: 

або продовження навчання на більш високому рівні, у так званій «upper 

secondary school», або вступати до професійних навчальних закладів 

(«vocational school»); 
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- вища освіта (яку можна здобути в університетах двох видів: Університеті 

прикладних наук або Академічному університеті). 

Особливістю такої системи освіти є майже відсутність недержавних 

закладів освіти в Фінляндії та однаково високими вимогами та стандартами 

якості освіти для всіх закладів, незалежно від форми власності, місця 

розташування тощо. У дослідженнях PISA – 2018 прийняли участь 214 

фінських шкіл, по 42 учня з кожної, які показали  мінімальні відмінності рівня 

між школами [5].  

Слід відзначити, що навчання в Фінляндії є безкоштовним та має 

потужну підтримку з боку держави, адже саме населення («люди») вважається 

найважливішою її цінністю. Це, в свою чергу,  сприяє створенню належних 

умов для виокремлення талантів і здібностей учнів та створення простору для 

їх розвитку. Виключення складають лише заклади раннього розвитку, які 

можуть бути сімейними, приватними або муніципальними, проте вартість 

навчання в них залежить виключно від доходів сім’ї.   

Усі без виключення заклади освіти Фінляндії мають сучасне обладнання 

та матеріально-технічне забезпечення, а учні забезпечені необхідними 

матеріалами (підручниками, зошитами тощо) і найголовніше, на мою думку, 

наявним простором як для зберігання своїх речей, так і реалізації навчання, що 

не обмежено лише класною кімнатою. Нормою вважається проведення 

навчальних занять як у будь-якому приміщенні школи, так і за її межами, 

наприклад у парках, скверах тощо. 

За словами вчителів шкіл, запорукою ефективного навчання учнів є 

налагоджена взаємодії на рівні «вчитель-учень», створення сприятливого 

освітнього простору та встановлення взаємодовіри. Саме останнє спонукає до 

відповідального ставлення до навчання та саморозвитку. 

Забезпечення доступності освіти для всіх  громадян є характерною рисою 

фінської системи освіти та реалізується шляхом створення необхідних умов для 
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інклюзивного навчання. Таке навчання, зазвичай, відбувається у змішаних 

класах, що сприяє соціальній адаптації осіб з особливими потребами. За 

потреби, таким учням також надається допомога з боку асистентів вчителя, які 

можуть бути присутніми на заняттях і надавати додаткові консультації або 

пояснення безпосередньо під час навчального заняття. 

У фінських школах розвивається інститут кураторства, що покликаний 

надавати допомогу, підтримку та консультації кожному учню з метою 

досягнення ними найкращих результатів у навчанні [8, с. 7]. 

Таким чином, можна узагальнити, що партнерські відносини на рівні 

«вчитель-учень» є запорукою високого рівня якості навчання. 

Підготовка фахівців здійснюється в університетах, які в системі фінської 

освіти поділяються на «Академічні університети» та «Університети прикладних 

наук» [9, с. 5].  

Однією з ключових ланок забезпечення якості освіти є викладач, який має 

«абсолютну довіру» серед населення та високу кваліфікацію. Це пов’язано з 

підвищеними вимогами та розширенням автономії у їх роботі. Прикладом 

слугує високі конкурси як для вступу на педагогічні спеціальності у Фінляндії, 

так і для займання відповідних посад в школі або університеті.  

Існуючий конкурс на посаду вчителя  школи або викладача університету 

сприяє існуванню «здорової» конкуренції. Вони знаходяться в умовах 

постійного самовдосконалення, розвитку професійних навичок, наукового та 

дослідницького потенціалу, пошуку нових форм і методів для більш якісного 

навчання. Таким чином, відбувається безперервний розвиток системи освіти, 

що впливає на якість освітніх послуг і, надалі, на економічний стан країни та 

добробут населення. 

Окрім цього, забезпечується реалізація процесу навчання впродовж життя 

(Lifelong Learning Programme). Як зазначав Менандр: «Добре тому, хто 

навчився вчитися». На сьогоднішній день вміння вчитися є запорукою успіху та 
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впевненості у своєму майбутньому. У 2016 році в Давосі було проголошено про 

настання Четвертої промислової революції, що спричинило  стрімкі та, часом, 

кардинальні трансформації методів і форм роботи у всіх сферах діяльності 

людини, а, отже,  і зміну вимог до кваліфікації відповідного персоналу. Дані 

Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) в Давосі свідчать про те, що вже до 

2022 року прогнозується створення близько 133 мільйонів нових робочих місць. 

Найближчим часом, за оцінками ВЕФ, виникнення нових професій планується 

у таких сферах: 

- 37 % - Care Economy; 

- 17 % - Sales, Marketing and Content; 

- 16 % - Data and Artificial Intelligence; 

- 12 % - Engineering and Cloud Computing; 

- 8 % - People and Culture [10, с. 4]. 

Таким чином, очікується, що велика частина навичок сучасного фахівця 

зміниться, що призведе до потреби в перекваліфікації кадрів. Відповідно до 

зазначених даних, для зайняття нових робочих місць та виконання нових видів 

робіт необхідно підготувати фахівців не лише з відповідним набором 

компетентностей, здатних генерувати ідеї, креативно і критично мислити тощо, 

а й здатного не зупинятися та продовжувати навчатися протягом всього життя.  

Слід також зазначити, що у 2018 році результатом проведеної 

Конференції міністрів освіти країн-учасниць Європейського простору вищої 

освіти (European Higher Education Area) стало підписання Паризького комюніке 

(Paris Communiqué), в якому йдеться про важливу роль навчання впродовж 

життя як для суспільства,  так і для  економіки, а також для добробуту громадян 

[11, с. 3]. В контексті цього також зазначено про необхідність співпраці в 

питанні пошуку інноваційних практик навчання та викладання задля  

подальшого розвитку та реалізації студентоорієнтованого навчання та 

принципів відкритої освіті в контексті навчання впродовж життя. Також у 
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комюніке зазначається про важливість створення та розвитку навчальних 

програм, що забезпечать різноманітні методи та гнучкі форми навчання, 

зможуть сприяти соціальній мобільності та постійному професійному розвитку, 

надаючи при цьому можливість отримання доступу до освітніх програм 

підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації у сфері вищої освіти на 

будь-якому етапі свого життя [11, с. 3]. 

Важливою тезою Паризького комюніке є також готовність надавати 

всебічну підтримку закладам вищої освіти в процесі  розробки та 

вдосконалення власної стратегії навчання та викладання в різних країнах, а 

також заохочення до створення міждисциплінарних програм, поєднання 

академічного навчання та навчання на робочому місці, тобто реалізації дуальної 

форми отримання освіти. Це спричинено тим, що  студенти повинні бути 

залучені до реальних досліджень або діяльності, спрямованої на дослідження та 

інновації на всіх рівнях вищої освіти, з метою розвитку критичних та творчих 

здібностей, які дозволять їм знаходити нові рішення нових викликів, завдань та 

проблем [11, с. 5]. Така форма навчання об'єднує в собі теоретичну підготовку 

та отримання практичних навичок безпосередньо на базі підприємства, який 

вже є або може бути потенційним роботодавцем. На мою думку, реалізація 

такого підходу дозволить підвищити якість підготовки фахівця, що має цілісне 

уявлення про виробничі процеси і адаптованого до роботи після отримання 

відповідного ступеня вищої освіти. Це є також можливістю для вдосконалення 

професійних навичок та подальшого кар’єрного зростання. 

Доцільно також виокремити, що в сучасному світі диджиталізація 

відіграє важливу роль у всіх сферах життя суспільства, а використання 

інформаційних технологій, інструментів та програмних продуктів стало 

«нормою» на період запровадження карантину, спричиненого пандемією 

COVID-19. Наразі, всі країни світу зайняті питанням створення потенціалу в 

частині трансформації можливостей вищої освіти для навчання людей, 
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підготовки студентів та підтримки викладачів, їх адаптації, творчої та 

ефективної роботи в цифровізованому середовищі. При цьому, головний акцент 

залишається в полі забезпечення якості освіти, навчання та викладання. Адже 

саме якість відіграє важливу роль для розвитку високоякісної освіти, 

подальшого кар’єрного зростання фахівців та розвитку держави.  

Серед найкращих практик в реалізації концепції навчання протягом 

життя можна відзначити досвід діяльності одного з фінських університетів, 

котрий здійснює навчання студентів здебільшого в дистанційному форматі – 

Kuninkainen campus Satakunta University of Applied Sciences (Університет 

прикладних наук Сатакунта). Університет прикладних наук Сатакунта є одним 

з найбільших університетів прикладних наук на заході Фінляндії та входить до 

шести кращих закладів вищої освіти країни за рівнем задоволеності студентів 

якістю навчання [13]. Університет  знаходиться в районі Сатакунта, який  має 

універсальну економічну та промислову структуру. Саме тому діяльність 

закладу вищої освіти сфокусована на діяльності в галузі освіти, досліджень, 

інновацій та розвитку, які підтримують реструктуризацію промисловості 

регіону [13]. В Університеті прикладних наук Сатакунта є чотири кампуси - в 

Порі, Рауме, Гуйттінене і Канкаанпяя. 

Kuninkainen campus Університету прикладних наук Сатакунта 

розміщений у місті Гуйттінен (Huittinen). У ньому здійснюється підготовка 

фахівців в сфері бізнесу за такими програмами навчання як «Business Low», 

«Public Administration», «Finance», «Management and Organizational 

Development» та реалізується Концепція онлайн-освіти HILL. Зазначена 

концепція дозволяє брати участь у контактних навчаннях та семінарах 

незалежно від місця знаходження, а також мати доступ до записів лекцій, 

роблячи їх доступними в режимі он-лайн 24/7 [12]. Серед студентів цього 

університету близько 600 є студентами, які здобувають освіту без відриву від 

роботи. Це означає, що такі студенти мають гнучкий графік навчального 
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процесу, а також доступ до всіх навчальних матеріалів, у тому числі доступ до 

електронної бібліотеки, у зручний для них час. Викладач в такому форматі 

навчання в більшій мірі відіграє роль ментора або коуча. Особливістю навчання 

є поєднання теоретичного навчання на базі відповідних платформ (MOODLE 

тощо) та проведення тренінгових занять з «e-learning skills», а також 

відвідування семінарів, зустрічей та виконання групових занять в режимі 

реального часу. Це дозволяє формувати комунікаційні навички, вміння 

працювати в команді,  презентувати результати групової роботи. Таким чином, 

організація навчального процесу, постійна комунікація з викладачами та 

сокурсниками забезпечує високу якість надання такої освітньої послуги, 

достатній рівень знань та розвиток необхідних навичок. Як зазначають 

випускники програм, які отримали ступінь вищої освіти, навчаючись онлайн, 

такий формат забезпечив не лише можливість збереження робочого місця та 

відповідної оплати праці, а й отримання нових знань, вмінь та навичок, які дали 

поштовх для отримання нових посад, участі у цікавих проектів тощо. 

Узагальнюючи вищезазначене, можна сказати, що діюча концепція 

онлайн-освіти HILL у Kuninkainen campus Університету прикладних наук 

Сатакунта наочно демонструє реальне запровадження та реалізацію навчання 

протягом всього життя, зберігаючи при цьому відповідність стандартам та 

високу якість надання освітніх послуг.  

У порівнянні з Фінляндією, заклади вищої освіти України, в переважній 

більшості, знаходяться на етапі розбудови як дистанційної, так і дуальної 

освіти. З кожним роком збільшується кількість освітніх програм які 

реалізуються за дистанційною формою навчання, у тому числі і в закладах 

середньої освіти.  

Що стосується дуальної освіти, то, починаючи з 2019 року, 44 навчальні 

заклади вищої та професійно-технічної освіти стали учасниками пілотного 

проєкту з підготовки фахівців дуальної форми за 53 спеціальностями із 
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залученням провідних ІТ-компаній, підприємств банківської, конструкторської, 

продовольчої і аграрної сфер [14]. Реалізація такого підходу дозволить 

підвищити якість підготовки фахівця, що має цілісне уявлення про виробничі 

процеси і адаптованого до роботи після випуску з навчального закладу вищої 

або професійно-технічної освіти.  

Високі досягнення в освіті будь-якої держави, на мою думку, залежать від 

налагодженої взаємодії між усіма зацікавленими сторонами (стейкхолдерами). 

Основними стейхолдерами в освітньому процесі виступають: учні та студенти, 

викладачі, держава, бізнес-організації та компанії – потенційні роботодавці. 

Налагодження взаємодії між усіма стейкхолдерами, як на мене, повинно 

відбуватися на засадах саме стратегічного партнерства. Ця категорія 

найчастіше застосовується на рівні зовнішньоекономічної  та політичної 

діяльності як держави в цілому, так і конкретних організацій або компаній в ній 

зокрема. Головними засадами такого партнерства, в першу чергу, виступають 

наявність зацікавленості всіх сторін до співпраці, наявність спільних інтересів 

та готовність до пошуку компромісів у вирішенні поставлених питань 

[15, с. 64]. Не менш важливими принципами такого партнерства також є наявні 

дієвих механізмів реалізації такого формату співпраці та, безумовно, 

дотримання послідовності та обов’язковості дотримання виокремлених 

зобов’язань та самодисциплінованість.  

Держава відіграє значну роль в процесі становлення такої взаємодії. Саме 

наявність чіткої державної політики та безумовне її дотримання на всіх рівнях 

реалізації освітнього процесу є запорукою високої якості і, як результат, 

запорукою успішного становлення та професійного зростання кожного 

громадянина. Звичайно що підготовка фахівця, здатного виконувати певні види 

робіт, не може відбуватися окремо від ринку праці. Саме запити від 

безпосередніх роботодавців формують вектор розвитку та змістовне 

наповнення освітніх програм підготовки, які в подальшому реалізуються в 
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закладах освіти. На сьогодні значну кількість вітчизняних та зарубіжних 

публікацій присвячено питанню взаємодії в системі взаємовідносин «Освіта-

Бізнес-Держава». Чому саме бізнес? Економічний розвиток держави залежить, 

у тому числі, від діяльності підприємств, організацій, компаній. Успішність  

такої діяльності залежить від багатьох факторів. Однак я вважаю, що в основі 

знаходиться саме професіонал, здатний продукувати ідеї, розробляти механізми 

реалізації та втілювати їх в життя. І саме університети є тим інтелектуальним та 

професійним осередком, який здатен створити відповідну атмосферу та 

запропонувати нові нестандартні рішення та проєкти, які можуть бути 

реалізовані на базі компанії-партнера. 

Розглянемо систему освіти Фінляндії крізь призму категорії 

«стратегічного партнерства». Як зазначалось вище, вже на етапі навчання в 

школі відбувається налагодження співпраці на рівні «вчитель-учень». Це, в 

першу чергу, відбувається шляхом встановлення взаємовідносин на засадах 

цілковитою довіри та відповідальності кожного. Вчитель несе відповідальність 

за рівень своєї кваліфікації та якість надання освітньої послуги, в той час як 

учень відповідає за своє навчання та належне виконання поставлених завдань. 

Однак все це відбувається за рахунок підтримки з боку державних органів 

влади. У Фінляндії запроваджено дворівневе управління освітою. Розробкою 

загальної освітньої політики займається Міністерство освіти і культури, в той 

час як здійсненням цільових настанов в сфері освітньої політики займається 

Національне управління освіти Фінляндії [8, с. 12]. Зазначені державні органи 

спільно розробляють зміст та визначають методи навчання. На місцевому рівні 

управління освітою здійснюється місцевими органами влади – 

муніципалітетами або їх об’єднаннями. Фінансування освіти розділено між 

державою та муніципалітетами. Слід зазначити, що навіть приватні освітні 

заклади, частка яких в країні значно менше кількості державних, неухильно 

повинні дотримуватись визначених стандартів освіти та встановлених базових 
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навчальних планів, а також можуть отримувати фінансування від держави та 

муніципалітетів [8, с. 10]. Муніципалітети отримують фінансування від 

держави у вигляді дотацій, які встановлюються на законодавчому рівні та 

спрямовуються на освітні потреби, адже дошкільну та основну освіту 

визначено частиною їх базових послуг. Обсяг такого фінансування становить 

25 відсотків витрат [8, с. 11]. Основними чинниками, які впливають на обсяги 

такого фінансування, є наявна кількість дітей у віці від 6 до 15 років, що 

проживають у конкретному муніципалітеті, а також його особливостями. Для 

закладів освіти другого ступеня («upper secondary school») та професійних 

навчальних закладів («vocational school») також враховується кількість учнів у 

відповідному закладі. При цьому, муніципалітети мають змогу самостійно 

здійснювати розподіл отриманих від держави коштів, що надає певну 

автономію дій та можливість для розвитку. Також, вони мають змогу  

самостійно приймати рішення в питаннях складання місцевих навчальних 

планів та кадрової політики в закладах освіти. Муніципалітети, в свою чергу, 

делегують права прийняття рішень школам. Тобто, керівництво школи 

самостійно здійснюють підбір кадрів в залежності від потреб. А також, до 

сфери автономії школи в прийнятті рішень належить самостійне встановлення 

розкладу занять, визначення кількості учнів у класах та їх склад. Таким чином, 

школи мають змогу надавати освітні послуги із врахуванням своїх 

особливостей, організаційних принципів та стратегії розвитку, з обов’язковим 

дотриманням визначених законом основних функцій і вимог [8, с. 12]. 

Що стосується державної підтримки університетів, то Університети 

прикладних наук отримують базове фінансування, розрахунок якого засновано 

на затратах на підготовку одного студента, а також у вигляді фінансування 

виконання проєктів тощо. Слід зазначити, що наявний і такий вид державного 

фінансування як фінансування по результативності, що виступає стимулом для 
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розвитку та проведення досліджень академічними працівниками в 

університетах [8, с. 11]. 

Академічні університети Фінляндії можуть виступати незалежними 

суб’єктами як  публічного права, так і  фондами, заснованими на приватному 

праві. Однак, кожен такий університет співпрацює з Міністерством освіти і 

культури в частині визначення оперативних цілей та цілей задля досягнення 

якості, з врахуванням необхідних обсягів ресурсів, а також встановлення 

методів контролю та оцінювання їх досягнення. Академічні університети також 

фінансуються як з боку держави, так і додаткових зовнішніх надходжень. Слід 

зазначити, що викладачі, як і вчителі, мають достатній рівень автономії під час 

реалізації освітнього процесу. Вони мають змогу самостійно обирати форми і 

методи навчання та викладання, здійснювати підбір та рекомендацію 

навчальних матеріалів, літератури тощо. Тим самим створюються необхідні 

умови для розвитку творчого потенціалу самих викладачів, вдосконалення їх 

педагогічної та професійної майстерності. 

Надання такої автономії викладачам зумовлює і високі вимоги до 

кваліфікації самих освітян. Претендент на посаду вчителя в школі обов’язково 

повинен мати ступінь магістра. При цьому: вчитель молодших класів 

обов’язково повинен мати ступінь магістра педагогіки; вчитель перших шести 

класів основної школи викладає всі предмети в певному класі протягом всього 

періоду навчання; вчитель з сьомого по дев’ятий класи є спеціалістом з певного 

предмету, який він і  викладає; фахівці з корекційного та розвиваючого 

навчання повинні мати ступінь магістра зі спеціальної педагогіки у вигляді 

основного предмету або кваліфікацію, пов’язану з викладанням за корекційною 

або компенсаторною програмою [8, с. 24-25]. Викладачі університетів також 

повинні мати кваліфікацію не нижче ступеня магістра. При цьому, викладачі 

Університетів прикладних наук додатково повинні пройти педагогічну 

підготовку (не менше одного року) та, залежно від обійманню посади, мати 
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ступінь ліцензіата. Для викладачів Академічного університету встановлено 

вимогу наявності ступеня доктора або інший науковий ступінь. Слід також 

зазначити, що в системі фінської освіти окремі вимоги визначені і для 

управлінського персоналу. Так, директори шкіл повинні не тільки мати вищу 

освіту, кваліфікацію викладача та певний досвід роботи, а і сертифікат 

менеджера в сфері освіти або відповідне посвідчення. Щодо ректорів 

університетів - визначено наявність ступеня доктора (ліцензіата для 

університетів прикладних наук) або вчене звання професора [8, с. 25]. 

Таким чином, можна бачити, що система фінської освіти заснована на 

партнерських відносинах між державними органами влади та освітянською 

спільнотою, основною ціллю яких є створення необхідних умов для 

самореалізації всіх учасників освітнього процесу та забезпечення якості освіти 

на всіх визначених державою  рівнях. При цьому, бізнес не залишається 

осторонь. Університети прикладних наук також розвиваються у тісній співпраці 

з підприємствами, в першу чергу, свого міста. Наприклад, Університет 

прикладних наук Сатакунта реалізує на своїй базі 28 освітніх програм 

бакалаврського та магістерського рівнів. При цьому, в програмах підготовки 

враховуються особливості регіонального розташування. На офіційному веб-

сайті університету зазначено: «Each of our students will be employed, because our 

education is profiled in accordance with regional needs, and collaboration with the 

working life is extensive.», що в перекладі говорить про профільну 

спрямованість освітньої діяльності закладу відповідно до регіональних потреб 

та у тісній співпраці з роботодавцями. Підтвердженням цього слугує той 

факт,що  щорічно випусками Університету прикладних наук Сатакунта стають 

близько тисячі фахівців, 75 відсотків з яких, працевлаштовуються в регіоні  

Сатакунта [13]. Це відбувається саме завдяки співпраці університету з 

підприємствами міста,  оскільки програми укладаються з урахуванням потреб 

місцевих роботодавців. Університет прикладних наук Сатакунта співпрацює з 
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близько п’ятиста фінськими компаніями, представники яких активно 

залучаються та надають свою допомогу в реалізації перспективних ідей 

студентів, найчастіше вибираючи для себе нових співробітників ще на етапі їх 

навчання.  

В порівнянні з Фінляндією, налагодження зв’язків між освітянами та 

бізнес-структурами України також знаходиться в стадії розвитку. Однак, слід 

відзначити, що залучення представників роботодавців до освітнього процесу в 

останні роки стрімко набирає обертів, зокрема, завдяки державній політиці у 

сфері вищої освіти та визначеним критеріям щодо забезпечення якості вищої 

освіти. Все більше підприємств країни виходить на відкритий діалог з 

університетами задля спільного пошуку шляхів вдосконалення існуючих 

освітніх програм підготовки, їх адаптації до реальних вимог ринку праці та 

коригування їх змісту для розвитку необхідних компетентностей. Задля 

досягнення цієї мети щороку проводяться заходи різноманітного масштабу: 

Всеукраїнські бізнес-форуми та конференції, локальні зустрічі в рамках 

проведення семінарів, круглих столів  тощо на базі відповідних закладів вищої 

освіти, відвідування підприємств разом із студентами тощо. Результатами таких 

зустрічей, зазвичай, стає досягнення певних домовленостей (підписання 

договорів, меморандумів про співпрацю тощо), які в подальшому  реалізуються 

шляхом співпраці в частині організації практичної підготовки студентів та 

підвищення кваліфікації викладачів. На сьогодні все більшим попитом 

користуються такі види залучення роботодавців, як проведення конкурсів ідей, 

стартапів, де талановиті студенти можуть отримувати фінансування для 

втілення представлених ідей та проєктів. Чому це важливо? Тому що такий 

формат дає змогу розвивати творчий потенціал студентів, спонукати їх до 

пізнавальної та дослідницької діяльності за підтримки та консультуванні 

провідних фахівців певної галузі, і, як результат, комерціалізувати отримані 

результати. І на мою думку, саме університети мають виступати своєрідною 
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ареною для реалізації таких проєктів. Адже саме академічний персонал 

спонукає студентів до продукування якісно нових ідей та пошуку варіантів їх 

втілення, застосовуючи у навчальному процесі різні методи навчання та 

викладання.  Як бачимо із досвіду фінських університетів, частина 

фінансування їх діяльності залежить від реалізації грантових проєктів та 

досліджень, до яких активно залучаються як викладачі, так і здобувачі освіти.  

Таким чином, можна стверджувати, що  якість освіти має вплив на 

економічний розвиток країни.  Організація фінської системи освіти наочно 

показує, як встановивши чіткі загальнодержавні вимоги до освітніх стандартів 

та організації освітнього процесу, але при цьому, створивши умови для 

реалізації автономії в діяльності закладів освіти в цілому, та викладачів 

зокрема, із врахуванням особливостей та потреб регіону, можна досягти 

високого рівня розвитку в усіх сферах життя. Важливим питанням на шляху 

забезпечення якості освіти є залученням до освітнього процесу всіх 

зацікавлених сторін. Стратегічне партнерство між підприємствами та 

організаціями, які виступають потенційними роботодавцями та закладами 

вищої освіти може бути досягнуто шляхом налагодження комунікації між 

ключовими стейкхолдерами, одним з яких виступає саме держава. Встановлена 

державна політика та підтримка на усіх рівнях повинна полягати не лише у 

здійсненні фінансування освітніх установ, а й створенні сприятливих умов для 

організації та реалізації такого партнерства, в основі якого знаходиться 

взаємодовіра. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ І СТУДЕНТІВ: ВИКЛИКИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ 

 
 

Пандемія коронавірусу COVID-19, що поширилася на усі континенти, 

крім Антарктиди, визначила нові вектори розвитку світової спільноти та 
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соціальних інститутів. Сьогодні немає жодної сфери суспільного життя, яка б 

не зазнала впливу коронавірусної пандемії [2; 3; 5]. Очевидно, що сьогодні 

дистанційна освіта в Україні продемонструвала низку складних викликів для 

всіх учасників освітнього процесу – дефіцит якісного цифрового контенту та 

інтернет-покриття, особливо поза межами великого міста, труднощі організації 

онлайн-навчання, відсутність інформаційної компетентності тощо. 

Педагоги за короткий проміжок часу мали стати операторами, 

програмістами, активними користувачами соціальних мереж, перетворивши 

своє особисте реальне життя в суцільну віртуальну професійну діяльність. 

Студенти та учні під час дистанційних занять швидко стомлюються, тому що 

відсутні реальне спілкування, емоції, соціальні контакти, знижена активність. 

Дискусії щодо нової цифрової реальності і трансформацій соціальної сфери 

йдуть вже досить давно, проте в умовах пандемії ці зміни відчуваються з 

найбільшою гостротою, наприклад, відбувається переосмислення навчання як 

важливої соціальної практики. Прискорена «цифровізація» стає свого роду 

перевіркою на міцність викладачів, навчальних закладів, національних освітніх 

систем, і, що може бути найважливіше – здатності людства до кооперації в 

умовах великих викликів. При цьому найбільшу складність становить не лише 

відсутність інфраструктури або неготовність викладачів до освоєння технологій 

дистанційного навчання, а також радикальні зміни усталених моделей 

соціальної взаємодії – спілкування між студентами, учнями та 

викладачами/вчителями переходить у новий формат [1, 912 – 920]. 

Під час карантину важливим став доступ до інтернету і наявність 

цифрових пристроїв вдома, де перебувають викладачі та студенти. Згідно з 

опитуванням студентів близько 70% респондентів мають доступ до інтернету 

вдома, решта 30% студентів здійснюють доступ до інтернету за допомогою 

смартфону. 
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Не вистачає якісного україномовного освітнього контенту – єдиної 

освітньої онлайн платформи, що має бути наповнена електронними 

матеріалами. 

В умовах пандемії відбулося й відбувається “карантинне професійне 

вигорання”, оскільки більшість освітян не були готові до дистанційного 

навчання. Постало питання, як шукати і готувати матеріали, проводити заняття, 

екзамени, як вільно користувалися різними освітніми онлайн платформами, як 

зацікавити студентів\учнів, сконцентрувати їх увагу. Підготовка до 

дистанційних занять займає багато часу, тому що привернути увагу слухачів 

онлайн значно складніше, ніж у реальному житті [4]. До того ж, робота за 

комп’ютером – це виклик для здоров’я.  

Як бачимо, викладачу в таких реаліях доводиться конкурувати з добре 

організованим світом мас-медіа, тому інформаційна компетентність вчителя 

стає ключовим компонентом майстерності. Водночас, з’ясувалося, що 

дистанційне навчання, навіть добре організоване, не може повністю замінити 

безпосереднє спілкування з викладачем і в колективі. 

Аналізуючи функціонування дистанційного навчання у середніх 

навчальних закладах та вишах України під час карантину, констатуємо 

необхідність створити Національну електронну платформу освіти, яку ми поки 

що не запустили.  

На нашу думку, Міністерство освіти України має врахувати найкращий 

світовий досвід організації дистанційного навчання, наприклад, досвід 

організації дистанційного навчання у Фінляндії, де вища і середня ланки освіти 

пропонують для своїх учнів і студентів гнучку і добре структуровану 

дистанційну освіту.  

Сьогодні низка провідних фінських вузів надають можливість навчатися 

дистанційно своїм студентам, наприклад, University Of Helsinki, Lappeenranta 
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University of Technology, Haaga-Helia University of Applied Science,  Mikkeli 

University of Applied Sciences. 

У середній ланці фінської освіти вже кілька років функціонує цифрова 

платформа Wilma – місце офіційного спілкування фінських школярів, їх батьків 

і вчителів.  

Вагомою сильною стороною дистанційного навчання у Фінляндії є те, що 

під час карантину фінські муніципалітетиі громади забезпечують сім’ї учнів 

побутовою підтримкою та комп’ютерами [6]. 

Підсумовуючи вищезазначене, ми вважаємо, що досвід організації 

дистанційної освіти у Фінляндії може стати одним із найкращих прикладів  

впровадження дистанційного навчання у вищих та середніх освітніх закладах 

України. 
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КООРДИНАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ООП,РОЛЬ БАТЬКІВ ТА 
ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

 
 
Діти з особливими освітніми потребами (ООП) – це діти, навчання яких 

потребує додаткових ресурсів (спеціальних матеріалів, персоналу, 

фінансування).[5] 

Координація- погодження, зведення до відповідності, установлення 

взаємозв’язку, контакту в діяльності людей, між діями, поняттями тощо.[3] 

Навчання – це організована, двостороння діяльність, спрямована на 

максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого 

застосування отриманих знань, умінь і навичок на практиці.[4] Це дозволить 

систематизувати твердження координаційного навчання та надати йому чіткого 

обґрунтування. Тож координаційне навчання – це насамперед погодження, 
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встановлення взаємозв’язку, контакту в діяльності людей, що спрямований на 

максимальне засвоєння та усвідомлення  навчального матеріалу та 

застосування отриманих знань на практиці. Цьогорічним викликом для 

вчителів, учнів та батьків  стала  дистанційна освіта. Дистанційна освіта – це 

можливість навчатися та отримувати необхідні знання віддалено від 

навчального закладу в будь- який зручний час.[2] Звичайно, осторонь не могли 

залишитися учні з ООП.  Організувати  таку роботу набагато складніше, 

насамперед через неготовність батьків до постійної співпраці з вчителем, 

недостатнє технічне забезпечення,  неповне розуміння методів та прийомів  

навчання,  недостатньої обізнаності про особливості емоційно-вольової та 

когнітивної сфери даної  категорії школярів. Тож координатором під час 

дистанційного навчання виступає вчитель, він має налагодити тісну співпрацю 

з батьками, стати рівноцінними партнерами, надати необхідні інструменти, 

тобто знання та навчити користуватися ними на практиці. Від того, які чіткі, 

зрозумілі чи доступні будуть завдання, залежатиме успішність та швидкість 

засвоєння навчального матеріалу учнями з ООП. 

Всі учасники дистанційного навчання тісно між собою пов’язані і 

відіграють певні ролі в навчанні дитини.[1] Батьки встановлюють певний 

режим дня, ознайомлюють зі змінами у навчальній діяльності своїх дітей  та 

спостерігають за дотриманням етичних норм поведінки під час онлайн занять. 

Вони мимоволі стають асистентами своєї дитини, направляють, координують 

рухи, зосереджують. Наприклад, для дитини з ДЦП в 1 класі, можуть 

підтримувати руку під час написання букв або обведення певних контурів; на 

трудовому навчанні допомагають вирізати чи клеїти. Батьки мають розуміти, 

що гіперопіка під час уроку є недопустимою, адже дитина не захоче виконувати 

завдання, а буде чекати коли це зробить дорослий. Також учень має бути 

забезпечений усім необхідним до початку занять. І, на мою думку, основне -  

батьки мають бути спостережливими,  аналізувати динаміку розвитку, бачити 
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втомлюваність, мотивувати та заохочувати до навчання, організовувати 

щоденну діяльність своєї дитини. Щодо вчителя, то він виступає 

координатором усього навчання, основна роль якого є забезпечення освітнього 

процесу, виконання навчальної та індивідуальної програм. Він має доступно, 

лаконічно, у цікавій формі подавати навчальний матеріал., слідкувати за 

прогресом учня, об’єктивно оцінювати ( відповідно до критеріїв оцінювання 

учнів з ООП). Звичайно потрібно виділити час на додаткове онлайн 

спілкування з батьками, де має відбуватися конструктивний зворотній зв’язок 

(надає певні навчальні ресурси батькам: сайти, методичні рекомендації, 

технології виготовлення шаблонів, допоміжних матеріалів). Тож вчитель 

відповідає не лише за навчальну частину , але це і моральна підтримка 

дорослого у ситуації, що склалася. 

Таким чином, дистанційне навчання це синхронна координація, швидке 

опанування цифрових технологій, правильне розставлення пріоритетів та 

розприділення ролей, мобільність вчителя та батьків під час дистанційної 

освіти, що дозволить стати одною з ефективних засобів навчання, де діти з 

ООП матимуть позитивну динаміку та вмітимуть застосовувати отримані 

знання у практичній діяльності. 
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ЧЕТВЕРТА ПРОМИСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ: ВИКЛИКИ ДЛЯ СИСТЕМИ 

ОСВІТИ  

 

Освіта являє собою дуже складне і багатомірне суспільне 

явище.  Значення освіти для людини зокрема і для суспільства в цілому важко 

переоцінити. Це — сфера передачі, освоєння і перероблення знань, умінь, 

навичок, а також великого соціального досвіду. Важливим завданням системи 

освіти є підготовка нових поколінь для життя, підготовка суб’єктів соціальної 

дії для вирішення економічних, соціальних, культурних проблем, що стоять 

перед людством. 

Слід зазначити, що, з одного боку, освіта повинна забезпечувати 

подальший суспільний прогрес, бути його підґрунтям. З іншого боку, всі 

суспільні трансформації, які відбуваються, мають дуже вагомий вплив на 

систему освіти як таку. Можна констатувати, що сьогодні у світі набирає 

обертів Четверта промислова революція – так звана, Індустрія 4.0. У зв’язку з 

цим, реформування системи освіти, яке реалізується сьогодні в Україні, 

проходить на тлі революційних суспільних змін планетарного характеру. Таким 

чином, висвітлення питань адаптації національної системи освіти до викликів 

сьогодення є актуальним та важливим. 

У відомій статті швейцарського економіста професора Клауса 

Шваба, який є засновником і президентом Всесвітнього економічного форуму в 

Давосі, зазначається: «Ми стоїмо на порозі технічної революції, яка повністю 

змінить наш спосіб життя, роботи та комунікації. Нас чекає найбільша за всю 

історію людства трансформація — найбільша за масштабом і складністю. Ми 
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ще не знаємо, як саме відбудеться цей переворот, але вже ясно: відповідь на 

нього має бути відповідною за масштабом самої революції; повинні змінитися 

всі учасники глобальної політики, всі гравці, від приватних до державних 

секторів, повинні змінитися й академічний світ, і саме суспільство [1]. 

Індустрія 4.0 спирається на цифрову революцію в усіх сферах життя, 

яка триває з середини минулого століття.  Але сьогодні відбувається злиття 

технологій, стираються кордони матеріального, цифрового і біологічного світів. 

Четверта промислова революція зможе глобально підняти світовий рівень 

життя. Технологічні інновації зроблять переворот у виробництві, піднімуть 

його ефективність і продуктивність у рази. Але водночас нова революція, може 

і суттєво порушити роботу ринків праці. Автоматизація виробництва призведе 

до того, що машини витіснять з ринку праці безліч людей. Можливо, втім, що 

заміна працівників на машини в загальному приведе і до зростання кількості 

безпечних і добре оплачуваних професій. 

Характерні риси Четвертої революції є наступними:  експоненціальний 

розвиток завдяки глибоким глобальним взаємозв’язкам;  окрім сектору 

виробництва речей, суттєві зміни відбудуться також і у всьому секторі послуг з 

державним адмініструванням включно; сервілізація виробництва, тобто 

розмивання чіткого відокремлення витрат на продукт і на його обслуговування; 

створення більш ефективних нових моделей ведення бізнесу; зміни 

конкурентних позицій компаній і цілих регіонів; системний вплив на всі 

сторони суспільства в цілому [2].  

Безумовно, робоча сила повинна поступово адаптовуватися до 

радикальних змін у суспільному виробництві, які невдовзі очікуються.  Які ж 

ключові вимоги до робочої сили формує нова суспільна парадигма? Зміни у 

робочій силі випливають з нових вимог з боку «розумних» фабрик і заводів, і є 

наступними: широкий профіль, радше ніж вузькоспеціалізований; � відповідно, 

швидка адаптація до технологічних і організаційних змін; � для досягнення 
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успіху набувають вирішального значення як «холодні», так і «гарячі» здібності. 

Де під холодними здібностями розуміються технічні знання, здатність 

вирішувати складні задачі тощо; під гарячими – людські цінності, 

налагодження відношень, творчість, відповідальність, здатність 

пристосовуватися. 

Таким чином, система освіти на всіх рівнях повинна бути націлена на 

підготовку кадрів, які будуть мати необхідний багаж знань у сфері 

інформаційно-цифрових технологій (оскільки це – основа Індустрії 4.0.), які 

будуть мати у своєму арсеналі як багаж «hard skills», що буде витребуваним для 

успішного виконання певних професійних обов’язків, так і «soft skills», що 

дасть можливість бути гнучким, готовим до швидкого прийняття рішень, до 

ефективної адаптації. Важливою характеристикою робочої сили у майбутньому, 

що, в принципі, вже і сьогодні проявляється на ринку праці, є наявність 

універсальних компетентностей, здатність отримувати нові професійні знання, 

можливо, навіть, в іншій сфері діяльності, здатність навчатися протягом життя. 

В цьому контексті, дуже актуальною виглядає концепція університетської 

освіти - University of Learning [3, стор. 436]. В рамках такого підходу мова йде 

про те, що в ході навчання у закладах вищої освіти не лише здійснюється 

своєрідна ретрансляція надбання колективних знань, а, насамперед, 

розширення та перетворення цих знань відповідно до мінливого оточення. 

Яким же чином концепція University of Learning співвідноситься зі сферою 

універсальних компетентностей? В організації форм навчання, в тому 

числі й навчання в університеті, їх оптимальному поєднанні, найголовнішим є 

те, що вони повинні підготувати студентів до своєрідного опрацювання певних 

ситуацій в майбутньому. Парадоксальним є те, що ці ситуації дуже часто 

відрізняються від ситуацій та середовища, в яких тривала підготовка студентів. 

Ці майбутні ситуації є невідомими, а оскільки світ змінюється все швидше, 

майбутнє стає все менш передбачуване. Інструмент, який є в наявності в 
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університетів для підготовки студентів до непередбачуваного майбутнього – це 

поточні знання. Для кожної професії сукупність необхідних компетенцій 

повинні бути визначені й, як наслідок, затверджені навчальними закладами, які 

повинні контролювати наскільки вони розвивають ці компетенції у своїх 

випускниках. 

З іншого ж боку випускники стикатимуться з великою різноманітністю 

ситуацій у своєму професійному житті. Викладачі не можуть заздалегідь 

визначити цю різноманітність, вони й не повинні цього робити. Таким чином, 

студент повинен вчитися, перш за все, зосередженню на критичних аспектах 

професійних ситуацій. Можливість розпізнавання і зосередження уваги на 

таких критичних аспектах ситуацій та бачення моделей, що характеризують ці 

ситуації, є набагато більш цінною перевагою та цілісним набором 

компетентностей, ніж при підході, що базується лише на основі hard skills. Саме 

тому культивування в університетах навчання, що базується на грамотному 

поєднанні підходів з позиції універсальних та професійних компетентностей, 

спричинить результативні перетворення передусім у світогляді студента, які 

проектуватимуться і на професійну діяльність, і на наукову, і на інші сфери 

життя. Саме такі кадри будуть відповідати новим вимогам і викликам, які несе 

Індустрія 4.0. 
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ОСВІТНІ ІНОВАЦІЇ ТА ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА  
В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

 Сучасна соціально-економічна ситуація потребує суттєвих змін у всіх 

сферах суспільного життя та в освіті. Вимоги до сучасних освітніх установ були 

сформульовані в Законі України «Про освіту», де одним із головним питанням 

є стимулювання та розвиток інноваційних процесів. Реформування вищої 

освіти України передбачає розглядання розвитку вищої освіти у контексті 

тенденцій розвитку світових освітніх систем, у т.ч. європейських, тому 

підвищення кваліфікації українських освітян та поглиблення міжнародної 

співпраці в академічній та науковій галузі є важливою складовою розв’язання 

цих питань.  
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Розвиток системи вищої освіти передбачає вивчення і впровадження 

сучасних технологій та нових методів навчання. Інновації пов’язані із 

загальними процесами в суспільстві, глобалізацією та інтеграцією. Інноваційна 

діяльність в Україні передбачена Законом України «Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні», Державною програмою прогнозування 

науково-технологічного та інноваційного розвитку. Інновації в світі є 

закономірним явищем, динамічним за характером і розвивальним за 

результатами, їх запровадження дозволяє вирішити суперечності між 

традиційною системою і потребами в якісно новій освіті. Сутнісною ознакою 

інновації є її здатність впливати на загальний рівень професійної діяльності 

викладача, розширювати інноваційне поле освітнього середовища у вищому 

навчальному закладі. Розвиток інновації залежить від того, наскільки 

середовище потребує нової ідеї. Інновації в світі – це процес творення, 

запровадження та поширення в освітній практиці нових ідей, засобів, 

педагогічних та управлінських технологій, в результаті яких підвищуються 

показники досягнень структурних компонентів освіти [1]. 

Освіта за своїм змістом, формами і методами є змінною, оскільки вона 

має реагувати на нові цивілізаційні виклики, суспільні реалії, враховуючи 

тенденції, перспективи розвитку людства, національного буття однак 

оновлення навчально-виховної практики відстає від темпів цивілізаційного 

розвитку, соціальних вимог до неї. 

Пріоритетними освітніми інноваціями у ВНЗ є: впровадження в 

навчальний процес модульного навчання та рейтингової системи контролю 

знань; система дистанційного навчання; комп’ютеризація бібліотеки з 

використанням програм електронного каталогу та створення фонду 

електронних навчальних та навчально-методичних матеріалів; електронна 

система управління діяльністю навчального закладу та навчальним процесом.  
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У навчальному процесі повинні використовуватися різноманітні 

інноваційні педагогічні методики, основою яких є інтерактивність та 

максимальна наближеність до реальної професійної діяльності майбутнього 

фахівця: імітаційні технології; технологія «кейс-метод»; методика 

відеотренінгу; комп’ютерне моделювання; інтерактивні технології; технології 

колективно-групового навчання; технології ситуативного моделювання; 

технології  опрацювання дискусійних питань; проектна технологія; 

інформаційні технології; технології диференційованого навчання; 

текстоцентрична технологія навчання. 

Стаття 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» 

містить визначення поняття академічної доброчесності як сукупність етичних 

принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники 

освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової 

(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання 

та/або наукових (творчих) досягнень. Також визначено, що передбачено 

дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, 

науковими працівниками та здобувачами освіти [2]. Це є важливим фактором в 

боротьбі з порушенням академічної доброчесності. 

Важливим інструментом для успішної інтеграції українських освітян та 

науковців у міжнародний науковий простір є імплементація принципів 

академічної доброчесності в освітнє та наукове середовище України, оскільки 

це процес виконання державою міжнародно-правових норм, який відбувається 

як на стадії нормотворчості, так і на стадії реалізації, в тому числі застосування         

права [3]. 

Академічна доброчесність починається з академічної культури, яка не 

може бути перенесена чи запозичена. Як правило, вона вистраждана ціною 

спроб і помилок, ціною постійної комунікації та саморефлексії університетської 
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спільноти над собою і своїм проектом. Вона не є раз і назавжди сформованою і 

сталою, а потребує постійного оновлення і підживлення [4, с. 49]. 

З низкою інноваційних форм організації навчального процесу, технології 

навчання нерозривно пов’язані із створенням у ВНЗ інноваційного 

інструментарію творчої діяльності студентів і викладачів, тобто матеріально-

технічного забезпечення. Пріоритетне значення при цьому мають комп’ютерні 

класи з доступом в Інтернет, оскільки використання комп’ютерів у навчанні, 

дослідженні, контролі та самоконтролі необхідно в умовах інтенсивних 

інноваційних технологій навчання.  

Дистанційна освіта – це можливість навчатися та отримувати необхідні 

знання віддалено від навчального закладу в будь який зручний час. Положення 

про дистанційну освіту та Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні 

регулює права та обов’язки учасників навчального процесу. Дистанційно в 

Україні можуть навчатися громадяни, які мають середню, професійну, вищу 

освіту, а також ті, що мають можливість виконувати дистанційно необхідні 

завдання за допомогою освітніх технологій. Процес навчання побудований на 

використанні різних комунікаційних засобів. По закінченню навчання студенти 

отримають відповідні сертифікати [5].  

Моделі дистанційного навчання: на базі самостійного вивчення 

матеріалу; навчання в університеті; співпраця навчальних закладів; автономні 

навчальні системи; автономні освітні установи; дистанційне навчання з 

використанням мультимедійних програм. 

Дистанційне навчання – це форма навчання з використанням 

комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, які забезпечуючи інтерактивну 

взаємодію викладачів та студентів на різних етапах навчання і самостійну 

роботу з матеріалами інформаційної мережі.  

У наш час в умовах економічних відносин і жорсткої конкуренції на 

ринку праці особливе значення мають значення,  навички та досвід, тому що 
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фахівець – це людина, яка вільно володіє сучасними інформаційними 

технологіями,  постійно підвищує і вдосконалює свій професійний рівень.  

Придбання нових знань і навичок,  практично корисних і застосовуваних у 

роботі в епоху інформаційного суспільства значно розширює можливості 

самореалізації  і сприяє кар’єрному росту. 
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КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФІНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ З 
ПОГЛЯДУ УКРАЇНСЬКОГО ВИКЛАДАЧА 

 

Останніми роками у різних публікаціях, у ЗМІ та на сторінках Інтернету 

часто можна бачити інформацію про те, що освіта у Фінляндії є найбільш 

ефективною у світі, а її заклади освіти різних рівнів посідають найвищі 

сходинки у різноманітних рейтингах. І, зрозуміло, що викладачу українського 

закладу освіти та працівнику державної служби освіти й, навіть, пересічному 

громадянину, цікаво знати, у чому ж криється секрет такої успішності. Саме 

тому, автор вирішив присвятити дане дослідження висвітленню суті ключових 

рис фінської системи освіти та дати своє бачення того, наскільки наведені 

аспекти відрізняються від таких же в Україні, у закладах освіти різних рівнів. 

Так, вивчення друкованих матеріалів і тих матеріалів, що містяться на 

сторінках Інтернету, спілкування з фінськими колегами, а також спілкування з 

українськими колегами, які також займалися питаннями вивчення сутності 

фінської системи освіти, дали можливість виокремити наступні ключові 

особливості системи освіти у Фінляндії, які відсутні в Україні: 

ü «Освіта – пріоритет національної політики» − це головний лозунг Фінляндії, 

який реалізується у вигляді високого поціновування освіти в країні як 

основного фактора її успіху, глибокої віри в освіту та силу знань як частини 

самосприйняття та національної самосвідомості, розгляду освіти в якості 

основного способу вирішення проблем, зумовлених глобалізацією, а також у 

вигляді багатьох інших аспектів; 
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разом з тим, педагогічна освіта дуже популярна в країні, свідченням чого є 

постійно високі «конкурси» абітурієнтів під час вступу на педагогічні 

спеціальності; 

ü освіта у Фінляндії здійснюється під гаслом «Освіта для усіх протягом усього 

життя», а у структурі освіти чітко виокремлюється блок «додаткова освіта 

для дорослих», який реалізується шляхом впровадження роботи освітніх 

центрів для дорослих, народних та літніх університетів, учбових центрів й 

спортивних інститутів; і тут можна зауважити про те, що така ланка освіти 

як така в Україні не існує, за винятком існуючих курсів перепідготовки 

кадрів та курсів підвищення кваліфікації для працюючих громадян, які 

разом мало нагадують такий блок фінської системи; 

ü дитячі садочки у Фінляндії отримують значну фінансову підтримку держави, 

а розмір оплати за перебування дитини у садочку залежить від доходів 

родини, чого не можна сказати про існування закладів цього типу в Україні; 

ü у структурі дошкільної освіти Фінляндії існує така категорія як «заклади 

дошкільної освіти для шестирічних дітей», які функціонують у центрах 

денного перебування або у школах, та які займаються підготовкою дітей до 

школи, розвитком соціальних навиків у них й формуванням здорової 

самооцінки; 

ü цікавим є те, що у структурі середньої освіти існує базова середня освіта для 

дорослих, зокрема, для іммігрантів, чого немає не теренах України; 

ü у базовій середній освіті заклади освіти, які в основному представляють 

муніципалітети, створюють власні учбові програми та індивідуальні плани з 

урахуванням вимог державного учбового плану (дотримання визначеного 

рівня та об’єму викладання певних предметів для усіх школярів по усій 

країні); тим не менше система дозволяє вносити локальні зміни та 

доповнення до державного учбового плану; 
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ü кожна дитина та молода людина, яка навчається у закладах освіти Фінляндії, 

починаючи від рівня дитячого садочка та закінчуючи рівнем гімназії й 

професійно-технічних закладів освіти, отримує щоденно й безкоштовно 

повноцінний обід (у тому числі, надається вегетаріанська, органічна їжа та 

екологічно нешкідливі продукти харчування); такий прийом їжі 

розцінюється, крім того, як дієвий спосіб навчання дітей основам здорового 

способу життя, харчування та правил поведінки (основам етикету); 

також безкоштовно (надається за кошти муніципалітетів) діти у школах 

отримують різне канцелярське приладдя, необхідне для роботи на уроках та 

для виконання різних завдань; 

ü школярі навчаються та виховуються у атмосфері спільності, єдності, 

рівноправ’я й тісного взаємозв’язку з природою; так, вони мають 

можливість буквально кожної перерви між уроками, за будь яких погодних 

умов, вийти на вулицю (у шкільний двір) подихати свіжим повітрям та, 

врешті, розім’ятися після навчання у класній кімнаті; 

ü цікавим є т.зв. «проектне навчання», яке реалізується шляхом «руйнування 

бар’єрів» між різноманітними навчальними предметами, та вчить школярів 

пошуку, аналізу й обробці отриманої інформації; прикладом такого навчання 

є, скажімо, тиждень/семестр/навчальний рік «води», що означає розгляд тем 

різних предметів на прикладі явищ, що пов’язані із водою, або мають місце у 

водному середовищі; 

ü існує відносна «свобода» учнів, що прояв має у тому, що домашні завдання 

можуть задаватися їм на цілий тиждень, видаватися учневі у понеділок, 

залишаючи йому свободу дій та вибору прийнятного часу на його 

виконання; таким чином, ступінь довіри вчителя фінської системи освіти до 

учня є доволі високим, що також спрямовано на формування свідомої та 

відповідальної особистості суспільства; 
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ü однозначно відмінним (з погляду українського викладача) у фінській системі 

освіти є наявність середньої освіти другого ступеня, зокрема, можливість 

учнів по закінченню загальноосвітньої школи продовжити навчання у 

гімназії (не є синонімічним до гімназій в Україні), або професійно-

технічному закладі освіти; так, у гімназії учні отримують більш глибоку 

загальну освіту та мають можливість знайомства із академічними 

предметами; по закінченню такого закладу освіти учні складають єдиний 

державний іспит, який дає право на вступ до закладу вищої освіти; 

ü у вищій освіті також існує значна фінансова та соціальна підтримка, 

зокрема, підтримка студентів з боку держави; це прояв має у вигляді 

існуючої можливості отримувати фінансову допомогу, субсидії на 

проживання, їжу по доступних цінах, знижки на громадський транспорт, 

медичні та інші послуги; 

ü у післядипломній освіті Фінляндії існує можливість, окрім ступеня доктора 

наук, отримувати ступінь ліцензіата. 

Таким чином, підсумовуючи наведені приклади ключових особливостей 

системи освіти у Фінляндії, яких немає в Україні, можна зауважити про те, що 

структура освіти у Фінляндії є відмінною (наприклад, наявна середня освіта 

другого ступеня), а сама освіта справді реалізується для людей різного віку та 

різного соціального статусу і достатку, на однаково високому та, в той же час, 

прийнятно доступному рівні; значною є підтримка (як фінансова, так і 

нормативно-правова) держави закладів освіти різних рівнів, що, як відомо, є чи 

не найпершим і найважливішим аспектом успішності усієї справи (справи 

освіти та виховання) у цілому. Разом з тим, заклади освіти мають і певний 

рівень автономності, що прояв має у вигляді існуючої можливості укладати 

власні індивідуальні плани, вносити локальні зміни та доповнення до 

державного плану. Високим є ступінь довіри до учня, що безумовно 
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якнайкраще сприяє формуванню свідомої та відповідальної особистості – 

успішного громадянина своєї країни. 
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INNOVATIONS IN EDUCATION: CHALLENGES 2020 
 
 

Having caused a massive disruption of education systems all over the world, 

the pandemic of COVID-19 is affecting both learners and educators. According to the 

data presented by the UN, 94% of the former are exposed to the influence of closing 

various learning spaces [6]. As any other crises, the current one has made the existing 

problems, such as the digital divide and pre-existing disparities in the educational 

sector, insufficient financing in many countries or technophobia, more obvious. 

Nonetheless, as any predicament might present opportunities, the pandemic has 

stimulated innovation within the education sector as societies mobilized to address 

the immediate challenge.  

The analysis of printed and electronic sources as well as the survey held among 

teachers and students enabled us to define the following most frequently mentioned 

challenges faced by the participants of the educational process: 1) reduced 

educational opportunities for the most vulnerable categories of population (people 

with disabilities, residents of rural areas, refugees and forcibly displaced individuals, 

marginalized groups) [4]; 2) increased workload and stress, not only for students and 

teachers, but for guardians as well [2]; 3) uncertainty and isolation [1]; 4) difficulties 
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in measuring and validating learning success [7]; 5) lack of computer skills or/and 

adequate information and communication technology [8].  

Keeping in mind the mentioned challenges, it is worth mentioning that because 

of the far-reaching and global influence, the pandemic of COVID-19 has provided 

important insights into how the technology can help to adapt the learning processes in 

difficult times ensuring the continued access to education and supporting students 

who are physically displaced from their educational settings. While being quite 

spread in European countries even before the lockdown, distance education became 

fairly new for Ukrainians in March 2020 forcing thousands of our citizens to shift to a 

different way of acquiring knowledge. The innovative approaches implemented to 

support the education and training continuity ranged from television to online 

resources such as Moodle, Google Classroom, Skype and Zoom. The problems which 

are still to be addressed after the beginning of the new academic year are, however, 

the assessment of the knowledge gained in this way and the possibility to use digital 

textbooks for students. 

As for the increased workload and stress for the participants of digital 

educational process, it was solved differently depending on the country. In Ukraine, 

not much attention was paid on the governmental level to the possible burnout of 

teachers and their motivation, as well as the need for pupils’ and students’ 

socialization. Nonetheless, almost every educational institution was trying to hold 

informal online events for both categories, including online tea parties, language 

clubs and workouts. The experience of Finland could be a good example in 

addressing the mentioned issue as the strategy was presented on the state level and 

included clear guidelines for educators and educational institutions management [9]. 

Undoubtedly, educators could be currently seen as superheroes as many of 

them had to address the challenges of shifting to online learning on a really tight 

schedule. The majority combined teaching with bridging their own gaps in computer 

technologies and mastering different digital tools. However, The Organisation for 
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Economic Co-operation and Development (OECD) reports that only 65% of 

teenagers attend schools the school principals of which believe that their academic 

staff have the necessary technical and pedagogical skills to integrate digital devices in 

the instruction process [5]. The mentioned statistics highlights the fact that the needs 

for training are enormous and should be covered not only individually by the 

educators but on the state level.  

The digital divide, which is uneven distribution in the access to, use of, or the 

impact of information and communications technologies, became even more obvious 

during the pandemic as the internet coverage and the possibility to provide every 

participant of the educational process with a device really depends on the economic 

situation in the country. The examples of overcoming the obstacle observed in the 

affluent world included granting lower-income or marginalized households an 

opportunity to use computers provided by the educational institutions free of charge 

[3]. As for poorer states, according to the data presented by the UNICEF, multiple 

delivery channels enabled educators to reach all learners. The channels included 

television and radio broadcasting, and take-home packages [8].  

Thus, despite the fact that the academic process adjusted to the conditions of 

the pandemic during the previous academic year, the following issues should be taken 

into account globally: focusing on providing equal opportunities in education and 

bridging digital divide; devising a clear strategy of implementing online and blended 

learning to reduce stress and uncertainty; supporting the academic staff as technology 

is used to amplify their work but is not likely to replace educators in the foreseeable 

future. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ  В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

УКРАЇНИ 
 

Швидкі зміни в суспільстві зумовлюють необхідність постійної роботи 

над собою кожної людини. Особливо актуальним це питання є для педагога як 

фахівця, фасилітатора змін, транслятора нових ідей, мобільного консультанта 

учнів. Зважаючи на це, перед сучасним учителем постають завдання з 

оптимального поєднання форм, методів, засобів, прийомів побудови процесу 

навчання, мотивування вихованців до стійкого інтересу щодо переосмислення 

інформації та нових форм її подання, критичного мислення, у постійній єдності 

суб’єктів освітньої діяльності у трисуб’єктній моделі активної взаємодії. 

Значні можливості в технополізованому світі перед учителем відкриває 

інформаційне середовище, створюючи передумови для розроблення 

електронних засобів навчального призначення, за умов обмеженого наявного 

навчально-методичного забезпечення, що, у свою чергу, спрямовано на 

формування навичок роботи з комп’ютерними й інформаційно-

комунікаційними технологіями учасників освітнього процесу [1]. 

Питання інформатизації освіти й навчального середовища, застосування 

комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій, формування 

інформаційної компетентності у своїх працях розглядали: Б. Гершунський, 

М. Грузман, А. Гуржій, М. Камедія, Д. Корчевський, Ю. Машбиц, Й. Ривкінд, 

В. Тарадайник, В. Шакотько та ін. [3]. 

Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій 

визначається удосконаленням системи національної освіти; зумовленістю таких 
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стратегічних ліній, як інформаційна спрямованість змісту навчання; викликами 

часу, зокрема в сучасний карантинний період, що особливо актуалізувало 

питання інформатизації освітнього процесу в Україні, як і в більшості країн 

світу. 

Однією з основних цілей розвитку інформаційного суспільства в 

Україні є забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності населення. 

На виконання поставленої мети спрямовані завдання - створення системи 

освіти, орієнтованої у формуванні компетентного, всебічно розвиненого 

випускника на використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

сукупності методів, прийомів, націлених на підготовку особистості 

інформаційного суспільства, формування дослідницьких умінь і роботи з 

інформацією, розвиток комунікаційних здібностей, вибір оптимальних рішень, 

забезпечення великим обсягом інформації та модифікованими формами подачі 

засобами комунікації, висвітлення чого й становить мету нашої статті.  

Навчання за допомогою комп’ютера та інформаційно-комунікаційних 

технологій упевнено торує шлях у методиці навчання. Застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні – одна з методологічних 

проблем сьогодення. Навчання за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій є ефективним під час вивчення всіх шкільних курсів, адже сприяє 

унаочненню програмового матеріалу, кращому розумінню та засвоєнню 

абстрактних понять, формуванню в учнів практичних умінь просторової 

орієнтації, навичок віртуалізації, візуалізації [2]. 

Сучасний урок у школі неможливо уявити без використання 

інформаційно-комунікаційних технологій, учителю дедалі складніше 

вдосконалювати освітній процес без використання комп’ютера як засобу 

навчання. Урок із застосуванням мультимедійних технологій стає цікавішим 

для учнів, а отже, ефективнішим для засвоєння знань, відпрацювання умінь та 

набуття навичок, формування мотиваційних установок. 
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Динамічний розвиток інформаційних та комунікаційних технологій 

відкриває людству нові можливості в освіті, висуваючи натомість нові вимоги 

до навчання. Розвиток так званого інформаційного простору вимагає від 

сучасної школи модифікації окремих аспектів її діяльності, які вже не 

задовольняють усіх потреб інформаційного суспільства. Нині учні мають бути 

не лише ознайомлені з таким поняттям, як презентація, а вміти її будувати та 

модифікувати; не лише орієнтуватися в тому, що таке QR-код, а усвідомлювати 

його значення та вміти створювати й інтерпретувати; не тільки розумітися у 

просторових поняттях, а й уміти конструювати просторові моделі за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій; не лише знати, що таке інтернет-

ресурси, а використовувати їх у власній освітній діяльності, що, у свою чергу, 

доцільно постійно використовувати вчителями на уроках з метою осучаснення 

процесу навчання, задоволення потреб учнів, зокрема щодо роботи з 

електронними засобами навчального призначення [3]. 

Використання навчальних презентацій, на нашу думку, є доцільним на 

будь-якому етапі уроку з метою осучаснення процесу навчання, 

урізноманітнення засобів навчання, реалізації компетентнісно орієнтованого 

підходу в навчанні. Тож важливим аспектом роботи вчителя за цим напрямом є 

навчання учнів із підготовки, побудови, проведення презентації, що сприяє 

формуванню в них критичного мислення, уміння виступати перед аудиторією, 

коротко формулювати думку, структурувати доповідь, використовувати різні 

мультимедійні засоби й можливості  для ілюстрування ідеї, гіпотези, висновків. 

Це сприяє формуванню в учнів навичок стисло, чітко, зручно для ефективної 

інтерпретації, представляти результати досліджень за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій, майндмеппінг-софту, хотлисту, 

мультимедіа скрепбуку, бук-трейлерів, вдало дібраних діаграм і графіків, 

переконливих фактів для віртуальної демонстрації процесів, явищ тощо [1]. 
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Істотне зростання обсягу знань позначається на обсягах інформаційної 

складової процесу навчання, у свою чергу, потребуючи розвитку й модернізації 

методів трансляції за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій та в 

змісті навчання, зокрема в текстах навчальних програм, підручників тощо. 

У такий спосіб, зважаючи на попит на ринку праці з 

практикоорієнтованих професій та на реалії сьогодення щодо потреб у 

фахівцях, котрі мають знання різних споріднених тем суміжних навчальних 

предметів на основі інтеграції знань, у реальних життєвих ситуаціях здатні 

швидко та фахово розв’язувати проблеми, виконувати проблемні завдання із 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, актуалізується 

питання інформатизації освітнього середовища. 

Отже, сучасні прогресивні тенденції в освіті, зокрема компетентнісний 

підхід, зорієнтовують суб’єктів освітньої діяльності на багатоаспектну 

різнобічну змістову інтеграцію, розроблення та використання нових засобів 

навчання, використання інтегрованих форм роботи, за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій, електронних засобів навчального 

призначення, педагогічних програмних засобів, гео-інформаційних систем, які 

відображають динамізм нової наукової парадигми та педагогічної думки, 

синтезують багатогранність їх внутрішніх зв’язків і взаємозалежностей [2]. 
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  2020 р. увійде в історію як час  всебічного осмислення того, що 

сталося в світовій системі вищої освіти внаслідок пандемії коронавируса, також 

прогнозів про кардинальні зміни в ній найближчим часом і в перспективі. 

Ситуація з пандемією повсюдно розвивалася так швидко і була настільки 

безпрецедентною, що ні у кого не було можливості скористатися чиїмось 

досвідом для подолання проблем, пов'язаних з необхідністю самоізоляції, 

такого досвіду ще не було в природі. Керівники освіти в самих різних куточках 

Землі майже одномоментно виявилися перед складним вибором: спробувати 

перевести освітні процеси в онлайн-середовище або поставити навчання «на 

паузу», тимчасово припинивши діяльність установ. Пішовши по першому 

шляху, країни в більшості випадків стикаються з цілою низкою загальних 

проблем - відмінностями в доступності каналів зв'язку, недоліком обладнання та 

програмного забезпечення, дорожнечею телекомунікаційних послуг.  Вузам 

різних країн, регіонів і міст доводилося приймати рішення на свій страх і ризик.  

Сьогодні ми бачимо, що в чомусь вони дивним чином збігалися, в чомусь мали 
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протилежні.  В якихось своїх рішеннях і діях університети не впевнені досі.  

Тому порівнювати і аналізувати світовий досвід потрібно хоча б для того, щоб 

утвердитися у власних відповідях на виклики глобальної кризи або терміново їх 

коригувати.  Тим більше, що до загальної перемоги над COVID-19 ще досить 

далеко. 

  Крім того, публічний дискурс на цю тему є свого роду соціальним 

конструюванням, в процесі якого народжуються можливі сценарії майбутнього 

вищої освіти.  Ці сценарії можуть стати стратегіями реальних дій як окремих 

університетів, так і світової вузівської системи в цілому. 

 До теперішнього моменту в потоці статей про ситуацію в світовому вищу 

освіту чітко намітився ряд тем: нові вектори інтернаціоналізації та бізнес-

моделі для вузів;  гібридне навчання в майбутньому;  новий підхід до 

суспільних і гуманітарних наук в ситуації кризи;  класичний університет в 

кризовий та посткризовий період;  роль «пандемічного» кризи, як такого, в 

трансформації вищої освіти [3, c 11]. І, як можна здогадатися, кожна з цих тем 

обговорюється як оптимістично, так і песимістично налаштованими експертами 

в залежності від того, є вони «технократами» або «гуманітаріями»;  чи 

становлять вони топові вузи світових рейтингів чи ні і т. д. Якщо ми говоримо 

про інтернаціоналізацію освіти, то її головними складовими були це навчання за 

кордоном і академічна мобільність. Після оголошення карантину ці дві складові 

зіткнулися з новою реальністю, у березні було оголошено про зупинення 

фінансування багатьох стипендіальних програм, грантів. Учасники цих програм 

перебуваючи в різних країнах світу, були змушені повертатися додому, 

залишивши незавершеними свої дослідницькі проекти.  Багато при цьому 

втратили свої доходи від підробітків, житло і медичні страховки [3, c.12] 

 Фактично, зараз навчання за кордоном повністю зупинена.   І можливість 

її відновлення восени залишається під великим питанням, оскільки в разі якщо 

якісь закордонні навчальні заклади та будуть готові восени прийняти у себе 
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іноземних студентів, то багато проблем ще не встигнуть вирішитися до цього 

часу.  

 Наступний вектор дискусії, щодо ситуації в освіті у зв’язку із пандемією 

це цифрова освіта. Дискусії про нову цифрову реальність і трансформації 

соціальної сфери йдуть вже досить давно, проте саме зараз ці зміни 

відчуваються з найбільшою гостротою.  Буквально на очах відбувається 

переосмислення навчання як важливої соціальної практики.  Прискорена 

цифровізація стає свого роду перевіркою на міцність викладачів, навчальних 

закладів, національних освітніх систем, і, що може бути найважливіше - 

здатності людства до кооперації в умовах великих викликів. 

      Поки абсолютно неясно, який досвід з цього вимушеного стрімкої 

цифровізації вдасться винести і кожного окремого закладу освіти, і всій системі 

освіти, і всім нам, в тій або іншій якості стикаються здебільшого з цією 

системою і тією новою соціальною реальністю, яка формується навколо неї  у 

зв'язку з пандемією. Можливо, саме зараз для інститутів освіти і всього 

суспільства складаються найбільш сприятливі умови для вироблення 

комплексних стратегій розвитку. Певна  пауза, викликана тимчасовою 

ізоляцією, дозволить по-новому поглянути на те, що  можна вважати 

серцевиною сучасної освіти, краще зрозуміти, які завдання  ми  ставимо перед 

нею на найближче майбутнє. 

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Андрушкевич Ф. Польський «освітній прорив» та його значення для 

українських освітніх інновацій / Фабіан Андрушкевич // Вища освіта України. – 

2010. – № 4. – С. 103–108.  

2.Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти:[- монографія] / 

Валерій Юхимович Биков. – К.: Атіка, 2008. – 684 с.  



 61 

3.Худзик Дж.К Интеграция интернационализации ХХІ века в 

институциональное управление и университетское лидерство. Международное 

высшее образование. Основные тенденции. Специальный выпуск.83. 2016.С.11-

12. 

 

 

 

 

 

Сирова Ю. В. 
 к. пед. н., викладач каф. теорії та методики дошкільної освіти 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради  

Колосова С. В. 
к. пед. н., викладач каф. теорії та методики дошкільної освіти 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради  

 
 
 

ВАРІАТИВНІСТЬ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
 

В умовах пандемії перед педагогами постала проблема якісної організації 

дистанційної освіти та адаптування інформаційно-комунікаційних технологій 

в освітній процес. У зв’язку з цим, серед пріоритетних цілей розвитку 

інноваційного освітнього середовища, виступає проблема створення системи 

освіти, орієнтованої на використання інноваційних інформаційних технологій 

в процесі організації електронного навчання. Особливої актуальності набуває 

оптимізація та систематизація форм організації дистанційного навчання, які 

забезпечать своєчасну комунікацію та поширення інформації серед здобувачів 

освіти. 
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Проблемі організації дистанційного навчання присвячені наукові праці 

Андрєєвої О., Букач А., Вороновської Л., Олійника В., Ручинської Н, 

Шуневича Б. Науковці зазначають, що організація дистанційного навчання 

сприяє розвитку самоорганізації, самодисципліни, самореалізації здобувачів 

освіти, а також підвищенню рівня професійної компетентності педагогів. 

Вороновська Л., зазначає, що дистанційне навчання ‒ це сукупність 

педагогічних та інформаційно-комунікативних технологій, що забезпечують 

інтерактивну взаємодію студентів і викладача в процесі навчання з метою 

якісної підтримки самостійної роботи студентів [2, с.84].  

Дистанційне навчання організовується засобами технічних інструментів 

та ресурсів: мережа інтернет (інформаційні освітні ресурси, навчальні 

платформи, системи керування контентом, персональні сайти та персональні 

сторінки викладачів, соціальні веб-сервіси тощо); медіапростір, телефонний 

зв'язок.  

Аналіз наукових публікацій свідчить, що широкого використання серед 

освітян набула платформа Moodle, перевагами користування, якою є 

безкоштовний доступ, зручність та простота використання; можливість 

редагувати та змінювати програмний код відповідно до потреб; можливість 

вчитися і викладати в асинхронному режимі; брати участь в онлайн заняттях; 

проходити мережне тестування; проводити дослідження [3, с. 142]. 

Також поширення серед педагогів в період дистанційного навчання 

набули застосування цифрових інструментів Google. В освітній діяльності 

популярності набули віртуальні кімнати Google Classroom. Дослідниця А. Букач 

вважає, що ресурс Google Classroom дозволяє об’єднати учасників 

у захищеному середовищі, поширити інформацію, отримати зворотній зв’язок, 

взаємодіяти, підтримувати й супроводжувати спільну діяльність, може 

допомогти організувати віртуальну кімнату для роботи над будь-яким 
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проектом, взаємодії колег, учасників творчих осередків  навчального процесу 

[1, с. 10]. 

Поширеними стали опитування через гул форми та Mentimeter, дані 

інструменти сприяють збору та обробці інформації, проведення опитувань та 

тестувань.  

За допомогою сервісу ZOOM  зручно організовувати он-лайн лекції та 

вебінари, проводити іспити та заліки. 

Отже, якісно організоване дистанційне навчання виступає вагомою 

складовою інноваційного освітнього середовища, що сприяє удосконаленню 

навчальної діяльності, вдосконаленню та розвитку освітніх програм, підвищує 

рівень мобільності як студентів так і викладачів.  
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Науковці Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» опублікували матеріали 

короткострокового прогнозу щодо розповсюдження та кількості 

захворюваності на COVID-19 в Україні та місті Києві [1]. Для недопущення 

поширення COVID - 19 усі здобувачі освіти у КПІ імені Ігоря Сікорського до 21 

вересня навчатимуться дистанційно [2, с.1] (Наказ 7/14821.08.2020 року [3, 

с.1]). Такі міри керівництво більшості вузів по всій Україні приймають для 

збереження здоров’я студентів та науково-педагогічних працівників, адже 

здоров’я, безпека та благополуччя студентів, співробітників та партнерів є, і 

залишається, пріоритетом номер один, зокрема, для керівництва КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. На мою думку, освіта це – інтеграція оволодіння студентом 

пластом теоретичних знань з дисциплін та закріплення отриманих знань 

практичними навиками, які отримано у спосіб практикування та при проведенні 

експериментальних та практичних робіт. Тільки у такий спосіб можна отримати 

фахівця з високим рівнем підготовки, що відповідає освітнім рівням «Бакалавр» 



 65 

та «Магістр». При вилученні однієї з вищеперерахованих ланок, викладачі та 

заклад вищої освіти будуть не в змозі надати якісну освіту студентам. При 

сучасному виклику, з яким стикнувся весь світ, а саме COVID-19, технічна 

освіта переносить найважчі часи, адже існуючі можливості дистанційного 

викладання не задовольняють потреби для викладача донести матеріал.  

Науково-педагогічні працівники стикнулися з певними складнощами 

щодо реалізації дистанційних курсів, проведення лекційних, практичних та 

лабораторних занять, тому хочемо виокремити основні проблеми та спробувати 

винайти рішення для їх усунення. Зазначимо, що, на нашу думку, до основних 

складнощів реалізації дистанційних курсів в технічній освіті відносяться: 

1. Отриманні практичних навиків при дистанційному навчанні з 

лекційних, практичних та лабораторних занять. 

2. Матеріально-технічна неготовність викладачів та закладів вищої 

освіти для проведення занять дистанційно. 

3. Недостатня кількість часу для підготовки дистанційних курсів. 

4. Проведення переддипломної практики у дистанційний спосіб. 

Перевагою дистанційної освіти для викладача є свобода для викладення 

матеріалу та вибору різних платформ для спрощення організаційного процесу. 

Програмні продукти для їх розробки мають широкий спектр для вибору 

викладача – Google Classroom, Moodle, Canvas. Звісно викласти лекційний 

матеріал у виді презентації та у режимі онлайн прокоментувати зображення 

слайдів є досить зручним інструментом та має схожість із звичайною лекцією. 

Проте, існує гостра необхідність у розробці нових програмних продуктів та 

засобів, що дозволили б висвітлювати складні математичні перетворення у 

спосіб прямого ефіру, відтворювали графіку онлайн, як на дошці. А отже, 

викладачам необхідний інструмент для швидкого донесення власних знань до 

студентів не тільки в усній формі, а і в графічній. 
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Зовсім інакшою є ситуація з викладання практичних занять де існує 

потреба в лабораторному устаткуванні, виробничих комплексах та інших 

засобах, якими викладач не в змозі забезпечити студентів та й себе для 

детального, а головне наочного демонстраційного процесу, під час якого 

студенти власними руками відтворюють технічні процеси, складають 

вимірювальні системи та прилади, проводять дослідження та інше. Світова 

технічна наука базується на створенні вузькопрофільних лабораторій, де 

зосереджені реагенти, деталі, вузли вимірювальних систем, станки, 

комплектуючі, притаманні спеціалізації та освітній програмі за якою навчається 

студент. Наприклад, викладачі з хімії, потребують постійної демонстрації 

лабораторних досліджень та візуалізації протікання процесу реакції при 

з’єднанні реагентів тощо. Тому необхідно, щоб викладач мав змогу перебувати 

в лабораторії і вже звідти вести пряму трансляцію лабораторного або 

практичного заняття. Можемо зазначити, що навчати користуватись верстатом 

не можливо віртуально, хіба що із застосуванням новітніх окулярів віртуальної 

реальності, хоча це можливо й вихід з даної ситуації. Проте, необхідно відзняти 

всі ці матеріали, затвердити їх на рівні вищих навчальних закладів та отримати 

рекомендації та дозвіл від Міністерства освіти та науки України, а все це 

вимагає коштів, бажання та часу. 

Щодо наступного аспекту складнощів реалізації дистанційних курсів, 

можемо зазначити, що матеріально-технічна база, а саме персональний 

комп’ютер викладача може потребувати оновлення або доукомплектування. 

Міністерство освіти не розробило жодних кроків для полегшення та 

налаштування цього процесу. Нажаль в Україні система розповсюдження 

мережі інтернет не покриває всі регіони однаково і існують регіони, села де 

проживають наші студенти з низькою якістю інтернету або навіть його 

відсутністю. 
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Щодо кількості часу для підготовки дистанційного курсу для українських 

вчених, вона є малою. У порівнянні з фінськими викладачами вищих 

навчальних закладів, викладачі українських університетів мають за два місяці 

розробити дистанційний курс, а зазвичай вони викладають не один курс, а від 

двох до чотирьох курсів. При дослідженні цієї теми та спілкуванні з 

професором фінського університету, нам відомо, що їм для виконання цієї ж 

роботи надають рік, а то й два. А все тому, що на державному рівні фінська 

система освіти переводила частину навчання у дистанційну форму. Адже освіта 

у фінів не закінчується після отримання диплому, а продовжується впродовж 

всього життя. Тому фінські освітяни розробили зручний спосіб (дистанційну 

освіту) для отримання освіти працюючим, літнім людям та студентам з усього 

світу без фактичної присутності у Фінляндії. І в час, коли всі тільки робили 

перші кроки у напрямку дистанційної освіти, фінські викладачі не відчули 

складнощів у реалізації цього процесу, адже вони з цим працюють щодня. 

Неможливість провести переддипломну практику на виробничих базах 

профільного спрямування для студентів шостого курсу освітнього рівня 

«Магістр» в звичному режимі, що є передостаннім кроком для формування 

професійних навиків майбутнього спеціаліста, може вплинути на якість його 

кваліфікації.  

Сьогодення вимагає швидкого переналаштування та переорієнтації вмінь, 

практичних навиків викладачів до дистанційного навчання. Міністерство освіти 

і науки України та Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут України імені Ігоря Сікорського» видають документи, 

що допомагають та корегують процес дистанційної освіти. До таких слід 

віднести Онлайн-курси для дистанційного навчання у школах та профтехах 

(перший модуль). А свідомі та вмотивовані науково-педагогічні працівники 

проводять дистанційне стажування для вивчення світового досвіду з організації 

дистанційного навчання та здобувають досвід для впровадження в українську 
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систему освіти. Тому вважаю, що нам необхідно переймати досвід 

європейських країн щодо організації дистанційної освіти та розробляти засоби 

для швидкого донесення інформації до студентів у графічній формі. 

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Короткостроковий прогноз COVID-19: сайт URL: 

http://wdc.org.ua/uk/node/190098 

2. Початок осіннього семестру в КПІ пройде дистанційно: сайт URL: 

https://kpi.ua/node/18191 

Наказ 7/148 «Про заходи щодо організації та проведення освітнього процесу в 

осінньому семестрі 2020/2021 навчального року»: сайт URL: 

https://drive.google.com/file/d/1cYNwC9HYxbNlFOOx6FcAa5XBrqfPsA8M/view 
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ОПУБЛІКОВАНІ ТЕЗИ ТА ЕСЕ, А ТАКОЖ РОЗМІЩЕНІ НА 
ВЕБСТОРІНКАХ МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ НА ІСНУЮЧИХ 

УМОВАХ І В НАЯВНІЙ ФОРМІ 
 

              Організатори Стажування не гарантують, що веб-сторінки будуть 

доступні постійно і вільні від помилок. Організатори Стажування не несуть 

відповідальності за будь-які прямі, непрямі, фактичні чи побічні збитки, 

упущену вигоду, тимчасове припинення діяльності, що виникло в результаті 

неправомірного використання опублікованих матеріалів, у тому числі і у 

випадку, коли Організатори Стажування були поінформовані про можливість 

таких збитків.  

             За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей 

відповідальність несе автор.  

            Організатори Стажування не здійснюють і не можуть здійснювати 

перевірку інформації, даних, викладених авторами в тезах, есе і не несуть 

відповідальності за зміст такої інформації. В разі порушення авторами прав 

інших осіб, Організатори Стажування має право у будь-який час на свій розсуд 

видалити публікацію 

 

 
	


