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УДК 378.1(477)
Р 15
Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, викладачів, аспірантів,
здобувачів та фахівців-практиків (Харків, 29-30 травня
2019 р.) за заг. ред. Л.О. Радченко. – Харків: вид.
«Goodprint», 2019. – 243 с.
У збірнику тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції її авторами висвітлено актуальні напрями розвитку вітчизняної освіти взагалі і вищої
освіти зокрема, широкого впровадження інноваційних підходів, сучасних технологій і методів навчання, методики
викладання навчальних дисциплін. Відображено результати наукових досліджень щодо застосування інноваційних
перетворень в освіті, пошуку шляхів і перспективних напрямів підвищення якості навчання та модернізації вищої
освіти для підготовки сучасних конкурентоспроможних
фахівців готельно-ресторанного бізнесу, туризму, харчових технологій, галузей економіки, управління та адміністрування.
Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів та пошукачів, які займаються проблемами розвитку
вітчизняної освіти.
Тези друкуються в авторській редакції українською,
російською, англійською, турецькою мовами.
Автори несуть повну відповідальність за зміст і достовірність наданих до збірника тез доповідей.
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фахівця
Секція 3. Вплив професійної інформаційно-комунікаційної
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Секція 6. Особливості інноваційних методів навчання в
умовах соціокультурних контекстів інформаційного суспільства

4

«Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку»
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гарант повышения качества высшего образования специалистов-технологов
Секция 5. Инновации в организации самостоятельной работы студентов
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Thematic directions of sections work:
Section 1. Philosophy of innovative hospitality technologies:
the way to success
Section 2. Perspective directions of modernization of higher
education and ensuring the quality of training of a competitive
specialist.
Section 3. Influence of professional information and communication competence and positive image of the teacher on the
personal creative formation of a future specialist.
Section 4. Innovative Approach in the Food Industry as a
Guarantor of Improving the Quality of Higher Education of
Technology Technologists
Section 5. Innovations in the organization of independent work
of students
Section 6. Features of innovative teaching methods in the context of socio-cultural contexts of the information society
Section 7. Modernization of higher economic education in the
training of modern specialists in the field of economics, management and administration
Section 8. Innovation in the process of practical training - the
factor of formation of professional competences of future specialists
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Шановні учасники конференції!
Щиро вітаю усіх з початком роботи і бажаю ефективної, плідної,
цікавої, раціональної, сумлінної
праці, натхнення, хорошого настрою
і успіху.
Ваше зібрання – це можливість
обговорити основні найсучасніші
освітні тренди світового простору,
поділитись досвідом, почути думки
вчених і практиків, познайомитись з
проектами і досягненнями колег з
інших закладів вищої освіти України та зарубіжжя.
Це можливість зануритись в інформаційні потоки, які
позитивно вплинуть на студентів і викладачів у напрямі
удосконалення їх духовного, інтернаціонального, фахового
рівня.
Учасники конференції матимуть можливість оприлюднити свої інноваційні методичні розробки, навчальні матеріали, всебічно обговорити їх у форматі передбачених
заходів, а особливо важливі напрацювання розповсюдити у
відкритих публікаціях.
В освіті України багато проблем і недоліків, але вона
залишається однією з найпотужніших у світі і має значний
потенціал творців інноваційних структур як регіонального,
так і національного рівнів.
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
– один із унікальних підрозділів університету, який постійно впроваджує якісні інноваційні проекти варті серйозної уваги.
І мені б хотілося підтримати фахову наукововикладацьку команду коледжу в питаннях їх блискучих
ініціатив, які дають змогу змінити освітньо-виховний процес на краще.
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Хочу ще раз звернутися до учасників конференції і підтримати кожну наукову думку, яка є пізнавальною основою змісту освіти, кожному учаснику побажати сил, бажань, умінь і творчості.
З повагою,
Ректор Київського національного
торговельно-економічного університету
д-р екон. наук, професор,
академік НАПН України,
Заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки
А.А. Мазаракі
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Шановні науковці, викладачі, аспіранти,
здобувачі, фахівці-практики, колеги!
Від усього серця вітаю Вас на
гостинній Слобожанській землі в
стінах Харківського торговельноекономічного коледжу Київського
національного
торговельноекономічного університету, який посідає чільне місце серед провідних
закладів освіти України: вийшов на
громадський рейтинг лідируючого в
регіоні, зберіг імідж престижного
закладу вищої освіти у формуванні фахівця з інноваційним
типом мислення й культури, конкурентоспроможного, добре знаного в освітянському та науковому середовищах
України і далеко за її межами. Це вже вчетверте коледж
ласкаво відкриває свої двері для проведення наших міжнародних конференцій.
Щиро вдячна всім, хто приїхав, хто зацікавився тематичним полем Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні
перспективи розвитку» і взяв участь в обговоренні та висвітленні актуальних напрямів розвитку вітчизняної освіти
взагалі і вищої освіти зокрема, широкого впровадження
інноваційних підходів, удосконалення сучасних технологій
і методів навчання, методики викладання навчальних дисциплін, зростання професіоналізму та працевлаштування
випускників.
Саме за такими напрямами, які використали учасники
конференції у своїх працях, і будується освіта України
майбутнього.
Але ми зобов’язані також враховувати реалії світового
освітнього простору, в якому найбільш ефективно могли б
реалізовуватись інтереси окремої особистості, національні
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потреби країни та здійснюватися спільні пошуки вирішення завдань, що мають життєво важливе значення в цілому.
Науково-практична конференція дасть змогу її учасникам поділитися знаннями і досвідом щодо аналізу вирішення проблем вищої освіти та визначити шляхи інтеграції
кожного студента в сучасне суспільство.
Вона стане науковою платформою для об’єднання зусиль вчених, науковців, фахівців-практиків, обміну ідеями,
підходами, методами, досвідом і практичними досягненнями щодо інноваційних перетворень в освіті та з метою
пошуку шляхів підвищення якості підготовки конкурентоспроможних фахівців. Бо саме вони формують у майбутніх
професіоналів уміння аналізувати, класифікувати, узагальнювати, моделювати потрібну інформацію, творчо мислити та застосовувати на практиці здобуті знання.
Конференція об’єднає також усіх учасників з різних
куточків України і світу з метою їх безпосереднього спілкування, підвищення професіоналізму, розвитку нових
традицій і добрих людських стосунків, дружби, взаємозбагачення.
У збірнику зосереджені матеріали, які свідчать про
широкий спектр наукових інтересів учасників конференції
і відображено результати наукових досліджень щодо застосування інновацій в освіті, пошуку шляхів і перспективних напрямів підвищення якості навчання та модернізації
вищої освіти для підготовки сучасних нових креативних
фахівців готельно-ресторанного бізнесу, туризму, харчових технологій, галузей економіки, управління та адміністрування.
Сьогодні українська освіта стоїть на шляху глибоких
організаційних змін, і з огляду на це, орієнтуючись на значний міжнародний досвід, ми не повинні забувати про
найбільш суттєві досягнення вітчизняної освіти. Враховуючи усі чинники непростого сьогодення, ми повинні про-
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фесійно обговорити актуальні освітянські проблеми і
спрямувати нашу роботу на позитивні результати.
Бажаю всім плідної і успішної роботи, збагатитись новими знаннями і враженнями від унікальної можливості
поспілкуватись з провідними науковцями України і зарубіжжя.
Щиро зичу усім творчих злетів і перемог, нових звершень, успішної реалізації поставлених цілей у досягненні
підвищення рівня підготовки фахівців XXI століття.
Міцного Вам здоров’я, щастя, творчих успіхів, любові,
миру і добра!

З повагою,
Директор Харківського
торговельно-економічного
коледжу КНТЕУ,
канд. іст. наук, професор

Л.О. Радченко
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ
29 травня 2019 року

08.00-09.00
09.00-09.35
09.00
09.00 - 9.30
09.30-09.45
10.00 –
12.00
12.00 13.00

13.00 14.00

14.00 15.00

Зустріч гостей і учасників конференції (хол
першого поверху коледжу)
Реєстрація учасників (хол першого поверху
коледжу)
Виставка наукових та навчально-методичних
видань викладачів коледжу «Науковий вернісаж» (Бібліотека, ауд. 204)
Проведення екскурсії коледжем для гостей
конференції
Кава-брейк (кафе «Сорбонна»)
Пленарне засідання (Актова зала, другий поверх коледжу)
Обідня перерва (кафе «Морські котики» –
4 поверх)
Робота секцій:
І секція – ауд. 303
ІІ секція – ауд. 306
ІІІ секція – ауд. 207
IV секція – ауд. 310
V секція – ауд. 313
VІ секція – ауд. 205
VІІ секція – ауд. 312
VІІІ секція – ауд. 311
Підсумкове пленарне засідання, вручення
сертифікатів учасникам і закриття конференції (Актова зала, другий поверх коледжу)
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30 травня 2019 року

Продовження роботи конференції

13.30 - 14.30
14.30 - 15.00

Від’їзд від коледжу
Екскурсія до краєзнавчого музею
Відвідування «Квітучої садиби» (с. Черемушне, Зміївського р-ну Харківської обл.)
Зустріч з головою Зідьківської селищної ради Голодніковим П.В., депутатами і мешканцями села
Виставка екопродукції місцевого населення
та майстрів з приготування українських
страв
Майстер-клас українських художників з художнього розпису
Українське фольклорне свято
Частування учасників конференції

15.00

Проводи гостей. Від’їзд до м. Харкова

09.00
10.00 - 11.00
11.30 - 12.30
12.30 - 13.00

13.00 - 13.30




Для доповідей на пленарному і секційному засіданнях
– до 15 хвилин
Для запитань – до 2 хвилин
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Головуючий – доктор екон. наук, професор, академік
НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
ректор
Київського
національного
торговельноекономічного університету
Мазаракі Анатолій Антонович
Заступник головуючого – канд. іст. наук, професор,
Відмінник народної освіти України, директор Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ
Радченко Людмила Олексіївна
Секретар – канд. екон. наук, доцент, Відмінник народної освіти України, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист кафедри економіки та маркетингу, методист
вищої категорії Харківського торговельно-економічного
коледжу КНТЕУ
Гузенко Ганна Миколаївна
ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
Вітальне слово ректора
Київського
національного
торговельноекономічного університету, доктора екон. наук, професора, академіка НАПН України, Заслуженого діяча науки і
техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки
Мазаракі Анатолія Антоновича
Вступне слово директора
Харківського торговельно-економічного коледжу
КНТЕУ, канд. іст. наук, професора, Відмінника народної
освіти України
Радченко Людмили Олексіївни

14

«Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку»

ДОПОВІДІ:
1. Виклики та ризики глобалізаційних процесів:
освітній вимір
Култаєва Марія Дмитрівна – д-р філос. наук, проф.,
член-кор. НАПН України, завідувач кафедри філософії
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди
2. Стратегічні перспективи розвитку вищої освіти
Шаповал Світлана Леонідівна – канд. техн. наук,
доцент, проректор з науково-педагогічної роботи
Київський національний торговельно-економічний
університет
3. Особливості формування світогляду у сучасних
соціополітичних контекстах
Буяк Богдан Богданович – д-р філос. наук, професор,
ректор,
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
їні

4. Становлення та розвиток правової освіти в Укра-

Олійник Олег Вікторович – д-р юрид. наук, професор кафедри загальноправових дисциплін КНТЕУ, директор,
Торговельно-економічний коледж КНТЕУ (м. Київ)
5. Інноваційний розвиток аграрних закладів вищої
освіти в умовах євроінтеграції
Ульянченко Олександр Вікторович – д-р екон. наук,
професор, член-кор. НААН України, професор, академік
Академії економічних наук України, ректор
Харківський національний аграрний університет імені
В.В. Докучаєва
6. Особливості формування комунікативних навичок в умовах сучасних глобалізаційних процесів
Клепко Сергій Федорович – д-р філос. наук, доцент,
професор, завідувач кафедри філософії і економіки освіти,
проректор
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Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського
7. Профессиональная компетентность журналиста
как фактор модернизации журналистского образования
Маренич Виктория Михайловна – канд. юрид. наук,
доцент кафедры журналистики и реклами КНТЭУ, Заслуженный журналист Украины, специалист высшей категории, преподаватель кафедры туризма, готельноресторанного дела и социально-гуманитарных дисциплин
Харьковский торгово-экономический колледж КНТЭУ
8. Сучасні освітні конструкти: виклики та ризики
Триняк Майя Вікторівна – д-р філос. наук, професор, професор кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист кафедри туризму, готельно-ресторанної справи та соціальногуманітарних дисциплін
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
9. Соціокультурні передумови конституювання нового освітнього простору
Руденко Світлана Олександрівна – канд. філос. наук, Заслужений працівник народної освіти України, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист кафедри туризму,
готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних
дисциплін
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
10. Ефективність використання автентичних відеоматеріалів каналу You Tube у навчанні англійській
мові
Щебликіна Таміла Анатоліївна – д-р пед. наук, доцент, професор кафедри, завідувач кафедри англійської
філології
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди
11. Актуальні проблеми реформування вищої освіти в Україні
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Сердюков Костянтин Георгійович – д-р екон. наук,
доцент, директор
Харківський інститут фінансів КНТЕУ
12. Здобутки Слобожанщини: аналіз і перспективи
розвитку університетської ідеї
Радіонова Наталія Василівна – д-р філос. наук, професор, професор кафедри філософії
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди
13. Формування культурних цінностей у дітей шкільного віку (на прикладі Франції)
Внуковська-Місталь Олена Георгіївна – засновник і
директор Української паризької школи, директор культурно-освітнього центру «Замок мистецтв», президент франко-українських асоціацій в Парижі і Нормандії, спікер SHE
Congress
Париж, Франція
14. Новітні досягнення у сфері готельноресторанного сервісу серед баристів, барменів та офіціантів
Білий Володимир Михайлович – Почесний консул
республіки Туреччина в Харківській, Дніпропетровській,
Запорізькій, Донецькій та Луганській областях
Харків, Україна
15. Самостійність власної наукової думки – рівень
професіоналізму студента при написанні курсової роботи
Золотухіна Олена Олександрівна – спеціаліст вищої
категорії, викладач кафедри харчових технологій
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
16. Роль майстра виробничого навчання у формуванні майбутнього професіонала
Нечепуренко Кристина Борисівна – канд. техн. наук,
спеціаліст ІІ категорії, викладач, завідувач кафедри харчових технологій
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
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17. Компетентне формулювання результатів навчання як запорука побудови студентоцентрованих
освітніх програм
Нестеренко Оксана Олександрівна – д-р екон. наук,
професор кафедри фінансів, аналізу та страхування,
Харківський державний університет харчування та торгівлі
18. Формування консультаційних компетентностей
як напрям модернізації вищої економічної освіти
Марченко Ольга Сергіївна – д-р екон. наук, професор, професор кафедри економічної теорії
Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого
19. Студентські науково-практичні бази – фактор
розвитку сільського зеленого туризму Слобожанщини
Тетеріна Тетяна Анатоліївна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач кафедри туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних дисциплін
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
20. Відкриття прихованих резервів плодоовочевої
сировини під час виготовлення оздоровчих харчових
продуктів для кулінарів світу
Павлюк Раїса Юріївна – д-р техн. наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік академії міжнародної академії холоду, професор кафедри технологій переробки плодів, овочів і молока ХДУХТ, спеціаліст вищої категорії, викладач кафедри харчових технологій
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
21. Розробка каратиноїдних бісквітів «Suncakes» з
використанням натуральних рослинних нанодобавок
для здорового харчування
Погарська Вікторія Вадимівна – д-р техн. наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і
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техніки, член-кор. міжнародної академії холоду, завідувач
кафедри технологій переробки плодів, овочів і молока
Харківський державний університет харчування та торгівлі
22. Як не втратити потенційного інвестора – п’ять
основних помилок під час захисту свого проекту
Івагло Сергій Володимирович – президент ГО «Діловий Клуб «Партнер»», соціальний підприємець – власник і директор ТОВ «Центр зі створення сімейного капіталу», інвестиційний експерт, співавтор гри-тренінгу, майстер-тренер «Життєвий Капітал», інвестор
Харків, Україна
23. Напрями розвитку вітчизняної освіти
Строкович Ганна Віталіївна – д-р екон. наук, доцент,
професор кафедри менеджменту, логістики та економіки
Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця
24. Основні компоненти формування професійних
умінь і навичок у майбутніх фахівців ресторанного бізнесу
Нетребський Олександр Андрійович – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри технології і організації
ресторанного господарства
Ужгородський торговельно-економічний інститут
КНТЕУ
25. Посилення ролі самостійної роботи студентів
для опанування цілей сталого розвитку при підготовці
менеджерів
Василик Сергій Костянтинович – канд. екон. наук,
доцент кафедри менеджменту та бізнесу ХНЕУ імені Семена Кузнеця, спеціаліст вищої категорії, викладач кафедри економіки та маркетингу
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
26. Наукові парки як частина інноваційної моделі
розвитку: світовий досвід та українська практика
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Россіхіна Галина Володимирівна – д-р юрид. наук,
професор, професор кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н.
Каразіна, спеціаліст вищої категорії, викладач кафедри туризму, готельно-ресторанної справи та соціальногуманітарних дисциплін
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
27. Субкультура дитинства як основа формування
гармонійної особистості
Довженко Тетяна Олексіївна – д-р пед. наук, професор, декан факультету початкового навчання
Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
28.
Складові
формування
інноваційнокомунікаційної компетентності майбутніх вихователів і
вчителів початкових класів
Портян Марина Олександрівна – канд. пед. наук,
доцент кафедри початкової, шкільної та професійної освіти
Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.
29. Вплив особистості викладача правових дисциплін на формування життєвої компетентності майбутнього фахівця
Ісламова Анна Вікторівна – аспірант приватного вищого навчального закладу «Львівський університет бізнесу
та права», член ВГО «Асоціація українських правників»,
Голова соціального відділу ГО «Міжнародна асоціація медичного права», організатор молодіжного та жіночого руху
за рівні права та можливості для всіх, депутат Бучанської
міської ради
Львів, Україна
30. Формування юридичних компетентностей як
фактор модернізації вищої освіти
Россіхін Василь Васильович – д-р юрид. наук, професор, дійсний член (академік) Європейської академії природничих наук, проректор з інноваційно-корпоративної
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роботи та адміністрування, президент наукового парку
«Синергія»
Харківський національний університет радіоелектроніки
31. Особливості формування професійної культури
майбутніх фахівців сфери туризму
Дармостук Денис Георгійович – канд. наук держ.
управл., спеціаліст вищої категорії, викладач кафедри туризму, готельно-ресторанної справи та соціальногуманітарних дисциплін, директор Київського обласного
центру зайнятості
Київ, Україна
32. Менеджмент клінічних досліджень – новий напрям менеджмент-освіти
Сумець Олександр Михайлович – д-р екон. наук,
професор, професор кафедри менеджменту та адміністрування, академік Академії економічних наук України
Харківський національний фармацевтичний університет
33. Проблеми підготовки кадрів вищої кваліфікації
в Україні
Решетняк Олена Іванівна – канд. екон. наук, доцент,
доцент кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи, докторант
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
Харків, Україна
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СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Секція 1.
Філософія інноваційних технологій гостинності:
шлях до успіху
Головуючий – Кобзєва І.О., канд. пед. наук, спеціаліст
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Тези доповiдей
учасників конференцiЇ
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СЕКЦІЯ 1
ФІЛОСОФІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ГОСТИННОСТІ: ШЛЯХ ДО УСПІХУ
ÖĞRENCILERIN MESLEKI TURIZM EĞITIMINDE
STAJIN ÖZELLIKLERI
Kornieiev М. – Prof. Dr.
Gümrük ve Finans Üniversitesi,
İnovasyon Teknolojileri Fakültesi Dekanı,
Dnipro, Ukrayna
Bakirov М. – Doç. Dr.
Gümrük ve Finans Üniversitesi,
Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümü,
Dnipro, Ukrayna
Önal S. – Yeniçağa Profesyonel
Aşçılar Derneği Başkanı,
Bolu, Türkiye

Turizm işletmeleri stajyerlerin başarılı bir staj
sağlayabilmeleri için sezon sonuna kadar stajlarına devam
etmeleri gerektiğini bilmesi ve okul yönetiminin turizm
işletmelerini denetimi, üzerinde durulması gereken başka bir
önemli konudur. Öğrencilerin hem staj sonrası kariyerleri hem
de mezuniyet için gereken koşulları yerine getirmesi açısından
staj önemli bir rol oynamaktadır [1]. Fakat bu durum farklı
bakış açılarının olduğunu göstermektedir. Staj öğrencinin
sektörle ilk tanışması ve sektörde devam edip etmek
istemeyeceklerini anlayabilecekleri ilk aşamadır. Öğrenciler
açısından stajın birçok önemli rolü vardır. Bunlar; sektöre
ilişkin sorunları tanımak, işletme içinde iyi bir iletişim kurmak,
müşteri tiplerini tanımak ve beklentilerine cevap verebilmektir.
Bu sayede, bireylerin özgüveni gelişir ve sektöre hakim
olabilirler. Sonuç olarak, bu durum öğrencilerin mezuniyetleri
sonrası için iyi bir referans olacaktır [2].
Turizm ve otelcilik liselerinde öğrencilere verilen teorik
bilgi gerçek hayatın gelişmeleri ve karmaşası karşısında
yetersiz kalmakta ve bu sebepten dolayı, öğrenciler bu
sorunlara ilişkin deneyim kazanmak ve etkin bir yönetici olmak
için gerçek sorunlara uygulayabilecek yöntemleri geliştirmek
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zorundadırlar. Bu nedenle, okullar öğrencilerine turistik
tesislerde uygulamalı eğitim aldırırlar. Etkili bir eğitim tekniği
olan staj; öğrencilere ileride yapacakları işler hakkında bilgi
verirken, sektördeki değişikliklere uyumları açısından yarar
sağlamaktadır [3]. Staj; okulda verilen mesleki eğitimlere ek
olarak, belirli dönemlerde bu eğitimlerin ilgili işletmelerde
uygulanmasıdır. Her işletmeye bir koordinatör öğretmen
verilmekte ancak genelde öğretmenler birkaç kez işletmeyi
ziyaret ederek işletme yöneticileri ve öğrenciler ile
görüşmektedirler. Buradaki denetim okul ile işletmenin sürekli
irtibat halinde olmasından ibarettir. Stajyerler stajlarında
okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürme
imkânına sahip olurlar. Fakat bu durum birçok işletmedeki
stajyerler için geçerli değildir. Bunun sebebi ise işletme
yöneticilerinin stajyerleri ucuz işgücü olarak görmesi ve değer
vermemeleridir.
Bu yüzden zorunluluktan öte ciddi anlamda üzerinde
durulması gereken ve öğrencilerin aklındaki stajyer idrakını
değiştirerek öğrenilen bilgilerin uygulamada hayata geçirmeleri
mesleklerini tam olarak kavramalarını sağlamaktadır. Burada
okul yönetici ve idarecilerine iş düştüğü gibi turizm sektörü
yöneticilerine de çok büyük iş düşmektedir [4].
Stajın asıl amacı; öğrencinin işletme yönetiminin gözetimi
altında iş deneyimi kazanması iken bunun yanında başka
amaçları da vardır [5]:
 Öğrencinin sayısal düşünme yeteneğini ve liderlik
becerilerini geliştirmeye katkı sağlamak,
 Deneyimli işletme yöneticileri ve okul idarecilerinin
işbirliği ile okuldaki bilgileri işletmelerde uygulamaya
yardımcı olmak,
 Rotasyon yoluyla işletmenin tüm departmanları hakkında
bilgi vermek, Mezuniyet sonrası öğrencilere iş bulma
konusunda fırsat yaratmak,
 Gözlem yoluyla problemleri tanımlamak ve olası
çözümleri yaratma konusunda deneyim sahibi olmak.
Tüm bu sebeplerden dolayı staj, teorik eğitim kadar önem
taşımaktadır. Ne sadece teorik ne de sadece pratik eğitimi
yeterli değildir. Yapılan birçok araştırmada da stajyerlerin bu
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dönemde olumsuz deneyimler yaşaması onları sektörden
uzaklaşma eğilimlerini arttırmıştır [6].
Çetinkaya’ya
göre
staj;
okul-sektör
işbirliğine
dayanmaktadır. Stajın; çalışanlara sektörün gelecekte
karşılarına çıkaracağı görevler hakkında bilgi vermek ve işleri
öğretmek, onlara sorumluluk duygusunu benimsetmek, işe
uyumlarını kolaylaştırmak gibi birçok amacı vardır [6].
Öğrencilerin stajları sırasında karşılaştıkları sorunları şu
başlıklar altında sınıflandırmak ve açıklamak mümkündür [7]:
1. Ucuz İşgücü Olarak Görülme:
Son yıllarda özellikle konaklama işletmelerinde her şey
dâhil sistemin yaygınlaşmasıyla birlikte stajyer öğrencilere
olan talepte büyük boyutta artış göstermiştir. Öğrenciler
işletme yöneticilerinin kendilerine ucuz işi gücü gözüyle
baktıklarını düşünürken, işletme yöneticileri de bu durumu
destekler nitelikte stajyerleri diğer personellerle aynı şartlarda
çalıştırmakta ve yasal hakları ve ücretlerini karşılamamaktadır.
2. Rotasyon ve Adaptasyon Dönemi ile İlgili Sorunlar:
Gözlemler ve öğrencilerden alınan bilgiler, turizm
işletmelerinde öğrencilerin bu beklentilerine uygun olmayan
çalışma şartlarının uygulandığını göstermektedir. Stajyer
öğrencinin uygulama yapma ve deneyim sahibi olma beklentisi
ön plana çıkarıldığında, ilk olarak stajın işletmeye adaptasyon
ile başlaması ve bunun içinde oryantasyon eğitimi verilmesi;
sonrasında ise çeşitli departmanları kapsayan rotasyonla devam
etmesi gerekirken, bunun çok az turizm işletmesinde
uygulandığı anlaşılmaktadır.
3. Alanları Dışında Çalıştırılma:
Öğrenciler kendi bölümlerinde değil, daha çok işletmenin
ihtiyacı olan bölümlerde çalıştırılmaktadır. Geçmişten bu yana
yapılan araştırmalara bakıldığında; çoğu okulda öğrencilerin bu
sorunu devam etmekte ve hala okul yönetimi tarafından
gereken özen gösterilmemektedir.
4. Her Şey Dahil Sistemin Getirdiği Sorunlar:
Her şey dâhil sistemi turizm pazarlamasının bir aşaması
olmasına karşılık, öğrencilerin staj yapma amaçlarını olumsuz
yönde etkilemektedir. Bunun sebebi ise; stajın amacı olan
öğrencilere pratik bilgiyi vermek gerekirken, bu sistemde yer
alan işletmelerin bu eğitimi sağlamamasıdır.
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5. Otelcilik ve Turizm Liseleri Mezunu Öğrencilerinin
Yeniden Staj Yapmaları:
Son yıllarda üniversiteye giriş sınavlarında uygulamaya
konulan, turizmin önlisans programlarına direk geçiş hakkı
sağlayan uygulama ile ilgili meslek liseleri çıkışlıların
üniversitelerde ilgili bölümlere girmeleri daha da kolaylaştı.
Böyle bir durumda hem lisede hem de önlisansta staj yapan
öğrenciler ile sadece önlisansta staj yapan öğrenciler eşit
konumda olmaktadır [8].
Tüm bu sorunlar stajyerleri meslekten soğutmakta ve
kariyer planlamasında kendi mesleklerini yapmamalarına ve
başka sektörlere geçmelerine sebep olmaktadır. Oysa ki,
stajyerlere gereken önemin verilmesi onların hem mesleklerini
benimsemelerini hem de daha verimli çalışmalarını
sağlamaktadır. Bu sorunlar ile ilgili okul idarecileri de çözüm
üretmemekte, bu durum da stajyerlerin motivasyonunu
etkilemektedir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen stajyerlerin
büyük bir kısmı bunlara itiraz etmemektedir. Bunun sebebi ise
stajlarını yakmak istememeleridir.
Kaynaklar:
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Değerlendirmesi’, Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, (6),
18-33, 2014.
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Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme: Mersin Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokul Örneği, Anatolia: Turizm
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Туристична галузь як важлива складова економіки
більшості країн є пріоритетним напрямком економічного
зростання. Розвиток туризму відіграє провідну роль у
вирішенні економічних і соціальних проблем України. Саме за рахунок туризму підтримується високий рівень життя населення, виникають нові робочі місця, створюються
умови для збільшення платіжного балансу країни. Він
сприяє підвищенню рівня освіти, удосконаленню системи
медичного обслуговування населення. Україну відвідують
понад 20 мільйонів туристів щорічно, насамперед із
Східної та Західної Європи і США. За даними
Всеукраїнської організації туризму (UNWTO), Україна
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входить до 10 лідерів міжнародного туризму за кількістю
відвідувань [1].
Але розвиток сучасного туризму багато в чому залежить від розробки і впровадження інноваційних
технологій, які дозволять краще обслуговувати клієнтів і
розширити привабливість і туристичні можливості при
умові високої конкуренції. Разом з тим сучасні інноваційні
технології в туризмі повинні забезпечити ефективність і
прибутковість даної сфери послуг.
Успішні інноватори туризму своїм досвідом доводять,
що сьогодні створення і впровадження нового – це один із
засобів виживання в умовах жорсткої конкуренції між туристичними фірмами.
Слід також зазначити, що туристичний бізнес
базується на фундаменті творчих накопичених знань
фахівців з туризму. Саме такі креативні знання фахівців
дозволять втілити нові ідеї і створити нові напрями туризму. Глибоке розуміння сутності інноваційної діяльності
дозволяє використати нові методи організації туризму,
нові технології обслуговування мандрівників [2].
Тому важливим закладом вищої освіти в процесі
підготовки фахівців з туризму є формування їх творчої
поведінки, яка допоможе потім створити скоординовану
висококваліфіковану та грамотну систему дій з проведення
туристичного продукту України на світовий ринок і
підвищити рівень обслуговування туристів.
Тематиці досліджень інноваційного потенціалу розвитку туризму присвячені наукові праці сучасних
вітчизняних вчених, серед яких: Мазаракі А.А., Алексєєва
Ю.В., Оніщенко А.П., Близнюк А.М., Головашенко О.В.,
Давиденко Л.І., Дзюбіна А.В., Коніщева Н.Й., Кривега
Л.Д., Сисоєва С.І., Семенова В.Ф., Ткаченко Т.В. та інші
науковці.
Метою нашої роботи є пошук і здобуття нових творчих знань та інноваційних підходів в модернізації
управління розвитком туризму. Цьому допоможе
розуміння інновінгу, як процесу забезпечення можливостями і знаннями про творчу поведінку для досягнення високих результатів у конкурентній боротьбі [3].
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Інновінг заснований на передачі поведінки про розширення ресурсів особистого впливу на ситуацію за рахунок
креативних
здібностей.
Вивчення
тенденцій
і
закономірностей комплексного освоєння інновацій, планування позитивних результатів і керування ними – складна
проблема в сфері туризму, що має тісний взаємозв’язок
насамперед із класифікацією нововведень [3]. У якості
значущих для визначення суті інновацій у туризмі
виділяють наступні класифікаційні ознаки:
- джерело ідеї (потреби туристів, відкриття винаходу);
- вид інновацій (інфраструктура туризму, тур-продукт,
способи й засоби розподілу тур-продукту та послуг, керування, фактори виробництва);
- ступінь новизни;
- широта впливу, масштабність, зв’язковість (локальні,
глобальні, системні);
інвестиційне
наповнення
(капіталомісткі,
некапіталомісткі).
Інновації в туризмі слід розглядати, як системні заходи, що мають якісну новизну й приводять до позитивних
зрушень та забезпечують стійкий розвиток галузі в регіоні.
Так, ідея створення й реалізація туристичних проектів, що
навіть не приносять спочатку значного прибутку, може дати поштовх розвитку туризму, тим самим активно сприяючи створенню додаткових робочих місць і зростанню
доходів населення.
Інноваційний процес у туризмі досить специфічний.
Він одержує, як правило, своє визнання, з одного боку, через туристичний ринок і ступінь задоволеності клієнтом, а
з іншої сторони, в основному завдяки прийняттю спільних
розв’язків
туристичними
організаціями,
органами
управління туризмом в регіоні, органами місцевого самоврядування й громадськими організаціями, що пов’язані з
туризмом. Велику роль має оцінка туризму місцевим населенням. Тільки така взаємодія
усіх
елементів
інноваційного процесу може забезпечити якісний розвиток
сфери туризму. Впровадження нового завжди потребує
наукового обґрунтування його організації і управління [4].
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Специфіка інноваційної діяльності в туризмі
визначається:
- використанням передових інформаційних технологій
у наданні традиційних туристичних послуг;
- наповненням новими властивостями туристичних послуг та впровадженням і освоєнням нових послуг та
ресурсів;
- використанням сучасних форм організаційноуправлінської діяльності у сфері виробництва і споживання традиційних туристичних послуг;
- виявленням і використанням нових ринків збуту туристичних послуг і товарів.
До основних принципів інновацій у туризмі відносять:
1. Науковість – використання наукових знань і методів
для реалізації інновацій, відповідно до потреб туристів.
2. Системність – стратегія інноваційного розвитку
сфери туризму в регіоні повинна враховувати фактори й
умови, необхідні для задоволення потреб людей у
відпочинку, ресурсні можливості регіону, соціальний
вплив на суспільство.
3. Відповідність інновації потребам туристів – пропонуються тільки ті нововведення, які дійсно потрібні
клієнтові, а не ті, які може зробити й впровадити туристична організація.
4. Позитивність результатів – попередження не розумного і не продуманого створення й впровадження нововведення, яке може бути небезпечно, як для туристів так і
для конкретного підприємства, для біосфери й суспільства
в цілому.
5. Іманентність інвестиційних процесів – відповідність
інноваційної діяльності рівню розвитку суспільства;
6. Стимулювання нововведень.
7. Безпека – будь-яке нововведення повинне гарантувати безпеку, як людині, так і навколишньому середовищу.
Практичне застосовування інновацій в туристичній
сфері
дозволить
не
тільки
підвищити
рівень
конкурентоспроможності підприємства, але й оцінити
діяльність впровадження нових видів послуг.
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Як показує практика, на сьогодні велике значення має
регіональний розвиток, у тому числі розвиток туризму і
рекреації перенесення акценту з прямого державного
управління й регулювання на регіональний розвиток туризму [5].
Світовий досвід регіонального розвитку в сучасному
світі свідчить, що не існує домінуючої моделі державного
регулювання регіонального розвитку туризму.
Туризм
виступає
каталізатором
регіональної
економіки, який спроможний залучати до його процесу не
лише множину рекреаційних ресурсів, а й ефективніше використовувати виробничий, науково-технічний, соціальнокультурний, екологічний потенціал певної території.
Регіональна політика розвитку туризму сьогодні покликана сприяти самостійності і саморозвитку господарюючих суб’єктів туристичної діяльності регіону, забезпеченню оптимального розподілу регіональних ресурсів і
підвищенню його конкурентоздатності завдяки цій
діяльності.
Належний регіональний інновінг у туризмі із залученням молодіжного ресурсу уможливить:
1. Формування нових типів суб’єктів бізнесу.
2. Синхронізацію процесів обслуговування споживачів
туристичних послуг.
3. Підвищення рівня надання сервісу туристичних послуг.
4. Розвиток віртуального сектору подорожей,
підкріпленого надбанням Інтернет-індустрії, що забезпечує
функціонування мережевого інформаційного простору,
особливо в туристичному посередництві з продажу пакетних пропозицій.
Ми прийшли до висновку, що сформований
інноваційний потенціал регіонального розвитку є завершальним етапом циклу виробництва туристичних послуг.
Причому, надання послуг туризму в умовах ринку повинно
супроводжуватися захистом прав та інтересів споживачів,
забезпеченням їх безпеки. А залучення творчого
молодіжного ресурсу, як рушійної сили економічного зро-
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стання в Україні забезпечить підвищення ефективності
інноваційної діяльності туризму.
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СПОЖИВАЧІВ РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ
Афанасьєва Т.В. – спеціаліст вищої категорії,
викладач кафедри харчових технологій
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Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
Харків, Україна

У сучасних умовах особливого значення набувають
питання підготовки та адаптації трудових ресурсів до мінливих умов ринку праці у харчовій галузі, пов’язаних зі
«старінням» трудових ресурсів, зниженням рівня професійної підготовки та кваліфікації, послабленням мотивації
до окремих професій та видів діяльності.
Широке запровадження новітніх технологій в сфері виробництва харчових продуктів потребує підвищення якості
підготовки майбутніх фахівців, які були б конкурентоспроможними на ринку праці. Підготовка сучасного фахівця35
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професіонала повинна ґрунтуватися на таких важливих
принципах: випереджувальний характер професійної освіти, її неперервність; інтеграція професійної освіти, науки
та виробництва; гнучкість і взаємозв’язок процесу навчання з реструктуризацією та подальшим розвитком економіки. Сьогодні ринок праці вимагає від потенційного робітника не тільки високого рівня теоретичних знань, але й відповідального, професійно компетентного та мобільного.
У розвинутих країнах світу основним критерієм в процесі
працевлаштування випускників закладів вищої освіти є розмір їх заробітної плати. Багато хто з них мріє після його
закінчення знайти роботу за кордоном. Але для нашої країни це економічно не вигідно тому, що відбувається незворотна міграція висококваліфікованих кадрів.
Соціологічні опитування випускників закладів вищої
освіти показали, що та частина з них, яка не змогла відразу
після закінчення знайти бажану посаду з відповідним рівнем заробітної плати, або розгублені і пригнічені, або пасивно чекають пропозицій від приватних осіб чи організацій, у тому числі і від служби зайнятості. Частина випускників працевлаштовується на роботу, яка не потребує диплома. Головна причина саме такої поведінки молодих фахівців полягає в тому, що вони займають досить пасивну
позицію в такій ситуації. Перебування молодого випускника в статусі безробітного має негативний вплив на загальний і професійний розвиток особистості: втрачаються
отримані знання та навички, знижується самооцінка, виникає відчуття непотрібності.
Підготовка майбутніх фахівців-рестораторів повинна
бути зорієнтованою на технологічні інновації, а це потребує формування таких якостей сучасного спеціаліста, як
професійна мобільність, компетентність. Тому актуальним
стає питання впровадження в навчально-виробничий процес закладів вищої освіти сучасних методів, що дозволяють
не просто передавати студентам знання та професійні
вміння, але й сприяють всебічному розвитку особистості
майбутнього фахівця.
Важливою ланкою професійно-практичної підготовки
нового фахівця ресторатора є організація та проведення
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практичних та лабораторних занять, що включає раціональне сполучення методів і прийомів навчання, спрямованих не тільки на формування системи професійних знань,
умінь і навичок, але й на розвиток практичного та системного мислення, здібностей до самостійної творчої діяльності.
Вирішення цих непростих завдань багато в чому залежить від професійної майстерності та підготовленості викладачів до роботи в умовах лавиноподібного наростання
потоку інформації. Підготовленість викладачів до роботи в
новому інформаційному просторі, прогресивність їх поглядів є необхідною умовою розробки і впровадження нових форм і технологій навчання. Важливим елементом діяльності викладачів є «навчити студента вчитися», це необхідно для ефективної організації їх самостійної і позааудиторної роботи, яка повинна сприяти:
- розширенню, закріплення і поглибленню знань,
отриманих на заняттях;
- активному придбанню нових креативних знань;
- розвитку творчого підходу до вирішення поставлених
проблем;
- прояву індивідуальності студента;
- формуванню практичних навичок у вирішенні ситуаційних завдань.
До таких видів позааудиторної роботи відноситься
безпосередньо участь студентів в конкурсах, конференціях, фестивалях. Так, студенти спеціальностей «Харчові технології» та «Ресторанне обслуговування» беруть активну
участь в міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах кулінарної майстерності та ресторанного
сервісу.
У процесі підготовки до конкурсу перед студентами
спеціальності «Харчові технології» поставлено багато завдань:
- розробити нову страву, використовуючи нові інгредієнти і смакові поєднання;
- розробити цікаве оформлення і подачу страви;
- відпрацювати страву з урахуванням вимог Світової
організації Асоціації Кулінарів.
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Студенти спеціальності «Ресторанне обслуговування»
презентують тематичні столи, оформляють меню, розробляють авторські коктейлі.
Готуючись до конкурсів студенти набувають вміння
працювати зі спеціальною літературою, довідниками, періодичними виданнями, з сучасними інформаційнокомунікативними технологіями; розвиваються нові риси
характеру: організованість, дисциплінованість, ініціатива,
активність у вирішенні поставлених завдань; удосконалюються навички кухарського мистецтва, роботи в сфері обслуговування споживачів закладів ресторанного господарства.
Студенти, які беруть участь у конкурсах та фестивалях
не тільки показують свою майстерність, а й переймають
досвід у інших учасників, що сприяє їхньому професійному зростанню. Слід відзначити, що безпосередня участь в
конкурсах, особливо міжнародного рівня, значно розширює кругозір студентів, тому що вони знайомляться з новими технологіями, інгредієнтами, смаковими поєднаннями.
Таким чином, процес працевлаштування є взаємодією
двох процесів: формування потреб на ринку праці у фахівцях та «виробництва» випускників системою вищої освіти.
Сформувати особистість високопрофесійного фахівця може тільки система навчально-виховного процесу закладів
вищої освіти, в якій головними діючими особами є викладач та студент. Від їх взаємовідносин залежить кінцевий
результат.
Список літератури:
1. Харчові технології у прикладах та задачах / Товажнянський Л.Л., Бухкало С.І., Капустенко П.О., Арсеньєва
О.П. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 576 с.
2. Організація харчування та обслуговування туристів
на підприємствах ресторанного господарства: навч. посіб. /
Новікова О.В., Радченко Л.О., Вініченко К.П., Півоваров
П.П. Харків, 2016. 410 с.
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НАЦІОНАЛЬНА ТРАДИЦІЙНА КУХНЯ В АСПЕКТІ
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
Кобзєва І.О. – канд. пед. наук,
докторант кафедри філософії
ХНПУ імені Г.С. Сковороди
спеціаліст вищої категорії,
викладач кафедри управління та адміністрування
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
Харків, Україна
Саркіс Якубян – координатор Арабського сектору ICC,
президент Асоціації «Смак Світу»,
інструктор шеф-кухарів з кулінарного мистецтва
Ізраїль
Роман Давід Таубер – д-р пед. наук,
ректор Академії готельного бізнесу
та ресторанного господарства
Познань, Польща

У сучасних умовах глобалізації відбувається розширення та поглиблення процесів міжкультурних комунікацій народів, країн, регіонів. Зміст та результати міжкультурної комунікації багато в чому залежать від здатності її
учасників адекватно розуміти один одного та досягати згоди, яка визначається культурою кожної зі сторін, які взаємодіють. Сучасність потребує збереження глибини простору міжкультурних комунікацій, бо саме в цьому відбувається переоцінка смислів буття та цінностей, що виражають місце та роль людини у світі. Без такої трансформації
творення культури нового світу не може бути
здійсненною. Осмислення цього є завданням філософії
міжкультурних комунікацій.
Міжкультурна комунікація – важлива ланка
міжкультурної взаємодії, в ході якої здійснюється процес
передачі та обміну повідомленнями (знаннями, почуттями,
духовним досвідом і т.д.), між культурними суб’єктами за
допомогою спеціальних знакових засобів. В останні роки
міжкультурні комунікації отримали виключно широке поширення, ставши предметом своєрідної наукової моди.
Дійсно, дуже часто вираз «Міжкультурні комунікації» ста-
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ли використовувати в назвах престижних форумів та
симпозіумів, монографій та дисертаційних дослідженнях,
підручниках та посібниках. Це може означати лише одне,
що саме міжкультурні комунікації можуть стати основою
нового типу об’єднання всіх людей та формувати особливі
норми зв’язку між світовою спільнотою та конкретними
народами, культурами по вертикалі. Міжкультурні
комунікації як форма сучасного планетарного буття і
людської ідентичності виявляються найбільшими каналами, що мають попит для сучасної міжнародної інтеграції.
Національне кулінарне мистецтво відіграє видатну
роль в міжкультурній комунікації. Їжа та напої, час і способи їх споживання говорять про те, які пріоритети ставлять люди в житті, бо їжа визначає місце інших цінностей
або радощів життя, а також демонструє їхню справжню
роль в культурі того чи іншого народу. Саме в аспекті
міжкультурної комунікації, знання про етнічний
менталітет, спосіб життя, національну кухню викликає
дослідницький інтерес, оскільки воно безпосередньо
пов’язане з культурною специфічною ситуацією приготування та публічного споживання їжі.
У сучасному глобальному світі культура харчування
стає знаковою. Без особливих прикрас можна стверджувати, що їжа – це філософія людей. Аналіз національних
особливостей кулінарії та символічних компонентів
традиційної їжі дозволяє сформувати певні концептуальні
маркери, які є одними з умов успішної реалізації
міжкультурного діалогу. Як зазначає Н.С. Марушкіна, ресторани для «своїх» є важливим пластом власної культури,
а для« чужих» відкривають можливість діалогу [1].
Індустрія харчування, яка за масовістю обслуговування
поступається тільки торгівлі, є одним з важелів, які рухають розвиток міжетнічних та міжкультурних комунікацій.
Будь-яке міжнародне співробітництво починається з культури спілкування. Іноземні гості під час професійних
міжнародних кулінарних конкурсів, окрім розкриття
гастрономічних таємниць, ще діляться інформацією про
національні, побутові, релігійні та культурні особливості
своїх країн та знайомляться з особливостями культури
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інших. Для філософії це перші кроки на шляху до подолання людиною своєї кінцевості та обмеженості через залучення до нескінченного розуму.
Сучасний стан національної кухні в аспекті
міжкультурної комунікації повинен стати і бути
тенденцією до формування нових трендів, які об‘єднують
національні та світові традиції публічного споживання їжі,
які стають фактами транскультури та основою для вироблення дискурсивних формул, що експортуються в
національну кухню інших культур.
Список літератури:
1. Марушкина Н. С. Концепт «еда» в контексте диалога культур : автореф. дис. канд. культурологи : 24.00.01.
Иваново, 2014. 25 с.
ІННОВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ У РЕСТОРАННОМУ
БІЗНЕСІ
Сабадош Г.О. – канд. техн. наук, доцент
кафедри технології і організації
ресторанного господарства
Морохович В.С. – канд. екон. наук,
декан факультету готельно-ресторанного
та туристичного менеджменту,
Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Ужгород, Україна

Однією з найбільш перспективних щодо інноваційного
управління галузей сфери послуг є ресторанний бізнес. В
останні роки ресторанний бізнес став залучати все більше
інвесторів з самих різних сфер бізнесу. Це пов’язано, насамперед, з привабливістю даного ринку в умовах
економічного зростання країни та добробуту населення, а
також з можливостями отримання стабільного прибутку
протягом всього часу існування ресторану при його грамотному управлінні
Питання про рівень вітчизняного сервісу є сьогодні актуальним, Ефективна робота ресторану залежить від
кількох факторів. Як будь-яка складна система, ресторан
починається з задуму його засновників і закінчується контролем функціонування установи. Головну роль у цьому
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виконує практична філософія його власника та директора.
Її розкриває підхід до ведення бізнесу, який визначає
етичні та моральні цінності, що реалізуються в процесі
функціонування підприємства. Головна ідея засновників
ресторану визначать його кредо, і покликана максимально
задовольняти відвідувачів, впроваджувати сучасні технологічні процеси, які допомагають максимізації прибутку
[4].
Всі різновиди інновацій у сфері ресторанного господарства надають певні переваги як виробникам продукції
ресторанного господарства, так і споживачам. Це можна
пояснити специфікою виду економічної діяльності, яка
передбачає те, що з одного боку, споживачі задовольняють
у закладах ресторанного господарства свою фізіологічну
потребу у харчуванні, а з іншого – обсяги виробництва та
успіх закладів ресторанного господарства на ринку залежить від вподобань споживачів, частоти та величини їх потоку до нього.
Інновації в ресторанному бізнесі є найважливішим
стимулятором зростання закладу ресторанного господарства,яке змушено діяти в ситуації гострої конкуренції ще
більшою мірою, ніж великі компанії-монополісти, які виробляють продукти харчування. Під «інноваційним проектом» в сфері ресторанного бізнесу пропонується розуміти
«результат інвестування в розробку сучасного устаткування, інноваційної ідеї по оновленню якості продукції власного виробництва; організація праці, обслуговування, інформатизація і т.д.)» і подальший процес впровадження в
виробництво закладу ресторанного господарства [2].
Прийняття управлінських рішень керівниками і спеціалістами ресторанних підприємств не регламентовано, методична база оцінки ефективності інновацій та управління
вартістю інноваційних проектів часто відсутня, що ускладнює інноваційний розвиток ресторанного бізнесу. Все це
говорить про необхідність проведення відповідних наукових досліджень.
У даний час методи управління інноваційними проектами для підприємств сфери послуг в Україні перебуває в
процесі формування. Ще більш вказане твердження стосу-
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ється підприємств ресторанного бізнесу, який є однією з
найбільш залежних від організації методів управління персоналом і організації праці галузей. На сьогоднішній день
збудовані якісно нові відносини між учасниками ринку ресторанних послуг, особливо враховуючи результати фінансової кризи, внесені корективи в законодавство, відбувається поетапне становлення повноцінного ринку [2].
У найзагальнішому вигляді інновація – це «процес використання знання і інформації для створення і впровадження чогось нового і корисного» [2].
Інновація – це втілення у вигляді нового продукту, послуги та технології і нової організаційно-економічної форми, що володіє явними перевагами при використанні в
проектуванні, виробництві, збуті, споживанні та утилізації
продуктів, що забезпечує додатковий для господарюючого
суб’єкта (у порівнянні з попереднім положенням справ )
економію витрат або додатковий прибуток [3].
Специфіка ресторанного бізнесу, як галузі сфери послуг, припускає під інноваціями не тільки поліпшення якості життя людей, красиво і смачно приготовленої їжі , але і
грамотно вибудувані стосунки з клієнтами, PR-стратегію, а
також облік необхідності комерціалізації інноваційних розробок (отримання патентів, реєстрація фірмових знаків).
У зв’язку з цим, ключовим напрямом підвищення ефективності діяльності компанії стає розробка, планування, реалізація і контроль здійснення інноваційних рішень, – оптимізація управління інноваційними проектами, розробка
процедур управління процесами і вартістю інноваційного
проекту, нові методи управління ним, оцінка впливу параметрів і результатів реалізації інноваційного проекту на
результати діяльності компанії в цілому. Використання автоматизованої системи управління в ресторанах має низку
переваг:
- здійснюється автоматичний облік, контроль за надходженням, списанням та рухом сировини, напівфабрикатів, готової продукції;
- налагоджується синхронний взаємозв’язок між усіма
(модулями) підсистемами ресторану тощо [1].
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У цілому ж, застосування інноваційних процесів у діяльності закладів ресторанного господарства підвищує організаційно-технічний рівень виробництва, якість продукції та послуг, знижує енерго- та капіталовитрати, покращує
умови відпочинку споживачів та праці персоналу тощо.
Власники ресторанів знають, що всього 28% постійних
відвідувачів здатні їм забезпечити 85% прибутку. А щоб
утримати постійних відвідувачів і залучити нових в умовах
жорсткої конкуренції стильного інтер’єру та якісної смачної їжі вже не достатньо. Тут і приходять на допомогу в
ресторанному бізнесі – цікаві маркетингові кроки, мета
яких приваблювати клієнтів.
Наприклад, кілька років тому вдалою інновацією в ресторанному бізнесі вважалися виклик таксі з кафе або бронювання столиків по телефону. Трохи пізніше наймоднішими ставали ресторани, в яких можна зробити замовлення з доставкою додому, а також заклади, в яких у різних
конкурсах можна було виграти знижку на обслуговування
або, приміром, вечеря на двох.
Інновації для сфери послуг є найважливішим стимулятором зростання компанії. Інновації є об’єктом розгляду
багатьох наук: філософи, розглядаючи інновації, роблять
акцент на нові знання і вирішення протиріч; психологи
перш за все аналізують виникаючі конфлікти, способи їх
дозволу та синергетичні ефекти, акцентують увагу на технологічній стороні змін, рівні новизни і оригінальності технологій та продукції; економісти фіксують не просто
процес впровадження, а широкомасштабне рентабельне
впровадження нововведення.
Реалії сьогодення вимагають від українських підприємств ресторанного господарства значної інноваційної активності в умовах загострення конкурентної боротьби.
Цьому сприятиме застосування прогресивних форм і методів обслуговування, проведення модернізації екстер’єру та
інтер’єру закладів, використання високотехнологічного
обладнання, добору професійного персоналу, використання інтернет-технологій тощо [4].
При постійній зміні зовнішнього і внутрішнього середовища основною ціллю ресторану є вміння оперативно
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перебудовуватися, переходити у відповідність з новими
вимогами. І в цьому моменті, допомагає своєчасне впровадження в практику нових технологій. Тому,знання та використання даного аспекту сучасними рестораторами дає
їм в руки сильний інструмент для підвищення ефективності свого бізнесу, а значить – конкурентну перевагу. Застосування підприємствами ресторанного господарства, прогресивних форм і методів обслуговування, проведення модернізації інтер’єру закладів, використання високотехнологічного обладнання тощо – приваблюють споживачів, а
також загострюють конкуренцію в галузі, яка, в свою чергу, змушує підприємців постійно знаходитися в пошуку
нових інноваційних переваг [4].
Тому, результатом інноваційного розвитку ресторанного підприємства будуть нові ідеї, нові і удосконалені ресторанні продукти і послуги, нові технологічні процеси.
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Вплив на споживача починається відразу при виборі
ним закладу ресторанного господарства. На це в першу
чергу впливає концепція і назва закладу. При розробці
концепції необхідно мати чітке уявлення про склад майбутніх споживачів, асортиментну політику, рівень цін, оснащеність підприємства обладнанням, інвентарем, посудом,
меблями, витрати на організацію виробничо-торгівельного
процесу і терміни окупності вкладених коштів, залучення
кваліфікованих працівників.
При виборі ресторанного закладу (РЗ) споживачі враховують фактори: якість і асортимент страв; рівень надаваних послуг; ставлення персоналу до споживачів;загальну
атмосферу закладу; зовнішнє і внутрішнє оздоблення;
співвідношення місця розташування підприємства і ціни на
продукцію власного виробництва [1].
Призначення закладу ресторанного господарства –
здатність задовольняти мінливі смаки споживачів на продукцію і послуги в обстановці відпочинку і розваг. Правильно вибрана концепція ресторану може включати кілька
напрямків обслуговування або передбачати гнучкість форм
обслуговування в рамках розширення попиту на продукцію підприємства та вдосконалення технології виробництва продукції ресторанного господарства.
Успіх розробки концепції РЗ залежить насамперед від
правильно обраної назви ресторану. Назва ресторану
пов’язана з обраною темою, яка в подальшому реалізується
в інтер’єрі, меню, карті вин, формах обслуговування. В
якості концептуальній теми може бути вибраний будь-який
кінематографічний, історичний, літературний сюжет, що
відрізняється новизною і оригінальністю.
Торгова марка ресторану (бренд) – здатність ресторану
конкурувати на рівні якості реалізованої продукції і цін і
будувати рекламну політику, що підтверджується якістю
продукції певного асортименту і рівнем сервісних послуг
[1].
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Торгова марка ресторану пов’язана з відображенням
смаку постійних споживачів ресторану, які формують асортиментну політику підприємства в умовах конкуренції.
[2]
При розробці концепції РЗ враховують такі критерії:
• місце розташування і цінова політика;
• зручність під’їзду та паркування;
• вхід у ресторан;
• тип реклами;
• види основних капіталовкладень;
• відображення концептуальної теми в інтер’єрі ресторану;
• форми обслуговування;
• ресторанний сервіс;
• величина середнього чека на гостя;
• спеціалізація продукції власного виробництва [3].
Місце розташування і цінова політика є ключовими
моментами майбутнього бізнесу. Місце визначає, яким буде РЗ – дорогим або демократичним, міським або заміським.
Для вибору цінової політики необхідно провести демографічний аналіз району, в якому буде розташований ресторан, з’ясувати вік, рід занять; середній рівень доходів
людей, які є його потенційними споживачами.
Вхід в ресторан створює перше зорове враження від
відвідування ресторану. Важливо звернути увагу на доброзичливість обслуговуючого персоналу при вході в ресторан, включаючи охорону.
Реклама концептуального ресторану включає:
• виразну назву підприємства, дає уявлення про меню і
обслуговуваний контингент;
• вишукано оформлені меню і карту вин;
• розважальні музичні програми;
• формування постійного складу споживачів (клубна
політика);
• організація святкових заходів і презентацій у РЗ;
• банери на вулицях міста та рекламні друковані матеріали (проспекти, рекламні оголошення, запрошення, візи-
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тки, упаковки з сірниками, сувеніри, посуд з логотипом
ресторану) [3].
За характером відображення теми в інтер’єрі концептуального ресторану розрізняють:
• класичний традиційний стиль;театралізована тема з
використанням безлічі декорацій;стиль модерн;
• культова тема, побудована за «легендою» навколо
імені власника ресторану – колекціонера, відомого артиста
і т.д.;
• стиль, який передбачає використання механічних винаходів, що контрастують із традиційною обстановкою ресторану (фігури-манекени героїв фільмів, тварин, фрагменти печей, жаровень, фонтани, незвичайні музичні інструменти); плавучі ресторани;
• літературний стиль з використанням імен героїв романів і з відповідним інтер’єром, художній стиль «під старовину» [3].
За характером контингенту торгові концепції підрозділяють відповідно до домінуючого мотиву відвідування РЗ:
• святкування події, що має велике значення для замовника і запрошених гостей;
• відпочинок з родиною в вечірній час, у вихідні та
святкові дні;
• романтична зустріч;
• розважальна програма в атмосфері клубу;
• презентації для ділових людей, літературних творів;
• прийом їжі в перервах при проведенні нарад, симпозіумів;
• відвідання туристичних, торговельних і культурних
центрів;
• традиційна вечеря з співробітниками після роботи
або з друзями;
• приналежність до одного з клубів за інтересами;
• проживання в готелі або курортній місцевості.
Гастрономічна тема є однією з головних при виборі
концепції РЗ. Вона може бути спрямована на:
• широкий вибір класичних страв і напоїв;
• приготування відомих страв;
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• створення етнічної кухні (з переважанням страв національної кухні, старовинних і маловідомих страв і напоїв);
• функціональний асортимент (розроблений на основі
тестування постійної групи споживачів).
Основною стратегією асортиментної політики ресторанного закладу є розробка нових і фірмових страв, напоїв
власного виробництва, створення декількох видів тематичних меню для різних категорій гостей, банкетних меню з
урахуванням попиту на обслуговування в ресторані та
проведення виїзних заходів [2].
Ресторанний сервіс ґрунтується на використанні сучасного рівня організації виробництва, швидкому і високоякісному обслуговуванні, використанні широкого асортименту страв і напоїв, пропонованих гостям. Оцінка проводиться на підставі особистих спостережень гостей, за записами в книзі відгуків та пропозицій, анкетними опитуваннями. При цьому необхідно виходити з того, що оригінальна ідея, втілена в інтер’єрі ресторану, приваблює гостей,
але без хорошої кухні споживача можна втратити. Щоб
правильно спланувати кухню і зал, необхідно чітко уявляти собі більше 80% страв у меню. Завідувач виробництвом
повинен не просто добре готувати, але і зрозуміти, хто його споживачі, які їхні смаки, та розробляти меню з урахуванням їх потреб.
Інші послуги концептуального ресторану включають:
• надання постійним гостям клубних карт;
• надання сервісних послуг по виклику таксі для відвідувачів ресторану; прокат столової білизни, посуду, приладів, інвентарю;
• продаж фірмових значків, квітів, сувенірів;
• упаковку кулінарних виробів, придбаних на підприємстві;
• паркування особистих автомашин споживачів на організовану стоянку у підприємств [2].
Лише у випадку, коли управління ресторанним підприємством спирається на професійне та кваліфіковане
осмислення концепції закладу, враховує взаємозв'язок з
певним ринковим сегментом, зважає на фактори ефективного функціонування та сучасні тенденції попиту, відвіду-
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вання його залишає приємні враження і формує уподобання попиту щодо ресторанів певного типу і категорії.
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Ефективний та стійкий розвиток підприємств ресторанного бізнесу в сучасних умовах досягається за рахунок
використання ними інновацій,що забезпечують конкурентні переваги на ринку. На сьогодні стає актуальним уведення інноваційної складової у технологію ресторанного
господарства та пропозиція ексклюзивних послуг.
Інновації, що застосовують у закладах ресторанного
господарства, підвищують конкурентність закладу, тому
навчальною програмою підготовки студентів напрямку
«Харчові технології та інженерія» спеціалізації «Ресторанні технології» передбачено вивчення спеціальних дисципліни, зміст яких включає особливості розвитку інноваційної діяльності; створення та освоєння прогресивної виробничої технології; проектування продукції і послуг.
Результатом вивчення професійно спрямованих дисциплін, є формування професійних компетенцій щодо вирішення конкретних виробничих завдань,створення і впровадження інноваційних технологій безпечних харчових
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продуктів з використанням натуральної сировини підвищеної поживної цінності, дієтичних добавок та спеціальних ресурсозберігаючих методів обробки сировини – кріогенних, екструзійних, молекулярних, креативних і ф’южнтехнологій.
Здійснення інноваційної діяльності регламентує Закон
України «Про інноваційну діяльність» (від 04.07.02 р.
№40-ІV), в якому визначено механізми впровадження інноваційної діяльності та заходи, які орієнтують на інноваційний розвиток, а саме: створення необхідних (правових,
економічних та організаційних) умов для оновлення, подальшого розвитку і використання науково-технічного потенціалу країни, відродження духовності, інтелекту держави,
формування інноваційної культури нації тощо [3].
Для стимулювання самостійної роботи студентів залучають до участі в фахових конкурсах; дослідженнях за різними напрямками: прогресивні технології обслуговування
та організації виробництва; заклади ресторанного господарства сучасного формату; нові форми ресторанних послуг; нова філософія підходу до створення та пропозиції
меню тощо.
Застосування підприємствами ресторанного господарства, прогресивних форм і методів обслуговування, проведення модернізації інтер’єру закладів, використання високотехнологічного обладнання тощо – приваблюють споживачів, а також загострюють конкуренцію в галузі, яка, в
свою чергу, змушує підприємців постійно знаходитися в
пошуку нових інноваційних переваг.
У виробництві ресторанних послуг основними типами
інновацій є технічні, організаційно-технологічні, управлінські, комплексні.
Технічні нововведення пов’язані з впровадженням нових видів техніки, пристосувань, інструментів.
Організаційно-технологічні інновації пов’язані з новими видами послуг, більш ефективними формами обслуговування та організаційними нормами праці.
Управлінські орієнтовані на вдосконалення внутрішніх
і зовнішніх зав’язків організації, що використовують методи і форми менеджменту, наприклад ресторани швидкого
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обслуговування і так звані «сімейні ресторани», де власники працюють в закладі, який йому належить.
Комплексні охоплюють одночасно різні аспекти і сторони сервісної діяльності.
Основною послугою закладів ресторанного господарства є послуга харчування, яка складається із послуг виготовлення кулінарної продукції, створення умов для її реалізації і споживання.
На сьогодні поліпшення якості продукції та обслуговування замало, отже, актуальним є уведення інноваційної
складової у технологію ресторанного господарства та пропозиція особливих послуг, які додадуть закладу неповторності, унікальності, привабливості для споживачів. Впровадження нововведень у ресторанній сфері має забезпечити безліч зручностей для клієнтів.
Основними напрямами розвитку сучасних технологій
у закладах ресторанного господарства є: створення ресторанів по типу FreeFloor; відкриття фуд-кортів; створення
концептуальних підприємств ресторанного господарства;
розширення мережі віртуальних ресторанів, що забезпечують замовлення по мережі Інтернет та доставку споживачеві; приготування страв у присутності відвідувачів; організація обслуговування за системою кейтеринг тощо. Ресторани фрі-фло, мають новий формат із поєднанням фастфуду та «швецького столу», де клієнт має свободу вибору
та безпосередній доступ до товару, переважають низькі
ціни та швидке обслуговування. У ресторанах такого типу
нарівні із традиційними виробничими цехами функціонує
відкрита кухня, де відбувається демонстрація приготування став. Останніми інноваційними ресторанними технологіями можна назвати застосування інтерактивного (електронного) меню, екрану-планшету на столах, сенсорного
дисплею, застосування QR-коду у маркетингу підприємства, технології LED оповіщення, харчові 3-D принтери, сенсорні виробники їжі, використання тривимірних проекцій і
відео-меппінга для демонстрації приготування страв, автоматизація та інформатизація процесів на підприємствах
тощо [5].
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Результатом інноваційного розвитку закладів ресторанного господарства будуть нові ідеї, нові й удосконалені
ресторанні продукти і послуги, технологічні процеси, форми організації і управління.
Велика роль у виборі інновацій належить вивченню
тенденцій на світовому ринку ресторанного бізнесу та прогнозуванню, оцінці перспектив розвитку. Необхідно звертати увагу на основні сучасні тенденції розвитку науки і
техніки, новинки та винаходи у харчовій галузі та на ринку
послуг. На основі зібраної інформації можна зробити вибір
інноваційної стратегії та відповідно до цього обрати предметну спеціалізацію ресторанного підприємства, технології основного та допоміжного виробництва, стиль обслуговування, систему управління тощо. Запровадження інновацій коштує недешево, проте запропонувавши клієнтам ексклюзивний сервіс, меню та послуги заклади ресторанного
господарства здатні забезпечити собі виживання та прибуток на ринку послуг.
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Яремчук Н.В. – спеціаліст вищої категорії,
викладач кафедри харчових технологій,
заступник директора з
адміністративно-господарської роботи
Шелухіна І.А. – спеціаліст II категорії,
викладач кафедри харчових технологій,
провідний інженер з охорони праці
Підлісна К.Г. – спеціаліст, викладач кафедри
харчових технологій, інженер-програміст,
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Харків, Україна

Охорона праці є важливою складовою будь-якого підприємства. Людина – головна цінність, адже безпека працівників дозволяє зробити виробничий процес більш чітким та вірним.
Ресторанне господарство – це сфера людської діяльності, яка в останні роки почала швидко розвиватися. Про це
свідчить зростання кількості підприємств ресторанного
господарства. Ресторанний бізнес є однією із найбільш
значущих складових індустрії гостинності.
На кожному підприємстві та організації в галузі ресторанного господарства має бути створено безпечні та здорові умови праці, забезпечено захист життя та здоров’я
працівників від впливу шкідливих і небезпечних факторів
виробництва.
У Харківському торговельно-економічному коледжі на
відділенні сфери обслуговування навчальним планом передбачено дисципліна «Охорона праці», яка була затверджена Міністерством освіти і науки в 18.03.2011 р. Викладання цієї навчальної дисципліни базується на сучасній
нормативно правовій базі з питань охорони праці.
Навчальний процес коледжу забезпечений сучасною
матеріально-технічною базою. Для спеціальностей «Харчові технології» та «Готельно-ресторанна справа» у нашому закладі вищої освіти з’явилося безліч нових видів обла-
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днання, наприклад таких як: пароконвектомати, овочерізки
«Robot coupe» , комбайни «Kenwood» та багато інших. Тому безпека роботи на них є важливою складовою для забезпечення безперебійного процесу навчання.
Взагалі, більша частина травм в сфері обслуговування
– механічні. Серед факторів, що травмують, викликають
механічні травми, у тому числі, зі смертельним наслідком,
на першому місці знаходиться виробниче, транспортнотехнологічне обладнання, на другому – транспортні засоби, на третьому – підіймальне, силове та енергетичне обладнання, поверхні обладнання і підлоги, вплив речовин і
матеріалів, у тому числі сипучих [1].
Улаштування і експлуатація торговельно-технічного
обладнання повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91
і ГОСТ 12.2.0092-94, Правилам будови електроустановок
(ПУЕ), Правилам технічної експлуатації електроустановок
споживачів (ПТЕ), Правилам техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів (ПТБ), санітарним нормам і правилам організації технологічних процесів і гігієнічним вимогам до виробничого обладнання, нормативнотехнічної документації заводів виробників [2, 3].
За обладнання, встановлене у коледжі, несе відповідальність його директор, який спеціальним наказом закріплює
кожну одиницю обладнання за завідуючими навчальними
лабораторіями. Перед початком роботи викладач та студент
повинен впевнитись в тому, що обладнання справне. У випадку виявлення несправностей або поломок обладнання,
викладач зобов’язаний повідомити про це адміністрацію
коледжу, яка вживає заходів по їх усуненню. Категорично
забороняється працювати на несправному обладнанні.
Більшість процесів на технічному обладнанні можуть
створювати пожежо- або вибухонебезпеку. У зв’язку з цим
розрізняють пожежо- і вибухонебезпечні зони відповідно
до ПУЕ:2009 «Правила улаштування електроустановок».
Характеристика пожежо- та вибухонебезпеки може бути
загальною для усього приміщення або різною в окремих
його частинах. Це стосується не тільки приміщень, але й
ділянок територій, надвірних установок. Визначення класів
пожежо- та вибухонебезпечних зон у приміщенні або зов-
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нішній установці дозволяє здійснити вибір виконання електроустановок таким чином, щоб під час їх експлуатації
виключити можливість виникнення вибуху або пожежі від
теплового прояву електроструму [1].
На жаль, випадки пожеж у закладах відпочинку та ресторанного господарства непоодинокі, а причини загорянь
— доволі банальні. Власники таких об’єктів, намагаючись
привернути увагу відвідувачів до свого закладу, не завжди
думають про їх пожежну безпеку. У прикрасах інтер’єру
часто використовують громіздкі конструкції, виготовлені з
легкозаймистих матеріалів, не оброблених вогнезахисними
сумішами. Нерідко експлуатується електропроводка та
електроприлади в аварійному стані. Нехтуються вимоги до
влаштування та стану евакуаційних шляхів та виходів, використовуються приміщення не придатні для перебування
в них великої кількості людей, а інколи навіть розміщення
самого закладу суперечить вимогам правил пожежної безпеки.
Але у нашому закладі вищої освіти дотримуються усі
вимоги з питань пожежної безпеки, кожен поверх оснащений об’єктами первинних засобів пожежогасіння, а також
встановлена система протипожежного захисту.
Продуктивність роботи та навчального процесу у коледжі залежить від надійної та безвідмовної роботи технологічного обладнання. Тому питання його технічного обслуговування, своєчасного та якісного ремонту, а також
правильної безпечної експлуатації, мають велике значення.
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Андрющенко О. Б. – канд. наук держ. управл.
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торговельного підприємництва,
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Харків, Україна

Сучасний стан розвитку цифрового суспільства в
Україні стає підставою освітніх реформ, що сприяє перевтіленню освіти на один з найбільших продуктивних секторів економіки. Такий кардинальний підхід до освіти забезпечує її інноваційний розвиток за рахунок оновлення
змісту освіти та організації навчально-виховного процесу
[1, 2, 3].
Але такий підхід містить двоїсту структуру: перша передбачає що система освіти є безпосередньо виробником
інновацій за рахунок підготовки майбутніх фахівців різних
галузей, а друга передбачає споживання інноваційних технологій самою освітою. Проблемам інноваційної діяльності в освітній сфері було присвячено чимало досліджень
провідних вчених, серед яких Л. Ващенко, А. Ніколс, Л.
Ілюхина, І. Беха, Л. Даниленко, А. Прігожина, В. Сластьоніна та інші. Але роботи вчених не містять системних
та комплексних підходів до вирішення інноваційних питань в освіті України.
Стратегічний вектор розвитку України до європейського простору передбачає такі напрями державної політики, які направлені на постійне підвищення якості освіти,
удосконалення її змісту та форм організації навчальновиховного процесу, подальше впровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій, що є підставою для
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індивідуалізації освіти та навчання, формування творчого
мислення і збільшення самостійної роботи студентів. Такі
інноваційні підходи до освіти сприятимуть адаптації людини до життя за рахунок засобів освіти. Це є мотивом того, що традиційна освіта відстає від потреби сьогоднішнього дня, від сучасних перспектив, які очікують людину в
недалекому майбутньому. Тому, на наш погляд сучасні інновації в освіті полягають, насамперед, в постійних нововведеннях в діяльність навчально-виховних закладів, а також, в навчально-виховний процес. Без цього сучасна освіта втратить взаємозв’язок з реаліями життя, втратить свій
творчий потенціал, перетвориться в буденну справу, яка не
потрібна ні суспільству, ні особистості.
Сучасний стан життя вимагає більш інтенсивного пошуку, експериментування, введення новітніх технологій,
застосування нових засобів навчання. Але, реалізація цих
вимог не може здійснюватись хаотично та безсистемно,
без урахування минулого педагогічного досвіду, який приводив до видатних педагогічних успіхів. Де які аспекти
цього досвіду не втратили свого значення і сьогодні. В
основі інноваційного розвитку освіти мають знаходитись
педагогічні, а також соціогуманітарні науки, які є основою
для всієї практики. Сучасні цифрові технології внесли в
систему освіти такий імпульс нововведень, що зараз можуть розцінюватись як підстава для інноваційного розвитку.
На сьогоднішній день основна точка зору полягає в
тому, що інформатизація освіти є закономірним процесом
соціально-педагогічних перетворень, центром якої є інформаційна продукція, засоби та технології, впровадження в
навчальні заклади інформаційних засобів, що базуються
на мікропроцесорній техніці. Сутність цього питання полягає у використанні мультимедійних інформаційних технологій в освіті, що дозволяє швидко вносити будь-які зміни
в зміст програми в залежності від результатів її апробації;
можливості зберегти й опрацьовувати велику кількість різнорідної інформації та компонувати її в зручному виді. Все
це має вплинути на рівень майбутніх фахівців та буде
сприяти розкриттю та розвитку індивідуальних здібностей
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студентів, та їх унікального сполучення особистих якостей; формуванню у студентів пізнавальних можливостей,
їх прагнення до самоудосконаленню; забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності, безперервності взаємозв’язку між гуманітарними, технічними науками та мистецтвом; постійному динамічному оновленню змісту, форм
та методів навчальних процесів [4, 5].
Таким чином, інноваційні технології в освіті позитивно вплинуть на процес навчання і виховання насамперед
тому, що змінюють схему передачі знань і методів навчання. Тому впровадження таких технологій у систему
освіти в умовах становлення цифрового суспільства ґрунтується на застосуванні комп’ютерів і телекомунікацій, соціальних мереж спеціального устаткування, програмних і
апаратних засобів, систем обробки інформації тощо.
Список літератури:
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Важливим завданням освітнього процесу є забезпечення постійного розвитку творчих здібностей особистості
на всіх рівнях системи освіти. У сучасних умовах, висловлювання особистих думок і позицій, жива творча дискусія
– неодмінна умова поступального руху суспільства. При
цьому вкрай важливо максимально задіяти творчий потенціал молоді для пошуку найбільш ефективних шляхів проведення соціально-економічних перетворень.
На жаль, на практиці реалізація такого питання
здійснюється не в повній мірі. Причиною тому є система
навчання, що склалася у вищій школі. При підготовці майбутнього фахівця у вузівському середовищі недостатньо
ведеться наукова дискусія, що сприяє розвитку творчого
мислення.
Повільне
використання
можливостей
публічного, колективного обговорення проблем, живого
обміну думками між студентами і викладачами ускладнює
формування творчої особистості, здатної приймати
стратегічно правильні рішення.
Наукові дослідження є невід’ємною та однією з найважливіших складових діяльності закладів вищої освіти.
Мета наукового дослідження – визначити конкретний
об’єкт і всебічно, достовірно вивчити його структуру, характеристики, зв’язки на основі розроблених у науці
принципів і методів пізнання, а також отримання корисних
для діяльності людини результатів, впровадження у виробництво з отриманням подальшого ефекту. Будь-яке наукове дослідження виконується для того, щоб подолати певні
труднощі у процесі пізнання нових явищ, пояснити раніше
невідомі факти або встановити неадекватність попередніх
способів пояснення вже відомих фактів.
Зазвичай дослідження проводять у три етапи.
Перший етап складається з:
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- вибору наукової проблеми і теми;
- визначення об’єкта і предмета дослідження, мети й
основних завдань;
- розроблення гіпотези дослідження.
Другий етап містить:
- вибір методів і розроблення методики проведення
дослідження;
- стандартні і спеціальні процедури наукового дослідження;
- формулювання попередніх висновків, їх експертиза
та уточнення;
- обґрунтування заключних висновків і практичних рекомендацій.
Третій етап оснований на впровадженні отриманих
результатів у практику [1].
Пошук найбільш ефективних соціально-економічних
перетворень може мати успіх і в рамках традиційнопроведених науково-практичних студентських конференцій. Робота щодо підготовки до студентської конференції
повинна починатися завчасно. Бажано розробити типове
Положення про студентські науково-практичні конференції, узагальнивши накопичений досвід з проведення такого
роду заходів. Для координації дій і загального керівництва
підготовкою та проведенням конференції доцільно сформувати оргкомітет. Серед основних завдань, що
вирішуються в ході підготовки і проведення конференції,
слід виділити:
- підвищення якості підготовки фахівців;
- виявлення молоді, яка творчо-мислить;
- розвиток інтелектуальних здібностей студентів;
- залучення найбільш обдарованих студентів до наукових досліджень.
Викладачі можуть рекомендувати найбільш здібним
студентам вибрати актуальні проблеми дослідження, з
урахуванням індивідуальних наукових переваг учасників
майбутньої науково-практичної конференції. Поряд з цим
слід надати право всім бажаючим студентам взяти активну
участь в роботі конференції, тим самим сприяти активізації
їх творчих здібностей.
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У період підготовки студентів до проведення конференції викладачам необхідно надати методичну допомогу в
постановці теми виступу, виявленні дискусійних проблем,
зіставленні їх з реальною дійсністю. Студент повинен відчути, що вже на стадії підготовки, а тим більше в процесі
участі у самій конференції, він розширить свої знання, порівнявши теоретичний матеріал з можливостями реальної
практики.
Запропонована на студентську наукову конференцію
робота повинна бути актуальною, містити елементи новизни і творчості, базуватися на власних експериментальних
даних, містити чітко сформульовані результати, висновки,
рекомендації. Бажано, щоб представлена робота містила
графічний, ілюстративний матеріал. Основний напрям наукових пошуків в рамках проведеної студентської науковопрактичної конференції формується в доповідях пленарного засідання. Саме тут зароджується основна ідея проведеного студентського форуму, загострюється увага на необхідності детального розгляду зазначених проблем на засіданнях секцій.
На пленарному засіданні, як показує практика проведення подібних заходів, учасникам не завжди вдається позначити свою позицію з обговорюваної проблемам навіть у
формі репліки. Можливість виступити по хвилюючим проблеми і отримати відповідь на наявні питання надається
кожному бажаючому в рамках проведених секційних слухань. Безпосередня участь в роботі секції вселяє її учасникам певний оптимізм в оцінці власних перспектив майбутньої наукової діяльності.
В якості критеріїв оцінки виступу на конференції можна використовувати такі оціночні показники, як: наукова
новизна роботи; якість використаних ілюстрацій у роботі;
здатність ведення дискусії; вміння відстоювати власну точку зору та ін. Таким чином, конференція може виконати
важливу соціальну функцію – популяризація науководослідницької діяльності в суспільстві.
Наукові дослідження також мають важливе значення
для формування та розвитку у закладах вищої освіти наукових шкіл. Наукова спільнота потребує постійної
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взаємодії, контактів, обміну інформацією, взаємного
оцінювання наукових досліджень, а, отже, формування
наукових шкіл. Необхідно звернути увагу на той факт, що
сьогодні в силу цілого ряду причин, знижується інтерес
студентства до занять науково-дослідницькою діяльністю.
На нашу думку, проведення наукових форумів у різних
форматах сприяє зростанню престижу праці вченого в молодіжному середовищі. Дуже важливо, щоб результатом
участі в подібних заходах стало отримання морального задоволення від перебування в атмосфері наукової творчості,
що в свою чергу стимулює активізацію наявного потенціалу підростаючого покоління. Тому, для формування мотивації до наукової діяльності уже учнів випускних класів
доцільно знайомити з дослідницькою роботою студентів. З
метою активізації творчих і інтелектуальних можливостей
учнів, надання їм фахової спрямованості особливо на етапі
профільного навчання слід використовувати потенціал закладу вищої освіти.
Вже існує досвід у закладах вищої освіти до залучення
ліцеїстів, гімназистів і школярів щодо участі в вузівських
науково-практичних студентських конференціях, наукових
сесіях та інших вузівських заходах, як в якості слухачів,
так і в якості виступаючих. Набутий досвід буде корисний
при освоєнні будь-якої спеціальності.
Отже, рішення сучасних задач у соціальній та економічній сфері неможливо без всебічно освічених і професійно підготовлених фахівців, здатних накопичувати і творчо застосовувати отримані знання в майбутньому. Інакше
кажучи, повинен бути сформований тісний взаємозв’язок
між організацією процесу навчання у закладах вищої освіти і напрямами наукових досліджень. Усім закладам вищої
освіти: університетам, академіям, інститутам пропонується
обов’язкове здійснення наукової діяльності.
Законодавче положення про обов’язковість наукової
діяльності для вузів отримало подальший розвиток і в відповідних відомчих актах. Міністерство освіти України
встановило спеціальний перелік показників для закладів
вищої освіти, що проходять акредитацію, де науково-
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дослідні роботи студентів розглядаються як логічне продовження процесу навчання.
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Актуальність дослідження. Яскравим показником
перетворень, пов’язаних з Євроінтеграційними процесами
в державі, виступають зміни в усіх царинах суспільного
життя. Їх стрімкість та глибина провокують появу у молоді
глобальних проблем, пов’язаних зі зміною соціальноекономічних орієнтирів щодо вибору сфери професійної
діяльності та водночас виступають каталізатором розширення кола можливостей для пошуку альтернативних
шляхів самореалізації, що необхідно для збільшення
варіантів побудови успішної кар’єри в умовах відсутності
стабільності.
Метою дослідження є визначення компонентів
мотиваційної
готовності
студентів
торговельноекономічного закладу вищої освіти до вибору майбутньої
професії, виявлення актуального рівня їх сформованості та
подальшого розвитку.
Результати дослідження. У результаті аналізу наукових праць, що належать відомим закордонним дослідникам
в галузі психології та економіки: Дж. Аткінсону, С. Адамсу, В. Вруму, Ф. Герцбергу, К. Левіну, Е. Лоулеру, А. Маслоу, Д. Мак-Клеланду, Л. Портеру, Ф. Тейлору, Х. Хекхау64
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зену та ін. [1, 2, 3, 4, 5] та вітчизняним науковцям: В. Барко, А. Вознюк, Ю. Дроздовій, В. Жовнеру, Л. Карамушкі,
С.Копилову, М. Корольчуку, В. Крайнюк О. Креденцер,
С.Максименку, С. Миронцю, В. Осьодло, Є. Потапчуку,
О.Тімченку, Н. Худяковій, Ю. Швалбу та ін. [2, 4, 5],
з’ясовані різноманітні мотиви вступу молоді до закладу
вищої освіти. Багато в чому формуванню таких мотивів
сприяють соціально-економічні та політичні зміни в Україні, що відбулися за останні роки. Водночас можемо
відзначити й мотиви, які стабільно проявляються та не
втрачають свого значення при змінах суспільного устрою.
Аналіз наукових підходів щодо вивчення провідних
мотивів до діяльності, дали змогу сформувати структуру
компонентів мотиваційної готовності студентів коледжу до
діяльності саме у торговельно-економічній сфері.
Дослідження передбачало реалізацію чотирьох основних етапів: теоретичного, констатувального, формуючого
та заключного, що передбачав формування наукового звіту
та обґрунтування, за результатами емпіричної частини
дослідження, доцільності використання «Психологічної
програми формування мотиваційної готовності студентів
коледжу до майбутньої професійної діяльності» далі
(Психологічна програма).
Є. Ільїн стверджує, що основними мотивами вступу
молоді до закладів вищої освіти є: бажання перебувати в
колі студентства, велике суспільне значення професії і широка сфера її застосування, відповідність професії
інтересам і схильностям та її творчі можливості. Також автор акцентує увагу на гендерних відмінностях у
значущості мотивів дівчат і хлопців. Дівчата частіше
відзначають велике суспільне значення професії, широку
сферу її застосування, можливості працювати у великих
містах і наукових центрах, бажання брати участь у
студентській
художній
самодіяльності,
хорошу
матеріальну забезпеченість професії. Хлопці ж частіше
відзначають, що вибрана професія відповідає їхнім
інтересам і схильностям. Також респонденти зазначеної
вибірки частіше посилаються на сімейні традиції [1].
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Інтерес дослідження провідних мотивів молоді до
вступу у ЗВО та подальшій особистісній реалізації себе у
професіогенезі викликано бажанням з’ясувати їх зміну під
впливом соціально-економічних процесів. Порівняльний
аналіз досліджень у різні часи державотворення України,
дає нам підстави стверджувати, що зміна соціальнополітичних та економічних векторів у суспільстві впливають на розвиток суспільної свідомості молоді, зокрема у
формування її мотиваційної сфери до особистісного зростання та самореалізації себе у професіогенезі.
Отже, до найбільш значущих компонентів, що впливають на рівень сформованості мотиваційної готовності
студентів Торговельно-економічного коледжу до успішної
реалізації себе у майбутній професії було віднесено:
типологічний, мотиваційний, вольовий, регуляторний та
когнітивний компоненти:
 Типологічний компонент (тип нервової системи,
сила й врівноваженість нервових процесів, рухливість нервової системи, адаптаційні резерви особистості), досліджували за методиками: Фрайбурський багатофакторний особистісний опитувальник FPI (модифікація А. Крилова),
опитувальник структури темпераменту В. Русалова, Індивідуально-типологічний опитувальник (ІТО) Л. Собчик,
визначення типу акцентуації рис характеру та темпераменту (К. Леонгарда, Х. Шмішека).
 Мотиваційний компонент (прагнення досягнення
успіху, нормативна спрямованість, сформованість ціннісних орієнтацій, розуміння власних потреб тощо), досліджували за методиками: опитувальник оцінки мотивації
досягнення мети та уникнення невдач Т. Елерса, діагностика мотиваційної структури особистості В. Мільмана, мотиви вибору професії В. Семіченка.
 Вольовий компонент (наполегливість, рішучість,
витримка, самовладання, послідовність у досягненні поставлених цілей), досліджували за методиками: самооцінка
властивостей характеру Будассі та тесту самооцінки
психічних станів Г. Айзенка.
 Регуляторний компонент (Здатність управляти
своїми почуттями, емоціями та поведінкою, уміння
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розпізнавати емоції інших людей та здатність до
ефективної взаємодії у групі), досліджували за методиками: методика діагностики міжособистісних відносин Т.
Лірі, методика визначення рівня розвиненості емоційного
інтелекту Д. Холланда, зв’язок типу особистості та
професійного вибору Дж. Холланда.
 Когнітивний компонент (уявлення про майбутні
труднощі професійної діяльності, умови виконання професійних завдань, обсяг знань, умінь, прийомів, засобів і способів досягнення результату в діяльності тощо), досліджували за методиками: аналіз документів, метод експертних
оцінок у період входження у професію (Делфі (О. Холмера), авторський опитувальник, варіант експертних оцінок
для виявлення спрямованості особистості, оцінка професійних якостей студентів кураторами навчальних груп з
використанням семантичного диференціала Charles
E.Osgood.
Результати констатувального експерименту дозволили
розробити Психологічну програму, яка структурно
складається із п’яти модулів: підготовчий, модуль
ціннісних орієнтацій; навчаємося спілкуватися; «Хочу!
Можу! Треба!»; завершальний модуль.
Висновки. Отже, проблема забезпечення інтересу до
навчання, сьогодні є однією з найактуальніших, оскільки
ми прослідковуємо тенденцію до формування протиріччя
між необхідністю здійснити студентами навчальну
діяльність у повному обсязі та відсутності в них
внутрішньої потреби до навчання. Ефективність застосування авторської «Психологічної програми формування
мотиваційної готовності студентів коледжу до майбутньої
професійної діяльності» підтверджено емпіричним шляхом
та впроваджено у навчально-виховний процес зі студентами
торговельно-економічного
коледжу Київського
національного торговельно-економічного університету.
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Протягом усього періоду становлення незалежної
України вітчизняна освіта знаходиться в процесі нескінченних реформ, модернізацій і інновацій: визнання та подальша відмова від Болонського процесу, впровадження
компетентнісного підходу, поширення зовнішнього незалежного оцінювання знань не тільки на випускників шкіл,
але й на молодших спеціалістів і бакалаврів та ін. Проте і в
українському науково-педагогічному середовищі, і в суспільстві в цілому спостерігаються переконання, що при
усіх намаганнях реформаторів якість освіти в країні неухильно знижується, а реформи, що проводяться, часто непереконливі у своїх стратегіях і не досягають заявлених результатів.
Переважною більшістю усі нововведення в українську
освіту базуються на досвіді та здобутках європейських за68
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кладів вищої освіти. Наприклад, проект «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти», який у
лютому-березні 2019 року охопив заклади вищої освіти
усіх областей України та в якому автор мав можливість
брати участь, ініційований Центром досліджень вищої
освіти Чеської Республіки. Метою проекту є розбудова національної мережі експертів із забезпечення якості вищої
освіти, що, по суті, є важливим кроком на шляху до конкурентоспроможності українських університетів, інститутів,
коледжів, проте зовсім не враховує вітчизняних реалій.
Сьогодні українські заклади вищої освіти – це багатопоколінне співтовариство педагогів, які мають різноманітні цінності і світоглядні судження, що відповідають характеристикам певних вікових груп. У цьому сенсі будь-який
навчальний заклад є плацдармом для наочної реалізації
популярної Теорії поколінь, розробленої У. Штраусом та
Н. Хоувом [1]. Ця теорія розкриває особливості поколінь,
представники яких досягли повноліття та сформували свої
життєві позиції за різних зовнішніх обставин, що стало визначальним у їхній поведінці. На основі впливу політичних
та соціально-економічних подій в американській історії
дослідники говорять про: традиціоналістів (людей, народжених у 1925-1945 роках), бебі бумерів (1946-1960), покоління Х (1961-1980), покоління Y (міленіали, 1981-1994)
та покоління Z (1995 – теперішній час) [2].
Виходячи із власного досвіду авторів, адже офіційних
статистичних досліджень щодо вікової характеристики сучасних викладачів закладів вищої освіти в Україні не ведеться, переважна більшість викладачів – це «бебі бумери»
та представники покоління Х, в той час як студенти – це
покоління Y та Z. Ситуація, коли середній вік науковопедагогічних працівників перевищує 50 років, викликана,
перш за все, вимогами Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності. З одного боку, освітній процес у закладах вищої освіти повинен здійснюватись переважно
штатними науково-педагогічними працівниками з науковими ступенями та вченими званнями, а з іншого боку –
науково-педагогічні працівники, які здійснюють освітній
процес, повинні мати стаж науково-педагогічної діяльнос-
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ті понад два роки та високий рівень наукової та професійної активності [3]. Тобто, щоб молодому викладачу потрапити до професорської трибуни, необхідно пройти досить
тривалий та достатньо коштовний шлях, який розриває
зв’язок між поколіннями.
Із цього випливає, що викладачам-прихильникам так
званої «старої школи», які успішно навчали представників
нашого покоління, аби не втрачати завойований авторитет
та знаходити спільну мову з поколіннями Y та Z необхідно
змінюватись, постійно розвиватись у новому інформаційному середовищі.
Покоління Y та Z виросли в епоху віртуального світу,
комп’ютерів, цифрових технологій – їх технограмотність
зовсім іншого характеру, ніж у попередніх поколінь. Те,
що попередники називали «новими технологіями» або «технологіями майбутнього», для покоління Z вже справжнє.
Вища освіта сприймається ними як найважливіша умова
успіху. Без нього неможливо знайти престижну роботу,
домогтися гарної посади і так далі. Але перспектива не
отримати хороше робоче місце змушує їх, ще будучи студентами, працювати та здобувати професійний досвід [4].
Одна з найпомітніших рис ігреків та зетів – залежність
від знань, які вони знаходять не у книжках з бібліотек, а на
інтернет-ресурсах. Це покоління, яке обожнює вчитися,
однак цей процес для них інший. Вони абсолютно відкидають вже застарілі канони, адже у часи інформаційної ери
цінність самої інформації змінюється. Те, що раніше можна було дізнатися виключно від вчителів та викладачів, для
ігреків стає легкодоступним.
Розглянуті властивості молодого покоління викликають необхідність враховувати деякі особливості при організації освітнього процесу. По-перше, спостерігається скорочення уваги у студентів та слабка концентрація на довгих, складних задачах, оскільки вони з дитинства звикли
до постійного потоку коротких сегментів інформації в інтернеті. По-друге, технології призвичаїли їх до сприйняття
візуальної інформації, інтерактивних ігор. По-третє, легкий доступ до інформації призвів до очікування миттєвих
результатів та постійного зворотного зв'язку. Підлітки
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сподіваються на негайну відповідь і часто не хочуть витрачати час на перевірку надійності джерел, які вони знаходять. Проте, технологія для них – це звичний інструмент,
вони не бояться експериментувати чи досліджувати, можуть легко справлятися з декількома завданнями одночасно, не бояться спілкуватися з представниками інших націй,
тому і більш толерантні до культурних відмінностей та
більш вмотивовані до спілкування в інтернет-середовищі
[2].
В умовах інформаційної революції, розвитку інформаційно-комунікативних технологій освіта повинна бути орієнтована на відкриття нового, ще не пізнаного. З огляду на
це на перше місце виходять такі компетентності, як: здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології, вчитися і оволодівати сучасними знаннями, генерувати нові ідеї (креативність), адаптуватись та діяти в новій ситуації та ін.
Усе це викликає необхідність більш масового впровадження в освітній процес STEM-технологій, в основі яких
лежить навчання інтегрованими курсами, розробка міждисциплінарних проектів, навчання не через предмети, а через вирішення проблем. Використання STEM-технологій –
це, насамперед, вимога часу, оскільки сучасний студент
потребує нових підходів до організації освітнього процесу.
Методи викладання мають зміщуватись від пасивних до
активних, від масових до індивідуальних, від аудиторних
до самостійних, від очних і заочних, до очно-заочних, від
низької інформаційної насиченості до високої, від незбалансованості різних методів до їх системної оптимізації.
Це забезпечить інтелектуальний розвиток особистості
майбутнього фахівця, що так важливо не лише для успішної професійної діяльності, а й для повсякденного життя.
Залучення студентів до STEM-освіти може підтримати
не лише розвиток креативного мислення та формування
компетентності дослідника, а й сприяти кращій соціалізації
особистості [5], тому що розвиває такі навички, як співробітництво – здатність працювати в команді, комунікативність – здатність до тактовного та продуктивного спілку-
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вання, творчість – здатність мислити нестандартно, розвивати будь-який науковий і технологічний проект.
Впровадження STEM-освіти вимагає від науковопедагогічних працівників йти у ногу з часом, активно використовувати інформаційно-комунікативні та інтерактивні технології, інноваційні практики міждисциплінарного
навчання, методи та засоби навчання з акцентом на розвиток дослідницьких та інноваційних компетентностей, тобто вчитись самому, навчаючи інших.
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НАУКОВІ ПАРКИ ЯК ЧАСТИНА ІННОВАЦІЙНОЇ
МОДЕЛІ РОЗВИТКУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА
УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА
Россіхін В.В. – д-р юрид. наук, професор,
дійсний член (академік) Європейської академії
природничих наук, проректор з інноваційнокорпоративної роботи та адміністрування,
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президент наукового парку «Синергія»,
Харківський національний університет радіоелектроніки
Харків, Україна
Россіхіна Г.В. – д-р юрид. наук, професор
професор кафедри державно-правових дисциплін,
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Харків, Україна
Панайотіс Хаджисему – професор менеджменту
і кулінарного мистецтва, президент
міжнародного бюро Кіпру,
голова кулінарного інституту Кіпру
Нікосія, Кіпр

У планах розвитку до 2020 року, розроблених Європейським Союзом і більшістю країн, які охоплюються
«Європейською політикою сусідства», визначається перехід до інноваційної економіки. У реалізації цієї мети важливе значення мають наукові парки [1]. В Україні їх створення і діяльність здійснюється відповідно до Закону
України «Про наукові парки» від 25 червня 2009 [2]. Науковим парком є юридична особа, що створюється з ініціативи вищого навчального закладу та / або наукової установи шляхом об’єднання внесків засновників для організації,
координації, контролю процесу розроблення і виконання
проектів наукового парку. Його партнерами можуть бути
суб’єкти господарювання, які повинні для цього укласти
відповідний договір. Пріоритетними напрямками наукового парку повинні бути економічно і соціально зумовлені
наукові, науково-технічні та інноваційні види діяльності,
що відповідають меті його створення, галузевому профілю
засновника, враховують потреби регіону і узгоджуються з
законами «Про пріоритетні напрями розвитку науки і
техніки» [3] і «Про пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні» [4].
Фактично,
науковий
парк
створюється
для
імплементації досягнень науки вищого навчального закладу в виробництво, що має сприяти більш ефективному використанню наявного наукового потенціалу країни. У 1996
році Кабінет Міністрів України затвердив «Положення про
порядок створення і функціонування технопарків та
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інноваційних структур інших типів» [5]. Постанова була
затверджена після видання розпорядження Президента
України з метою підвищення ефективності використання
науково-технічного потенціалу для вирішення завдань
технологічного оновлення виробництва та вирішення першочергових проблем економічного розвитку регіонів на
базі освоєння нових технологій і виробництва
конкурентоспроможної продукції [6].
Визначення поняття «технологічний парк» було запропоновано в Законі України «Про спеціальний режим
інноваційної діяльності технологічних парків». Відповідно
до Закону технопарк – це юридична особа або група юридичних осіб, що діють на основі договору про спільну
діяльність без об’єднання вкладів з метою створення
організаційних засад виконання проектів технологічних
парків з виробничого впровадження наукоємних розробок,
високих технологій та забезпечення промислового випуску
конкурентоспроможної на світовому ринку продукції [7].
У світовій практиці наукові парки (технопарки) почали
з’являтися в середині ХХ століття, а найбільша їх кількість
була створена в першій половині 1980-х рр. Сьогодні
наукові парки, які входять до Міжнародної асоціації наукових парків (International Association of Science Parks),
розташовані в понад 60 країн світу. У 2002 році
Міжнародна асоціація наукових парків визначила цей
термін наступним чином: «Науковий парк (Science Park)» –
це
організація,
що
управляється
фахівцямипрофесіоналами, головною метою яких є збільшення
матеріального добробуту громад шляхом просування культури інновацій і підвищення конкурентоспроможності
бізнесу та інститутів знань [8].
Темпи зростання нових підприємств в одній тільки
Каліфорнії між 1975 і 1979 рр. перевищили аналогічний
загальний показник в цілому по США в 2,5 рази. Значний
внесок у цей процес внесла Кремнієва Долина, яка увійшла
в десятку найбільших національних центрів обробної
промисловості з річним оборотом понад 40 млрд дол. На
початку 1980-х рр. тут щорічно створювалося близько 40
тис. нових робочих місць [9].
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Слід зазначити, що згідно з даними Міністерства науки і технології (МНТ) Китайської Республіки (Тайвань)
три головних тайваньських наукових парки отримали за
підсумками 2017 року рекордні сумарні доходи у розмірі
2,46 трлн. н.т. дол. (84,4 млрд. дол. США), що на 3,58% перевищило відповідний показник попереднього року. З урахуванням триваючої стабілізації загальної економічної
ситуації як на Тайвані, так і за кордоном, а також додатковим діловим можливостям, що відкриваються внаслідок
появи нових додатків в областях штучного інтелекту,
біометрії, високопродуктивних обчислень і «Інтернету речей», МНТ прогнозує подальше зростання доходів тайваньських наукових парків в перспективі до 2020 року.
Вихідною умовою, що сприяє формуванню наукового
парку в конкретному регіоні, є наявність в ньому великого
технічного університету. Силіконова Долина сформувалася навколо Стентфордського університету, науковий парк
Шосе 128 – навколо Массачусетського технологічного
інституту, а найбільший науковий парк в Великобританії –
навколо
всесвітньо
відомого
Кембріджського
університету. З огляду на наявність в Україні розвинутої
мережі закладів вищої освіти, науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутів, а також формування сучасного бізнес-середовища є всі передумови для створення
потужних наукових парків. За час дії Закону України «Про
наукові парки» було створено 25 наукових парків в Україні
[11].
У 2018 р., завдяки залученню інвестиційного капіталу,
було
ренововано
науковий
парк
Харківського
національного університету радіоелектроніки, який здобув
нову назву – НП «Синергія» – та став першим в Україні
реально працюючим науковим парком, який увійшов до
Міжнародної асоціації наукових парків (IASP). Це дозволило саме науковому парку «Синергія» та представникам
Харківщини долучитися до передового міжнародного
досвіду подібних проектів та мати право голосу в IASP
[12].
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харчових і ресторанних технологій
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В умовах сучасного інформаційного світу, з великою
кількістю політичних, економічних, екологічних, культурних проблем, розвиток науки є найважливішою стратегічною задачею для держави. Як відомо, наука функціонує
через накопичення та відтворення знань, правил і практик,
що передаються в ході соціалізації нових поколінь. Без передачі знань і навичок наука не може існувати і розвиватися. Це зумовлює необхідність залучення молоді до наукової діяльності, природним середовищем для цього є заклади вищої освіти. Тому, однією з важливих місій інститутів
і університетів є заохочення молоді до наукової діяльності.
Однак в сучасних реаліях існує ряд факторів, що
ускладнюють формування у студентів усвідомленого інтересу до наукової діяльності та відповідних кар’єрних планів. Одним з таких факторів є недостатня інформованість
студентів про те, що являє собою наукова діяльність. Студенти практично не мають уявлення про дослідницьку діяльність, що є суттю науки. Тим більше, вони не обізнані
про організаційні сторони діяльності вченого, про значення комунікації та взаємодії між вченими і науковими колективами, про науку як складну підсистему сучасної культури і головний фактор розвитку і процвітання сучасних
суспільств, забезпечення якості людського життя. Про важливість науки і специфіки наукової праці складно сформувати адекватне уявлення, занурившись в рутинний процес навчання у вищому навчальному закладі [1].
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Недостатня мотивація студентів до занять науковою
діяльністю обумовлена і відсутністю системи заохочення
наукової студентської діяльності, а також відсутністю очевидних кар’єрних перспектив. Найчастіше, в якості такої
перспективи бачиться викладацька кар’єра в тому ж вузі,
що виглядає не дуже привабливо, особливо з урахуванням
рівня матеріального добробуту старшого покоління вузівських працівників і низьким престижем діяльності викладача в суспільстві.
Переважання кількості годин самостійної роботи над
аудиторним навантаженням і науковою діяльністю також
ускладнює появу кар’єрних планів, пов’язаних з наукою.
Виділення великого обсягу годин на самостійну роботу в
сучасній практиці вузів найчастіше, нажаль, тільки формальність. У навантаження викладачів не закладаються керівництво і контроль самостійної роботи студентів, при цьому аудиторного роботою викладач перевантажений. Тому
час, виділений на так звану самостійну роботу, постає як
відірваний від аудиторних занять час, не заповнений ніякою корисною, з точки зору освітніх цілей, діяльністю.
Майже повна відсутність індивідуальних освітніх траєкторій, наявність яких теж залишається лише якоюсь формальністю, зафіксованою в документах, але не реалізованої в навчальній діяльності. Але без урахування індивідуальних інтересів студента не може бути повноцінної підготовки до майбутньої наукової діяльності, яка в сучасних
умовах вимагає досить ранньої спеціалізації [2].
Основним доводом на користь молодіжної науки є те,
що молоді вчені знаходяться в центрі подій, готові працювати в сучасних парадоксальних умовах: надлишку інформації, нестачі вихідних даних, дефіциту часу і коштів, необхідності різкої зміни діяльності і оперативної звітності.
Сучасний вчений представляє собою образ: високоосвічений фахівець, здатний до постійного самонавчання, і роботі в екстремальних умовах дефіциту часу і надлишку інформації.
Специфічною проблемою сучасної молоді, обумовленої об’єктивними тенденціями розвитку сучасної культури,
є відсутність у багатьох молодих людей навичок аналізу
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текстів і їх написання. У той же час, наукова діяльність
будь-якої спеціалізації неможлива без такої навички. Студент, навіть маючи мотивацію до дослідницької та інноваційної діяльності, може відмовитися від відповідних
кар’єрних планів, відчуваючи брак навичок роботи з текстами. Сучасна ж система вузівського викладання не приділяє великої уваги формуванню подібних навичок.
Традиційним чинником, що відзначається практично
всіма дослідниками ситуації в сучасних освіті та науці, що
знижує мотивацію студентів до занять наукою, є низький
рівень заробітної плати більшості науковців і низький престиж праці вченого, що представляє собою величезну проблему сучасного суспільства.
Залучення учнівської молоді до наукової діяльності
має включати подолання негативного впливу перерахованих факторів. Воно може здійснювати за допомогою наступних механізмів: активізація міжвузівського і міжнародного наукового співробітництва; забезпечення та підтримка співпраці викладачів і студентів в реалізації наукових
проектів; вивчення іноземних мов; стимулювання молоді
до участі в наукових заходах; створення на базі вузів дискусійних майданчиків, бази даних про наукові конкурси,
гранти, конференції, навчальні програми і семінари для
молодих вчених; формування навичок презентації своїх
наукових досягнень в ході побудови науково-дослідної
кар’єри.
Організаційні заходи недостатні без створення і підтримки відповідної матеріальної бази для науководослідницької діяльності. Крім того, що ця база необхідна
для здійснення досліджень, її стан служить індикатором
значущості наукової діяльності, її престижу. Устаткування
лабораторій, стан бібліотеки, програмне забезпечення, наявність обладнання для наукових проектів і заходів, що
здійснюються дистанційно – все це створює уявлення про
значущість наукової діяльності та здатне посилити мотивацію студентів до участі в ній. Велике значення має і матеріальне стимулювання, преміювання найбільш помітних
результатів дослідницької діяльності молодих вчених, до-
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помога в публікаційній діяльності, додатковому навчанні,
участь у конференціях та інших наукових заходах.
Багато сучасних українських закладів вищої освіти вже
досягли певних результатів у розвитку молодіжної науки:
організуються Ради і Наукові товариства молодих вчених,
здійснюються стимулюючі виплати молодим вченим, назначаються премії за суттєві досягнення, приймають участь
в програмах академічної мобільності, проводяться молодіжні конференції та школи.
Суттєве покращення існуючої ситуації стане в активізації участі молодих учених в грантах, як державних так і
міжнародних, участь молодих вчених в зарубіжних стажуваннях, які активно впроваджуються. Це означає, що ставка робиться на активних молодих вчених, здатних вести
дослідження світового рівня і забезпечувати активну кооперацію з вченими інших науково-дослідних центрів. Для
реалізації даної стратегії просто необхідно забезпечити
безперервну підготовку та залучення молодих вчених (починаючи з студентської лави). Саме молоді вчені повинні
забезпечувати основну частку цільових показників, таких
як, залучення позабюджетних коштів (співпраця з промисловістю), публікація статей в провідних виданнях, високий
рівень цитування. Забезпечення цих умов дасть стійку тенденцію до стрімкого розвитку науки і держави в цілому.
Список літератури:
1. Жабін С., Казьміна О. Молоді науковці: соціальний
стан та умови праці в Національній академії наук України
2017. URL: https://commons.com.ua/uk/molodi-naukovciukrayini/
2. Здіорук С.І., Богачевська І.В. Академічна мобільність як фактор інтеграції України у світовий науковоосвітній простір. Аналітична записка 2017. URL:
http://www.niss.gov.ua/articles/1421/

80

«Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку»

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ
ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ КАНАЛУ YOU TUBE
У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Щебликіна Т.А. – д-р пед. наук, доцент
професор кафедри, завідувач кафедри
англійської філології,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди
Харків, Україна
Погорєлов М.М. – спеціаліст I категорії,
викладач кафедри туризму, готельно-ресторанної
справи та соціально-гуманітарних дисциплін,
заступник директора з навчально-виховної роботи,
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
Харків, Україна
Dragica Lukin – професор факультету готельноресторанного бізнесу у м. Опатія,
член міжнародної федерації BPW International
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Інтеграція України у світове співтовариство, розвиток
міжнародних відносин та поява численних міжнародних
виробничих, наукових, освітніх і культурних проектів висувають нові вимоги до організації підготовки фахівців.
Все більш широко сьогодні застосовуються сучасні технічні засоби навчання англійської мови, серед яких особливу
роль відіграють автентичні матеріали, зокрема ресурсу каналу You Tube. Значний потенціал цього засобу навчання у
забезпеченні ефективності процесу формування лексичної
компетентності пов’язаний із наявністю соціокультурного
контексту, у якому лексика вживається носіями мови. Важливим етапом роботи викладача з автентичними відеоматеріалами каналу YouTube є процес їх відбору, враховуючи
принципи та критерії відбору автентичних відеоматеріалів
для формування англомовної лексичної компетентності
студентів.
Автентичними вважаємо ті матеріали, які використовуються у реальному житті тих країн, де розмовляють тією
чи іншою іноземною мовою, а не є спеціально створеними
для навчання іноземній мові. Відповідно, під автентични-
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ми відеоматеріалами (АВМ) розуміємо призначені для носіїв мови відеозаписи, що поєднують у собі візуальний та
звуковий ряди, містять лінгвістичну та екстралінгвістичну
інформацію про різні сфери життя іншомовного суспільства та не є спеціально створеними навчальними матеріалами. Саме завдяки своїй автентичності такі матеріали дають
можливість отримати правдиву та актуальну інформацію
про спосіб життя, традиції та звичаї представників країни,
мова якої вивчається, через знайомство з їхньою поведінкою в конкретних ситуаціях спілкування. Ефективним засобом навчання іноземній мові АВМ є і з точки зору лінгвістики, адже вони відтворюють основні характеристики
процесу усного спілкування, а саме: лексичні та граматичні мовні одиниці, фонетичне та інтонаційне оформлення
висловлювань, паралінгвістичні та екстралінгвістичні фактори, темпоральний зв’язок із ситуацією спілкування, контакт із співрозмовником [1].
На основі власного досвіду при викладанні англійської
мови, маємо підстави стверджувати про наявність труднощів організації процесу навчання англійській мові засобами АВМ каналу You Tube. Отже, для зняття можливих
труднощів, що можуть виникнути у зв’язку з непристосованістю АВМ до сприйняття студентами, які вивчають англійську мову, вважаємо важливим враховувати принцип
автентичності, який є одним із ключових принципів формування комунікативної компетентності. Реалізація його
відбувається за трьома аспектами: 1) у відборі автентичних
матеріалів; 2) у використанні методики роботи з автентичними матеріалами; 3) у моделюванні автентичного спілкування в навчальному середовищі.
Кількість онлайн-матеріалів та ресурсів на YouTube
вражає. Однак автентичність такого матеріалу, яка передбачає його непристосованість для сприйняття студентами,
які вивчають англійську мову, може створювати низку
проблем, таких як: невідповідність лінгвістичних характеристик АВМ вимогам нормативності та зразковості мови,
невідповідність рівню іншомовної компетентності студентів тощо. Для вирішення проблем застосування АВМ у навчальному процесі та підвищення його ефективності ви-
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кладач має попередньо методично обробити АВМ, що
включає відбір АВМ на основі відповідних критеріїв і
принципів [2]. Виокремлюємо такі провідні критерії та
принципи відбору АВМ каналу You Tube:
• відповідність мовної складності етапу навчання в рамках програмних вимог, що передбачає відбір навчального
матеріалу з урахуванням ступеня його складності для
сприйняття, репродуктивної і в подальшому продуктивної
навчальної роботи студентів;
• відповідність змісту поточним навчальним цілям та
професійним інтересам студентів;
• інформаційна цінність матеріалу, актуальність тематики;
• відповідність комунікативній тематиці, що передбачає відповідність змісту відео програмі навчання та є одиницею розгортання тематичної стратегії;
• мовна насиченість, різноманітність використання лексичних одиниць і мовних конструкцій;
• співвідношення звукового і зорового ряду;
• якісність звукового художнього оформлення;
• критерій зразковості, що передбачає відбір автентичних матеріалів як одиниці навчання з точки зору розкриття
теми, демонстрації розгортання композиції, презентації
структури певного функціонально-смислового типу мови;
• критерій жанрового розмаїття матеріалів, що може
мати на увазі стимуляцію інтересу студентів до нетрадиційних навчальних матеріалів;
• критерій морально-етичного потенціалу, що має на
увазі відмову від використання відеоматеріалів, що містять
елементи насильства, жорстокості, аморальності.
Чільне місце серед ефективних засобів інформаційнокомунікаційних технологій на матеріалах ресурсу YouTube
займають ті, що надають нові можливості використання
аудіовізуальних матеріалів каналу YouTube, а саме: документальних та художніх фільмів, телевізійних дискусій,
дебатів, новин, реклами, навчальних кіно із країнознавчим
змістом, інформаційних телепередач, інтерв’ю, відеокліпів
тощо. Адже, візуалізацію навчальної інформації можна
вважати каталізатором більш інтенсивного засвоєння сту-

83

«Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку»

дентом навчального матеріалу та, в поєднанні з відповідними типами завдань і формами організації навчальної діяльності, процесів аналітичного та критичного мислення.
Ресурси каналу Youtube використовуємо як засіб, який
впливає на формування та розвиток усіх видів мовної та
мовленнєвої діяльності: читання, письмо, аудіювання та
говоріння.
Безсумнівно, що застосування автентичних аудіовізуальних матеріалів каналу You Tube під час навчання
ІМ має низку переваг, а саме:
• сприяє розвитку мовної та мовленнєвої компетенцій;
• сприяє розвитку навичок аудіювання;
• сприяє розвитку різних сторін психічної діяльності
студентів, і перш за все, уваги і пам'яті;
• стимулює когнітивну діяльність – сприяє формуванню світогляду й культури студентів;
• розвиває розумову діяльність;
• сприяє розвитку самостійної роботи студентів;
• підвищує навчальну мотивацію та активність, формує
у студентів позитивне ставлення до оволодіння мовою,
культурою іноземного спілкування;
• формує у студентів готовність до самооцінки та самовдосконалення, що стає передумовою їх подальшого
особистого розвитку;
• сприяє розвитку міжкультурної компетенції, розвитку толерантності;
• сприяє формуванню навичок командної роботи,
міжособистісного спілкування у випадку, якщо студенти
виконують певний проект або групові завдання із застосуванням метеріалів каналу Youtube.
Перед використанням матеріалів каналу You Tube
викладач має продумати завдання, види діяльності та створити дидактичний матеріал для роботи з відео та аудіо матеріалами, без чого втрачається ефективність його застосування.
Маємо в своєму «арсеналі» систему вправ, що містить:
дотекстові (допереглядові), текстові (під час перегляду) та
післятекстові (післяпереглядові) вправи, що відповідає діагностично-підготовчому, змістово-процесуальному та кон-
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трольнокоригувальному етапам організації навчальнопізнавальної діяльності студентів.
Прикладом таких завдань можуть бути комунікативні
вправи, вправи на розуміння (тестові запитання, заповнення пропущених слів, хибні твердження); фонетичні вправи
(тренування правильної вимови, парні слова, знаходження
зайвого слова тощо); тренувальні вправи (написання загального викладу (summary) змісту відео, відповіді на запитання, рольові ігри); творчі вправи (опис, створення власного відео за темою).
Отже, продуктивне використання такого засобу інноваційної освіти, як автентичні відеоматеріали каналу
YouTube у процесі формування у студентів англомовної
лексичної компетентності розкриває нові можливості в навчанні англійської мови. Використання автентичних
матеріалів каналу YouTube допомагають викладачам поглибити власний досвід та підвищити ефективність проведення практичних занять з англійської мови. Таким чином,
АВМ є одним із найбільш ефективних засобів формування
лексичної компетентності студентів, що забезпечується
переважно їх потенціалом у забезпеченні опанування лексикою невід’ємно від соціокультурного контексту, у якому
вона вживається носіями мови.
Рекомендовані лінки автентичних відеоматеріалів каналу YouTube:
•
https://www.youtube.com/watch?v=E1TB43oaM
(офіційні виступи деканів зарубіжних вузів)
• https://www.youtube.com/watch?v=axltjnTyHOc (студенти різних країн розповідають про своє студентське
життя)
• YouTube EDU http://www.youtube.com/education (навчальні відеоматеріали і лекції престижних університетів
світу).
• Rachel's English (навчає американській вимові та знайомить ближче з культурою США);
• Anglo-Link (розуміння англійської мови на слух);
• Like Native Speaker (поліпшення вимови англійської
мови);
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• Learn English with EnglishClass101.com (уроки з граматики і лексики, сприймання англійської мови на слух за
допомогою пісень у розділі Learn English through songs and
lyrics);
• Daily English (стійкі вирази англійської мови);
• Speak English With Misterduncan (відеоуроки з граматики, вимови та лексики, розповіді про життя в Англії та
Китаї);
• Daily Dictation (вправи, розвиваючі слух);
• English Jade (додавання емоційного забарвлення словами);
• Let’s Talk ( сучасні принципи викладання з перевагами використання новітніх веб-технологій, аудіо- та відеоуроки по граматиці, лексиці, цікавим ідіомам і виразам);
• VOA Learning English (американська англійська за
допомогою новин);
• bbclearningenglish (канал відомої платформи BBC,
головна перевага якого – чітка структура та організованість);
• Simple English Videos (розмовна мова, ведуть канал
двоє викладачів – Вікі (британка) та Джей (американець));
• engVid (можливість обрати викладача ( їх 11), поради
з вивчення англійської та правильної вимови, граматичні
роз’яснення, корисний тематичний вокабуляр).
Актуальним питанням лишається розробка методичних матеріалів, які допоможуть викладачам оволодіти відповідними вміннями, щоб мати змогу компетентно добирати навчальні матеріали та розробляти завдання відповідної якості.
Список літератури:
1. Ляховицький М.В., Сердюков П.І. Основні напрями
використання навчальної техніки нового покоління. Методика викладання іноземних мов,1984. Вип. 13.
2. Практичний курс методики викладання іноземних
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86

«Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку»

СЕКЦІЯ 3
ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПОЗИТИВНОГО
ІМІДЖУ ВИКЛАДАЧА НА ОСОБИСТІСНЕ
КРЕАТИВНЕ СТАНОВЛЕННЯ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
THE INTRODUCTION OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE
EDUCATIONAL PROCESS IS THE KEY IN CREATING
HIGH-QUALITY TECHNOLOGICAL ARTIFACTS
Nataliia Skinder – lecturers
Iryna Torianik – lecturers,
Kharkiv College of Trade and Economics
Kyiv National University of Trade and Economics
Kharkiv, Ukraine

One of the most important components of the training of
future specialists in each institution of higher education is their
ability to quickly adapt to new conditions of the present,
combine theoretical knowledge with practical skills.
Many questions arose before humanity, among which, in
particular, what humanitarian sciences can give to the modern
world, whether they are needed at all, or are we experiencing a
crisis in the humanities?
Many have already been told about STEM, but today we
are moving from STEM to STEAM, including the artistic
component as an important component of the student's
comprehensive development.
In particular, Tom Perrault, director of staff at Rally
Health, says that for companies today it is not enough for a
specialist to just know how to make a product – soon such
work can be easily performed by automated systems (for
example, a restaurant, where robots work as waiters, has
already started working in Nepal). The superiority of people
over robotic workers – it understands the needs of others and
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knows how to meet them. This feature will help compete with
the robots.
During the development of technology, automation of
production and everyday life, the specialists who are capable of
integration, communication, team work, they must have an idea
of the latest trends in science and technology, be able to apply
scientific and technical knowledge in real life. It should also be
noted that many students are well aware of the theory, but they
cannot / are afraid / do not know how to apply it in practice,
they cannot visualize a particular project.
What does a modern employer need? Non-standard
thinking, creativity, teamwork skills and related areas. All this
becomes possible thanks to STEAM.
Therefore, one of the effective means of forming
competencies is research and project activity. After all, the
implementation of educational projects involves an integrated
research, creative activity of students, aimed at obtaining
independent results under the guidance of a teacher.
Understanding the importance of scientific work, together
with our students, we constantly participate in various
scientific conferences. Thus, in the process of preparing and
participating in conferences, students reveal their potential,
deeper into the problem, seek ways to solve it. It is important
not only to create literate text, but also be able to correctly
present it to the audience. As a result, the intellectual and
professional level of future specialists grows.
In addition, students from our college with the help of the
appropriate software can try themselves, from the simplest,
creation of presentations and infographics, to the more
complex.
So, together with students of Tourism specialty, on
disciplines «Technology and organization of tourism services»,
«Professional etiquette», «Business English» we create mockups of advertising tourism products, menu design.
Students of the specialty «Food Technologies» and «Hotel
and restaurant service» are trying to design their own design of
premises of enterprises of hotel and restaurant industry.
This is possible with a variety of software (such as Canva,
VisiCon, Google SketchUp, Planner 5D, Pro100, etc.).
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Among the disadvantages: many are partially or fully paid,
so you can only try for a certain period (30-50 days).
In the time of information transformations it becomes
impossible to work without information and communication
technologies. The combination of the Internet and foreign
language offers access to any source anywhere in the world:
Cambridge, Oxford, Sorbonne, etc.
One can see that the main task of the new approach is to
focus on the self-realization of the personality of a young
scientist. Students should not only be passive observers, but to
be creators of a new one, because it is better to remember what
we have discovered by ourselves and we need to give them this
opportunity.
So, we must understand that the main goal of today is to
train a specialist who will confidently create high-quality
startups and represent the state at the world level in the service
sector.
ІМІДЖ ВИКЛАДАЧА ТА ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕТОДІВ
НАВЧАННЯ ЯК ЗАПОРУКА
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОГО ФАХІВЦЯ
Болотова Т.М. – канд. екон. наук, доцент
спеціаліст вищої категорії, викладач,
завідувач кафедри економіки та маркетингу
Крюкова О.М. – канд. екон. наук, доцент
спеціаліст вищої категорії, викладач
кафедри економіки та маркетингу
Кетова Т.Б. – спеціаліст П категорії,
викладач кафедри економіки та маркетингу,
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ,
Харків, Україна

Одним з головних елементів ефективного іміджу організації є позитивний імідж керівника та співробітників організації. Крім того, співробітник (викладач), який має бажання бути креативним, нести свою ідеологію та має свій
стиль, використовуючи нові та прогресивні технології має
можливість підготувати висококваліфікованого фахівця.
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Імідж – це об’єктивний чинник, який відіграє суттєву
роль в оцінюванні соціального явища, процесу чи особистостей людини [1]. Але, якщо говорити про вищу школу,
то викладач, який кожного дня ходить на роботу, повинен
мати деякі ознаки, які допомагають йому бути прикладом
для фахівців закладу. По-перше, кожна людина, і викладач
закладу, повинен мати свій особистий стиль. Стиль людини – це складова іміджу, яка включає не тільки анатомічні
(природні) властивості людини, а й ті параметри, які викладач створює сам за період своєї роботи.
Велике значення у формуванні особистості відіграє ще
й професійна адаптація викладача [2]. Професійна адаптація викладача – це багатогранний процес становлення особистості, пов’язаний з подальшою успішною роботою викладача у ВНЗ [3]. Професійна адаптація та комфортне почуття керівника – дуже складний процес, який часто проходить в декілька етапів.
Перший етап – орієнтаційний чи початковий – дає можливість зрозуміти, чи хочеш ти бути викладачем і що тобі
потрібно робити, щоб прийти до другого етапу – етапу моделювання чи просування своїх знань, вмінь та навичок до
цільової аудиторії. Коли викладач проходить перші два
етапи, він має можливість до творчого самовираження,
тобто починається третій етап – етап повної адаптації.
Дуже важливо мати бажання бути фахівцем ще с початку професійної діяльності. Викладач повинен бути професіоналом, який застосовує у своїй діяльності усі види професіоналізму:
- професіоналізм знань;
- професіоналізм спілкування ;
- професіоналізм самовдосконалення.
Професіоналізм знань дає змогу викладачу застосувати
у професійній діяльності загальні знання, отримані з попереднього досвіду, методичні аспекти роботи зі студентами,
педагогічні навички, психологічні аспекти дотримання
етики спілкування зі студентами та застосування наукових
знань у діяльності. Але цього замало. Якщо викладач не
володіє професіоналізмом спілкування, тобто соціально –
психологічними навичками спілкування не тільки з коле-
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гами і керівництвом, а і застосовувати соціальнокомунікативні фактори професіоналізму у спілкуванні зі
студентами, то він не має можливості самовдосконалюватися і розвиватися. Якщо ж викладач має намір самовдосконалюватись, то інформаційно-комунікативні засоби навчання студентів допоможуть йому це зробити, при чому,
можна з впевненістю сказати, що цей шлях є не тільки перспективним, але й необхідним.
Що ж таке «інформаційно-комунікативні засоби навчання» (ІКТ – інноваційно-комунікаційні технології) та
для чого вони потрібні у підготовці майбутніх фахівців та
економічної освіти загалом. У минулому навчання традиційне та електронне навчання знаходились у різних площинах освітнього процесу. Застосовувались інновації на
базі технологій, які не могли об’єднати систему освіти з
технологічними можливостями суспільства.
За останні 20 років дуже широко розповсюджена та
активно використовується в усіх галузях суспільства мережа Internet. Доступність використання інформаційних
технологій у повсякденному житті дозволяє застосувати
систему електронного навчання у галузі освіти. Зараз в
освіті України використовують систему змішаного навчання, тобто систему традиційного та електронного навчання. Ця технологія є дуже прогресивною та має декілька напрямів реалізації технології ІКТ.
У ВНЗ України активно використовуються інтерактивні методи навчання студентів. Викладачі мають можливість, використовуючи аудіовізуальні носії інформації,
«донести» до студента свої професійні навички з точки зору творчого самовираження. Якщо викладач самовиражається через аудіовізуальні носії інформації, то він має можливість не тільки допомогти майбутньому фахівцю вивчити матеріал, але і закріпити цей матеріал через можливості контролю за виконанням домашніх завдань не на папері, а в електронному вигляді. Крім того, якщо викладач
хоче допомогти студенту стати висококваліфікованим фахівцем, він повинен активно використовувати і інші методи ІКТ, що дає можливість приєднання до аудіовізуального
ще й комп’ютерне навчання. Якщо заклад має в достатній
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кількості мультимедійне обладнання, то викладачу цю задачу виконати достатньо просто. Крім того, студенти теж
мають можливість оволодіти навичками комп’ютерного
навчання при використанні комп’ютерів та при підготовці
домашнього завдання без використання паперу. Крім того,
при проведенні державних іспитів у провідних ВНЗ України активно використовують комп’ютерні програми [2].
На жаль, у сфері освіти є деякі труднощі у застосуванні ще одного засобу ІКТ – засобів телекомунікації. Якщо
викладачі та студенти у повсякденному житті досить часто
використовують систему відео конференцій, форуми та
чати, де співрозмовники можуть бачити один одного, то
навчальні заклади такої можливості найчастіше не мають.
Інтерактивне навчання в Україні використовується дуже
мало, тому що для нього необхідно мати не тільки
комп’ютер, а й інтерактивну дошку, проектор, та, якщо це
не notebook, а стаціонарний комп’ютер, то потрібно ще мати веб-камеру та постійну можливість знаходитись у мережі Internet. Але можна з упевненістю сказати, що, використовуючи аудіовізуальні та комп’ютерні технології у
освітньому просторі, викладач має можливість зробити зі
студента висококваліфікованого фахівця своєї справи.
Якщо говорити про майбутнє, то з часом доля традиційного навчання зменшиться, а електронного навчання –
збільшиться. Інформаційне навчання є дуже перспективним і використання в освіті нових засобів та методів навчання дає можливість створити єдиний освітній простір.
Викладач, використовуючи інформаційні технології, має
можливість «донести» до майбутнього фахівця знання та
свої компетентності у будь-який час, тобто освіта стає не
тільки цікавою для фахівців, а і дає можливість викладачу
самореалізуватися у суспільстві.
Викладач, крім створення власного іміджу, має можливість не тільки самореалізуватися з точки зору професіоналізму, а і оволодіти методично-технічними навичками
проведення занять з використанням ІКТ. Якщо викладач
володіє навичками використання ІКТ, то можна з впевненістю сказати, що це викладач високої кваліфікації та професіоналізму, який має навички використання нетрадицій-
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них методів роботи зі студентами, активно самовдосконалюється та займається самоосвітою, який модернізує навчальний процес та несе в освіту сучасні інновації.
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1. Сухомлинський В.О. Вибрані твори : у 5т. Київ : Рад.
школа, 1977. Т. 4. 637 с.
2. Болотова Т.М. Методи професійної адаптації молодого викладача ВНЗ. Тенденції розвитку сучасної вищої
школи: проблеми провадження освітньої та науковоінноваційної діяльності: зб. матеріалів Всеукр. наук.метод. Інтернет-конф., 16 тр. 2018 р. Харків: ХНАДУ,
2018. С. 164 – 166.
3. Абсалямова Я.В. Здібності як професійні якості викладача вищої школи. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. Київ: ІВЦ
Держкомстату України, 2013. Вип. 6. С. 12 – 20.
МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ КУРАТОРА В
АКАДЕМІЧНІЙ ГРУПІ
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завідувач навчально-методичної лабораторії,
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
Харків, Україна

Куратор студентської групи має високу соціальну значущість і займає одне з центральних місць у державотворенні, формуванні національної свідомості і духовної культури українського суспільства [2].
У коледжі робота кураторів включає, перш за все,
створення виховуючого середовища для соціальної
адаптації
студентів,
подальшого
формування
їх
інтелектуального і творчого потенціалу, а також залучення
їх до корпоративної культури закладу. Процес виховання
завжди спрямований на зміну поглядів, переконань, ідеалів, звичок, поведінки. Виховна робота в студентській ака93
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демічній групі як цілеспрямований процес соціалізації
особистості, відповідно до існуючих моральних вимог і
принципів, є цілісним і упорядкованим комплексом закономірно побудованих, динамічно- пов’язаних, взаємодіючих компонентів, які у своїй сукупності сприяють розвитку
особистості та колективу.
Куратор коледжу працює з академічною групою впродовж усього навчання. Тому в його діяльності
простежується певна етапність [1].
1.
Діяльність
куратора
на
першому
курсі
(адаптаційний період). Це етап формування пристосувальних механізмів у студентів-першокурсників, активізації
психічних процесів як відповідної реакції організму на
нові умови, створення умов для сприйняття студентом
нової соціальної ролі. Куратор насамперед вивчає
схильності, здібності, інтереси та нахили студентів, щоб
доцільно залучати їх до активної навчально-виховної,
громадської, трудової та фахової діяльності, формує первинний колектив академічної групи, виробляє у студентів
навички самостійного розв’язання різних проблем.
Форми і методи виховного впливу куратор обирає на
власний
розсуд,
які
вважає
найефективнішими.
Найпоширенішими є відверті бесіди зі студентами на
різноманітну тематику, метою яких є зближення студентів.
Досвід свідчить, що тільки дружнє ставлення до
студентів сприяє формуванню хороших стосунків з ними.
Водночас куратор повинен бути вимогливим, особливо
щодо успішності. Від того, наскільки ефективно спрацює
куратор протягом кількох перших місяців навчання, залежить успішність студентів у майбутньому.
2. Закріплення навичок саморегуляції студента в
процесі адаптаційного періоду. Куратор покликаний надавати допомогу в організації режиму студента; з’ясовувати
проблеми, пов’язані з побутовими умовами; координувати
участь студентів у різноманітних видах діяльності;
активізувати діяльність студентського самоврядування.
Важливо також формувати у студентів відповідальне ставлення до виконання своїх навчальних і громадських

94

«Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку»

обов’язків, розвивати навички самоосвіти, самоорганізації,
самодисципліни, самоконтролю і самовиховання.
3. Стійка адаптація. На цьому етапі закріплюються
знання, уміння і навички самовиховання, стабілізується
успішність, зростає рівень самостійності, активності в науково-дослідній та громадській роботі, самоорганізації
вільного часу тощо. У цей період студентський колектив
уже сформувався і згуртувався, тому робота куратора
полягає в організації колективної діяльності усіх членів
групи (проведення екскурсій, походів тощо).
4. Післяадаптаційний етап. У процесі навчальновиховної роботи формуються вміння та навички
самоосвітньої діяльності, намагання професійно самовдосконалюватися. Оскільки з’являються нові джерела виховного впливу на студентську молодь, куратору слід тримати
в полі зору всю життєдіяльність академічної групи, вникати в усі процеси, які відбуваються у молодіжному
середовищі, аналізувати, оцінювати потік інформації і
спрямовувати її у потрібному напрямі.
У своїй діяльності куратори використовують
різноманітні методи і форми виховної роботи. Це
щотижневі виховні години, які включаються до розкладу
академічних занять, бесіди за «круглим столом»,
дискусійні клуби, інші заходи виховного впливу в студентських аудиторіях із залученням фахівців різного
профілю; культпоходи історичними місцями рідного краю,
до музеїв, картинних галерей, на виставки, до театрів; колективний перегляд кінофільмів та вистав і їх обговорення;
індивідуальна виховна робота зі студентами з урахуванням
їх особливостей.
Ефективність виховної роботи куратора академічної
групи значною мірою визначається її плануванням. Воно
має бути чітким і цілеспрямованим, що дасть змогу уникнути багатьох помилок та негативних явищ у студентській
групі. План виховної роботи передбачає реалізацію конкретних цілей і завдань. Залежно від мети кожна форма
роботи має свою специфіку і потребує врахування потреб,
інтересів, індивідуальних особливостей кожного студента,
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співтворчості педагогів та студентів в організації виховної
роботи, обґрунтованості виховних заходів тощо.
Результативність роботи кураторів значною мірою залежить від дотримання певних умов, які передбачають:
- планування роботи спільно з активом групи;
- вибудовування стосунків з групою залежно від
педагогічної
ситуації,
а
також
з
урахуванням
індивідуальних особливостей студентів;
- залучення усіх студентів до суспільних справ і
відповідальності за них;
- допомогу студентам у виконанні багатьох суспільних
ролей;
- запобігання байдужості, безконтрольності і
безвідповідальності;
- сприяння розвитку студентського самоврядування,
ініціативи, суспільної активності.
У своїй діяльності куратор досягає бажаних наслідків
за умови, якщо займає стосовно майбутніх спеціалістів
позицію старшого колеги, володіє необхідним стилем
спілкування зі своїми вихованцями, який допоможе йому
переконати, порадити, а не карати та диктувати, уважно
вислуховуючи студентів, підтримуючи і пропагучи цінне,
що є в їхніх пропозиціях, тактовно застерігаючи від можливих помилок та виявляючи турботу про формування у
них позитивних якостей і подолання недоліків.
Критеріями ефективності управління системою
виховної роботи на рівні куратора академічної групи являються: рівень вихованості майбутніх фахівців,
активність, згуртованість групи, корисний характер
діяльності групи; стабільний режим роботи академічної
групи, відсутність серйозних випадків порушень трудової
й навчальної дисципліни студентами; мікроклімат у групі,
що сприяє самореалізації особистості кожного студента;
розмаїття форм виховної позааудиторної роботи, що
сприяє самореалізації особистості кожного студента;
діяльність студентського самоврядування в групі; участь
групи в загальноуніверситетських заходах; сприятливі
умови проходження адаптаційного періоду студентами 1го курсу; оволодіння ними досвідом соціальної поведінки.
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Поєднуючи у своїй роботі викладацькі та виховні
функції, куратор має можливість реально здійснити
цілісний освітній процес, створивши систему тих
специфічних взаємокомунікацій, що становлять собою
соціальну
ситуацію
гармонійного
професійноособистісного розвитку майбутніх фахівців.
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Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
Харків, Україна

Якісна зміна вищої освіти в XXI ст. впливає на соціокультурну трансформацію системи «викладач – учень»,
визначаючи ряд нових тенденцій в розвитку уявлень про
цільове призначення і функціональних вимогах до діяльності викладача і студента. Традиційний тип взаємодії учасників навчального процесу, що передбачає суб’єктоб’єктне відношення, видозмінюється відповідно до вимоги інтерактивного діалогу. Взаємодія, організована «за вертикальним принципом», нехай навіть і дуже якісна з точки зору трансльованих і засвоюваних знань, виявляється
неконкурентоспроможною внаслідок зростаючих обсягів
виробленої в суспільстві інформації та прискорення темпів
її професійного, практичного застосування. Об’єктивні
97

«Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку»

зміни в характері комунікаційного процесу відображаються на символічному рівні, видозмінюючи зміст рольових
легітимацій статусів «викладач» і «студент».
В ідеології минулого покоління взаємодія «викладач –
студент» конструювалася по вертикалі, повинна була дотримуватися чітка дистанція, ніяких стирань кордонів. Сучасна ж ідеологія абсолютно протилежна вищевказаній.
Ще великий педагог Костянтин Дмитрович Ушинський охарактеризував суспільне значення професії викладача:«Вихователь, котрий стоїть врівень з сучасним ходом
виховання, відчуває себе живим, діяльним членом великого організму, що бореться з невіглаством і вадами людства,
посередником між усім, що було благородного і високого в
минулій історії людей, і поколінням новим, хранителем
святих заповітів людей, які боролися за істину і за благо».
Якісна відмінність сучасного педагога полягає в тому,
що він повинен йти в ногу з часом, бути дійсно сучасним,
володіти всіма інноваційними техногологія коммуніткатівного взаємодії.
Сучасний педагог, працюючи зі студентами нового
покоління, повинен вміти:
- змінюватися – це найскладніша, але необхідна умова
існування повноцінної особистості;
- визнавати свої помилки – не помиляється тільки той,
хто нічого не робить;
- розвиватися – якщо раніше картина світу не змінювалася протягом життя декількох поколінь, то тепер все розвивається настільки стрімко, що, як говорила головна героїня в «Алісі в Задзеркаллі», для того, щоб залишитися на
місці, потрібно «бігти щодуху».
Викладач також повинен розуміти, чим живуть сучасні
студенти. Можна не любити Фейса або Івангая, але не знати, хто ці люди, – значить відстати від життя.
Крім того, викладачеві слід пам’ятати, що сучасні студенти інші. Вони живуть в інтернеті, у них немає культу
дорослої людини. Ось якими якостями повинен володіти
сучасний викладач, щоб приносити користь і отримувати
задоволення від результатів своєї праці.
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Основне завдання нашого теоретичного дослідження
полягає у визначенні дістації між викладачем і студентом.
Часто дистанцію тримають самі викладачі, не допускаючи студентів на свою «особисту територію». Щоб не
втратити в їхніх очах свій статус або щоб студенти не почали ставитися до них, як до рівних, вважаючи, що тоді
авторитет викладача впаде, дотримуючи професійний етикет. Існує ще безліч причин, чому викладачі «тримають
дистанцію». У більшості випадків вони криються в нашій
ментальності. Наведемо приклад, в європейських
університетах є така традиція - «Чай з зав. кафедрою » (за
аналогією «обідом з деканом» ). Тут студенти відкрито
спілкуються з викладачами, діляться своїми проблемами,
обговорюють сміливі нові теорії, не боячись критики, а
розраховуючи на дружнє розуміння. Такі зустрічі не тільки
розкріпачують студентів, а й дають їм потужний поштовх
до творчих пошуків. Ні про яке панібратство не йдеться –
навпаки, студенти сприймають викладачів як старших колег. До формальних відносин додаються чисто людські,
створюється сприятлива для студента атмосфера, в якій він
відчуває себе більш впевнено.
Успішний педагог не дозволяє студентам ставитися до
нього без належної поваги, але тим не менше він не просто
вчить студентів, а дружить з ними.
Так, наприклад викладачі кафедри туризму, готельноресторанної справи та соціально-гуманітарних дисциплін
ХТЕК КНТЕУ активно займаються позааудиторної роботою зі студентами: походи в музеї, театри, виставкові центри, кінотеатри та інші різні ТРЦ. Викладачі не бачать
нічого незвичайного в такій дружбі. У викладачів зі студентами може бути багато спільного – і наукові інтереси, і
людські цінності.
На думку студентів – такі стосунки з викладачами навпаки стають поштовхом для ще більшої поваги, бо тільки
пізнання викладача як людини стає перевагою для обох
сторін. В житті можуть траплятися різні події, і в будь-якій
ситуації, яка склалася під час навчального процесу ти, як
студент, розумієш, що це тільки в стінах навчального за-
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кладу, і данна ситуація не має ніякого відношення щодо
ваших стосунків як людей.
Неформальне спілкування з викладачами на Заході
прийнято як щось природне. Поїхати з викладачем на
пікнік – звичайне проведення часу для американських
студентів. Наприклад, в Університеті Флориди є своє
університетське озеро, куди потрапити можна, тільки маючи перепустку університету. Там збираються викладачі та
студенти, щоб вільно поспілкуватися поза стінами рідного
університету.
Або інший приклад з Східної практики – декан
Пекінського університету (Китай) обідає разом зі студентами та розмовляє з ними на всілякі теми. Таким чином він
вирішує відразу кілька завдань – ближче дізнається
студентів і знайомиться з їх проблемами, зацікавлює в подальшому навчанні і просто по-людськи викликає
прихильність до себе. Тим самим будується новий рівень
відносин, заснованих на взаєморозумінні, довірі і, можливо, спільних інтересах.
Питання відносин викладача і студента – це традиційне психолого-педагогічне запитання, яке являється предметом дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних
вчених. Разом з тим, в сучасній освітній ситуації ця проблема стала особливо актуальною. Вважаємо, що тема
підлягає для подальших емпіричних досліджень.
Список літератури:
1. Андреєва Г.М. Соціальная психологія. підручник
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Співіснування суспільства і технологій проблема досить складна і неоднозначна. Технології спричинюють зміни в суспільстві, і водночас суспільство та його цінності
спрямовують розвиток технологій. Інтенсивне використання інформаційно-комп’ютерних технологій набуло на
сучасному етапі соціального розвитку глобального характеру. Інформаційно-комунікативний розвиток соціуму як
цивілізаційна парадигма ХХІ століття формує такий вид
соціуму, який отримав назву інформаційного, детермінованого всезагальною та універсальною інформатизацією
життя, викликаною інформаційно-комп’ютерною революцією [1].
Здатність критично і творчо мислити, пізнавати і розуміти сучасний світ, реалізовувати свою мету, вміння
вчитися традиційно і онлайн, діяти індивідуально і працювати в команді, бути грамотними в технологічному і громадянському глобальному розумінні. Все це навички, які
необхідні сучасній молоді. А допомогти здобути їм ці навички звичайно мають креативні педагоги, які прагнуть
впроваджувати новаторські зміни з метою покращення
якості освітнього процесу. На жаль одного лише бажання
розвивати нові ініціативи замало. Допомогою для молоді
та освітян щодо реалізації завдань, спрямованих на поліпшення якості освітнього процесу є інтернет-мережі. Щоб
скористатися можливостями, що надає відкрите інформаційне суспільство, необхідно бути членом інформаційної
мережі, мати відповідну інфраструктуру, а головне – бути
обізнаними у цій сфері.
В умовах сьогодення дедалі більшого поширення в
мережі Інтернет набувають освітні та навчальні ресурси.
Умовно їх можна розподілити на портали, де подається
інформація про навчальні заклади основної та додаткової
освіти, позашкільні виховні установи, різні форми
безперервної або дистанційної освіти, та ресурси, які надають додаткові можливості освіти й самоосвіти в конкретних галузях знання.
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Освітні інтернет-ресурси – це ресурси освітнього характеру, розташовані у веб-просторі мережі Інтернет. До
таких ресурсів належать не тільки сайти та портали, а й
інші електронні ресурси, які зберігаються на веб-серверах
у різних форматах (текстових, графічних, архівах, аудіо,
відео тощо). Ознайомимося з деякими з них.
Найповнішим каталогом усіх існуючих освітніх сайтів
та блогів є портал Освітні ресурси Інтернету
(https://sites.google.com/site/osvitnires/). Каталог постійно
оновлюється. На сервері Еducational Network Ukraine
(http://www.ednu. kiev./ua) представлені всі українські інформаційні ресурси, пов’язані з освітою: організації, вищі
навчальні заклади, докладна інформація про системи освіти найбільш розвинених країн, огляд преси, виставки,
конференції тощо. Крім того, існують веб-сторінки, які
можуть стати в пригоді вчителям, студентам, учням тощо.
Особливу увагу слід звернути на сайт електронної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua). Вона є унікальним
зібранням джерел інформації, яке містить книги, журнали,
наукові праці, автореферати дисертаційних досліджень,
образотворчі матеріали, рукописи, стародруки, газети тощо.
Наукова частина ресурсів інтернету дає змогу вільного
використання широкого спектру електронних засобів. Серед
них
і
електронні
підручники,
посібники
(автоматизовані засоби навчання), предметно-орієнтовані
середовища (мікросвіти, моделюючі програми, навчальні
пакети), контролюючі програми, лабораторні практикуми,
довідники та довідкові системи тощо. Основними перевагами використання таких ресурсів є – розвиток
пізнавальної активності, самостійного мислення та роботи
над собою, підвищення рівня грамотності, пробудження у
молоді зацікавленості до досліджуваної теми. Комп'ютерні
телекомунікації та інтернет-ресурси сприяють розвитку
таких комунікативних навичок, як уміння вести бесіду, лаконічно викладати свою думку. Такі інтернет-ресурси відносяться до групи обміну інформацією. Зокрема
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це електронна пошта та популярний на сьогодні інтернетчат [2].
Також варто згадати й про один із найбільших освітніх
мережевих порталів EDUNET – це сучасна освітня інформаційна служба Кореї, що забезпечує адаптовані навчально-методичні матеріали та дозволяє всім користувачам
освітніх послуг активно сприймати швидкі зміни, що відбуваються у сучасному інформаційному суспільстві [1].
Одним із досягнень EDUNET є цифрові підручники нового
покоління, за допомогою яких кожен охочий може отримати нові знання з урахуванням індивідуальних здібностей та
інтересів.
Для особливо активних осіб корисною є Краудфандингова платформа, яка дає можливість громадським організаціям, міжнародним фондам, батькам, випускникам та
всім охочим долучитись до змін в освіті перерахувавши
кошти на конкретну ініціативу. Кожен ініціатор проекту
зобов’язується надіслати фінансовий та змістовний звіт
про проект не пізніше, ніж 2 тижні по реалізації проекту.
Звіти про результати публікуються на платформі. Якщо це
територіально можливо, то команда або волонтери
GoFundEd є присутніми при реалізації проекту.
Ще одним важливим джерелом інформації є архів
інтернету в Сан-Франциско. Там, в монументальній
споруді в стилі неокласицизму на півночі Сан-Франциско,
розміщена цифрова Олександрійська бібліотека, доступна
будь-якому бажаючому в будь-який час дня і ночі. Усередині приміщення є величезні сервери, 300 мільярдів сайтів,
12 мільйонів книг, 4 мільйони баз аудіозаписів. І цим пояснюється основна мета бібліотеки – «універсальний доступ до всіх знань». Потрапити до віртуальної бібліотеки
може будь-який бажаючий за адресою archive.org. Цифрова бібліотека входить до числа 300 найбільш відвідуваних
веб-сторінок в світі, а за її роботу відповідають близько ста
співробітників і понад тисячу добровільних помічників.
Співробітники архіву роблять усе для того, щоб жодна інформація не була забута. Цим і пояснюється особлива зацікавленість істориків і криміналістів в матеріалі архіву.
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Сучасна освіта розглядається не лише як передача
знань, а переважно як розвиток інтелектуальних і творчих
здібностей людей. Враховуючи це найбільш цікавими і перспективними технологіями в освіті молоді є високоінтелектуальні творчі мультимедійні навчальні системи (НІСЕМТs), що належать до адаптивних навчальних систем,
розроблені із застосуванням методів та технік штучного
інтелекту. Задачею освіти є підготовка людини до роботи в
нових організаційних структурах і широкого розповсюдження інформаційних технологій, які змінюють організацію праці. Метою освіти стає вироблення навиків роботи в
команді, а освіта і самоосвіта стають засобами самореалізації особистості.
Таким чином, використання інтернет мереж та різних
технологій XXI століття (телефони, планшети, гаджети)
дозволяє завантажувати навчальну літературу, художню,
наукову та публіцистичну літературу для читання, використовуючи відповідні додатки; використовувати додатки
для організації будь-якого виду діяльності (груповий, індивідуальної, для роботи з самоосвіти); вільно орієнтуватися в інтернет мережі. Сучасні мережі дозволяють педагогу і виованцю «бути на одній хвилі», спілкуватися «на
одній мові», а головне – працювати з великими обсягами
інформації, аналізувати, робити висновки.
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Глобалізація та загальна інформатизація світової економіки зумовлюють формування нових, жорсткіших вимог
до професійної компетентності сучасних фахівців, переосмислення процесу їх професійної підготовки, його відповідності реаліям сьогодення. В ході аналітичного огляду
літератури виявлено, що в сучасних умовах проблема підготовки конкурентоспроможного персоналу на базі компетентнісного підходу набуває міжнародного значення. Вона
є визначальною в діяльності ЮНЕСКО, Європейського
фонду освіти та Європейського центру розвитку професійної освіти і навчання (CEDEFOP), Проекту TUNING.
Сучасна парадигма вищої освіти базується на наступних основних положеннях: студентоцентроване навчання
(student-centered education); навчання, орієнтоване на вихід
(output-oriented study programme); компетентнісний підхід
в побудові та реалізації освітніх програм (competence-based
approach); навчання,орієнтоване на результати (result-based
education) [1]. При цьому при побудові освітніх програм за
компетентнісним підходом ключовим аспектом є результати навчання. Основою для розробки контрольних опорних
точок (точок прив’язки) результатів навчання на рівні предметної області, які повинні забезпечити порівняльність,
сумісність та прозорість освітніх програм служить Проект
TUNING (Tuning Educational Structures in Europe), в якому
опорні точки формулюються в термінах кінцевих результатів навчання та компетентностей. Проект Tuning в цілому розглядає 42 предметні області, для яких опрацьовані
переліки фахових компетентностей / результатів навчання
та визначено результати навчання як формулювання того,
що повинен знати, розуміти, бути здатним продемонструвати студент після завершення навчання [2].
У Законі України «Про вищу освіту» результати навчання трактуються більш змістовно, як знання, уміння,
навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і
виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів [3].
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Провівши аналіз наукової праці Д. Кеннеді, А. Хайленда та Н. Раяна, Ю. Рашкевич зазначає, що в ній представлено понад 10 інших визначень поняття «результати навчання», проте усі вони мають дві спільні особливості: результати навчання сфокусовані на очікуваних досягненнях
студента; результати навчання сфокусовані на тому, що
повинен би продемонструвати (знає, розуміє, здатен зробити) студент/здобувач освіти після завершення навчання
[1, 4]. При цьому перша частина результатів навчання –
очікувані досягнення – необхідні фахівцю для подальшої
професійної діяльності, а друга частина поняття – повинен
продемонструвати – необхідна для оцінювання його знань
в кінці засвоєння конкретної дисципліни.
Як розвиток ідей проекту TUNING, експертами
ENIC/NARIC протягом 2008-2010 років опрацьований
Проект CoRe 2 щодо компетентнісного підходу в побудові
навчальних програм та визначені вимоги до результатів
навчання, які повинні бути [5]: конкретними (забезпечувати достатню деталізацію, написані зрозумілою мовою);
об’єктивними (сформульованими нейтрально, уникаючи
суб’єктивності і неоднозначності); досяжними (реалістичними з точки зору часу та ресурсів, необхідних для їх досягнення); корисними (повинні сприйматися як такі, що відповідають рівню вищої освіти та вимогам/очікуванням
громадянського суспільства); відповідними (відповідати
кваліфікаційним вимогам); мати характер стандартів (визначати стандартні вимоги, які повинен осягнути студент).
Всі ці вимоги до результатів навчання зумовлюють та
актуалізують пошук нових технологій навчання, які б враховували психологічні механізми розумової діяльності
студента, що здійснюють безпосередній вплив на процеси
викладання та навчання. Однією з таких технологій є таксономія освітніх цілей, яка була запропонована американським психологом Бенджаміном Блумом у 1960-і роках та
розвинута в його книгах: Стабільність і Зміна людських
характеристик (Stability and Change in Human
Characteristics) і Класифікація освітніх цілей (Taxonomy of
Educational Objectives) [6, 7].
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У таксономії Блума розрізняють низький та високий
рівні когнітивних вмінь. До розумових вмінь низького порядку необхідно відносити такі когнітивні процеси, як
знання, розуміння та застосування, а до високого порядку
– аналіз, синтез та оцінка (табл. 1).
Таблиця 1
Рівні когнітивних вмінь в таксономії Блума
Навчальні навичХарактериски та приклади
тика
завдань
1
2
3
Знання Згадування Повторення або
інформації
розпізнавання
інформації
скласти список,
виділити,
розповісти, показати, назвати

Рівень

Розумі Розуміти
ння
значення,
перефразувати головну думку

Схоплювання
(розуміння)
змісту
інформаційних
матеріалів
описати, пояснити, визначити ознаки, сформулювати по-іншому

Приклад питань
4
Хто, що, де, коли, як
..?
Що таке…?
Чи вірно, що ...?

Чому ви вважаєте
...?
Що означає…?
Які пропозиції /
факти
підтверджують ...?
Яка основна думка
...?
З чим можна
порівняти ...?
Вико- Використо- Застосування в
Як це пов’язано ...?
рис- вувати інсхожій ситуації
Які приклади можетання формацію
застосувати,
те навести
чи концеп- проілюструвати,
для ...?
цію в новій вирішити
Що буде якщо …?
ситуації
Які можливі результати/ наслідки ...?
Аналіз Розподіляти Визначення
Які частини або
інформацію елементів і струк- особливості ..?
чи концепції тури,
Які підстави ви
на частини проаналізувати,
пропонуєте для
для кращого перевірити, прокласифікації ..?
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розуміння

Синтез Поєднати
ідеї для
створення
чогось нового

Оцінка

Зробити судження відносно цінності

вести експеримент,
організувати,
порівняти, виявити відмінності

Які докази ви можете перерахувати для
...?
Який висновок можна
зробити ..?
Поєднання
Чи згодні ви що ..?
елементів поЩо ви думаєте
новому
про..?
створити, приду- Що є найбільш важмати дизайн, роз- ливим ..?
робити, скласти
Який висновок ви
план
могли б зробити ..?
Які критерії ви
використовуєте для
оцінки ..?
Як би ви вчинили ..?
Порівняльна
Які ідеї ви можете
оцінка значущості додати в ..?
на основі
Як би ви спроектукритеріїв
вали ..?
представити арЩо станеться, якщо
гументи, захисти- ви об’єднаєте ..?
ти точку зору, до- Які рішення ви могвести, спрогнозу- ли б запропонувати
вати
для ..?
Як можна інакше
вирішити проблему
..?

Використання положень таксономії Блума дозволяє
при викладанні дисциплін викладачу зорієнтуватися, які
студенти здатні до застосування, аналізу, синтезу матеріалу, а які щe знаходяться на нижчих рівнях «знання» і «розуміння», й відповідно формулювати результати навчання
відповідно для кожного когнітивного рівня. Планування
занять за таксономією Блума сприятиме розвитку в студентів вмінь найвищого рівня, шляхом цілеспрямованого
конструювання навчального процесу із заздалегідь передбаченими результатами навчання.
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Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вихователів і вчителів початкових класів
нині є ключовою у процесі професійної підготовки. Державні програми «Сто відсотків», «Інформатизація освіти»
здійснюються нині в Україні у контексті глобалізаційних,
євроінтеграційних процесів, технологій впровадження ІКТ
безпосередньо в навчальний процес дошкільної освіти та
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початкової школи. Нині у контексті численних дискусій
навколо інформаційно-комунікаційної компетентності
майбутніх вихователів і вчителів початкових класів важливим є її аналіз, визначення місця у міжнародних порівняльних дослідженнях, уточнення цього поняття згідно з підходами вітчизняних і зарубіжних авторів у контексті компетентнісного підходу [1].
Проведений аналіз наукової літератури дає підстави
стверджувати, що питанням, пов’язаним із виокремленням
та трактуванням поняття інформаційно-комунікаційної
компетентності у визначеному контексті, присвячено дослідження В. Вембра, А. Гуржія, О. Кузьмінської, Н. Морзе,
О.Овчарук, С. Спіріна та ін. Більшістю цих вчених визначено, що дана компетентність має такі складові, як-от:
• здатності та вміння отримувати інформацію, розподіляти її та застосовувати за необхідності у процесі підготовки майбутніх вихователів і вчителів початкових класів;
• знання способів набуття інформації [2].
Під поняттям інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вихователів і вчителів початкових класів
розуміємо сукупність знань, умінь і навичок, що упроваджуються для застосування інформаційних та комунікаційних систем, включаючи засоби для використання вебдизайну, презентацій, графічних програм, он-лайн бібліотек, веббраузерів тощо [2].
Основними
характеристиками
інформаційнокомунікаційної компетентності майбутніх вихователів і
вчителів початкових класів є те, що вона:
• багатофункціональна;
• наскрізна;
• належать до ментальної діяльності високого порядку;
• багатовимірна [2].
Інформаційно-комунікаційна компетентність майбутніх вихователів і вчителів початкових класів має на меті
навчити студента орієнтуватися у віртуальному освітньому
просторі, розподіляти навчальну інформацію за відповідними показниками, вирізняти серед потоку інформації ту,
яка є достовірною та перевіреною.
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Погоджуємося з тим, що зміст інформаційнокомунікаційної компетентності становлять:
• е-обізнаність;
• технологічна грамотність;
• інформаційна грамотність;
• цифрова грамотність;
• медіаграмотність [3].
У визначеному контексті слід зазначити, що проведений аналіз наукової літератури та власний досвід надає підстави стверджувати, що в багатьох наукових працях вчених
синонімами
виступають
такі
поняття,
як
е-компетентність, цифрова компетентність, інформаційнокомунікаційна компетентність [2, 4].
Нами визначено такі складові інформаційнокомунікаційної компетентності майбутніх вихователів і
вчителів початкових класів, як-от: мотиваційна, когнітивна
та рефлексійна.
Мотиваційна складова інформаційно-комунікаційної
компетентності майбутніх вихователів і вчителів початкових класів сприяє усвідомленню важливості і необхідності
використання комп’ютерних технологій у освітньому процесі дошкільного закладу освіти і початкової школи. На
перших теоретичних заняттях основна задача викладача –
сформувати у майбутніх вихователів і вчителів початкових
класів мотивацію до використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності. Мотиваційна складова характеризується:
рівнем
оволодіння
конкретними
комп’ютерними технологіями, оперуванням понятійнокатегоріального апарату, вивченням конкретних програмних продуктів тощо.
Когнітивна складова вимагає з боку студента реального дії, вироблення професійної звички використання
комп’ютерних технологій у дошкільній та початковій освіті. Мета – домогтися автоматизму при розв’язанні завдань
у роботі з комп’ютером: ефективно працювати з текстовими, табличними і графічними редакторами; створювати
презентації; здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет тощо. Майбутні вихователі та вчителі початкових
класів мають навчитися оптимально використовувати про-
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фесійні знання, свідомо добиватися розв’язання навчальних і професійних завдань.
Рефлексійна складова
формування інформаційнокомунікаційної компетентності майбутніх вихователів і
вчителів початкових класів відслідковується шляхом якісного оволодіння комп’ютерними технологіями: від низького (фрагментарного) рівня сформованості інформаційнокомунікаційною компетентністю до високого (професійного) через середній (достатній), проводячи повсякчасний
аналіз набутих знань, вмінь та навичок у визначеному контексті.
Отже, проведений аналіз наукової літератури надає підстави
визначити
суть
поняття
«інформаційнокомунікаційна компетентність майбутніх вихователів і
вчителів початкових класів» як здатність працювати індивідуально або колективно, використовуючи інструменти,
ресурси, процеси та системи, які відповідають за доступ та
оцінювання інформації (відомостей та даних), отриманої
через будь-які медіа-ресурси, та використовувати таку інформацію для розв’язання проблем, спілкування, створення інформованих рішень, продуктів і систем, а також для
набуття нових знань, спрямованих на розвиток та навчання
дітей. Складовими інформаційно-комунікаційна компетентність майбутніх вихователів і вчителів початкових класів
визначено мотиваційний, когнітивний та рефлексійний
компоненти.
Список літератури:
1. Портян М.О. Особливості формування ділових якостей особистості майбутнього вчителя. Педагогіка та психологія. Харків: 2012, Вип. 42. С. 62 – 70.
2. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного освітнього простору: посіб. Білоуста
О.В. та ін. Київ: Атіка, 2014. 212 с.
3. European Union. Key Competencies for Lifelong
Learning. Recommendation of the European Parliament and to
the Council of 18 December 2006 (2006/962/EC). Official
Journal of the European Union. 2006. 30 December. P. 394.

112

«Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку»

4. Quality in education and training. European Centre for
the Development of Vocational Training, 2011. Р. 23–24.
МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ
Постольна Н.О. – спеціаліст ІІ категорії,
викладач, завідувач кафедри
управління та адміністрування
Руденко І.В. – канд. екон. наук., доцент,
спеціаліст вищої категорії, викладач
кафедри управління та адміністрування
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
Харків, Україна

Вибір молодими людьми напряму, серйозність відношення до навчання залежать від багатьох факторів які
пов’язують результати навчання з перспективами у майбутньому. Своєчасна робота над мотивацією студентів може
підвищити успішність і суспільну корисність майбутньої
професійної діяльності випускників.
Мотивація безпосередньо впливає на якість навчальної
діяльності, оскільки формує ініціативу, відповідальність,
спрямованість до прийняття раціональних рішень та потребу у постійному оновленні професійних знань студентів.
Саме цьому розвиток навчальних мотивів є невід’ємною
частиною формування особистості фахівця.
Мотив (франц. motif, лат. motus – рух) – спонукання до
діяльності, пов’язане із задоволенням потреб людини.
Мотивація – система спонукань, які зумовлюють активність організму і визначають її спрямованість.
Навчальна мотивація ґрунтується на потребі, яка стимулює пізнавальну активність дитини, її готовність до засвоєння знань. Потреба не визначає характеру діяльності, її
предмет окреслюється тоді, коли людина починає діяти.
Спонукальна (мотиваційна) складова навчальної діяльності
охоплює пізнавальні потреби, мотиви і сенси навчання.
Важливою умовою учіння є наявність пізнавальної потреби і мотиву самовдосконалення, самореалізації та самовираження. Емоційне переживання пізнавальної потреби постає як інтерес [1].
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Мотивація для студентів є найбільш ефективним способом покращення процесу навчання. Мотиви ж – рушійними силами процесу навчання та засвоєння матеріалу, на
які можна впливати. Навіть якщо майбутню професію студентом було обрано не самостійно або не усвідомлено, формуючи стійку систему мотивів діяльності, можливо допомогти майбутньому спеціалісту у професійному становленні.
Навчальний процес відносять до складних видів діяльності, мотивів для навчання багато і вони можуть не тільки
проявлятися окремо в кожній особистості, а й поєднуватись в одне ціле. тим самим поєднуючи складні мотиваційні системи. А отже його ефективність безпосередньо
пов’язана з тим, наскільки висока мотивація і стимул опанування майбутньою професією.
Постійні зміни у різних сферах діяльності людини, висувають нові вимоги до організації і якості професійної
освіти. Сучасний фахівець повинен не тільки володіти
спеціальними знаннями, вміннями та навичками, але й відчувати необхідність у досягненнях та успіху, а також розуміти, що він буде затребуваний на ринку праці. Саме для
цього необхідно прищеплювати інтерес студентам до накопичення знань, самостійної роботи, неперервності самовдосконалення та самоосвіти.
Однак, у процесі навчання викладачі часто допускають
помилки під час мотивування студентів:
По-перше, викладачі намагаються надати максимальну
кількість матеріалу студентам під час заняття, не аргументуючи його необхідність та зв’язок з практичною діяльністю, тим самим знижуючи рівень уваги до нього.
По-друге, студенту дуже важливо, щоб викладач був
його наставником, а для цього необхідний між ними тісний
зв`язок та взаємоповага.
Навчальна діяльність передусім мотивується внутрішнім мотивом, коли пізнавальна потреба особистості спрямовується на предмет діяльності, а також зовнішніми мотивами (самоутвердження, престижу, обов’язку, необхідності, досягнення тощо) [1].
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Необхідно, щоб студент сам виявляв бажання до навчання, а батьки, викладачі та одногрупники підтримували
його у цьому для мінімізації внутрішнього опору. А зробити це можливо, коли заняття буде йому цікаве - за рахунок
практичної підготовки, під час якої студенти набагато більше дізнаються про обрану ними професію, та використання різноманітних методів подачі матеріалу. Вони бачать стимул, мотивацію для подальшого теоретичного навчання, розуміючи, що можуть застосувати отримані знання на практиці.
Поштовхом для цього можуть стати проектні групи,
які поєднають студентів для командної роботи та досягнення успіху. Оскільки сучасний фахівець повинен вміти
адаптуватись до мінливих умов, вміти працювати у колективі, змінювати профіль діяльності у залежності від стратегії розвитку підприємств, технологій, приймати і реалізовувати виважені рішення.
З цією метою для студентів організовуються круглі
столи, конференції, на яких студенти мають змогу обговорювати проблемні питання, проводяться ділові ігри, мозкові штурми, під час яких вони мають змогу застосувати
знання, отримані під час навчання і отримувати цінний досвід роботи у колективі.
Отже, зміст мотивування студентів до навчання, орієнтований на формування системних знань, сприяння кращому засвоєнню майбутніми фахівцями системи теоретичних знань і практичних навичок для прийняття і реалізації
слушних та виважених рішень під час практичної діяльності, що дозволить їм адаптуватись до мінливих умов ринку
праці.
Список літератури:
1. Педагогічна психологія: навч. посіб. / Серєєнкова
О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. Київ:
Центр учбової літератури, 2017. 168 с.
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ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» В ЗАКЛАДАХ
ВИЩОЇ ОСВІТИ
Радченко Л.О. – канд. іст. наук, професор, директор,
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
Харків, Україна
Редька С.І. – пошукач
кафедри українознавства філософського факультету,
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Харків, Україна
Резенкіна Н.О. – спеціаліст вищої категорії,
викладач кафедри туризму, готельно-ресторанної
справи та соціально-гуманітарних дисциплін,
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
Харків, Україна

Історичне знання потрібно доносити до свідомості
студентів не тільки в узагальненому вигляді, що не заперечує явищ і проблем великої історії, але дає можливість подивитися на них очима конкретної людини. Повноцінне
історичне знання не можна уявити без вивчення історії
окремих регіонів. Зустрічі з історією не можуть обійтись
без звернення до історії рідного краю. Студенти повинні
розуміти не лише загальні історичні процеси, а й уміти локалізувати їх, адже Україна складається із сукупності територій, для яких характерні своєрідні умови, а процеси, які
там відбувались, значною мірою впливали й на перебіг подій у цілому в країні.
Кращому засвоєнню історичного знання сприяє перехід від показу абстрактних процесів і структур до аналізу
конкретної ситуації, який дозволяє по-іншому висвітлити
політичні, економічні, соціальні, культурні процеси. Для
правильного розуміння поведінки та особливостей життєдіяльності суб’єктів історичного процесу слід максимально
наблизитися до тогочасної епохи, побачити світ очима її
сучасників через залучення найширшої джерельної бази.
Історія України є суспільствознавчим предметом тому
варто подивитися на нього з погляду соціальної педагогіки. Згідно з нею навчання історії є засобом соціалізації,
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тобто комплексного засвоєння індивідуумом певної системи знань, норм і цінностей, формування у студентів критичного мислення, навичок оцінювання суспільних явищ і
процесів, особистого ставлення до подій і явищ суспільного життя, досвіду емоційно-оцінної діяльності, здатності
визначати власну активну життєву позицію, які дозволяють йому бути повноправним членом суспільства.
Виходячи з вищесказаного хотілося б навести фактологічний матеріал з історії Харківщини 20-х років. Ці факти маловідомі або зовсім невідомі в науковому середовищі.
Вони можуть слугувати викладачам-історикам для ілюстрації історичних подій нашої країни.
Початок 20-х років характеризується подальшим впровадженням політики «воєнного комунізму». Метою його
була побудова комунізму насильницькими методами, та
містила в собі одержавлення економіки, припинення товарно-грошових відносин, введення продрозкладки, загальної трудової повинності, введення зрівняльної оплати праці, мілітаризацію суспільства, скасування комунальних
платежів, плати за проїзд в транспорті тощо. Політику «воєнного комунізму» засвідчили негативне ставлення селянських мас Харківщини до соціально-економічної та національної політики більшовиків. Активний опір спостерігався у багатьох повітах губернії. У цей же період у компартії
з’явилася частина членів, які керувалися абсурдними ідеями. Не розуміючи елементарних економічних та соціальних законів життя, вони під впливом подій революції та
громадянської війни вважали, що в мирний час можна революційним наскоком робити перетворення. Вони згодом
складали основу лівої опозиції, пропонуючи й далі грабувати буржуазію, заборонити свободу торгівлі й проводити
продрозкладку, поширювати революцію на Захід. Голова
губкому Я. Яковлєв у своєму виступі, наприклад, зазначив:
«Потрібно цілком ліквідувати торгівлю й піти на завод і
сказати робочим, що хліба не буде, мішочництва не буде,
голодувати потрібно. Без цього соціалізму не побудуєш»
[1, арк. 104] Також він наголошував, що «у Петрограді робітники вміють голодувати, чого харківські робочі не вміють зовсім, і чому вони будуть повинні навчитись при Ра-
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дянській владі» [1, арк. 162]. Делегат К. Павлов розповідав,
що в одного відповідального товариша запитали: «Чому
розганяють базари?» Він відповів, що в Німеччині робітники голодують більше, ніж у Росії. Це викликало в присутніх на конференції схвалення [1, арк. 61].
Багато негараздів були пов’язані з неграмотністю. У
таємній політичній доповіді Куп’янського окружкому за
1923 рік відводиться належне місце в протоколі одного із
сільських осередків: «Слухали читку Коваленка. Постановили: «Через нашу неграмотність політграмота засвоюється дуже погано й важко» [2, арк. 24]. У політдоповіді Сумського повітового комітету за липень 1923 року читаємо:
«На питання, хто такий меншовик, отримав відповідь − це
не більшовик і не контрреволюціонер. А есер – не меншовик і не християнин. Вищим адміністративним центром в
Росії є Комінтерн» [3, арк. 39 зв.]. У протоколі № 27 засідання бюро Харківського губкому від 27.03.1924 року зазначалось, як в одному з партійних осередків читають таємний лист протягом декількох зборів. «У зв’язку з незрозумілістю прочитаного постановили: просити ЦК писати
листи коротші та більш зрозумілою мовою» [4, арк. 7].
Контроль партії над своїми членами доходив до того,
що вона намагалась втручатись навіть в особисте життя,
регламентуючи побут. Партійні органи регламентували, як
мусять бути вдягненими комуністи. У матеріалах Харківського архіву читаємо: «Дати наказ усім комуністам в 5тиденний термін здати шкіряні тужурки. Не здають ті, хто
отримав їх на фронті іменним наказом» [5, арк. 63]. Партійний комітет давав дозвіл на отримання вищої освіти. У
протоколі Харківського губкому зустрічаємо такий запис:
«Зняти т. Мальчикова та передати в губком для притягнення до відповідальності за самовільний вступ до вузу без
санкції парторганів. Запропонувати учрозподілу в терміновому порядку перевірити набір у вузи з метою перевірки
тих, хто вступив без санкції парторганів» [6, арк. 137].
У побуті все, що було притаманне буржуазному суспільству, на думку партії, повинно бути заборонене. Губкоми рішуче підтримали та провели це на місцях. Але обмеження стосувались не всіх комуністів. У доповіді ЦКК
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С.Покко на VI Всеукраїнській конференції КП(б)У в грудні 1921року наводить приклади, коли виставили охорону
на могилі жінки партійного працівника, використовуючи
відряджених червоноармійців, захопили дачне приміщення, що було призначене для відпочинку дітей та інші. На
пленумі Харківського губкому в грудні 1923 року наголошували про нерівність матеріального положення членів
партії в побуті, указували на наявність у керівних робітників автомобілів та прислуги [7, арк. 47].
Про моральне розтління в партії свідчило пияцтво й
венеричні хвороби. На VII Всеукраїнській конференції
КП(б)У зазначалось: «Велика проблема пияцтва, яка охоплює цілі організації, особливо сільські. Порушується питання про заборону пиячити членам партії взагалі» [8, с.
69]. У матеріалах Харківського архіву так само зазначалось
часто про пияцтво в партійних осередках [9, арк. 58]. Свідченням про моральний розклад в організаціях був і великий відсоток тих, хто захворів на сифіліс [10, арк. 3 зв.].
Але ставлення до пияцтва теж було вибірковим. На ІV Харківській губернській партійній конференції у вересні
1921року делегат О. Глушинський зазначав: «Коли п’є комуніст, його виключають з партії, коли п’є відповідальний
комуніст, його захищають» [11, арк. 70]. Про різний ступінь відповідальності серед комуністів говорили й на ХІ
Куп’янській окружній партійній конференції в листопаді
1925 року, коли відповідальних комуністів за скоєний злочин не карали, а навпаки, відправляли в інше місце на вищу посаду і з партії не виключали. Рядових членів виключали з партії за менші провини[12, арк. 18 зв.]. На Харківській окружній конференції КП(б)У(1925 рік) наводилися
приклади, коли за вбивство людини партійця випускали з
в’язниці через 3 тижні [13, с. 40]. На ІІ Губернській партійній конференції делегат А. Іванов розповів, що «коли в
Харкові був Денікін, тільки впливові партійці могли зайняти місця у вагоні, щоб виїхати, а хто був нуль у партії, повинен був залишитися». А потім коли вони повернулися,
говорили: «…тобі більше подобається Денікін, забирайся з
партії» [1, арк. 168].
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Сприяли фальшивій згуртованості й твердості партії,
розвитку дисципліни та єдності, відсутності в неї фракцій
та течій, так звані, чистки. Система чисток слугувала для
того, щоб захищати ортодоксальність партії й монолітність
її лав. Завдяки чистці з партії були виключені всі, хто був
не згоден із політикою, яку проводила партійна верхівка.
За допомогою системи чисток усі небажані елементи з
партії вичищалися.У пресі того часу писали, що під час
чистки можливі помилки, оскільки робота перевірочних
комісій проходить в нервовій обстановці. Наводиться приклад, коли виключили з партії комуністку, яка не виконала
розпорядження райкому та не здала золоту обручку на допомогу голодуючим Поволжя, мотивуючи це тим, що обручка − пам’ять про чоловіка, який загинув на колчаківському фронті [14]. Або іншу комуністку під час чистки звинуватили в тому, що вона злякалась переходити дорогу,
коли її перебігла чорна кішка [15]. Наводяться приклади
про виключення з партії за відповідь на питання: «З ким ви
бажаєте одружитись, з міщанкою чи робітницею?» Ставились запитання незаміжнім комуністкам: «Як ви задовольняєте свої статеві потреби?» Або: «Яку паралель можна
провести між рівнем моря та трудовим процесом?». «Що
таке 22?» [16]. На такі питання або неможливо було відповісти, або варіантів відповідей могло бути декілька. В осередках перебільшувався інтерес до побутових боків життя
на шкоду виявлення політичного обличчя. Утворювались
побутові комісії щоб вивчати хатній побут, що призводило до дрібязкового копання [17. с. 8]. Під час проведення
чисток застосовувались брутальність та тиск. Члени перевіркомів висловлювались наступним чином: «Скажіть правду бо ми й так все узнаємо. «Виправдовуватись будеш в
міліції». «На Харківському Паротягобудівному заводі у
відповідь на критику казали прошу зауважень не робити бо
ми маємо право вести збори як нам захочеться» [17. с. 24].
У партії боролися з опозицією, але мало хто намагався
зрозуміти, які ідеї вона висувала. У цей період не тільки
опозиціонери, але й безпартійні висловлювались, що «Індустріалізація це може й гарно, але харчів та предметів
споживання не вистачає. Нам потрібні млини, і треба виді-
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ляти гроші на їхнє будівництво з тих мільйонів, які йдуть
на Дніпробуд. Будують Держпром, копають шахти, а робітники живуть в будинках без скла» [18, арк. 98].
Підсумовуючи необхідно сказати, що подібних історичних фактів можна навести дуже багато. Маємо надію вони допоможуть викладачам-історикам в їхній роботі.
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Современный этап развития отечественного профессионального образования выражается идеей модернизации.
Модернизация образования направлена на его обновление
путем приведения характеристик и качеств уже сложив122
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шейся системы образования в соответствие с современными требованиями. Проблемы модернизации не только не
утратили своей актуальности, но, напротив, приобретают
все новые аспекты, требующие дальнейшего осмысления.
Изменение роли журналистики и журналиста в современном обществе, с одной стороны, и процессы модернизации системы профессионального образования, с другой,
потребовали пересмотра содержания и подхода к организации журналистского образования. Включение Украины в
сотрудничество стран, объединенных Болонской конвенцией, привело к серьезным преобразованиям. Оно явилось
стимулом к разработке новых государственных образовательных стандартов и других документов по проблемам
высшей школы, в которых компетентностный подход был
заявлен как доминанта образовательного процесса. На первый план выходит определение подходов к формированию
компетенций, готовности и умений использовать усвоенные знания в учебной и профессиональной деятельности,
мотивации формирования специалистов, конкурентоспособных на рынке труда.
Основная задача реализации компетентностного подхода состоит в том, чтобы создать социально-мобильного
специалиста, способного достаточно легко передвигаться
как в горизонтальной, так и в вертикальной общественной
системе, адаптироваться к работе в быстро меняющихся
жизненных ситуациях, конкурентоспособного, умеющего
отходить от сложившихся стереотипов и предлагать новые
технологии решения профессиональных задач [2, 5, 6].
Журналистскому образованию в Украине уже более
100 лет, но оно продолжает оставаться в центре внимания
представителей высшей школы, медиаиндустрии, журналистского сообщества, общественности. Не стихает дискуссия о том, нужно ли журналисту профессиональное образование, чему и как учить будущих журналистов [3, 7].
Причина такого интереса, по словам Е.Л. Вартановой, в
поиске обществом адекватного современности понимания
профессии журналиста, природы средств массовой информации, развитие цифровых технологий, трансформации
ценностных и этических установок в журналистике.
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Современная рыночная система дает толчок для проявления и развития индивидуальности человека и его конкурентоспособности. Журналистское образование должно
быть направлено не просто на формирование конкурентоспособного специалиста, но и успешной личности. Успех
является формой самореализации человека, ориентированного на достижения. Успех определяется тем, насколько
правильно человек определил смысл своей жизни, свое
предназначение и выполнил их. Л.А. Беляева полагает, что
в основе разработки стратегии образования для успеха лежит учет трех факторов: потребностей человека, потребностей культуры и потребностей социума [1].
Сфера критериев выбора – это сфера значимого, важного и ценного для человека, того, что имеет для него личностный смысл. Образование призвано помочь человеку
осознать критерии, на основе которых он строит свое поведение. Сегодня необходим не просто человек знающий
(познавательный компонент), умеющий (прагматический
компонент), но и человек понимающий, способный к самореализации, самостоятельному выбору ценностей и
смыслов своего существования (аксиологический компонент), а также человек компетентный, умеющий применять
свои знания, умения и ценности для решения личностных,
социальных и профессиональных задач. Именно такая парадигма обеспечивает жизненный успех личности. Ни у
кого не вызывает сомнения тот факт, что необходимость
фундаментальной теоретической подготовки конкурентоспособных журналистов является актуальной.
При формировании ключевой функции современной
журналистики важно широкое гуманитарное и социальнополитическое образование, которое помогает журналистам
выявлять информационные приоритеты. Сложность мира
вокруг средств массовой информации, редакций, журналистов и потребность объективного осмысления глубинных
процессов в обществе требует качественного гуманитарного образования. Но это не является самоцелью журналистского образования, а служит лишь основой для формирования профессиональных навыков [3].
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Особое внимание уделяется психологической подготовке, развитию коммуникативных способностей студентов, а также навыков подготовки журналистских материалов для различных средств массовой информации с использованием современных информационных технологий.
Профессиональные навыки формируются как в ходе учебного процесса, так и в ходе практики [4]. Уделяется внимание формированию гражданской позиции будущих журналистов, их профессиональной культуре, социальнопрофессиональной компетенции. Уже в процессе обучения
у студентов складывается ценностное отношение к будущей профессии. Она воспринимается как общественно
значимая творческая профессия, в которой востребованы
специалисты,
обладающие
высоким
культурноценностным потенциалом, творческой индивидуальностью, способные вносит свой вклад в развитие современной журналистики.
Креативный журналист должен сочетать в себе элементы гражданского самосознания и профессиональных
навыков коммуникатора, способного распознать запросы
аудитории, доходчиво и результативно общаться с ней и
получить обратную связь. Необходимым элементом журналистского мастерства является духовная культура журналиста, которая иллюстрирует такие интегративные личностные образования, как концепция профессиональной
жизни, профессиональная картина мира, профессиональная позиция и индивидуальный стиль духовности.
Таким образом, авторами раскрыта неразрывная связь
познавательного, прагматического и аксиологического
компонентов в системе журналистского образования, что
свидетельствует о соответствии сложившейся практики
подготовки журналистов в современной парадигме образования, ориентированного на успех. Ориентация на развитие человеческой личности содержит в себе способы совершенствования и развития интеллектуального и профессионального потенциала студента-журналиста, а следовательно, усиливает процессы гуманизации и гуманитаризации журналистского образования и способствует подго-
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товке всесторонне образованного и высокопрофессионального специалиста средств массовой информации.
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Різні концептуалізації сучасного суспільства належать
до так званих теорій середнього діапазону, які спираються
на тематично визначений емпіричний матеріал, не виходячи за його межі. Але, щоб поглибити уявлення про передумови конституювання нової освітньої реальності, треба
звернутися до теорій макродіапазону з високим рівнем абстракції. Саме вони дозволяють розкрити вплив не тільки
емпіричних, а й віртуальних та контрфактичних контекстів
на реалії в освітній площині.
Сучасний теоретичний конструкт інформаційного суспільства дозволяє здійснити методологічні, культурноантропологічні та філософські розвідки в окресленій площині. Передусім треба проаналізувати особливості, інформаційного суспільства, яке внаслідок його принципової
відмінності від усіх інших типів суспільства, що існували у
людській історії, найбільш, ніж усі попередні, пов’язано з
освітою не у традиціоналістському, а у інноваційноперспективному сенсі. Це динамічне й активне суспільство, яке цілковито залежить від темпів духовного виробництва вимагає оновлення педагогічного мислення, подолання теоретичних і методологічних шаблонів та стереотипів,
сформованих ще в домодерну добу. У цьому зв’язку актуалізується проблема виявлення тих методологічних програм
та ідей, що здатні подолати традиційні уявлення про зміст і
організацію освітніх практик, які б відповідали тим вимогам, що ставить перед освітою інформаційне суспільство.
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Загально відомо, що друга половина ХХ - го століття
уже увійшла до історії, появою нових технологій, понять,
термінів, дефініцій. Вони швидко увійшли в наше життя,
зробивши його особливо насиченим, бурхливим, цікавим і
захоплюючим. Так звана «інформаційна революція» або
«цифрова революція», яка розпочинається з виникненням
першої обчислювальної машини, мікропроцесору, персонального комп’ютеру та системи Інтернет інтенсифікувало
не тільки передачу інформації, але й інформаційний обмін
та планетарне розповсюдження знання.
Таким чином, кардинально змінилося місце й функції
людини в суспільстві, спосіб життя й побут, що, в свою
чергу, призвело до підвищення ролі науки в розвитку всіх
сфер соціальної дійсності. Для того, щоб сутнісно й змістовно осмислити ці питання, необхідно усвідомити природу соціокультурних змін, що відбулися, виявити вектор
подальшої еволюції глобальної спільноти, яка цементується у ціле засобами сучасних комунікативних технологій.
Сьогодні кардинально змінені традиційні методи
отримання, а відповідно і подачі знання. Через широкий
доступ до інформації у будь-якій його галузі викладач має
відмовитися від суто інформативної подачі, призиваючи до
участі у дискурсі та формуванні аналітичних викладок.
В основу концептуалізації радикальної і всебічної модернізації сучасних суспільств покладено факт становлення глобальної інформаційної індустрії, підвищення ролі
знань та інформації в економічному й соціокультурному
розвитку, а також поява нових форм демократії (наприклад, електронної), структурні зрушення в зайнятості і в
інших сферах життєдіяльності суспільства. Можна сказати,
що завдяки технологічним інноваціям сьогодні утверджується глобальне інформаційне суспільство, яке в свою чергу закладає абсолютно нові відносини в економічному, соціальному і духовному житті людей. У зв’язку з цим відбуваються культурні зміни, які описуються за допомогою
поняття «інформаційне суспільство».
Отже, уявляється виправданим розглянути категоріальну основу аналізу поставленої проблеми, співвідносячи
поняття «інформаційне суспільство», «постіндустріальне
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суспільство» і «постмодерна ситуація», оскільки в полі сучасних дискусій саме ці поняття задають ракурс бачення
основних характеристик нашої епохи.
Як зазначалося вище, сьогодні вимальовується перспектива «глобальної електронної цивілізації» на базі синтезу
телебачення, комп’ютерної служби й енергетики – «телекомп’ютеренергетики». Комп’ютерна революція поступово призводить до заміни традиційного друку «електронними книгами», змінює ідеологію, відкриває нові можливості
професійної самореалізації. Це принципово змінює характер освітньої комунікації: вона віртуалізується.
Неконтрольованість наслідків діяльності в інформаційному суспільстві загрожує людству глобальною катастрофою. Єдино можливим варіантом виживання земної цивілізації був визначений перехід світової спільноти на
шлях стійкого розвитку суспільства й ноосфери. Багато
вчених вважають важливим пошук ефективних шляхів і
розробку механізмів для впровадження в життя даної концепції, нерозривно зв’язують із вирішенням даної проблеми інтенсифікацію людського інтелекту за рахунок можливостей, якими володіє інформатизація.
Отже, інформаційне суспільство – це соціальнокультурна система, в основі розвитку й існування якої лежить «інформація», що володіє властивістю взаємодії як з
духовним, так і з матеріальним світом людини. Остання
властивість є особливо важливою для розуміння сутності
нового суспільства, тому що, з одного боку, інформація
стає основою соціального буття людини, виступаючи в ролі інноваційних технологій, комп’ютерних програм, телекомунікаційних протоколів і т.п., а з іншого – служить основним засобом міжособистісних взаємин, постійно виникаючи, видозмінюючись і трансформуючись у процесі
свого існування як комунікативного ланцюга.
Таким чином, підсумовуючи викладене вище, є всі підстави стверджувати, що сучасні розвинуті соціуми переходять на якісно новий етап еволюції суспільства, що формується на підставі тенденцій соціально-економічного розвитку, який включає в себе збільшення ролі інформації і
знань, а також формування і споживання інформаційних
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ресурсів у всіх системах життєдіяльності суспільства за
допомогою розвитку інформаційно-комунікаційних та
управлінських технологій, що діють у глобальних масштабах.

СЕКЦІЯ 4
ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД
У ХАРЧОВІЙ ГАЛУЗІ ЯК ГАРАНТ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ФАХІВЦІВ-ТЕХНОЛОГІВ
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ СОУСІВ
ЕМУЛЬСІЙНОГО ТИПУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ
БІЛКОВО-МІНЕРАЛЬНОЇ ДОБАВКИ
Бутко Д. – студентка, I курс, гр. ТМ-1-18,
спец. «Харчові технології»,
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
Харків, Україна
Бакіров М.П. – канд. техн. наук, доцент
кафедри міжнародних економічних відносин,
Університет митної справи та фінансів,
спеціаліст вищої категорії, викладач
кафедри харчових технологій,
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
Харків,Україна

Розробка дієтичних та лікувально-профілактичних
продуктів на сьогоднішній день є перспективним напрямком в області створення нових видів продуктів харчування
за рахунок регулювання вмісту білків,жирів, вуглеводів.
Продукти функціонального призначення повинні збагачувати раціон населення фізіологічно активними інгредієнтами.
Біологічна цінність їжі зумовлена вмістом білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин, органічних
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кислот, клітковини, доступністю та засвоюваністю компонентів [1].
Продукти емульсійного типу широко використовуються під час виробництва різних продуктів харчування, як
приправи, з метою розширення асортименту, підвищення
якості, збагачення біологічно-активними речовинами лікувально-профілактичної та радіопротекторної дії. Під час
виробництва продуктів емульсійного типу доцільно використовувати як емульгатори та стабілізатори натуральні
складові [2].
Для вирішення проблеми профілактики захворювань,
зумовлених дефіцитом йоду, головним напрямком ми обрали йодування продуктів харчування за рахунок добавок,
в яких йод перебуває у біоорганічній формі.
Нами створено дієтична білково-мінеральна добавка
(йодобілкова) на основі яєчного білка та мінеральних сполук йоду. Вибір об’єктів обумовлений доцільністю забезпечення умов сорбції іонів J ־на білкові молекули з утворенням стабільних комплексів.
Розроблена дієтична білково-мінеральна добавка являє
собою порошкоподібну систему та може бути використана
у широкому асортименті продуктів харчування оздоровчого призначення, зокрема у технологіях соусів емульсійного
типу.
Нами розроблена технологія виробництва соусу
емульсійного типу із заміною яєчного порошку білково –
мінеральною у кількості від 0,5…2,5 %.
Використовуючи білково – мінеральну дієтичну добавку від 0,5…2,5 % з масовою часткою йоду від 0,01% можливо забезпечити 50% добовою потреби людини на йод.
Отриманий продукт не втрачає своїх органолептичних,
фізико хімічних, споживчих характеристик та відповідає
ДСТУ 4487:2005.
У результаті проведених нами досліджень згідно з
ГОСТ 30004.2-93 було виявлено, що додавання до складу
майонезу білково – мінеральної дієтичної добавки не має
негативного впливу на фізико хімічні характеристики майонезу, а за рахунок стабілізуючого ефекту білково – міне-
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ральної дієтичної добавки підвищує стійкість емульсії до
98 – 100% без додаткових харчових добавок.
Таким чином застосування розробленого білково – мінеральної дієтичної добавки у технології соусів емульсійного типу, а саме у технології майонезу є доцільним та дозволяє не тільки компенсувати йодний дефіцит, а й забезпечити високу стабільність технологічних характеристик
кінцевого продукту, зокрема стабільність емульсії.
Список літератури:
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Зоря Р.Р. – спеціаліст вищої категорії,
викладач-методист кафедри харчових технологій
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викладач кафедри харчових технологій,
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У сучасних умовах самими затребуваними стають
професії, пов’язані з високими технологіями і високотехнологічним виробництвом, які знаходяться на стику з природничими науками. Система освіти повинна реагувати на
такий соціальний запит активізацією наукового підходу
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при викладі природничих дисциплін, оскільки кваліфікованим фахівцям потрібна всестороння підготовка з різних
областей технології, науки і інженерії. Адже технолог,
який уміє готувати, але не знає технологічних процесів
приготування їжі, що протікають в продуктах харчування в
процесі приготування і зберігання їжі, значно втрачає в
порівнянні з фахівцями, що розуміють це. У органічному
поєднанні знань з хімії, фізики, біології з технічними дисциплінами полягає великий плюс нашої підготовки студентів. Розвиток особистості із застосуванням STEAM підходу можливий в усіх закладах освіти. Треба направляти
увагу студентів на природничо-науковий компонент навчання та інноваційні технології, які активно розвивають
творчу складову особистості та критичне мислення [1].
Нами було проведено відкрите навчально-інтегроване
заняття за темою: «Особливості моєї професії. Вступ до
фаху» із студентами груп спеціальності «Харчові технології». Ми використовували міждисциплінарні підходи, і підкреслили, що практика також важлива, як і теоретичні
знання. На занятті перед студентами були поставлені проблемні питання: Як формується смак в овочів при кулінарній обробці; як формується смак в м’яса; як правильно зберігати свіжі овочі і чому вони гніють при неправильному
зберіганні; чому овочі бувають несмачні; що таке молекули смаку? Заняття пройшло у вигляді гри, за допомогою
якої були закріплені раніше отримані знання, а також
отримані нові, які допомогли дати відповіді на всі ці питання. Ми підвели студентів до того, що вивчаючи природничі науки в процесі вчення в коледжі, такі як: БЖД, екологія, органічна хімія, аналітична хімія, фізична і колоїдна
хімія, фізіологія живлення, біохімія, технохімічний контроль виробництва та інші, треба уміти об'єднувати всі ці
знання в своїй майбутній професії. Тобто, навчаючись, вони повинні працювати не лише руками, але і мозком. Навчання тільки в стінах аудиторій не встигає за швидкоплинним часом. Основною відмінністю STEAM підходу є
те, що студенти використовують не тільки свої розумові
здібності, а й свої руки для успішного вивчення безліч
предметів. Знання, які вони отримують, вони «добувають»
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самостійно і відразу вчаться їх використовувати. Тому, коли вони зростають і стикаються з життєвими проблемами в
реальному світі, будь-то забруднення довкілля глобальні
зміни клімату або створення власного підприємства ресторанного господарства, вони розуміють, що вирішити такі
складні питання можна лише спираючись на знання з різних галузей і працюючи всім разом. Покладатися на знання лише з однієї дисципліни тут недостатньо.
Роблячи акцент на практичних здібностях, студенти
розвивають свою силу волі, творчий потенціал, гнучкість,
вони вчаться співпраці з іншими. Ці навички і знання
складають основне навчальне завдання, тобто те, до чого
прагне вся система освіти.
Здобути знання з цих дисциплін, допоможуть студентам в майбутньому стати висококласними фахівцями. Зрештою студенти і прагнуть отримувати хороші знання, і тут
же застосовувати їх у справі. У нашому коледжі створені
всі умови для здобуття таких знань. Наші навчальні кабінети і лабораторії оснащені необхідним посудом і інвентарем в достатній кількості: електричні печі, пароконвектомат, жарочні шафи, люмінеськоп, апарат для визначення
вологості, електрошафа лабораторна, прилад для визначення рН середовища, прилад Журавльова, лабораторний
прилад для визначення клейковини, солемір, цукрометр і
інші прилади. Так, наприклад, за допомогою приладу люмінеськопа наші студенти на практичних заняттях визначають свіжість м'ясних продуктів і напівфабрикатів. За допомогою апарату Журавльова визначають вологість і пористість хліба. З допомогою приладів для виміру солі і цукру – визначити концентрацію розчинів.
Великою підмогою у вивченні хімічних процесів в нашому коледжі є смарт-дошки, які не лише допомагають
продемонструвати теоретичний матеріал, а й дають можливість студентам в інтерактивному режимі проводити наукові дослідження і експерименти.
Світ мінливий, тому й освіта не повинна стояти на місці. І ті зміни, які сталися за останні декілька десятиліть,
викликають захват, але і в той же час заставляють нас хвилюватися. Щодня з’являється новий вигляд робіт і навіть
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нові професійні області, саме тому сучасні педагоги повинні задуматися, чи відповідають їх знання і навички,
яким вони учать студентів, запитам часу [2].
Ми повинні акцентувати увагу студентів на те, що важливо не лише отримання нових знань, але і уміння їх
комбінувати з реальними навичками. Це також сприяє
більш якісній підготовці молоді до успішного працевлаштування та подальшій освіті, що вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять. Знання допоможуть
студентам придумати свою власну ідею, а ось практичні
навички перетворять цю ідею в реальність. І це найголовніше.
Список літератури:
1. STEM – освіта. Intel «Навчання для майбутнього»:
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Курсова робота – це один із найважливіших видів наукової роботи є самостійним навчально-науковим дослідженням студента. Основна мета написання курсової роботи це формування у студентів навичок наукового мислення, розвиток у них творчої самостійної роботи, оволодіння
загальнонауковими і спеціальними методами сучасних наукових досліджень, поглиблене вивчення навчальної дисципліни.
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У межах освітньої програми підготовки студентів за
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 181 Харчові технології, спеціалізації Ресторанні технології, згідно з навчальним планом та графіком навчального процесу, на другому курсі передбачено написання курсової роботи з дисципліни «Харчові технології».
Розробляючи тематику курсових робіт викладач велику увагу приділяє тим завданням, що повинні вирішувати
фахівці-технологи і від яких значною мірою залежить
правильність вибору технологічного процесу виробництва
харчової продукції. В умовах ринкових відносин важливе
значення набуває здатність розробляти та розв’язувати
складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми технічного і технологічного характеру, що характеризуються
комплексністю та невизначеністю умов виробництва підприємств харчової промисловості й ресторанного господарства. Це передбачає: застосування теоретичних основ та
методів харчових технологій; формування у студентів системи знань, щодо впливу харчових продуктів та їх компонентів на діяльність основних фізіологічних систем організму людини; отримання студентами теоретичних знань про
сукупність процесів та технологічних операцій, які забезпечують одержання харчових продуктів заданих характеристик; ознайомлення їх із закономірностями і процесами,
які є спільними для технологій різних харчових виробництв; доведення необхідності використання комплексного підходу до удосконалення різних технологій та набуття
практичних навичок, необхідних для майбутньої виробничої діяльності.
Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни
«Харчові технології» розробляється викладачами циклової
комісії та затверджується директором коледжу. Студентам
надається право вільного вибору теми. Написання курсової
роботи здійснюється під керівництвом викладача –
керівника. Студенти під час консультацій уточнюють коло
питань, що підлягає вивченню; складають план
дослідження, структуру роботи, терміни її виконання; визначають необхідну літературу та інші матеріали, а також
усувають недоліки в роботі, на які вказує керівник. Захист
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роботи проводиться на засіданні спеціальної комісії, що
складається з двох-трьох чоловік, один з яких – керівник
курсової роботи. Склад комісії затверджується кафедрою.
Розуміння основних етапів виконання курсової роботи
з дисципліни «Харчові технології» формує у студентів, що
навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти згідно з освітньою програмою «Ресторанні технології»,
такі результати навчання:
 розвиток загальних і фахових компетентностей,
пов’язаних з діяльністю сучасних харчових виробництв;
 ознайомлення з первинним рівнем управління
структурними підрозділами, операційними системами та
процесами харчових виробництв;
 розвиток навичок самостійної роботи для поглиблення знань студента, що були вивчені під час теоретичного курсу, щодо стану виробництва харчових продуктів та
загальної характеристики галузі;
 закріплення знань та вмінь щодо характеристики та
аналізу технологічних процесів виробництва харчової
продукції;
 набуття навичок моделювання технологічних систем, обґрунтовування окремих технологічних процесів,
визначенні проблемних елементів технологічної системи;
 поглиблення
знань
щодо
призначення
та
функціонально-технологічних властивостей основної сировини для виробництва харчової продукції;
 набуття вмінь у виборі апаратурного оформлення
технологічного процесу виробництва харчової продукції та
технологічних розрахунків;
 набуття навичок з узагальнення результатів роботи.
Студенти, що навчаються за першим (бакалаврським)
рівнем вищої освіти, спеціальністю 181 Харчові технології,
спеціалізацією Ресторанні технології, і здобули освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з Виробництва харчової продукції, вже мають досвід в написанні курсової роботи з дисципліни «Технологія виробництва кулінарної продукції» та курсового проекту з дисципліни
«Організація виробництва в закладах ресторанного господарства».
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Вони вважають, що курсова робота з дисципліни «Харчові технології», яку розробляють як студенти-бакалаври,
відрізняється від попередніх, оскільки базується на вивченні стану харчових виробництв та характеристики
окремо взятої харчової галузі. Під час її виконання майбутні бакалаври ознайомились з поняттям – моделювання
системи технологічних процесів.
Одним
з
ефективних
способів
дослідження
технологічних систем є складання моделі процесів, що
досліджуються, для вирішення окремих конкретних завдань удосконалення технологічного процесу виробництва
продукту. Метою моделювання технологічної системи є
встановлення можливості регулювання та оптимізації
параметрів технологічного процесу.
Під час виконання цього етапу необхідно пам’ятати,
що технологічна система об’єднує в ціле весь виробничий
комплекс: сировину і матеріали, які переробляються;
технологічні процеси, які відбуваються під впливом
технологічних дій; системи контролю за якістю продукції;
підбір
новітнього
устаткування.
Моделювання
технологічної системи повинно базуватись з урахуванням
аналізу структури технологічної системи та основних
етапів синтезу [3]. Студенти прийшли до висновку, що
вміння моделювати системи технологічних процесів різних
технологічних виробництв, допоможе їм скласти горизонтальну та ієрархічну декомпозиції виробництв на
Кваліфікаційному екзамені зі спеціальності 181 Харчові
технології.
Таким чином, на відміну від рефератів, доповідей і
контрольних, до курсової роботи пред’являються вимоги
відносної самостійності. Мається на увазі не самостійність
викладу, яка бажана у всіх перерахованих випадках, а
самостійність наукової думки – це і є рівень високого
професіоналізму студента. Студенти при написанні
курсової роботи провинні продемонструвати, наскільки
вони опанували теоретичний матеріал. Для цього цілком
достатньо просто кваліфіковано і грамотно поставити проблему. Постановка проблеми – це вже перший крок до
успіху при написанні курсових робіт і проектів.
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Характерною ознакою сучасного ринку алкогольних
напоїв України та інших країн СНД є наявність і збільшення обсягу фальсифікації винопродукції. Посилення контролю комерційної діяльності різноманітних структур з боку державних органів не призводить до зменшення кількості підробок внаслідок відсутності достовірних критеріїв
ідентифікації, а також нормативно-правової бази, на яку
спирається їх застосування [1].
На сьогоднішній день серед асортименту алкогольних
та слабоалкогольних напоїв виноградні вина відносяться
до товарів, що користуються популярністю. Виноградне
вино відрізняється від інших алкогольних напоїв складністю смаковими та ароматичними властивостями. Завдяки
вмісту амінокислот, поліфенолів, вітамінів, мінеральних
солей та інших корисних речовин, вина відносять до цінних напоїв за споживчими властивостями. Також виноградні вина володіють бактерицидними властивостями, а при
помірному споживанні – і різнобічним позитивним впли139
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вом на організм людини. Американська асоціація дієтологів включила виноградне вино до п’яти продуктів, що несуть користь організму людини завдяки високому вмісту
антиоксидантів.
Проте, на раду з корисними властивостями, вино може
бути і отрутою для споживача, що пов’язано з поширеною
його фальсифікацією. Цьому сприяють складність технологічного процесу виробництва, насичення ринку допоміжними матеріалами, застосування яких забезпечує досягнення смаку, забарвлення і аромату, близьких до відповідних показників натуральних вин.
Найбільш розповсюдженими методами фальсифікації
виноградних вин є якісна фальсифікація: розведення вина,
додавання спирту, цукру, штучних барвників, гліцерину.
Дані способи досить важко розпізнати навіть фахівцю.
Можна виділити наступні основні види фальсифікації
виноградних вин. Розбавлення виноградного вина малоцінними продуктами (наприклад, дешевим плодовоягідним вином) для збільшення об’єму. Внаслідок цього
змінюються інтенсивність кольору, насиченість букету,
зменшується міцність вина. Галлізація вина. Цей спосіб
полягає в тому, що погані, кислі вина «поліпшуються» додаванням води до встановленого обсягу і з наступним доведенням міцності і кислотності до визначених меж. Шапталізація вина. Обробка кислого сусла лужними агентами,
а також додаванням цукру до і під час бродіння.
Шеєлізація або додавання гліцерину. Цим методом користуються для зменшення кислоти, гіркоти, збільшення
солодощі, а також переривання процесу бродіння.
Фарбування виноградного вина застосовується для
приготування інших підробок (наприклад, розведення).
Проте інколи проводять перефарбування окремих сортів
малоцінних білих вин у червоні.
Підробка букета вина. застосовують суміші різних
складних ефірів (енантового, валеріанового, валерианоамилового, масляного і ін), а також засушені квіти винограду. Змішування різних фракцій сусла. Високоякісне сусло-самоплив змішують з низькосортними пресовими фракціями. Технологічна фальсифікація вина. За високоякісні
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видаються вина, виготовлені з порушенням технологічної
схеми, розробленої і затвердженої для даного найменування вина [1].
Для дослідження на предмет інформаційної фальсифікації було обрано десять зразків вина червоного виноградного, що реалізується на ринку м. Харкова. У результаті
дослідження маркування виноградних вин було встановлено, що всі досліджені зразки виготовлені з винограду європейських сортів з додаванням концентрату виноградного
соку. Слід зауважити, що не на всіх зразках вказано технологію виготовлення вин. Така інформація відсутня на маркуванні вин: «Шато КОТНАР» ТМ КОТНАР-М, «Бастардо» ТМ Коблево, «Кримська Рив’єра» ТМ Inkerman,
«SHEVALIE ROUGE» ТМ Villa Krim, «Алазанська долина» ТМ Vardiani. Усі виробники додержались вимоги щодо умов зберігання виноградного вина: температура – від
мінус 2°С до +16°С та відносна вологість повітря не більше 85%, що повністю відповідає вимогам дійсного ДСТУ
4806:2007 «Вина. Загальні технічні умови». Під час розрахунку штрихового коду, контрольна цифра відповідала розрахахункам.
В результаті проведених дегустаційних досліджень
було встановлено, що до вин відмінної якості належать такі вина: ТМ Коблево «Бастардо», ТМ Bolgrad «Шато де
Вин», ТМ SHABO «Королівське червоне» та ТМ Vardiani
«Алазанська долина»; вина доброї якості: ТМ Koblevo
«Жозефіна», ТМ Інкерман «Кримська Рив’єра», ТМ Villa
Krim «SHEVALIE ROUGE» та ТМ Bolgrad «Мускатне Селект»; вино задовільної якості ТМ Ореанда «ПІНО НУАР»;
вино низької якості ТМ КОТНАР-М «Шато КОТНАР».
Провівши дослідження фізико-хімічних властивостей
червоних напівсолодких вин було встановлено, що з 10
зразків лише 6 повністю відповідало встановленим вимогам. Інші 4 зразка такі як «Шато КОТНАР» ТМ КОТНАРМ, «SHEVALIE ROUGE» ТМ Villa Krim, «ПІНО НУАР»
ТМ Ореанда та «Мускатне Селект» Bolgrad мали відхилення за показниками об’ємної частки етилового спирту,
масової концентрації летких кислот та масової концентрації приведеного екстракту.
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У результаті дослідження виявлено, інформаційну фальсифікацію, а вина Шато КОТНАР» ТМ КОТНАР-М,
«SHEVALIE ROUGE» ТМ Villa Krim, «ПІНО НУАР» ТМ
Ореанда, «Мускатне Селект» ТМ Bolgrad не відповідають
вимогам нормативної документації за органолептичними
та фізико-хімічними показниками.
Список літератури:
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ
ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПІДГОТОВКИ
СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ-ТЕХНОЛОГА
Шаповал С.Л. – канд. техн. наук, доцент кафедри,
проректор з науково-педагогічної роботи
Київський національний торговельно-економічний університет
Київ, Україна
Корницька А.О. – спеціаліст І категорії,
викладач кафедри харчових технологій,
декан факультету виробництва та харчових технологій
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ,
Харків, Україна

Сучасний педагог у навчально-виховному процесі повинен постійно вдосконалювати свою роботу, використовувати на заняттях нові форми, методи та засоби, прийоми на заняттях. Ілюструє думку народна мудрість: «Не навчайте дітей так, як навчали нас. Вони народилися в інший
час». Ще з початку XXІ століття світова педагогічна наука
працює над тим, щоб в освіті як шкільній, так і вузівській
застосовувалися інноваційні методи навчання.
Метою тез є аналіз інноваційних методів навчання, їх
місце і роль в сучасній підготовки фахівця-технолога.
Перш ніж розглянути сутнісні ознаки інноваційних педа-
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гогічних технологій, уточнимо ключові поняття «інновація» та «педагогічна технологія».
Слово інновація має латинське походження і в перекладі означає оновлення, зміну, введення нового. У педагогічній інтерпретації інновація означає нововведення, що
поліпшує хід і результати навчально-виховного процесу.
Інновацію можна розглядати як процес (масштабну або
часткову зміну системи і відповідну діяльність) і продукт
(результат) цієї діяльності. Таким чином, інноваційний педагогічний метод як процес – це «цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і
засобів, що охоплюють цілісний навчальний процес від
визначення його мети до очікуваних результатів» [1]. У
значенні продукту діяльності визначимо інновацію як оригінальні, новаторські способи та прийоми педагогічних дій
і засоби.
Ідея щодо втілення інноваційних методів навчання
стала останнім часом предметом інтенсивних теоретичних
та практичних досліджень. Її теперішній етап характеризується як емпіричною спрямованістю – розробкою та проведенням викладачами інноваційних занять різних профілів. Інноваційні технології дають можливість, з одного боку, показати майбутнім технологам «світ у цілому», подолавши дисциплінарну розрізненість наукового знання, а з
іншого – звільнений за рахунок цього навчальний час використовувати для повноцінного здійснення профільної дії
у навчанні.
За останні кілька років персональні комп’ютери перестали бути екзотикою і ввійшли в наше повсякденне життя. У нашій країні, як і в усьому світі, йде витіснення «ручної» розумової праці комп’ютерною.
Сучасне суспільство характеризується безперервним
нарощуванням нових знань, поширенням постійно мінливих інформаційно-комунікативних інновацій, розгортанням процесів інформатизації та інтелектуалізації. В даний
час перед людством стоїть проблема створення інноваційної концепції освіти і виховання, яка б відповідала відразу
багатьом вимогам: навчити, розвинути здібності розуму,
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активізувати енергію його душі і серця, направити її в
практичне русло. Сьогодні акцент у державній політиці
України робиться на кардинальне вирішення проблем модернізації змісту і структури освіти, підвищенні професіоналізму сучасного фахівця-технолога.
На практичних і лабораторних заняттях з навчальної
дисципліни «Технологія виробництва кулінарної продукції» студенти отримують навички роботи в різних сферах
своєї професійної діяльності, а також здобувають основи
управлінських навичок в умовах «студентська групанауковці».
Практика показує, що студенти, які розробили свій
проект, готові його відстоювати, аргументувати свою позицію, вести дискусію з опонентами – і в цих цілях мотивовано освоюють теорію питання, добре утримують матеріал в пам'яті протягом багатьох років. Цьому ж сприяє і
аналіз конкретних ситуацій (casestudy) – метод активізації
навчально-пізнавальної діяльності студентів, що характеризується наступними ознаками: наявністю конкретної ситуації; розробкою в групах (підгрупами або індивідуально)
варіантів вирішення ситуації; публічним захистом розроблених варіантів вирішення ситуації з подальшим опануванням; підведенням підсумків і оцінкою результатів занять. На думку студентів, вони відчувають себе на таких
заняттях учасниками соціальних дій [3].
На сучасному етапі розвитку технологій, як ніколи
зросла соціальна потреба в нестандартно мислячих творчих особистостях. Потреба у творчій активності фахівцятехнолога і розвиненому мисленні, в умінні конструювати,
оцінювати, раціоналізувати швидко зростає. Основою метою професійної освіти технолога є підготовка кваліфікованого фахівця, здатного до ефективної професійної роботи за фахом і конкурентного на ринку праці.
Традиційна підготовка фахівців-технологів, орієнтована на формування знань, умінь і навичок в професійній
області, все більше відстає від сучасних вимог. Основою
освіти повинні стати не стільки навчальні дисципліни, скільки способи мислення і діяльності. Зміни соціальноекономічій ситуації в сучасній Україні зумовили необхід-
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ність модернізації освіти, переосмислення теоретичних
підходів і накопичення практики роботи закладів вищої
освіти [2].
В останні десятиліття в педагогічній практиці почали
широко застосовуватися різні освітні технології. Серед інноваційних методів в навчанні можна виділити наступні:
- проведення відкритих показових лекційних занять в
лабораторіях;
- розробка і впровадження нових навчальних дисциплін з технології;
- проведення інтерактивних практичних занять, та використання в них методів «питання-відповідь», «асоціативний кущ», «мікрофон», «гра естафета» під час роботи зі
студентами;
- проведення коротких презентацій на семінарських та
лабораторних заняттях, підготовлених студентами, які розкривали б одне з сучасних питань, поставлених в даній
темі;
- використанням мультимедійних засобів;
- впровадження в ході практичних занять таких форм
роботи як «круглий стіл», «майстерня», де студенти в ході
обговорення вирішують важливі проблеми спеціальності
на основі власних самостійних напрацювань;
- використання на практичних заняттях інтерактивної
технології «Навчаючи інших – вчуся сам», тобто кожен
навчає кожного;
- використання в навчально-виховному процесі рольових і ділових ігор, кейс-методів, «мозкового штурму», які
сприяють розвитку активності, творчості, креативності
майбутнього фахівця-технолога;
- наявність електронних опорних конспектів лекцій,
надання студентам навчальної інформації на електронних
носіях;
- відкриті захисти курсових проектів та робіт з використанням інтерактивних дошок;
- прийом кваліфікованого екзамену за допомогою
комп’ютерної програми «Тести»;
- проведення дистанційних Інтернет-конференцій.
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Перед кожним із нас два шляхи: жити минулими заслугами, закриваючи очі на кардинальні зміни у світі, прирікаючи своїх студентів на життєвий неуспіх, або щось
змінити у своєму ставленні до новітніх освітніх технологій. І. Підласий підкреслив, що «можна бездумно тужити
за втраченими ідеалами, скаржитись на падіння духовності
та вихованості, втрату людяності й моралі, загалом на
життя і зовсім незвичну школу, але хід подій вже не повернути. Погрожувати потягу, що стрімко віддаляється від
перону, дозволено лише дітям» [4].
Таким чином, одним з найважливіших стратегічних
завдань на сьогоднішньому етапі підготовки сучасного
фахівця-технолога є забезпечення якості підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів. Розв'язання цього
завдання можливе лише за умови зміни педагогічних методик та впровадження інноваційних методів навчання.
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СЕКЦІЯ 5
ІННОВАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ
Аштаєв О.С. – спеціаліст II категорії,
викладач кафедри харчових технологій,
завідувач навчальної лабораторії
Аштаєва Н.Л. – спеціаліст I категорії,
викладач кафедри харчових технологій,
майстер виробничого навчання,
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
Харків, Україна

Останнім часом самостійна робота студентів має велику значимість, оскільки вища освіта є одним із ключових
факторів впливу на професійне становлення особистості.
Самостійність студентів виступає одним з критеріїв
ефективності освітнього процесу, вона потрібна для виконання самостійних узагальнень, прийняття висновків та
реалізації дій у процесі навчання. Крім знань, умінь і навичок професійної діяльності, майбутні фахівці зобов’язані
спиратися на особистий досвід креативного оцінювання і
вирішення наявних проблемних ситуацій [3].
У сучасних обставинах у світі, в умовах прогресу інформаційних технологій, студент виділяє самостійній освіті багато часу і уваги. Це пов’язано з тим, що якість підготовки майбутніх фахівців визначається як величиною певних знань і навичок, так і здатністю до самоосвіти, самовдосконалення.
Обсяг навчального матеріалу, що виноситься на самостійну роботу студента, повинен бути не менше 1/3 і не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного
для вивчення конкретної дисципліни, згідно рекомендацій
Міністерства освіти і науки України за кількістю годин аудиторних занять на тиждень. Це дозволяє студенту вдос-
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коналити свої здібності, створює специфічні відносини у
співпраці педагога і студента, стимулює навчальну і творчу діяльність [3].
Самостійна робота студентів це не просто найважливіший вид навчання, вона повинна стати його основою.
Тому кафедра харчових технологій робить акцент на самостійну роботу студентів із застосуванням інноваційних технологій. Інноваційні освітні технології спрямовані на збільшення зацікавленості у навчанні, привчає студента працювати самостійно, бути компетентним і мобільним, пристосовуватися до бажань суспільства. Сучасний студент зобов'язаний володіти новітніми інформаційними технологіями, застосовувати комунікативні вміння та навички самостійного отримання знань і підвищення кваліфікації. Зараз
до інноваційних технологій можна віднести: користування
комп’ютерними моделюючими системами, введення ситуаційних, так званих «кейсових технологій», вирішення фахових завдань за допомогою комплексного використання
знань із загальноосвітніх і спеціальних дисциплін. Один із
способів сучасної організації освітнього процесу – це використання можливостей мережі інтернет [1].
Електронне навчання – це підготовка студентів в інтерактивному, дистанційному форматі за допомогою Інтернету та/або локальної внутрішньо корпоративної мережі
(інтранет). Практичне застосування даного методу показує
його перспективність, оскільки в першу чергу він призначений на удосконалення студентами уміння і здатності
працювати самостійно, вести приватне дослідження. Даний процес навчання сприяє формуванню творчого відчуття, розвідки студента в реальність майбутньої професії.
Викладач перестає бути для студента єдиним джерелом
отримання знань, безліч необхідних відомостей можливо
розшукати в мережі Інтернет під час самостійної діяльності. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій
збільшить роль методів активного пізнання та дистанційного навчання, а також частку самостійної роботи студентів у навчальних програмах з дисциплін, що вивчаються.
Навчальні Інтернет-сайти дають можливість відшукати за
короткий термін необхідний для вивчення матеріал, визна-

148

«Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку»

чити час, необхідний на засвоєння інформації та її конспектування [2].
Одними з новітніх способів є симуляції, які вважаються сьогодні чи не найбільш інноваційними серед інших
практичних навчальних технологій електронного навчання. Вже набули поширення такі симуляції переміщення
людей в «фіктивні, імітаційні, реальні» ситуації з метою
навчання або отримання оцінки виконаної роботи. Фактично симуляції – це навчання дією або в дії. Практикою доведено, що такі способи дозволяють раціонально розподіляти час самостійної роботи студентів, миттєво знаходити
необхідну різноманітну інформацію, застосовувати її на
практиці, формувати навички критичного мислення, аналізу і оцінки інформації. Самостійна робота формує самостійність як межу характеру, що грає найважливішу роль в
структурі особистості сучасного молодого фахівця, тобто
студента переводять з пасивного споживача знань в активного творця.
Отже, раціональна організація самостійної діяльності
студентів з використанням інноваційних технологій дозволяє інтенсифікувати засвоєння навчального матеріалу, закладає основи подальшої самоосвіти і самовдосконалення,
перетворюючи цю роботу студента на пріоритетну і творчу.
Список використаної літератури
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Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
Харків, Україна

Цілі сталого розвитку (ЦСР) затверджені у 2015 р. на
саміті ООН зі сталого розвитку з метою подолання економічних, соціальних та екологічних проблем. Саме такий
триєдиний підхід є в основі концепції сталого розвитку, що
передбачає можливість задоволення потреб теперішнього
покоління без завдання шкоди для майбутніх поколінь.
Досягнення поставлених цілей до 2030 року можливе тільки при об’єднанні зусиль держави, бізнесу та громади. Тому ключовим фактором успішної діяльності підприємств є,
поряд з економічною ефективністю, внесок в досягнення
глобальних цілей [1].
З метою формування соціально-відповідальної поведінки при підготовці майбутніх менеджерів розроблена дисципліна «Корпоративна соціальна відповідальність
(КСВ)». Разом з тим, базові знання з теорії та практики корпоративної соціальної відповідальності і набуття ними
відповідних професійних компетентностей, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки, можливе і при вивченні інших дисциплін. При цьому вивчення теоретичного матеріалу доцільно закріплювати розглядом практик КСВ, що застосовуються вітчизняними та іноземними компаніями. Практики КСВ знаходять відтворення у нефінансовій звітності компаній. При організації са-
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мостійної роботи студентам пропонується обрати такий
звіт з офіційної веб-сторінки самої компанії або сайтів
Глобальної ініціативи зі звітності (GRI) [2] та Спільноти
«Соціально Відповідальний Бізнес» («СВБ») [3]. Інформація про кількість нефінансових звітів в цілому в світі, в
країнах Європи та в Україні подана в таблиці.
В ході самостійної роботи студенти аналізують нефінансові звіти і знайомляться з практиками з КСВ обраних
ними компаній. Під час аудиторних занять студенти представляють і порівнюють ці практики. Таким чином, під час
обговорення виявляються певні закономірності, а також
формується набір найкращих заходів, які можуть бути запропоновані студентами під час стажувань та практик, і
врешті, в професійній діяльності після завершення навчання. Для опанування змісту цілей сталого розвитку в ході
обговорення демонструється, на досягнення яких ЦСР
спрямована та чи інша практика.
Таблиця
Кількість нефінансових звітів в світі, країнах Європи та в Україні

Рік
2013
2014
2015
2016
2017

в світі, за даними GRI
5282
5917
6369
7050
6781

Опубліковано звітів
в країнах Євв Україні, за даними
ропи, за даGRI та Спільноти
ними GRI
«СВБ» (в дужках)
1912
11 (22)
2200
8 (22)
2266
8 (22)
2376
8 (15)
2036
7 (4)

Джерело: розраховано авторами на основі [2, 3].

Заходи і практики, що представлені в звітах компаній,
слід розглядати за сферами КСВ. Зокрема, практики щодо
персоналу можуть бути наведені за наступними напрямами: навчання та розвиток, зворотній зв’язок та врахування
думки працівників, здоров’я та безпека, баланс між роботою та сім’єю, рівність і розмаїття, оплата праці та заохочення.
За напрямом «навчання та розвиток» компанії реалізують ініціативи із підтримки і заохочення працівників до
навчання. Приклади практик: узгодження індивідуальних
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планів розвитку працівників, навчальних схем, консультування; навчальні центри компаній – комп’ютерні, дистанційні, віртуальні; консультування і організаційна допомога
у працевлаштуванні при реорганізації, а також при звільненні; програми розвитку лідерських якостей та кар’єрного
зростання; виділення часу і коштів для навчання.
«Зворотній зв’язок» реалізується шляхом відкритих і
конфіденційних «прямих ліній» з представниками вищого
керівництва. Можливість такої комунікації може бути організована за допомогою телефонного зв’язку, локальної
мережі або корпоративного порталу.
«Здоров’я та безпека» – це різноманітні заходи і програми із заохочення здорового способу життя: власні спортивні центри, підтримка корпоративних спортивних команд, проведення медичних обстежень, програми запобігання стресам, фінансування організацій, що допомагають
співробітникам з особливими потребами.
Програми балансу між роботою та сім’єю реалізуються шляхом впровадження гнучких графіків роботи, можливості працювати вдома, підтримки працівників у догляді за
дітьми, організації харчування дітей співробітників під час
канікул, наданні перерви у кар’єрі.
«Рівність і розмаїття» містить програми з недопущення дискримінації (за віком, статтю, етнічною належністю)
в практиках компаній, а також відповідного навчання менеджерів.
Прикладами ініціатив в сфері «оплата праці та заохочення» є надання працівникам акцій компанії безкоштовно
або можливості їх пільгового придбання, можливості вибору пакету заохочень, додаткове заохочення повернення
до праці молодих батьків.
При розгляді і обговоренні практик необхідно зазначити, яким цілям вони відповідають. Наприклад, продемонструвати практики, що відповідають ЦСР: цілі 3 – «Міцне
здоров'я і благополуччя»; цілі 5 – «Гендерна рівність»; цілі
8 – «Гідна праця та економічне зростання» [1].
Аналогічним чином практики, представлені в нефінансових звітах компаній, з раціонального використання ресурсів, енергозбереження, поширення знань щодо дбайливо-
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го ставлення до довкілля можуть бути розглянуті за такими
напрямами.
«Біорізноманіття» – включає практики із охорони життя тварин, птахів, у тому числі рідкісних і зникаючих видів.
«Сертифікація» – це сертифікацію ресурсів, енергії,
виробництва і продукції.
«Екологічна освіта» – це суспільно-екологічні кампанії, програми навчання або екологічні порадники щодо
економного використання паперу в офісах, води, дбайливого ставлення до оточення, що проводяться для працівників, їх родин, споживачів, школярів.
«Зелений офіс» включає окремі елементи: відмова від
пластикового посуду, використання переробленого паперу,
впровадження електронного документообігу, моніторинг
закупівлі та використання паперу, управління відходами та
сортування вторинних ресурсів.
Практики за напрямом «Екобудівництво» включають
використання ізоляційних
панелей
та сонячних,
розв’язання, що дозволяють забезпечити найвищий рівень
економії енергії та зниження викидів.
Напрям «Енергоефективність» розкривають практики
оптимального використання енергії, зменшення реальних
або потенційних втрат, оцінка загроз для оточення в поєднанні з економічною ефективністю, впровадження енергозберігаючих технологій.
«Сталий (від англ. Sustainable) або «зелений» транспорт» – практики, які дозволяють знизити рівень впливу на
навколишнє середовище під час проїзду працівників до
місця праці або робочих поїздок. Ця мета досягається завдяки застосуванню гібридних та електричних автомобілів
в автопарку компаній, відповідного навчання працівників,
інтернет платформ та програм для «спільних» проїздів, розвитку культури та інфраструктури використання велосипедів, іміджевих акцій «Велодень», «День без авто».
Розгляд екологічних практик КСВ слід завершити висновками щодо їх відповідності ЦСР: цілі 2 – «Подолання
голоду, розвиток сільського господарства; цілі 6 – «Чиста
вода та належні санітарні умови; цілі 7 – «Доступна та чи-
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ста енергія; цілі 12 – «Відповідальне споживання та виробництво; цілі 13 – «Пом’якшення наслідків зміни клімату;
цілі 17 – «Партнерство заради сталого розвитку» [1].
Розгляд і порівняння практик КСВ, що застосовуються
компаніями, дозволить студентам опанувати Цілі сталого
розвитку, засвоїти важливість дотримання концепції сталого розвитку, визначити критерії для обрання компанії для
працевлаштування,
сформувати
основи
соціальновідповідальної поведінки в професійному і особистому
житті.
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В усі часи існувала проблема порозуміння поколінь. І
до тепер ця проблема не втрачає своєї актуальності. Ще
Гесіод наприкінці VIII – VII ст. до н.е. писав «Я втратив
усілякі надії щодо майбутнього нашої країни, оскільки наша молодь завтра візьме в руки кермо влади. Нинішня молодь просто нестерпна. Ця молодь розбещена. Вони ніколи
не будуть схожими на молодь минулих часів». Вперше
науково намагались пояснити відмінності поколінь
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американські вчені Нейв Хоул та Уільям Штраус, які довели, що кожне покоління має спільну модель поведінки, не
схожу ні на модель батьків, ні на модель власних дітей.
Сформована модель поведінки залежить від умов, в яких
жила та виховувалася дитина до 9-12 років. Ця модель
поведінки зберігається протягом усього життя, роблячи
унікальними, зовсім не схожими на інших. В зв’язку з чим
доцільним є виокремлення особливостей, притаманних
кожному
окремому
поколінню,
для
досягнення
порозуміння між представниками різних поколінь. В тому
числі, для викладача використання теорії поколінь дає
розуміння основних питань:
1. Як працювати з дітьми певного покоління, з їх запитами і звичками сприймати інформацію, з розумінням акцентів, які їм є цікавими і які викликають нудьгу;
2. Які методи донесення інформації застосовувати, аби
отримувати бажаний рівень засвоєння знань студентами;
3. Які теми є актуальними і цікавими майбутньому
поколінню і в якому обсязі є необхідними та інші питання.
Сучасні студенти є типовими представниками
покоління «Z» – центеніали, народжені в 1995–2012 роках.
Це діти, які з’явилися на світ у епоху Інтернету, тому не
уявляють життя без нього. Більше люблять дивитися, а не
читати, тому віддадуть перевагу інфографіці, а не
лонгріду. Центеніали не вивчають лише один чітко визначений предмет – вони звикли до інтердисциплінарного
підходу, коли перетинається багато різноманітних
напрямків. В той же час, центеніалам важко зосередитися:
щоб вивчити певний матеріал, їм варто часто змінювати
види діяльності. Серед представників покоління «Z» багато гіперактивних. Вони не люблять повертатися до однієї
справи кілька разів, тому якщо приймають рішення – то
вже
остаточно.
Центеніали
швидко
втрачають
концентрацію уваги, утримуючи ї на певному об’єкті не
довше 28 с і не довше 12 хв на одному комплексному
питанні, що має враховуватись при обранні методики викладання. Представники покоління «Z» сприймають викладача не як джерело інформації, а як наставника, ментора,
куратора, який буде направляти і надихати. Тому Викладач
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має імпровізувати, зміщувати акценти, вносити ігрові елементи в процес викладання, зважаючи на те, що близько
половини представників покоління «Z» використовують
інтерактивні додатки чи ігри в навчанні. В той же час
ігрові елементи мають носити практичний характер і мати
цінність для реального життя студента. Адже покоління
«Z» не проявляє ніякого інтересу до загально теоретичних
наук. Проте відомо, що без опанування мінімального запасу теоретичних знань, неможливо в повній мірі набути
практичних навичок, і відпрацювати їх, оскільки відсутнє
розуміння чому та чи інша дія є правильною або хибною
[1].
Вище перелічені характеристики представників
покоління «Z» необхідно враховувати при створенні завдань та рекомендацій для самостійної роботи студентів
відповідно до напрямку підготовки.
Традиційні методи викладання потенційно є не ефективними і не застосовними до представників покоління
«Z». Доцільним постає пошук нових методів навчання і
оцінка їх ефективності. Одним із популярних методів виконання проектів є SCRUM-метод, що широко
використовується в IT-сфері. SCRUM ( з англ. «Scrum» «сутичка») – метод управління проектами, що представляє
собою набір принципів, цінностей, ритуалів, артефактів,
заснованих на скрайбінгу і скрапбукінгу, що дозволяє в
жорстко фіксовані і невеликі за часом спринти, створювати
проект. Строго фіксована невелика тривалість спринту
надає процесу розробки передбачуваність і гнучкість [2].
Протягом 2017-2018 н.р. оцінювалась комплексність,
повнота та вчасність виконання домашніх завдань з
дисциплін «Організація ресторанного господарства» та
«Менеджмент ресторанного бізнесу» групою напрямку
«Ресторанне обслуговування». Завдання виконувались
самостійно та в командах по 2, SCRUM-команда (5
учасників), 8, 15 осіб. Для позаудиторних робіт обирались
тільки наближені до реального життя ситуації.
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Рисунок 1. Взаємозалежність повноти і вчасності виконання завдань
студентами від складу команди

Викладач взаємодіяв зі студентами в кількох ролях:
контролер наприкінці, модератор і контролер наприкінці,
ментор і модератор в процесі та контролер наприкінці.
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Рисунок 2. Взаємозалежність повноти і вчасності виконання завдань
студентами від форми взаємодії з викладачем

Як видно з рисунків 1 та 2 впровадження SCRUMметодів розробки проектів є найефективнішим методом в
організації самостійної роботи студентів покоління «Z».
Унікальна методика SCRUM руйнує стереотипи старої методики виконання домашніх завдань, з якими стикаються
студенти: нудьга в процесі виконання, втрата уваги, зниження концентрації, неуважність тощо. Натомість причиною успішного застосування SCRUM — взаємодія команди, що самоорганізовується та самоуправляється, а навички її учасників підсилюють одна одну навіть без зусиль з
їхнього боку. Ступінчастий процес розробки проекту, який
передбачає короткі за тривалістю взаємодії, не більше
15хв, ефективний саме серед представників покоління «Z»,
які страждають швидкою втратою уваги. Потреба нового
покоління у взаємодії з наставником, який морально
підтримує та надихає, проявляється в ефективності ролі
SCRUM-майстра, навколо якого згуртовується команда.
Потреба фіксування індивідуальної участі кожного з
членів команди дозволяє фіксувати факт засвоєння
матеріалу студентом. Комплексність і всеохоплюваність
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ситуаційного завдання, що має практичний характер
підвищує інтерес студентів до його виконання.
Отже, SCRUM-метод є вельми ефективним в
порівнянні з традиційними методами в організації
самостійної роботи студентів покоління «Z».
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Сучасні тенденції в світовій економіці, розвиток «економіки знань», де головним ресурсом виступає мобільний
та висококваліфікований «людський капітал», вимагають
досягнення нової якості професійної підготовки.
В умовах ринку освіта напряму пов’язана з конкурентоспроможністю. У цьому сенсі суттєво підвищується роль
інноваційних підходів, що акцентують увагу не лише на
отриманні студентом певного обсягу знань та вмінь, а на
формуванні системного набору компетентностей, що про-
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являються в здатності вирішувати проблеми й задачі в різних сферах людської діяльності.
Ефективність модернізації вищої освіти залежить від
факторів та умов, що орієнтовані на виявлення резервних
можливостей якості підготовки професійно компетентного
конкурентоспроможного спеціаліста.
Перехід від парадигми навчання до парадигми освіти,
передбачає, що основною формую освітянського процесу,
засобом формування професійної самостійності, а також
здатності до самоосвіти та безперервного навчання в умовах швидкої зміни знань стає самостійна робота студента
(СРС).
Зміни на ринку праці визивають необхідність формування у майбутніх спеціалістів професійного мислення,
мобільності та адаптивності, що досягається за рахунок
зміни ролі СРС в процесі навчання. СРС необхідно розглядати як постійну мотивовану діяльність, що спонукає до
професійного становлення студента шляхом розвитку його
особистої активності, формування пізнавальної мотивації
та перетворення її у професійну.
Якщо зовнішня мотивація визначає для студента залежність професійної кар’єри від результатів навчання у вузі,
то внутрішня – схильність студента, його здібності до навчання. Але в умовах компетентнісно - орієнтованого підходу до навчання набуває все більшої чинності розуміння
студентом доцільності роботи, що він виконує, тобто –
процесуальна мотивація.
Виходячи з того, що планування СРС здійснюється на
основі визначення науково обґрунтованих нормативів часу
на виконання всіх видів учбових завдань для кожної дисципліни, її організація передбачає: обов’язкову єдність
форм й видів СРС, котра визначається змістом учбової дисципліни та рівнем підготовки студентів; поділ часу, що
відводиться на СРС, на академічний та творчий, за умов
оберненої пропорції розмежування його зростання від молодших до старших курсів; рівномірний розподіл часу, що
відводиться на СРС, між всіма дисциплінами, котрі викладаються на певному курсі, у відповідності до складності та
обсягу отриманих завдань; визначення компоновки видів
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СРС в залежності від циклу дисциплін підготовки фахівця
з метою підвищення зацікавленості в набутих знаннях й
осмислення їх прикладного значення; залежність методики
організації СРС від структури, характеру й особливостей
вивчення дисципліни, обсягу годин, виду завдань.
Якщо СРС для 1–2 курсів націлена на розширення й
закріплення знань й вмінь, що отримані на лекціях й практичних заняттях, то для старших курсів СРС повинна
сприяти розвитку творчого потенціалу студента й реалізації його професійних навиків. Виходячи з того, що реальні
професійні умови в більшості випадків засновані на роботі
в колективі, то завдання до СРС повинні мати груповий
характер.
Сучасним засобом підвищення рівня зацікавленості
студентів у виконанні СРС є автоматизація. Автоматизувати управління процесом навчання та СРС дозволяє персональна навчальна система (ПНС). Базуючись на тому, що
організаційно-методична підтримка СРС полягає у розробці методичних, дидактичних, інструктивних матеріалів, їх
структуруванні та поданні таким чином, що даний вид робіт стає цілеспрямованим, послідовним, керованим й надає
студентам можливість формувати, закріплювати, поглиблювати, систематизувати отримані знання та вміння, здійснювати самопідготовку й самоконтроль з навчальної дисципліни, буде доцільним й ефективним застосування ПНС
у вигляді електронних курсів інформаційної системи
управління навчанням Moodle (LMS) [1].
Особливим блоком у визначенні ефективності застосування ПНС для CРC є комунікаційний. Даний блок забезпечує зворотній зв’язок при використанні теоретичної,
практичної, самостійної та контрольної складових електронного курсу. Комунікаційний блок визначається функціональними можливостями програмної платформи.
Так, використання елементів «Завдання» є ефективним
для організації персональної дистанційної взаємодії між
викладачем та студентом, отримання результатів та їх перевірки, корегування завдань, коментарію відповідей та
надсилання пояснень. Використання елементів «Чат» і
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«Форум» – для дистанційного консультування та дистанційного обговорення питань у режимі реального часу.
ПНС з дисципліни досягає вищого інтерактивного рівня, коли має додаткове навчально-методичне забезпечення,
що використовує мультимедійні електронні засоби початкової та середньої інтерактивності, контроль успішності та
самоперевірку знань за допомогою електронних засобів
тестування, форумів, електронних індивідуальних консультацій, перевірку та корегування виконаних завдань із застосуванням електронних засобів і ресурсів у режимі offline та on-line.
Виходячи зі зростання обсягу спілкування студентів у
соцмережах, представляє інтерес функція підключення
Telegram bot’а до власного облікового запису для отримання сповіщень стосовно діяльності на сайті. Кожен користувач сайту може самостійно з'єднати свій обліковий
запис з Telegram bot’ом та налаштувати гнучку систему
сповіщень, що дасть можливість осучаснити комунікацію
«викладач-студент» задля підвищення рівня професійних
компетентностей останніх (табл. 1.).
Таблиця 1
Взаємозв’язок знань, вмінь, навиків та компетентностей
фахівця за підсумками СРС першого рівня вищої освіти
Курс
1

Знання
- основ ро-
боти з літературними
джерелами,
- основ роботи в мережі Інтернет

2

- основ аналітичної
роботи

Вміння
- конспек- 
тувати,
виділяти
головну 
думку,
- написання
есе – фор- 
мулювати
поняття
- проводити
узагальнення на основі
аналогічних
прикладів

Навички
- складання бібліографії,
- засвоєння нового
матеріалу,
- складання глосарію
- реферування нового матеріалу,
виконання
розрахунковографічних
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Компетенції
- пошук необхідної літератури,
- виокремлення й
розуміння нової
інформації,
- використання КТ
та Інтернету для
отримання певної
інформації
- систематизація
та структурування
нової інформації,
- застосування
отриманої інформації в доповідях
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3

- основних
методів
аналізу даних,
-пакетів
прикладних
програм

4

- логікоструктурної
схеми проведення
дослідження

- здійсню- 
вати аналіз
й синтез
інформаційного
матеріалу,
- здійснювати постановку задачі
- підбору
методу вирішення в
залежності
від поставленої проблеми

робіт
- оцінки
проблеми,
- аналітичної обробки інформаційного матеріалу
- вибору
порядку
вирішення
задачі,
- побудови проблемної
ситуації

- конкретизація
змістоутворюючих
мотивів щодо
освоєння знань,
- презентація набутих знань

- формування основних засобів
логічного аналізу
інформаційної
моделі проблеми
дослідження

Таким чином, удосконалення комунікаційної складової
дає змогу забезпечити поєднання варіативного й ситуаційного змісту інформаційно-пізнавальної компетентності задля формування креативного фахівця-професіонала, котрий здатен до самостійної роботи.
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The development of a modern system of higher education
occurs in the conditions of informatization of society and is
characterized by dynamism, the use of various educational
technologies, innovative methods and forms of education.
Today in our country there are significant changes in the
national education. This is due to the transition to the position
of training personality-oriented personality. One of the tasks of
a modern institution of higher education is the disclosure of the
potential of all participants in the pedagogical process, giving
them opportunities for manifestation of creative abilities. Solving these tasks requires a new approach to compiling work syllabus and a new methodology for conducting classes where
deep scientific and practical understanding is required.
It is innovations that are the result of scientific research,
advanced pedagogical experience of individual faculty and
whole groups. This process can not be spontaneous, it needs
and management. In words by B. Metler-Meybach, innovation
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is «the ability of a person to behave correctly in new
situations» [1]. This means that people must be able to behave
in new situations for her and find the right solutions to preserve
independent and objective thinking.
These abilities are of particular relevance in the process of
transition to a new historical stage of social development, since
this transition demands the reform of the socio-political system, as well as substantial modernization of the spiritual and
cultural sphere of activity, intellectual potential of society, radical reform of the education system, self-improvement and continuous retraining. At the same time, innovative processes do
not mean rejection of traditions, but in some cases rely on them
and continue them.
Innovation needs to be understood as one of the essential
characteristics of the information society. Today, the
informatization of education is regarded as a transferintegration area of scientific knowledge, but it provides:
firstly, the transfer (from the Latin transfero – transfer,
move), that is, the transfer of certain scientific ideas or problems into another scientific area, in which in this connection, a
new scientific and practical zone emerges, adequately essential
features of this science and practice its implementation;
and secondly, integrative (from the Latin integration – the
union into a single whole), that is, it unites into a single whole
certain parts that were formed in science and practice of its realization in connection with the phenomenon of transfer.
In this case, the transfer zone refers to some innovative area of scientific knowledge and its practical implementation,
which arose in a certain traditional science in connection with
the need to solve scientific problems brought into this science
as a result of the development of information education.
Unlike the traditional presentation of educational material,
modern forms of presentation of this information can significantly increase the volume of material, expanding both the subject and the range of his presentation, facilitating the search,
interpretation and choice of the desired aspect. In this case, the
design of pedagogical technologies, taking into account the
implementation of the didactic capabilities of information and
computer technology, has to be oriented to such learning out-
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comes as: the formation of skills to independently acquire
knowledge, to carry out various types of independent activities
on the collection, processing, transmission and production of
educational information.
Modern approaches to the use of web-technologies are
constantly being improved adequately by the intensive development of scientific and technological progress, suggesting the
implementation of informational interaction of participants in
the educational process in different modes of work on the Internet. At the same time students can be guided by the use of
the information environment of science:
- information and knowledge that is filling the databases;
- electronic libraries, virtual museums, artistic presentations, etc [2].
The use of such means in education significantly increases
the motivation of education, provides autonomy in solving educational problems, develops the ability to use information and
communication technologies, and network interaction skills.
Systemic introduction of innovative teaching technologies contributes to the improvement of the quality of the educational
process, the formation of professional and informational competence of students.
In the context of informatization of education, the development of both traditional theories of learning, as well as distance «e-learning», learning based on the method of projects.
The main purpose of this method is to provide students with
the opportunity to independently acquire knowledge in the process of solving practical problems or problems requiring the
integration of knowledge from various subject areas; the formation of cognitive skills of students, the ability to independently construct their knowledge, navigate in the information space, the development of critical and creative thinking.
Interactive interaction with students through information
communication networks is promising today. Information
technology is a leading tool in distance learning, and plays an
important role in modernizing education. Learning through the
Internet has a number of significant benefits:
- flexibility – students can acquire education at the appropriate time and in a convenient place;
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- long-range – studying not limited distance and can study
independently of the place of residence;
- cost efficiency – significantly reduced the cost of long
journeys to the place of study [3].
The active development of the student directly depends on
the teacher’s professional and pedagogical skills to create the
corresponding emotional tone of the learning process. The interested teacher’s attitude in the context of growing pragmatism, reducing the motivation of teaching and excessive
informatization plays a key role. The principle of personal orientation of the student’s training of any institution of higher
education in the conditions of information and computerization
is realized by means of personality-activity approach, which
involves, first of all, changing the position of the teacherinformer on the position of the teacher, which provides successful group communication. The key technological skills that
implement a pedagogical position are:
- development of independent students;
- recognition of the autonomy and rights of the student’s
personality;
- perception of the student as a partner with his inner
world;
- appeal to consciousness;
- an open manifestation of their own feelings and emotional experiences, etc.
Innovative type of learning is, first of all, openness, permeability for another, distinct from one’s own, thoughts; the
ability to coordinate their point of view with others and not
consider it as the only one existing.
Thus, the place of education in the life of society is largely
determined by the role played by social development of people’s knowledge, their experience, skills, skills, the development of professional and personal qualities. This role has
changed fundamentally in recent decades. Informational revolution and the formation of a new type of social system – an
information society – put information and knowledge at the
forefront of social and economic development. Changes in the
field of education are inextricably linked with the processes
taking place in the socio-political and economic life of the
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world community. The introduction of new personally oriented
learning technologies as a key condition for the structural and
content reform of higher education brings new requirements to
the teacher of higher education institution. An important condition for the formation of a teacher-innovator is the development of key qualifications and competencies.
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Modern society has set the global task of higher education
in all countries - the need to ensure access to higher education
for the widest sections of society, since for any country the degree of its economic and technological development, the welfare of society is proportional to the average level of
knowledge, skills, skills and qualifications of its active popula-
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tion. Modernization of Ukrainian education takes place taking
into account positive trends in its development in the world, a
new perspective on the long-term goals of education, and represents a comprehensive, comprehensive updating of all
spheres of educational activity in accordance with the requirements of modern life, taking into account the development of
the best traditions of native education.
The use of e-learning resources can be considered as the
accumulation of personal experience in working with information and software and technical resources, which leads to
increased information literacy and the formation of information
competence of future professionals. The education system faces a global challenge – to prepare graduates in a timely manner
for new living conditions and professional activities in the information society of society. Indisputably, the fact that today
institutions of higher education are constantly fighting for the
entrant [4].
The growing demand for higher education has led to the
emergence of a market for educational services, in which higher education institutions began to compete in the field of
providing educational content remotely. It is the use of modern
information technologies and means of communication (television, video and audio devices, computer global and local networks) based on distance learning, the implementation of
which is mainly carried out using information and telecommunication networks with the indirect interaction of students and
pedagogical workers.
The Ukrainian concept of distance education came from
international E-learning, which means «e-education». Elearning, «is a well-developed industry with a turnover of 7
trillion dollars, which is 570 times more than the advertising
industry, 7 times more than the mobile communications industry; and, ultimately, more than the GDP of countries such as
Italy, France and the United Kingdom taken together» [3].
The process of introducing distance learning into the
Ukrainian education system is slow, facing some difficulties.
The factors that impede the development of remote technology
include the low level of confidence in such an academic education format in the academic environment. So far, there is a de-
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bate about its effectiveness. The main advantage of the educational process in the distance learning system is the student's
ability to independently determine the sequence of mastering
the discipline, to study in a comfortable place for himself and
at a convenient time, with an individual speed. The use of remote learning technologies for the face-to-face form allows
you to intensify your own work.
Lectures in distance education do not involve direct communication with a teacher. To receive the lecture material,
communication using a computer network, audio and video
cassettes, CD-ROMs, etc. are used. Using the latest information technologies (hypertext, multimedia, virtual reality, Internet technologies) makes lectures expressive, they can be listened at any time and at any distance. Seminars in distance education are an active form of training sessions. They are conducted by means of videoconferences. They allow you to enter
the discussion at any moment in its development, go back a
few steps back, reviewing the previous performances.
The teacher can assess the mastery of the material by the
degree of activity of the participant in the discussion. The
number of interactions between students is increasing, and the
teacher acts as an equal partner. Consultations in distance
learning are one of the forms of student work management and
assisting them in self-studying discipline. To do this, use email, teleconferencing, as well as the usual means of communication (telephone, fax, mail).
Control is the verification of the results of theoretical and
practical mastering of the student’s material. In a distance education, I have tested myself for test control. Tests are well
adapted for self-control and very useful for individual classes
[1]. The priority of independent work of the student promotes
the development of vital qualities for his successful career: autonomy, responsibility, organization, knowledge of the application of information and computer technologies and the ability
to make informed decisions.
Today, distance learning in Ukraine can fully develop only
in the presence of such its main components: the legal framework; educational institutions (centers, departments, faculties,
institutes or universities of distance learning); contingent of
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students; qualified teachers; training programs and courses;
appropriate material and technical base; financial support; development of quality criteria, etc. In Ukraine, there is a situation where people who want to receive a lot of distance education, and experienced teachers who are familiar with the latest
technologies of distance communication, is not enough.
There are also such problems as: lack of personal communication between the teacher and the student; the presence of a
strong personal motivation for a student, the ability to study
independently, without constant support and pushing on the
part of the teacher; the lack of the possibility of immediate
practical application of the received knowledge with the subsequent discussion of questions with the teacher and clarification
of the situation on specific examples; students are not always
able to provide themselves with sufficient technical equipment
– have a computer and a permanent internet connection; missing or expensive software applications that are expensive to
support WEB-sites and information resources.
Other reasons for lagging behind the Ukrainian educational institutions in the process of introducing a new format include the weak regulatory framework, the need for substantial
investment in the development of educational content and the
lack of funding, the lack of sufficient number of specialists for
the development of online courses, the lack of readiness for
teachers to use in the work of remote technologies and insufficient readiness of the student for a qualitative and organized
independent work. There is a situation in which, on the one
hand, the economy requires specialists who are ready for new
living conditions and professional activities in the information
society of society, and on the other hand - those who are creative and independent think.
Ukraine, along with the real outflow of students, threatens
the prospect of their virtual outflow through the development
of Western education E-learning. In general, distance education
in Ukraine does not meet the requirements of the information
society and does not ensure the full-fledged entry of Ukraine
into the international educational space. In order for the distance education system to take a worthy place in the education
system of Ukraine, first of all, it is necessary to create a global
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computer network of education and science, since it is the
computer that allows you to receive educational material, is at
the same time a library, a center of reference information, and a
communicative center, which makes it one of the participants
in the implementation of the program of continuing education
in Ukraine. A successful solution to the problem of implementing distance education in Ukraine will contribute to improving
the quality and accessibility of higher education and the integration of the national education system into the information
infrastructure of the world community [2].
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Світовий досвід показує, що тільки через увагу до інтелектуального багатства та через ефективні механізми його використання формується інноваційна економіка і нове
високорозвинене суспільство.
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Потенціал інтелекту, якщо його перевести в інтелектуальний ресурс, виконує в суспільстві ряд важливих функцій і головна з них забезпечення комплексного розвитку
(технологічного, економічно-соціального, людського) країни, регіонів, підприємств. Інтелект, поєднуючи в собі функції пізнання, креативу і діяльності. Він продукує інновації. Інновація як результат інтелектуальної діяльності є ринковим товаром і розвиває споживчі потреби суспільства.
Але сама «інновація» в науковому значенні є складною категорією. Це підкреслює в монографії «Трансфер технологій» професор П.Г. Перерва: «…в зависимости от объекта
и предмета исследований инновации рассматриваются в
самых разных ракурсах: как процесс, как система, как изменение, как результат» [1].
Поняття науково-технічний прогрес (НТП), науковотехнічна революція (НТР), техніко-технологічний потенціал (ТТП) – характерні були для минулого часу, але своє
значення не втратили і в сьогоденні. В минулому часі і зараз їх замінює сімейство термінів, що використовується в
наукових основах інноваційного розвитку, що швидко «розмножується» і заповнює собою понятійний простір знань і
практичної діяльності.
Наука, наукові розробки, прискорення темпів науковотехнічного впливу на розвиток економіки є серцевиною
інноваційної доктрини і завжди НТП буде у центрі уваги
вчених, підприємців, суспільства в цілому.
Нова інноваційна політика і давно відома модель НТП
безумовно еволюційно пов’язані між собою, вони разом
базуються на безперервному процесі саморозвитку науки,
техніки та форм організації виробництва.
Оцінюючи НТП, можна визначити, що він є системою
практичних заходів креативної діяльності по створенню
всього нового, а інноваційний процес доповнює і розширює його результати світоглядною ідеологією, економічним та інвестиційним обслуговуванням і оновленням організаційних механізмів.
З цих же позицій доцільно розглядати і зв'язок трьох
потенціалів – науково-технічного (НТ), інноваційного (ІП),
інтелектуального (ІнП).
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Інтелектуальний і інноваційний потенціал включають
в себе більш соціологізовану і організаційну компоненту –
вони формують зміни, базуючись на знаннях, цілях і організаційній свідомості, в той час як науково-технічний (технологічний) потенціал, використовуючи інтелект, генерує
нові знання, моделі, проекти і підтримує цим інноваційну
діяльність і інноваційні процеси.
Функція генерації нових знань, виявлення нових якостей в матеріальній реальності залишається серцевиною в
науковому секторі, як і доведення ідей до розробок.
На інноваційну діяльність покладається функція розвитку виробництва, завоювання місця в економічному просторі, активація реформ.
За інтелектуальною компонентою потенціалу слід закріпити інтеграцію творчих, організаційних і діяльнісних
зусиль в процесі соціально-економічного розвитку суспільства.
Інноваційна парадигма більш розширено і поглиблено
позиціонує себе як світоглядна трансформаційна ідеологія
нашого часу і як інституція реалізації змін у відповідності
з потребами розвитку економіки і соціуму.
У механізмі внутрішньої взаємодії НТП з ІП між ними
формуються відносини пошуку динамічної рівноваги. В
НТП конструктив і технологія виступають завершальною
ланкою і формулою реалізації наукових досліджень, забезпечуючи їх вихід у виробництво.
Завершальною ланкою використання інноваційного
потенціалу – є вихід інноваційної продукції на ринок, але
це тільки з погляду виробничої функції інноваційної діяльності.
Інші функції цієї діяльності формують зміни більш
важливого значення, вони здійснюють вплив на розвиток
цивілізаційного процесу, тобто змінюють характеристики
самого соціуму і його організації (норми, інститути, цінності, соціальні відносини).
Сучасний період Української економіки потребує активної участі всієї національної системи інтелектуальних
ресурсів [2]. Ці ресурси необхідно визначити, оцінити і ро-
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зкрити, щоб в практичній економічній діяльності ефективно використати їх потенціальні можливості.
Досягнення науково-технічного прогресу виявляються
перш за все в тому, що основною рушійною силою економічного і соціального розвитку стає інтелектуальний потенціал [3].
Сучасна економіка розвинених країн – це економіка,
заснована на знаннях, інноваційних рішеннях, джерелом та
механізмом розвитку якого є інтелектуальна діяльність, що
забезпечує в кінцевому підсумку створення матеріальних
цінностей [4]. В умовах глобалізації та стрімкого розвитку
економіки знань інтелектуальна власність стає основним
ресурсом, який здатен забезпечити конкурентоспроможність підприємств [4].
Світовий досвід в оцінюванні ІК має бути використаний і в умовах проведення українських реформ.
Національний інтелектуальний капітал також нарощує
свій потенціал шляхом наукового міжнародного співробітництва.
Міжнародне співробітництво наукових організацій
оцінюються за показниками виїзду наукових працівників
на стажування, викладацьку та науково-дослідницьку роботу; з метою участі у міжнародних семінарах, конференціях; кількості отриманих грантів.
Ці показники відображають найбільш характерні особливості рівня розвитку і ділової активності інтелектуального капіталу.
Основу інноваційного потенціалу складають наукові
кадри. Їх досвід і розробки забезпечують сам процес інноваційного розвитку підприємств, регіонів, країни в цілому
[5].
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У ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІЙ РОБОТІ
Доценко В.А. – спеціаліст І категорії,
викладач кафедри туризму готельно-ресторанної
справи та соціально-гуманітарних дисциплін,
керівник фізичного виховання,
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
Харків, Україна

На сучасному етапі розвитку фізичної культури і спорту одним із головних завдань є організація фізкультурнооздоровчої роботи. Тому значну увагу у фізичному вихованні треба приділяти застосуванню інноваційних технологій, які сприяють не лише удосконаленню рухових якостей та дотриманню здорового способу життя, але й підвищенню мотивації до занять фізичною культурою та спортом. Як зазначають науковці інновації мають за мету вирішення актуальних проблем, а також позитивних змін у
змісті, організації та технології навчання. Інновації самі по
собі не виникають, вони є результатом наукових пошуків,
передового педагогічного досвіду окремих викладачів і
цілих колективів.
Поняттям «інновація» позначають нововведення, новизну, зміну, введення чогось нового. Модернізація освіти
спонукає до інноваційної діяльності викладача, яка спрямована на перетворення існуючих форм і методів виховання, створення нових цілей і засобів її реалізації. Вона є одним з видів продуктивної, творчої діяльності людини. Стосовно педагогічного процесу – інновація означає введення
нового в цілі, зміст, форми і методи навчання та виховання; в організацію спільної діяльності викладача і студента,
тому вона є одним з видів продуктивної, творчої діяльності
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людей. Інноваційна діяльність викладача дає йому можливість відкривати, розробляти, удосконалювати і застосовувати властиві лише йому підходи до навчання. Вплив занять фізичної культури на виховання позитивного ставлення до занять фізичними вправами залежить від багатьох
факторів – перед усім від якості їх проведення, зокрема,
від того, наскільки вдало підбираються засоби фізичного
виховання, раціонально організовується процес їх виконання, економно витрачається час, стимулюється рухова й
пізнавальна активність студентів, здійснюється показ і
роз’яснення викладача, а також від місць занять, кількості
та якості інвентарю. Одним із елементів інновації можна
вважати нестандартне заняття. Нестандартне заняття – необхідно розглядати як одну з активних форм навчання, як
засіб підвищення ефективності навчального процесу, можливість здійснювати на практиці всі принципи навчання з
використанням різних організаційних форм і методів навчання. Для студентів нетрадиційне заняття - це перехід до
іншого психологічного стану, де використовується інший
стиль спілкування, мають місце позитивні емоції, відчуття
себе в новій якості (нові обов’язки і відповідальність), прояв творчих здібностей і особистісних якостей, самостійне
рішення навчальних проблем, самооцінка і самоствердження. Також фахівці в галузі фізичного виховання переконані, що використання музичного супроводу на заняттях
з фізичної культури, несе певне естетичне і духовне навантаження, сприяючи формуванню особистої фізичної культури. Музика, яку використовують, створює бадьорий
життєрадісний настрій і вона ефективна після одноманітної напруженої розумової діяльності. Комп’ютерні засоби
активно застосовуються на навчальних заняттях під керівництвом викладачів і при виконанні студентами самостійних завдань. Інтерактивні технології є специфічними й досить складними, потребують особливих знань, навичок,
здібностей. Використання інноваційних форм і методів роботи на заняттях підвищить інтерес студентів до вивчення
фізичної культури, вдосконалить ефективність уже набутих знань. Кожний творчо працюючий вчитель має високі
резерви для використання інноваційних та інтерактивних
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форм і методів роботи, цим самим підвищивши якість викладання даного предмету.
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Інтерактивні дошки, комп’ютери та інформаційні технології – це зручні інструменти, які за вдалого поєднання з
педагогічною майстерністю здатні внести у навчальний
процес елементи новизни, підвищити інтерес курсантів і
студентів до набуття знань, значно полегшити викладачу
завдання підготовки до занять. Складовими елементами
інтерактивної дошки є комп’ютер, мультимедійний проектор, програмне забезпечення та екран, який виконує роль
дошки [1–3].
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Рис. 1. Інтелектуальна дошка Smart

Інтелектуальні дошки призначені для: подання заздалегідь підготовленої інформації, оброблення інформації
під час її подання, створення інформації безпосередньо на
дошці, використання інформації з інших додатків
(Microsoft Word, Excel, Power Point та ін.), створення композицій з текстових та графічних фрагментів, зберігання
створених матеріалів та відтворення їх у процесі демонстрації, записування процесу створення і подання навчальної інформації, відтворення інформаційних процесів тощо,
моделювання життєвих ситуацій, вирішення творчих завдань, використання розминок, використання рольових
ігор, спільне розв’язання проблем тощо.
Інтерактивне навчання – це діалогове навчання, яке
заперечує домінування як одного виступаючого, так і
однієї думки над іншою [5]. Воно передбачає:
 постійну, активну взаємодію, взаєморозуміння учасників процесу навчання;
 вирішення загальних, але значущих для кожного
учасника завдань, проблем;
 рівноправність викладача й студентів/курсантів як
суб’єктів навчального процесу.
Інтерактивна дошка є складним технічним засобом, у
створенні якого його розробники повною мірою враховували людський чинник, тобто сукупність тих психофізіологічних основ, що впливають на ефективність взаємодії
компонентів системи «людина-машина» [4]. Це базується
на вимогах до технічних пристроїв, що випливають із за-

179

«Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку»

гальноприйнятих форм подання навчального матеріалу,
двостороннього діалогу викладача-слухача, а також особливостей дій курсантів і студентів у процесі навчання.
Спеціальне
програмне
забезпечення,
яке
використовується для підтримки роботи інтерактивної
дошки, дає змогу працювати з текстами та об’єктами,
аудіо- та відеоматеріалами, а також Інтернет-ресурсами.
Вона значно розширює можливості подання навчальної
інформації та підсилює мотивацію до навчання курсантів і
студентів. Застосування мультимедійних технологій (кольору, графіки, звуку та сучасних засобів відеотехніки) дає
змогу моделювати різні ситуації, активізувати пізнавальну
діяльність курсантів і студентів, підсилювати ефективність
засвоєння матеріалу. Розвиток мультимедійних засобів
відкриває для охочих до навчання принципово нові
дидактичні можливості. Так, системи інтерактивної
графіки та анімації дають змогу у процесі аналізу зображень управляти їх змістом, формою, розмірами, кольором
та іншими параметрами для досягнення найбільшої
наочності [3].
Залежно від розташування проектора до площини екрана інтерактивні дошки бувають з фронтальною і зворотною проекцією. Дошки з фронтальною проекцією є
найпоширенішими, хоча і мають очевидний недолік –
доповідач може загороджувати собою частину зображення
та залишати на дошці тінь. Дошки із зворотною проекцією,
в яких проектор знаходиться позаду екрана, мають істотно
вищу вартість, займають в аудиторії значно більше місця,
ніж дошки з прямою проекцією. Оскільки екран працює на
просвіт, то основним недоліком таких дощок є нечітка
видимість зображення під великим кутом.
Залежно від технологій виготовлення, інтерактивні
дошки
поділяються
на
аналоговорезистивні,
електромагнітні, лазерні, інфрачервоно-ультразвукові.
Сенсорна інтерактивна дошка, яку виготовлено за аналогово-резистивною технологією, складається з двох шарів
найтонших провідників, які реагують на дотики до
поверхні екрана. Дошка становить багатошарову площину,
покриту стійким поліефірним пластиком з матовою по-
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верхнею і великим кутом розсіювання світла. Всередині
дошки розміщено два листи провідного матеріалу,
розділені між собою повітряним шаром. При натисканні на
дошку її поверхня прогинається, резистивні листи стикаються та замикаються між собою. Для роботи з такою
дошкою не обов’язково мати спеціальні маркери чи інші
пристрої, користуватися можна навіть пальцем або указкою.
Дошки із сенсорною аналогово-резистивною поверхнею мають такі особливості: дошку покрито зносостійким
поліефірним пластиком з матовою поверхнею і широким
кутом розсіювання світла; поверхня достатньо м’яка для
того, щоб прогинатися під час натискання; дошки працюють упродовж багатьох років, не втрачаючи якості та надійності; основна загроза для поверхні – випадкове застосування маркерів, від яких пластик важко очистити.
За лазерної технології виготовлення інтерактивних
дощок використовують два інфрачервоні лазерні кутоміри,
зазвичай розташовані згори по кутах дошки [4]. Дотикатися пальцем або звичайним маркером до такої дошкою не
можна – потрібний спеціальний маркер, який доцільно
тримати перпендикулярно до поверхні екрана для зменшення помилок позиціонування.
Інфрачервоно-ультразвукова технологія виготовлення
інтерактивних дошок ґрунтується на принципі різних
швидкостей поширення світлових і звукових хвиль. Електронний маркер одночасно випромінює інфрачервоне
світло та випускає ультразвук. Розміщені по кутах дошки
ІЧдавачі та ультразвукові мікрофони приймають відповідні
сигнали, після чого вбудована електронна система за
різницею часу їх надходження обчислює координати маркерах [5].
Основний недолік інфрачервоно-ультразвукової дошки
той самий, що і в електромагнітної та лазерної дощок, а
тому виникає потреба у використанні спеціального електронного маркера. Основна її перевага полягає в
можливості роботи на будь-якому екрані, а також на стіні з
будьякими розмірами робочого поля, тому інфрачервоний
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давач підвішується в куток стандартної переносної дошки
[2].
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Проблема якості освіти в Україні сьогодні має надзвичайно важливе соціальне та економічне значення. Адже від
якості професійних знань і умінь випускників закладів вищої школи залежить їх конкурентоспроможність на ринку
праці. Останнє, в свою чергу, обумовлює рівень розвитку і
економічну конкурентоспроможність нашої країни на світовому рівні. Отже, професійна підготовка висококваліфікованих спеціалістів в Україні обумовлена нагальною потребою забезпечення професіоналами всіх сфер виробництва.

182

«Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку»

У зв’язку з вищесказаним стає зрозумілим інтерес педагогів до розробки освітніх технологій впливу на особистість студента і способів їх ефективного використання у
навчально-виховному процесі вищої школи. Поняття «технологія» останнім часом використовують у педагогіці замість поняття «методика». Слово «технологія» перекладається з грецької як поняття або вчення (logos) про процес
або майстерність (techno). Серед технологій, що активно
застосовуються педагогами, можна виділити традиційні та
інноваційні [1]. Перевагами традиційних технологій є
структурована подача навчального матеріалу, науковість і
доступність знань, чіткість в організації педагогічного
процесу, розвиток пам’яті студентів. Їх недоліками можна
назвати орієнтацію на формування шаблонного мислення,
сприйняття студентів як об’єктів навчання, однаковий підхід до всіх студентів. Ці недоліки допомагають подолати
інноваційні технології, оскільки вони є направленими на
розвиток особистості студента, орієнтуються на студентів
як на суб’єктів освітнього процесу, вважаючи, що їх інтелектуальні та культурні інтереси є передумовою формування професійного мислення.
Застосування інноваційних технологій у навчанні вимагає від викладача високого рівня педагогічної компетентності та інтерактивності. Термін «інтерактивна
педагогіка» відносно новий: його запровадив у 1975 р.
німецький дослідник Ганс Фріц. Інтерактивність у
навчанні можна пояснити як здатність до взаємодії, перебування в режимі бесіди, діалогу, дії, всі учасники яких є
рівноправними суб’єктами. Інтерактивне (англ. interact –
взаємодія) навчання — технологія, яка передбачає активну
взаємодію всіх учасників навчально-виховного процесу,
індивідуалізує участь кожного в колективній (груповій)
діяльності з чітко спланованим очікуваним результатом
навчання [2]. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес організований таким чином, що
практично всі студенти залучаються до процесу пізнання.
Спільна діяльність студентів у процесі пізнання, освоєння
навчального матеріалу означає, що кожний вносить свій
особистий внесок, іде обмін знаннями, ідеями, способами
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діяльності. Причому, відбувається це в атмосфері доброзичливості та взаємної підтримки, що сприяє не тільки отриманню нових знань, але й розвиває саму пізнавальну діяльність, переводить її на більш високі форми кооперації і
співробітництва. Під час взаємодії студенти вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі
аналізу обставин і потрібної інформації, зважувати альтернативні думки, приймати продумані рішення, брати участь
у дискусіях, спілкуватися з іншими людьми. Для цього на
заняттях викладач організовує індивідуальну, парну і групову роботу, застосовуючи дослідницькі проекти, рольові
ігри, роботу з документами та різними джерелами інформації. Студенти разом з викладачем в процесі вирішення
спільних завдань, впливаючи один на одного та доповнюючи один одного, успішно вирішують ці завдання [3].
Зміни в діяльності студента на занятті, викликані використанням методів інтерактивного навчання, вимагають від
нього «входження в невідомість»: у його життєвому досвіді немає ні нових правил діяльності, ні алгоритмів дій, не
визначений його новий статус у ситуації, що змінилася.
Раніше студент повністю підкорювався викладачеві, а тепер і студент, і викладач від нього чекають проявів активності, висловлення власних думок, ідей і сумнівів, вирішення навчальних завдань і проблем, які часто не мають
єдиної правильної відповіді. Перегляду підлягають правила взаємодії з викладачем та іншими студентами, норми
самооцінки, способи аналізу своєї навчальної діяльності
[4].
Інтерактивне навчання потребує певної зміни життя
студентської групи, а також багато часу для підготовки (як
студентам, так і викладачу). Для того, щоб застосування
інтерактивних методів було ефективним, давало змогу
охопити весь необхідний обсяг матеріалу і глибоко його
вивчити, викладач ретельно планує свою роботу, дотримуючись таких правил:
- дає завдання студентам для попередньої підготовки
(прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі
завдання);

184

«Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку»

- добирає для заняття такі інтерактивні вправи, які дають студентам «ключ» до засвоєння теми;
- у процесі виконання інтерактивних вправ дає студентам час подумати над завданням, щоб вони сприйняли його
серйозно, а не механічно чи «граючись» виконали його;
- обов’язково проводить спокійне детальне обговорення за підсумками інтерактивної вправи, акцентуючи і на
іншому матеріалі теми, безпосередньо не використаному в
інтерактивній вправі;
- здійснює швидкі опитування, самостійні домашні роботи з різноманітних матеріалів теми, що не були пов’язані
з інтерактивними завданнями.
Використання інтерактивних технологій потребує від
викладача ґрунтовної попередньої підготовки, у процесі
якої він повинен глибоко вивчити і продумати матеріал, у
т. ч. додатковий, наприклад різноманітні тексти, приклади,
ситуації, завдання для груп тощо. Він має старанно спланувати заняття: визначити хронометраж, ролі учасників,
підготувати запитання і можливі відповіді, виробити
критерії оцінювання ефективності роботи. Підготовка
передбачає також добір найцікавіших для студентів
випадків, проблем. Щоб зміцнити мотивацію, варто оголосити очікувані результати (цілі) заняття і критерії
оцінювання роботи студентів.
Викладач повинен добре продумати різноманітні методи привертання уваги студентів, налаштування їх на виконання завдань, підтримання дисципліни, необхідної для
нормальної роботи аудиторії. Цьому сприятимуть вправирозминки, письмовий розподіл ролей у групах тощо.
Найчастіше інтерактивне навчання передбачає роботу
групову або в парах.
Важливо правильно організувати оцінювання навчальних досягнень студентів за умов застосування
інтерактивних технологій. Слід заохочувати будь-які,
навіть найменші їх успіхи і зусилля. Критичні коментарі
варто починати з позитивних зауважень. Коригування неточних, неправильних відповідей та дій можливе лише у
формі пропозицій діяти інакше: «Можлива інша
відповідь...», «Існує інший погляд...», «Можна сказати (на-
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писати, зробити) інакше...» тощо. Передусім необхідно надати право самому студентові переглянути свій початковий варіант дій, бо у вихованні важливо формувати особисте ставлення студента, а завдання викладача – дати йому
змогу висловлювати та відстоювати власну думку, позицію
як у навчальних ситуаціях, так і в житті [2].
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Сьогодні з’явилося набагато більше проблем у процесі
навчання, ніж це було років 10-15 тому. До числа таких
проблем слід віднести, перш за все, слабкий базовий рівень
студентів, низьку відвідуваність занять і непідготовленість
до них. Зрозуміло, що ці проблеми не сприяють високій їх
мотивації до навчання. Відповідно, процес навчання
ускладнюється, потрібні якісь заходи, щоб «розбудити»
пасивних студентів.
Факти свідчать, що приблизно третина, іноді і половина студентів за весь період навчання дисципліни (1-2 семестри), якщо навіть і присутні на семінарах, то не підготовлені до них, низька активність, тобто абсолютно пасивні.
Саме тому однією з головних задач закладів вищої
освіти є використання інтерактивних методів навчання, які
пов’язані з активізацією навчально-пізнавальної діяльності. Вважається, що активні методи навчання виступають як
психологічний засіб формування у студентів готовності до
освітньої діяльності. При цьому вони вчаться самостійно
розмірковувати, вирішувати проблемні ситуації, аналізувати, робити висновки.
В основі інтерактивного навчання лежать наступні
принципи:
- безпосередньої участі кожного студента на заняттях,
що зобов’язує викладача зробити кожного з них активним
по шукачем шляхів і засобів розв’язання тієї чи іншої проблеми;
- взаємного інформаційного та духовного збагачення:
процес навчання необхідно організовувати таким чином,
щоб його учасники мали змогу безпосередньо обмінятися
життєвим досвідом та отриманою інформацією;
- особистісно зорієнтованого навчання [1].
Різноманітні інтерактивні методи навчання практично
з усіх навчальних дисциплін зачіпають як аудиторну, так і
самостійну роботу студентів. Деякі з цих методів досить
легко використовувати в процесі викладання навчальних
дисципліни, а інші викликають певні труднощі. Мабуть,
найбільш просто можна використовувати лекцію-діалог
або лекцію-бесіду, коли викладач в ході подачі теоретичного матеріалу звертається до аудиторії з відповідними пи-

187

«Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку»

таннями по темі і вислуховує відповіді. Звичайно, нормальною є ситуація, коли деякі студенти не дають відповіді і
далеко не усі правильно відповідають.
Застосування інтерактивності в процесі вивчення дисциплін дозволяє індивідуалізувати навчання, розвивати
самостійне мислення студентів, уміння орієнтуватися в незнайомій ситуації, гнучко реагувати на пропоновані обставини, творчо підходити до вирішення поставлених завдань.
Всі студенти виявляються втягнутими в процес пізнання, кожен робить свій особливий індивідуальний внесок, йде обмін знаннями, ідеями, емоціями, способами діяльності, причому, відбувається це в атмосфері доброзичливості і взаємної підтримки, що дозволяє не тільки отримувати нові знання, а й розвиває саму пізнавальну діяльність
студента.
Інтерактивне навчання, перш за все, спрямоване на задоволення потреби в знаннях, що необхідні в процесі щоденної професійної діяльності. Інтерактивна форма навчання на відміну від класичної системи, дозволяє навчатися відповідно до виникаючих потреб, досить швидко і
ефективно. Тим самим вчасно реагуючи на зміни в умовах
нестабільної економічної і політичної ситуації в країні й за
кордоном.
Виділяють наступні напрями:
- круглий стіл, дебати, дискусії;
- різні види «мозкового штурму»;
- ділові ігри;
- Case-study (аналіз конкретних ситуацій, ситуаційний
аналіз);
- майстер-класи.
У даному випадку активізується пізнавальний інтерес,
посилюється увага, викладач бачить найбільш активних і
здібних студентів. При цьому також посилюється роль викладача, який не тільки спостерігає за роботою студентів,
але й аналізує ефективність, оцінює кінцеві результати. А
створення в процесі навчання дискусій – це засіб формування інтересу до навчання.
Модними і все частіше використовуваними методами
навчання є мультимедійні варіанти лекцій, семінарів або
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так звані презентації. На наш погляд, використання презентацій при викладанні навчальних дисциплін має служити
допоміжним засобом для подачі матеріалу, а не підміняти
лекцію або семінар, як це часто відбувається на практиці.
Найефективніше такі лекції проводити з невеликими
потоками і з малою кількістю студентства, що дозволяє їм
не боятися, а викладачеві елементарно почути відповіді.
Проблемні лекції – теж не новина для викладачів, Відомо, що ряд дисциплін, наприклад, соціальногуманітарних вивчає достатню кількість проблем теоретичного і практичного характеру, починаючи з «проблеми
вибору» і закінчуючи проблемами підвищення ефективності, рентабельності та економічного зростання в Україні.
Такі лекції вимагають більше часу для підготовки, а
при пошуку шляхів вирішення різноманітних проблем виникає більше запитань, ніж відповідей. Складніше провести лекцію-провокацію, лекцію із заздалегідь запланованими помилками, так як такого роду заняття вимагають достатньо підготовлених студентів, які спеціально допущені
помилки в лекції могли б помітити і виправити.
Аналогічні труднощі виникають при проведенні лекції-дискусії і лекціі пресс-конференції, коли студенти перед лекцією повинні задати питання викладачеві із теми,
що вивчається. Крім того, названа форма проведення лекції передбачає участь декількох викладачів, що організаційно не завжди можливо.
Однак особливу роль можна відвести дистанційному
навчанні, як одному з інноваційних та перспективних форм
роботи зі студентами та працівниками організацій. Основними відмінностями від традиційної форми навчання є:
- навчання за місцем проживання або роботи, отже,
розподілений характер освітнього процесу;
- гнучкий графік навчальних занять
- контакти з викладачем здійснюються за допомогою
використання інтернет-технологій;
- розвиток навичок самонавчання і самодисципліни.
Актуальним є застосування і новітньої системи оцінювання знань. Однією з таких форм роботи є перехід на заліково-рейтингову систему. Вона дозволяє вести система-
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тичний облік знань і умінь студентів, створює свободу вибору виду завдань і тривалості його виконання, привчає
відповідати за свою підготовку самим, не накопичувати
борги до кінця року. Переходячи на дану систему оцінювання з’являється можливість реалізувати такі аспекти, як:
- єдність на практиці усіх функцій навчання: освітньої,
виховної та розвиваючої;
- підняття на новий, більш високий рівень процесу навчання;
- оновлення змісту роботи і підвищення пізнавальної
активності студентів.
Дана система сприяє розвитку позитивної мотивації до
процесу навчання. Цінність такої системи полягає в тому,
що студенти самі можуть спланувати свою оцінку і порівняти власні успіхи з успіхами товаришів по кількості набраних очків. Інтерактивні та дистанційні технології дозволяють створити атмосферу, при якій відбувається пробудження інтересу до знань, формування життєвих і професійних навичок, прояв поваги до різних точок зору. Таким чином, в доступній формі ефективніше засвоюється
навчальний матеріал.
Список літератури:
1. Романюк А.А. Використання інтерактивних
технологій при викладанні економічних дисциплін. Зб. наук. праць Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна». 2010. №2, С. 34 – 36.

190

«Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку»

СЕКЦІЯ 7
МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ
ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНИХ
ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ,
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВЧИТЕЛЯ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
Гуцан Т.Г. – канд. пед. наук, доцент
кафедри економічної теорії
Гура А.О. – ст. викладач
кафедри економічної теорії,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди
Харків, Україна

Професійна діяльність вчителя економіки є, з одного
боку, багатоаспектною, з іншого – єдністю окремих її напрямів. Така професійна діяльність потребує спеціальної
освіти, тобто оволодіння системою спеціальних знань,
умінь, навичок, необхідних для виконання функцій,
пов’язаних з професією педагога. Основними функціями
(видами діяльності) вчителя в педагогічній літературі визначено [1]: діагностична, орієнтаційно-прогностична,
конструктивно-проектувальна, організаторська, інформаційно-пояснювальна, комунікативно-стимуляційна, аналітико-оцінна, дослідницько-творча. Означені функції вчитель економіки реалізує у процесії своєї професійної діяльності через професійно-педагогічні вміння. Ці функції є
взаємопов’язаними та зумовлюють певний комплекс педагогічних умінь: діагностичні, прогностичні, конструктивні
і проектувальні, організаторські, інформаційні, комунікативні, аналітичні, дослідницькі. Проаналізуємо, як ці функції та вміння реалізовуються в діяльності вчителя економіки в профільних та непрофільних класах сучасної школи.
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Професійна діяльність учителя економіки в школі, що
має універсальний профіль навчання, починається з аналізу навчальних програм кожного ступеня закладу загальної
середньої освіти для з’ясування, які економічні поняття та
категорії вже засвоєно у процесі вивчення основних предметів, чи розв’язували учні задачі з економічної тематики
та який рівень знань з економіки вони мають сьогодні.
Особливостями педагогічної діяльності вчителя економіки
в такій школі є організація вивчення основ економіки з
обов’язковим забезпеченням міждисциплінарних зв’язків,
застосуванням ігрових форм навчання та формування позитивної мотивації до вивчення економіки, до якої не всі
учні виявляють інтерес. Це потребує від вчителя економіки
прогностичних, конструктивних, проектувальних, організаторських умінь.
Зміст професійної діяльності учителя економічних
профільних класів має іншу наповнюваність. Згідно зі
структурою шкільної економічної освіти, вчитель економіки повинен бути готовим до викладання економічних дисциплін або проведення факультативів на кожному ступені
ЗЗСО. Як правило, профільному вивченню економіки у
старшій школі передує допрофільна підготовка. Це надає
роботі вчителя економіки ще однієї особливості: необхідності врахування в педагогічному процесі вікових особливостей школярів та володіння методикою викладання основ економіки в початкових класах, основній та старшій
школі (діагностична та орієнтаційно-прогностична функція), хоча ЗВО сьогодні не завжди забезпечують таку підготовку, орієнтуючись переважно на школу ІІІ ступеня, що
ускладнює подальшу роботу вчителя.
У початковій школі вчитель економіки повинен самостійно розробити календарний план пропедевтичного курсу
економіки для молодших школярів, конспекти уроків; забезпечити уроки наочними, роздатковими матеріалами та
обладнанням; дібрати види діяльності, які краще відповідали б визначеним цілям і завданням дисципліни; планувати систему прийомів стимулювання та заохочення активності учнів; формувати стійкий інтерес до вичення економіки, а також потребу в економічних знаннях. Основними
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функціями вчителя на цьому етапі є орієнтаційнопрогностична, конструктивно-проектувальна, організаторська, комунікативно-стимуляційна, що потребує прогностичних, конструктивних, проектувальних, організаторських і комунікативних вмінь.
В основній школі здійснюється допрофільна підготовка учнів. У процесі допрофільної підготовки в основній
школі учитель економіки має:
1) вивчити здібності, нахили та інтереси учнів, їх
суб’єктивний досвід; здійснити оцінку рівня готовності до
сприйняття економічної освіти; з’ясувати, з якими економічними поняттями та явищами знайомляться учні під час
вивчення інших предметів, що вимагає встановлення міждисциплінарних зв’язків через взаємодію з учителями; визначити уподобання учнів стосовно запропонованих спецкурсів та/або факультативів з економіки (діагностична функція);
2) проінформувати батьків та учнів про систему передпрофільної економічної освіти у ЗЗСОЗ, з’ясувати їхні
подальші
плани
щодо
навчання
(інформаційнопояснювальна функція);
3) виявити причини, що перешкоджають успішному
сприйняттю та засвоєнню економічних знань, враховуючи
різний рівень підготовки, мотивації та світогляд дітей,
особливості виховання та різний досвід у родині, якості
особистості тощо; визначити фактори, які сприяють досягненню цілей вивчення економічної освіти (аналітикооцінна функція).
Аналізуючи курси за вибором з економіки для основної школи та їх навчально-методичне забезпечення, вчителю економіки профільної школи необхідно починати роботу із дидактичного проектування навчання школярів (конструктивно-проектувальна функція), що потребує конструктивно-проектувальних вмінь. Йому необхідно розробити
навчальні програми та календарні плани економічних дисциплін; самостійно розробити плани, конспекти уроків;
здійснити планування методів, засобів та форм навчання,
контролю, самостійної роботи учнів з метою стимулювання їх до пізнавальної діяльності та з урахуванням особли-
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востей формування особистості в підлітковому віці. Основними методами навчання є розповідь, пояснення,
розв’язування елементарних економічних задач, моделювання та ділові ігри з відображенням спрощених реальних
процесів економіки. Формами перевірки навчальних досягнень учнів є вправи і тестові завдання, що слугують основою для підготовки у майбутньому до зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.
У старших профільних економічних класах вчитель
економіки починає свою діяльність з конкретизації змісту
економічної освіти, тобто з’ясовує які саме питання економіки і в якому класі вивчаються (аналітико-оцінна функція);
проектування діяльності учнів з метою засвоєння ними даних питань (конструктивно-проектувальна); передбачення
труднощів засвоєння економічних дисциплін та проектування власної діяльності на цій основі (прогностична функція).
До профільних економічних класів приходять діти з різних класів та шкіл. Тому вчителю економіки необхідно
з’ясувати мотивацію вибору економічного профілю навчання, а також, чи вивчали учні економічні поняття у початковій та економічні дисципліни в основній школі, які саме, чи
досліджували економічні явища та процеси під час вивчення інших дисциплін тощо; розробки уроків з урахуванням
того, що провідною діяльністю у старшому шкільному віці є
навчально-професійна, мислення є абстрактно-логічним та
використанням на цій основі таких методів: моделювання,
проектування, дослідження економічних процесів, ділові та
рольові ігри, а також розробка і проведення різних типів
уроків, у тому числі й нетрадиційних, а саме: інтегрований,
урок-есе,
урок-аукціон,
урок-конкурс,
урок-пресконференція, урок-практикум, урок-брейн-ринг тощо. Основними формами організації навчання є: парна робота,
робота в мікрогрупі, міжгрупова робота. Це вимагає від
учителя економіки постійної роботи на суб’єкт-суб’єктній
основі, великого обсягу уваги, вмінь демократичного спілкування, швидкого переключення уваги; розробки різних
видів завдань, переважно в тестовій формі, з метою перевірки навчальних досягнень учнів та підготовки їх до олімпі-
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ад з економіки (конструктивні, проектувальні вміння). В
умовах активного впровадження системи зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів учителю економіки
необхідно пожвавити, спланувати, систематизувати та постійно удосконалювати роботу щодо набуття школярами
вмінь виконання тестових завдань різної форми й різного
ступеня складності [2]. Все це вимагає від вчителя діагностичних, інформаційних, аналітичних умінь.
Отже, особливостями професійної діяльності вчителя
економіки в сучасній школі України є:
1) самостійне конструювання змісту економічних дисциплін, який треба викласти в навчальних програмах, посібниках, методичних рекомендаціях, робочих зошитах тощо, що вимагає діагностичних, конструктивних і проектувальних педагогічних умінь;
2) виявлення та забезпечення міжпредметних зв’язків і
наступності між початковою, основною і старшою школою
у викладанні економічних понять, що вимагає діагностичних, конструктивних і проектувальних вмінь;
3) здійснення профорієнтаційної роботи щодо вибору
дітьми економічного профілю, що вимагає діагностики учнів, комунікативних, організаторських вмінь, спеціальних
знань;
4) формування позитивної мотивації в учнів до вивчення економіки, а у вчителів початкової й основної школи – до співпраці, що вимагає комунікативних і організаторських умінь.
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Необхідність системної модернізації вищої економічної освіти обумовлена багатьма факторами, серед яких: 1)
глобальні – це постіндустріальні технологічні та соціально-економічні трансформації, що вимагають від фахівців з
економіки нових професійних знань та навичок; 2) національні – це досить складна ситуація на ринку праці, загострення проблеми зайнятості випускників вищих навчальних закладів і у той же самий час дефіцит фахівців, які володіють знаннями, необхідними для забезпечення інноваційного розвитку економіки; 3) галузеві, що пов’язані з сучасним етапом реформування вищої освіти в Україні. 4)
соціальні – вища освіта, зокрема, економічна зараз втрачає
функцію «соціального ліфта», її отримання не гарантує
фахівцю набуття бажаного для нього соціального статусу.
Модернізація вищої економічної освіти – це комплексний процес, одним із напрямів якого є формування у майбутніх фахівців нових знань, компетенцій, навичок та
умінь, що дозволить суттєво підвищити їх конкурентні переваги як професіоналів та конкурентоспроможність на
ринку праці економістів.
У сучасний період зростає попит господарської практики на консультаційні компетентності економістів, для
яких надання порад, рекомендацій, експертних висновків є,
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по-перше, важливою складовою їх професійної діяльності,
по-друге, може стати професією (консультант) чи набути
форми підприємництва у сфері бізнес-консалтингу. Отже,
перед майбутніми економістами, завдяки знанням та навичкам з консультаційної діяльності, відкривається досить
широкий простір їх успішної професійної реалізації.
Перше. На підприємстві економіст не тільки виконує
свої професійні обов’язки відповідно до його посади, а й
консультує його керівників з питань господарської
діяльності, тобто є внутрішнім консультантом. За теорією
класика менеджменту Ч. І. Бернарда одним із параметрів
формальної організації є чіткий поділ на «консультуючі
посади та ті посади, що приймають рішення». Відповідно
до сучасної моделі «змішаної організації» відомого американського дослідника організаційного розвитку та навчання К. Аргириса, розподіл посад на консультуючі та ті, що
приймають рішення, слід зберегти, але їх функції повинні
бути змішаними. Тобто, співробітники організації, які займають консультуючі посади, повинні брати найактивнішу
участь у процесах прийняття рішень, а інформація повинна
бути передана по ієрархії не тільки зверху вниз, а й навпаки. Це дозволить персоналу ясніше представляти собі цілі
організації як цілого [1, с. 161].
Економіст підприємства, здійснюючи професійну
діяльність, поєднує функції, безпосередньо спрямовані на
виконання його посадових обов’язків, та консультування з
питань у межах його компетенції. Отже, посади
економістів на підприємстві мають ознаки консультуючих.
Це консультування-функція, яка з одного боку, є
найпоширенішою
та
найдоступнішою
формою
внутрішнього консультування на підприємстві, з іншого
боку, має певні професіональні обмеження, оскільки в
економістів немає необхідних знань та навичок
консультаційної діяльності. Виходячи з цього, заклади
вищої освіти при підготовці економістів повинні ураховувати цей напрям їх майбутньої професійної діяльності та
готувати їх до ефективного здійснення консультуванняфункції. Від рівня цієї підготовки безпосередньо залежить
професійна зайнятість та кар’єра економіста.
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Друге. У сучасний період все більш значним фактором
зайнятості та професійного удосконалення економістів як
фахівців є діяльність консалтингових фірм, які створюють
робочі місця та забезпечують їх професійну реалізацію як
консультантів з економічних проблем. Консалтинг – це
сукупність ділових послуг, серед яких: аудит, бухгалтерське,
інвестиційне
та
юридичне
обслуговування,
управлінське
консультування,
інжиніринг,
ділова
інформація, реклама й відносини із громадськістю, тренінг,
рекрутмент, забезпечення інформаційними технологіями
та ін.
Станом на кінець квітня 2017 р. консалтингові послуги
в Україні надавали понад 5 тис. компаній [2, с. 57],
успішно діють міжнародні консалтингові компанії, які є
багатопрофільними за послугами, індустріями та країнами
– Boston Consulting Group (BCG), Bain & Company,
McKinsey & Company, на сайті українського офісу якої визначено, що кар'єра в McKinsey – це можливість працювати з чудовими людьми, допомагати зростанню та створювати ключові інститути. «Ми пишаємося тим, що є турботливою мерітократією – вас будуть постійно заохочувати
вчитися та рости, водночас вибудовуючи дружбу на цьому
шляху. Ми вітаємо заявки від видатних випускників та
досвідчених фахівців» [3].
В Україні діють підрозділи «великої четвірки» аудиторських фірм – Deloitte, KMPG, E&Y і PwC. Наприклад,
компанія «Делойт» в Україні є частиною «Делойт СНД
Холдінгз Лімітед», яка входить до складу «Делойт Туш
Томацу Лімітед». Так, «Делойт» – це бренд, що об’єднує
десятки тисяч висококласних фахівців, які працюють у незалежних фірмах та забезпечують надання послуг у сфері
аудиту, управлінського та фінансового консультування,
управління ризиками, оподаткування і супутніх послуг
державним і приватним компаніям, які працюють у різних
галузях економіки. [4].
У економістів-випускників вищих навчальних закладів
є можливість отримати перспективну роботу за фахом у
консалтингових компаніях, але для цього вони повинні мати знання та навички висококваліфікованої консультацій-
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ної діяльності. Економіст-консультант повинен бути
професіоналом, насамперед, у трьох галузях науки та
практики: а) у предметі консультування, б) у
консультаційній діяльності, в) в організації консультантклієнтських відносин.
Третє. Професійна реалізація економіста також можлива шляхом організації власного консалтингового
бізнесу. Консалтинг – це урегульована контрактом
підприємницька діяльність фахівців з різних галузей знань
та їх організацій з надання професійної допомоги
суб’єктам господарювання у розв’язанні проблем ведіння
бізнесу з метою підвищення його ефективності та отримання прибутку. Це:1) професійна діяльність фахівця з
економіки, який надає консалтингові послуги, які є
інтелектуальними; 2) підприємницька діяльність фахівців
та їх організацій з надання професійної допомоги
суб’єктам
господарювання
з
метою
розв’язання
економічних, управлінських, юридичних та ін. проблем
бізнесу та отримання прибутку; 3) сервісна діяльність –
консалтингове обслуговування суб’єктів господарської
діяльності. Ефективність консалтингового бізнесу безпосередньо залежить від рівня розвитку, ступеня реалізації та
оптимального
поєднання
його
інтелектуального
(професіонального), підприємницького та сервісного
векторів. Головним ресурсом, конкурентною перевагою та
чинником, що обмежує, консалтингового бізнесу є знання
та досвід консультантів, тобто його інтелектуальний
(професіональний) вектор. Роль вектора підприємницького
полягає у забезпеченні комерціалізації інтелектуального
продукту консультантів, його визнання ринком консалтингових
послуг,
сервісний
вектор
сприяє
клієнтоорієнтованості консалтингового бізнесу, що є головною
умовою
його
конкурентоспроможності.
Організація успішного консалтингового бізнесу потребує
від економіста знань з підприємницької, послугової та
консультаційної діяльності. У цьому аспекті, навчальні
програми підготовка фахівців з економіки повинні включати дисципліни, вивчення яких забезпечить їх
необхідними знаннями.
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Таким чином, важливим напрямом модернізації вищої
економічної освіти слід визначити здійснення певних
заходів
з
консультаційної
підготовки
майбутніх
економістів, що дозволить суттєво підвищити їх
професійний рівень, забезпечити їх ефективну зайнятість
та розвиток як фахівців підприємств, які займають
«консультуючі
посади»,
економістів-консультантів
українських та міжнародних консалтингових компаній,
власників та керуючих консалтингового бізнесу. Формування консультаційних компетентностей економістів – це
важливий напрям не тільки їх підготовки вищими навчальними закладами, а й підвищення якості економічної
освіти, її ролі як каналу отримання нових знань суб’єктами
господарювання, оскільки, головне завдання (призначення)
професійного консультування – це забезпечення
ефективності та конкурентоспроможності суб’єктів
господарської діяльності шляхом впровадження досягнень
науки, професійних знань та інформації у практику господарювання.
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Національна система освіти в Україні, і, перш за все, її
вища школа, інтегрується у світовий освітній простір. Відбуваються трансформації та інновації у методах, прийомах, формах освітньої діяльності та виховання особистості
(технологіях, методиках), у змісті та формах організації
управління системою освіти, в організаційній структурі
закладів освіти, у засобах навчання і виховання та у підходах до соціальних послуг в освіті у відповідності до нових
соціально-економічних і суспільно-політичних реалій.
Пріоритетними освітніми інноваціями у закладах вищої освіти є:
- системи змішаного навчання з використанням елементів смарт- та дистанційного навчання;
- комп’ютеризація бібліотек з використанням депозитаріїв закладів освіти, програм електронного каталогу,
створення електронно-методичного контенту дисциплін,
що викладаються;
- системи управління діяльністю закладів освіти та
освітнім процесом (Єдина державна база з питань якості
освіти);
- багатоманітні інноваційні педагогічні методики, засновані на інтерактивності та максимальній наближеності
до реальної професійної діяльності фахівця, серед яких
можна виокремити імітаційні технології у ігровій та дискусійній формах, кейс-метод, комп’ютерне моделювання,
інтерактивні технології, технології колективно-групового
навчання, технології ситуативного моделювання, технології опрацювання дискусійних питань; проектні технології;
інформаційні технології; технології диференційованого
навчання тощо.
Освітні інновації щільно пов’язані з наявністю мультимедійних та комп’ютерних аудиторій, в яких
комп’ютери поєднані у локальну мережу з доступом в Ін-
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тернет, адже використання їх у навчанні, контролі та самоконтролі є необхідною умовою якісної організації освітнього процесу та основою для інноваційної діяльності сучасного викладача. Поряд з програмним і змістовим забезпеченням дисциплін у формі електронно-методичного контенту лідируючі позиції обіймає використання інформаційних засобів та їх дидактичних властивостей, що передбачає наочне подання інформації, створення бази ілюстративного інформаційного матеріалу, яка поєднує живе спілкування лектора з аудиторією і технічні можливості
комп’ютерної техніки.
Інновації в освіті передбачають усвідомлену, спеціально організовану зміну цілей освіти, її результатів (змісту
освіти), способів досягнення результатів (трансформацію
системи організації освітнього процесу, місця викладача і
здобувача освіти, характеру їх взаємодії, системи підготовки педагогічних кадрів).
Підґрунтям для інноваційної діяльності є розроблена
законодавча база України, яка складається із законів «Про
інвестиційну діяльність», «Про основи державної політики
у сфері науки і науково-технічної діяльності», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науковотехнічну експертизу», «Про інноваційну діяльність», «Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» та
інших законодавчих актів, що регулюють суспільні відносини в галузі інноваційної діяльності.
Для підвищення статусу академічної науки, інтеграції
освіти і науки з виробництвом, впровадження інновацій і
наукових досліджень в практику, реалізації міжнародних
проектів і програм, підготовки висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів держава розробила
умови, відповідно до яких заклади вищої освіти можуть
отримати статус дослідницьких університетів. На сьогодні
цей статус мають Київський національний університет ім.
Т.Г. Шевченка, Національна юридична академія України
ім. Ярослава Мудрого, Національний університет «КиєвоМогилянська академія», Національний університет «Львівська політехніка», Львівський національний університет
ім. І. Франка, Національний університет «Острозька ака-
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демія», Національний гірничий університет України,
НТУУ «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського, Національний університет біоресурсів і природокористування, Київський національний економічний
університет ім. В. Гетьмана, НТУ «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний університет ім.
В.Н. Каразіна, Національний авіаційний університет, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля.
Зараз відзначається посилення ролі дослідницьких інноваційних університетів, що супроводжується активною
співпрацею між ними, з одного боку, та бізнесом і державою з іншого. Це сприяє тому, що університети стають
джерелом знань, інновацій, підготовки кадрів, беруть активну участь у комерціалізації результатів дослідницької
роботи, створенні інноваційних підприємств. Здобувачі
вищої освіти засвоюють базові компетенції інноваційної
діяльності через включення їх у відповідні практики. Дослідницькі університети трансформуються на центри продуктивної комунікації бізнесу, держави, суспільства з проблем соціального, технологічного, загальноекономічного
прогнозування та обміну новими знаннями. Відбувається
заміщення традиційної схеми «фундаментальні дослідження – прикладні розробки – впровадження» на більш гнучкі
організаційні форми (бізнес-інкубатори, центри трансферу
технологій, технопарки), засновані на постійній співпраці з
реальним сектором економіки у пошуку замовлень на прикладні розробки та у створенні інноваційних підприємств
для реалізації отриманих результатів. Спостерігається розширення економічної, освітньої, наукової автономії закладів освіти, що сприяє створенню відкритого середовища нової економіки з метою покращення мобільності здобувачів з можливостями зміни їх компетенцій і кваліфікації. Утворюються умови для швидкої комерціалізації результатів перспективних досліджень розробок, у тому числі за рахунок спрощення механізмів взаємодії нових і існуючих інноваційних підприємств з органами влади. Відбувається залучення здобувачів вищої освіти до практичної інноваційної діяльності з відповідним коригуванням
освітніх програм, навчальних планів і програм дисциплін
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шляхом внесення окремих тем, спрямованих на засвоєння
здобувачами принципів і практичних прийомів сучасної
підприємницької та інноваційної діяльності, ознайомлення
з прикладами економічно ефективного впровадження результатів досліджень. Актуалізується міжвузівське (у тому
числі міжнародне) співробітництво у сферах інноваційної
діяльності, пошуку та реалізації продуктивних економічних ідей і напрямів досліджень. Вживаються заходи, направлені на посилення ступеня визнання важливості інноваційної підприємницької діяльності в українському суспільстві. Однак, нажаль, ці процеси відбуваються досить повільно, що обумовлено нестабільністю і турбулентністю
суспільних процесів (у т. ч. процесів в освітньому просторі), браком ресурсів в усіх сферах суспільного життя, недостатньою організаційною ефективністю та дезінтеграцією на всіх рівнях функціонування освітнього простору, відсутністю належної інформованості щодо завдань, цілей і
перспектив інновації, неготовністю до змін, браком ініціативи, низьким рівнем включення тощо.
Ми повинні пам’ятати, що інноваційна діяльність, яка
не містить у собі творчості, приречена на безплідність, на
симуляцію інновацій. Нікому не потрібні інновації заради
інновацій, зміни заради змін, адже видимість діяльності, на
сам перед, маскує неспроможність до змін. У повсякденній
діяльності людина схильна скоріше змінювати навколишній світ, ніж саму себе. На вигляд сучасного світу впливають локальні інновації, однак вони не змінюють якісно існуючу систему. Ми ладні до формальних змін, залишаючи
недоторканими змістові трансформації. Кадровий супровід
інноваційної економіки не можливо уявити без нової наукової еліти, лідерів в освіті, без створення умов для навчання впродовж всього життя. Тому без оптимального
використання новітніх моделей інноваційних процесів, не
можна вирішити завдання розбудови сучасної конкурентної української економіки та суспільства знань.
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МЕНЕДЖМЕНТ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ –
НОВИЙ НАПРЯМ У МЕНЕДЖМЕНТ-ОСВІТІ
Сумець О. М. – д-р екон. наук, професор
професор кафедри менеджменту та адміністрування,
академік АЕНУ,
Національний фармацевтичний університет
Харків, Україна

Нині фармацевтична галузь в Україні знаходиться на
лідерських позиціях. Проте міжнародна конкуренція продовжує наступати на національний фармацевтичний ринок.
Експерти стверджують, що на вітчизняному ринку з зареєстрованих лікарських засобів приблизно третина є препаратами українського виробництва, а решта – іноземного. Тому
для українських фармацевтичних компаній посилення конкурентної позиції на ринку є вельми актуальним завданням.
І зрозуміло, що конкурувати в даному секторі економіки
можна тільки за рахунок виробництва якісних лікарських
препаратів, де клінічні дослідження відіграють ключову
роль.
Клінічне дослідження – це наукове дослідження за участю людей, що проводиться для оцінки ефективності та
безпечності лікарського препарату. Клінічне дослідження це
єдиний спосіб довести ефективність і безпеку будь-якого
нового препарату. Усі клінічні дослідження проводяться з
дотриманням спеціальних міжнародних правил належної
клінічної практики (Good Clinical Practice – GCP). Дотримання цих правил є гарантією для суспільства того, що права і безпека пацієнтів, що беруть участь в дослідженні, захищені, а результати дослідження - достовірні. Отже, клінічні дослідження є невід’ємною частиною процесу розробки
лікарських засобів. Саме клінічні дослідження спроможні
встановити рівень якості препаратів і у подальшому його
контролювати. З огляду на це є справедливою теза про те,
що якість лікарських засобів залежить від ґрунтовності клінічних досліджень. Остання ж, своєю чергою, значною мірою залежить від належного рівня планування та організації
клінічних досліджень. Безумовною гарантією цього є наявність фахівців з відповідною менеджерською освітою та навичками управлінської діяльності в закладах охорони здо205
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ров’я, контрактних дослідницьких організаціях та підприємствах фармацевтичного сектору.
Зазначене є ґрунтовною підставою для підготовки фахівців у сфері менеджменту клінічних досліджень.
З огляду на вищевказане в Національному фармацевтичному університеті (м. Харків, Україна) в рамках спеціальності 073 «Менеджмент» (галузь знань – 07 «Управління та
адміністрування») з нового начального року запроваджується освітньо-професійна програма «Менеджмент клінічних
досліджень», яка, до речі, на цей момент часу є єдиною в
Україні. Здобувачі, які виконають усі вимоги зазначеної
програми отримають кваліфікації: освітню – «магістр менеджменту», і професійну – «менеджер (управитель) в охороні
здоров’я». Це надасть можливість дипломованим фахівцям
займати відповідні первинні посади за професійними назвами робіт кваліфікаційного угрупування «Менеджери (управителі) в охороні здоров’я», що характеризуються спеціальними професійними компетенціями відповідно до узагальненого об’єкта діяльності (сфери клінічних досліджень).
Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку висококваліфікованих професіоналів, здатних якісно виконувати функції планування, організації, моніторингу та
дотримуватися вимог етичних аспектів клінічних досліджень, а також ефективно і результативно управляти фінансовими, матеріальними й інформаційними ресурсами, проектною командою в закладах охорони здоров’я, контрактних
дослідницьких організаціях та фармацевтичних підприємствах.
Родзинкою запропонованої освітньо-професійної програми слід вважати те, що вона спрямована на: розвиток соціальних комунікацій; формування аналітичних навичок та
роботу з великими базами даних; професійно-орієнтовану
підготовку здобувачів у сфері менеджменту клінічних досліджень; систематичний обмін практичним досвідом між
здобувачами освіти та керівниками закладів охорони здоров’я, фармацевтичних підприємств, організацій і, зокрема
професорсько-викладацьким складом Національного фармацевтичного університету.
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Особливості освітньо-професійної програми полягають
у розширенні спектру форм здобуття та розвитку умінь і
навичок здобувачів освіти, до складу яких включено: стажування на базах місць проведення досліджень, а саме в контрактних дослідницьких організаціях, відділах клінічних
досліджень, аналітичних лабораторіях, фармацевтичних підприємствах; проходження виробничої практики в сучасних
контрактних дослідницьких організаціях, аналітичних лабораторіях, профільних кафедрах галузевих навчальних закладів, фармацевтичних підприємствах; відвідування провідних галузевих підприємств м. Харкова з метою вивчення
специфічних особливостей систем їхнього менеджменту.
І, насамкінець, по завершенню програми здобувач зможе фахово оцінити ключову роль рандомізованих контрольованих досліджень серед інших і розуміти життєвий цикл
клінічного випробування, включаючи розробку детальних
планів проектів, процес їхнього затвердження, виконання
статистичного аналізу, плану управління даними та моніторингу випробувань на основі ризиків, а також способів
встановлення та моніторингу етапів для імплементації коригуючих дій, роль та функції підрозділу клінічних випробувань. Окрім того, здобувач отримає такі важливі компетенції як уміння забезпечувати відповідними ресурсами й
організаційно клініко-лабораторні дослідження та організовувати й здійснювати проведення клінічної апробації нових
лікарських засобів, формулювати висновки та інтерпретувати результати досліджень і використовувати їх у практичній діяльності; розробляти та впроваджувати систему
управління якістю на всіх етапах процесу клінічного дослідження згідно до вимог чинних стандартів, здійснювати аудит якості та управління ризиками з метою формування належного рівня якості клінічних досліджень; здійснювати
контроль і моніторинг ефективності та безпеки застосування населенням лікарських засобів згідно даних щодо їхніх
клініко-фармацевтичних характеристик тощо.
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СЕКЦІЯ 8
ІННОВАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ – ЧИННИК ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
В ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Башавець К. – студентка I курс, гр. 12,
спец. «Економіка підприємства»
Румянцева С.Г. – спеціаліст вищої категорії,
викладач математики
Одеський фінансово-економічний коледж КНТЕУ
Одеса, Україна

Актуальність. У сучасній соціально-економічній ситуації стає очевидним розрив між розвитком суспільного
життя та системою професійної підготовки економістів.
Формально організований процес професійної підготовки
доречно перетворити на процес, який має за мету змінити
установки та моделі поведінки майбутніх фахівців, розвинути в них професійно та суспільно корисні компетенції
шляхом інтеграції знань, умінь, навичок та досвіду професійної діяльності для упевненої конкуренції на ринку праці
та у суспільному житті.
Проблемам формування професійної компетентності
кадрів галузі економіки та фінансів приділяли увагу
О.М.Гончарова, Є.А. Іванченко, Т.Б. Поясок та ін.
Мета: визначити основні інноваційні напрямки в процесі практичної підготовки майбутніх економістів які
сприяють формуванню відповідних професійних компетентностей.
Виклад основного матеріалу. Термін «компетентність» (від лат. competens – належний, відповідний) тлумачиться як сукупність знань і вмінь, необхідних для ефективної професійної діяльності: використовувати інформацію
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або досвідченість у певній галузі, якомусь питанні; повноважність, повноправність у розв’язанні якоїсь справи; поінформованість, обізнаність, авторитетність [3]. Сьогодні не
тільки немає єдиного підходу до визначення цього поняття.
За словником іншомовних слів, компетентність
визначається
як
поінформованість,
обізнаність,
авторитетність [5]. За словником іншомовних слів зміст
поняття «компетентний» також виражається у двох аспектах:
- той, що володіє компетентністю, правоздатний;
- знаючий, ознайомлений у певній галузі.
У педагогічній літературі сутність компетентності
інколи зводять до так званої «парадигми знань». Наприклад, учений B.C. Безруков під компетентністю розуміє
«оволодіння знаннями та вміннями, що дозволяють
висловлювати професійно, грамотно судження, оцінити
думки» [1].
Більш детально й адекватно, як вважає І.Г. Єрмаков,
розкривають сучасний зміст поняття «компетентність»
англомовні словники [2], де на перший план висувається
категорія «здатність до дії як уміння використовувати
знання у практичній діяльності; як певні стратегії для реалізації творчого потенціалу особистості. Поняття компетентності, пов’язане зі здатністю відповідати вимогам високого рівня складності, включає систему вчинків.
Поняття
компетентності
інтегрує
когнітивний,
мотиваційний, етичний, соціальний і поведінковий компоненти. Бути компетентним – значить уміти
мобілізувати у даній ситуації набуті знання й досвід.
Компетентність не може бути ізольована від конкретних
умов її реалізації. Вона органічно пов’язує одночасну
мобілізацію знань, умінь і способів поведінки, спрямованих на умови конкретної діяльності.
Проаналізувавши погляди педагогів України, Ірландії, Франції, Швейцарії, Шотландії, Австрії, Греції, Росії,
І.Г. Єрмаков дійшов висновку, що, незважаючи на розбіжності та різне тлумачення терміна компетентності, можна
переконатися, що для всіх країн загальними її показниками вважаються вміння, які необхідні для реальної життє-
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діяльності: професійні уміння адекватного застосування
знань, отримання інформації, поновлення знань та продовження навчання, самоосвіти, соціальні та комунікативні уміння, уміння розв’язувати проблеми та суперечливі
питання або конфлікти, працювати в команді, відчувати
відповідальність тощо [4, с.114].
Таким чином, очевидно, що компетентність не зводиться ні до знань, ні до вмінь; це специфічна здатність,
яка дає змогу ефективно розв'язувати проблеми, що виникають у реальних життєвих ситуаціях. Часто можна
зустріти людей, які не вміють мобілізувати їх відповідним
чином у потрібний момент. Отже, компетентність стає
сферою відношень, які існують між знаннями та дією в
людській практиці.
У людини повинні бути певні знання – інструменти,
особливі способи мислення й життєві навички. Вищі рівні
компетентності передбачають ініціативу, організаторські
здібності, здатність оцінювати наслідки своїх дій. Однак
природа компетентності така, що оптимальні результати у розв’язанні проблем можливі лише за умови глибокої
особистої зацікавленості людини.
Компетентність розвиває уміння розв’язувати
найрізноманітніші життєві проблеми, отримувати й
критично аналізувати інформацію, приймати рішення,
оцінювати соціальні наслідки дій, працювати у групі,
розробляти й виконувати контракти, включатись у проекти, організовувати свою роботу, використовувати нові
інформаційні технології, проявляти стійкість перед
труднощами, знаходити нові рішення. Поняття
компетентності включає в себе не тільки когнітивну складову, а й мотиваційну, етичну, соціальну, поведінкову;
систему ціннісних орієнтацій, звички.
Професійну компетентність забезпечують такі види інтеграції: інтеграція знань, умінь, навичок та досвіду діяльності; інтеграція різних наукових шкіл щодо навчання економістів; міжпредметна інтеграція; інтеграція теоретичного та виробничого навчання; інтеграція інформаційних та
інноваційних технологій в освіту майбутніх економістів.
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Інновації в процесі практичної підготовки як чинник
формування професійних компетентностей майбутніх економістів передбачають використання та вдосконалення таких видів навчання як (особистісно-орієнтоване, модульноблочне, програмоване, проблемне, випереджальне, традиційне, дистанційне, у динамічних групах тощо), методів
навчання (активні, інтенсивні, інтерактивні, проблемні,
традиційні, навчання у співробітництві тощо), засобів навчання (матеріальні та інформаційні засоби ТЗН – білі дошки, мультимедійні дошки, фліп-чарти, кодоскопи, відео
засоби, модераційні валізи, аудіо засоби, ПК; мовні засоби,
логічні засоби, математичні засоби), форм навчання (лекції,
семінарські та практичні заняття, лабораторні роботи, курсові роботи, навчальна та виробнича практика, система
тренінгів, самостійна робота, консультації, обмін студентами з закордонними закладами вищої освіти).
Професійна компетентність передбачає формування
наступних компетенцій: економіко-теоретичних (навчально-методичних,
науково-дослідних),
економікопрактичних (організаційних, обліково-аналітичних, планових, контрольних), технологічних, андрагогічних (передбачає навчити вчитися, що буде сприяти постійному самонавчанню, самовдосконаленню, саморегулюванню, саморозвитку впродовж всього життя).
Висновки. Під професійною компетентністю слід розуміти загальну здатність і готовність особистості до дії,
що ґрунтується на професійних знаннях і досвіді, набутих
завдяки навчанню й вихованню, зорієнтованих на становлення особистості як суб’єкта життя й культури, активну інтеграцію в суспільство, освоєння багатогранної
ролевої палітри професійної діяльності. Це важлива
якість професійної підготовки яка потребує постійне
запровадження інновацій в процесі практичної підготовки
виходячи з умов бурхливого розвитку суспільства та нового соціального замовлення на випускника-економіста.
Список літератури:
1. Безруков B.C. Словарь нового педагогического
мышления. Екатиринбург: Альтернативная педагогика,
1996. 94 с.
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Української паризької школи,
директор культурно-освітнього центру «Замок мистецтв»,
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заступник директора з навчально-виробничої роботи,
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
Харків, Україна
Вуксон Вуко Мітрович – президент Асоціації
шеф-кухарів Чорногорії,
Член Ротарі клубу
Монтенегро, Чорногорія

Необхідною
умовою
формування інноваційної
економіки є модернізація сфери освіти як основи
динамічного економічного зростання і соціального розвитку суспільства. Це фактор благополуччя громадян і безпеки країни.
Актуальність і висока соціальна та економічна
значущість цієї теми зумовили мету дослідження −
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порівняння структури джерел фінансування системи вищої
освіти в Україні та за кордоном і дослідження особливостей фінансування освіти в окремих країнах й вивчення
основних світових тенденцій у цій сфері.
Деякі аспекти вищезазначеної проблеми досліджували
такі зарубіжні вчені, як Г. Беккер, Ч. Бексон, М. Блауг,
Г.Брок, Дж. Вейзе, Е. Денісон, П. Друкер, Е. Кол, Я. Мінцер, Ф. Махлуп, Я. Тинберген, Т. Шульц та ін.
Незважаючи на значну увагу науковців до окремих аспектів функціонування вищих закладів освіти, варто зауважити, що вчені розглядають переважно проблеми реформування вищої освіти як галузі, не приділяючи уваги
проблемам позабюджетних джерел її фінансування.
Конкуренція різних систем освіти стала ключовим
елементом глобальної конкуренції, що вимагає постійного
відновлення технологій, прискореного освоєння інновацій,
швидкої адаптації до запитів і вимог динамічного світу.
Одночасно можливість одержання якісної освіти продовжує залишатися однією з найбільш важливих життєвих
цінностей громадян, вирішальним фактором соціальної
справедливості і політичної стабільності.
Ключовими трендами розвитку освітніх послуг на ринку зарубіжних країн є: інтернаціоналізація вищої освіти;
інтегрування в єдиний освітній стандарт; розвиток кроскультурних зв’язків і комунікації на різних рівнях: між
окремими освітніми установами, у регіональному аспекті,
а також на міжнародному рівні; поява нових форм і форматів освіти як відповідь сучасним тенденціям розвитку суспільства: потреба в нових спеціальностях, поява більшої
кількості міждисциплінарних зв’язків; вплив механізмів
глобалізації на формування сучасного освітнього стандарту; пов’язане з цим збільшення потреби ринку і суспільства в актуальних спеціальностях (екомаркетинг, медіаосвіта, крос-культурний менеджмент та ін.) [2].
У більшості європейських країн модель фінансування
освіти ґрунтується на двох основних принципах: головним
джерелом фінансування початкової і загальної освіти є
кошти центрального та місцевих бюджетів; забезпечення
вищої та професійної освіти здійснюється на основі зміша-
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ного державно-приватного фінансування з використанням
прямих і непрямих методів.
Для розгляду можливих шляхів удосконалення механізму фінансування вищої освіти в Україні необхідний порівняльний аналіз діючих моделей фінансування освіти в
провідних європейських країнах і в Україні. Для аналізу і
порівняння рівня фінансування вищої освіти в країнах світу за даними 2018 р. визначимо величину витрат у відсотках від ВВП з метою уніфікації показників (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняння рівня фінансування вищої освіти в Україні
та Європейських країнах

Показник
ВВП на душу
населення, дол.
США
Загальні витрати на освіту, %
ВВП
Державні витрати на вищу
освіту, % ВВП
Загальні витрати на освіту на
душу населення, дол. США
Чисельність
населення,
осіб, млн.

Німеччина

Франція

Великобританія

Україна

46747

42567

42514

2991

4,6

5,9

5,7

5,9

1,2

1,5

1,8

1,2

17 691

15 757

25 095

177,46

82,5

62,3

61,4

42,4

Джерело: разраховано авторами на основі [1].

Аналіз вкладень у вищу освіту в різних державах
свідчить, що Україна здійснює незначні асигнування в цю
сферу порівняно з провідними країнами світу, що
підтверджує показник «Загальні витрати на освіту на душу
населення», і має набагато нижчий обсяг ВВП.
Аналіз рівня витрат на вищу освіту на одного студента
в різних державах показує, що Україна здійснює менші
асигнування в цю сферу порівняно з провідними країнами
світу (майже у 2,5 раза нижче, ніж у Німеччині, у 2,2 раза –
ніж у Франції , у 3 рази – ніж у Великобританії). Крім того,
державні витрати на вищу освіту у відсотках від ВВП у нас
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суттєво нижчі, ніж в проаналізованих європейських
країнах. Цей показник особливо тривожний, оскільки
українська освіта більш ніж на 63 % фінансується саме з
державних джерел і має тенденцію зниження за останні
роки (при одночасному зниженні ВВП України в доларовому еквіваленті).
Таким чином, від факторів фінансування вищої школи
багато в чому залежить і стан країни в рейтингу систем
вищої освіти. Отже, важливо зіставити механізмів
фінансування вищої освіти Великобританії, Німеччини,
Франції та України. Таке порівняння наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Зіставлення механізмів фінансування вищої освіти
Великобританії, Німеччини, Франції та України

Параметр
порівняння
Участь держави у
фінансуванні
Участь підприємницьких структур у
фінансуванні
Участь доходів домогосподарств
у фінансуванні
Застосування
механізмів
фінансування на
основі подушних
нормативів
Фінансування окремих освітніх програм
Тип фінансування

Близько
90 %

Великобр
итанія
Близько
2%

Близько
63 %

Близько 3%

Близько
2%

Близько
5%

Близько
11 %

Близько 7%

Близько
9%

Близько
93%

Близько
25 %

+

-

-

+

+

+

+

+

Децентралізований

Централіз
ований

Децентралізований

Централізо
ваний

Німеччина

Франція

Близько 90%

Україна

Джерело: разраховано авторами на основі [1]

Отже, на основі аналізу різних типів фінансування
вищої освіти визначено, що в основному в досліджуваних
країнах перевага надається децентралізованій системі
управління освітою. Однак ця система не означає
аналогічного типу фінансування – механізми фінансування
у всіх проаналізованих країнах різні, у тому числі
спостерігаються
різні
варіанти
децентралізованого
фінансування.
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Однак на підставі проведеного аналізу механізмів
фінансування трьох вищезазначених держав можна зробити висновок, що чим сильніший зв’язок держави і ВНЗ,
тим більше в неї можливостей впливу на реалізацію
національних цілей через вищі навчальні заклади, у тому
числі через механізми фінансування цих установ.
Слід зазначити, що останнім часом у багатьох країнах,
у тому числі і в Україні, замінюється підхід у
фінансуванні, орієнтований на надання коштів безпосередньо ВНЗ, підходом, при якому більше уваги приділяється
підтримці студентів. При цьому ВНЗ продовжують отримувати кошти від держави, проте непрямим методом. Такий шлях державного фінансування вищої освіти веде до
конкуренції між ВНЗ щодо залучення студентів.
У цілому, якщо розглядати ВНЗ як суб’єкти господарювання, які обслуговують національні інтереси у сфері
освіти, то фінансування в основному забезпечується державою, а якщо – як установи, що надають освітні послуги
студентам, які, у свою чергу, будуть використовувати
набуті знання і навички для отримання власних доходів, то
фінансування повинно йти з боку споживачів послуг, тобто
за рахунок доходів домогосподарств або підприємців
(бізнес-структур). Але такий підхід до фінансування вищої
освіти не є альтернативним державному фінансуванню і
може розглядатися тільки як додаткове джерело
фінансування.
Таким чином, незалежно від структури держави, витрати на вищу освіту повинні покриватися з комбінації таких джерел, як надходження від споживачів освітніх послуг (студентів, підприємців і бізнес-структур), кошти
платників податків (роботодавців), кошти держбюджету,
кошти самих ВНЗ (від організації будь-якої діяльності). У
межах кожного з наведених джерел можуть бути різні
форми фінансування.
У цілому перебудова системи організації вищої освіти
потребує
вдосконалення
механізмів
фінансування,
організації багатоканального (змішаного) фінансування
сфери вищої освіти. Вид рішення даних проблем тісно
пов’язане зі зміцненням автономії ВНЗ з метою розширен-
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ня їх самостійності в розподілі коштів, що є напрямом подальших досліджень у цій сфері.
Вивчивши досвід успішного функціонування світових
освітніх систем, сформулюємо основні умови розвитку
сфери вищої освіти в Україні:
1) забезпечення умов цілісного, системного розвитку
системи вищої освіти з урахуванням взаємозв’язків окремих її елементів;
2) усунення внутрішньої конкуренції в освітньому
середовищі в певній галузі економіки та реалізація
принципів
партнерства
та
взаємовигідного
співробітництва, за рахунок яких може бути забезпечено
досягнення синергійного ефекту;
3) інтеграція всіх елементів сфери вищої освіти в
Україні за рахунок інформаційних потоків і підвищення
рівня централізації прийняття управлінських рішень із питань забезпечення відповідності попиту на певні
спеціальності
(визначення
необхідного
набору
компетенцій) з боку підприємницьких структур і
підготовки відповідних фахівців вищими навчальними закладами;
4) удосконалення процедур і правил, що регламентують взаємодію всередині окремих освітніх кластерів;
5) забезпечення оптимізації розподілу ресурсів на умовах державно-приватного партнерства з метою досягнення
зростання ефективності підготовки фахівців;
6)
модернізація
і
реконструкція
існуючих
взаємозв’язків між окремими учасниками освітнього процесу в Україні;
7)
забезпечення
систематизованого
розвитку
інфраструктури сфери вищої освіти в Україні відповідно
до новітніх світових досягнень науки і техніки;
8)
інформатизація
і
комп’ютеризація
всіх
інформаційних процесів, що виникають усередині
освітнього кластера;
9) мінімізація витрат часу і ресурсів споживачів
освітніх послуг;
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10) створення системи, що забезпечує оптимізацію
всіх інформаційних потоків між учасниками освітніх
кластерів;
11) створення єдиної інформаційної бази, що
відображає всі процеси в освітньому кластері.
Необхідність
включення
навчання
в
процес
наукоємного виробництва сприяє утворенню єдиної системи «наука – освіта – виробництво», коли орієнтація
професійної підготовки фахівців на зв’язок із практичною
сферою вчасно забезпечує динаміку основних компонентів
педагогічної системи і дозволяє в рамках навчального процесу
адаптувати
загальнотеоретичну
та
загальнопрофесійну підготовку майбутніх фахівців до перспективних напрямів інноваційного виробництва.
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У навчальному процесі закладу вищої освіти, особливо
такого як Харківський торговельно-економічний коледж
КНТЕУ, головним засобом передачі культури та духовних
цінностей є неповторна індивідуальність викладача як носія культури. Саме його педагогічна культура є феноменальним виявом викладачем власного «Я» у професійній діяльності. Так, О.С. Газман зазначав, що культура є гармонією культури творчих знань, творчої дії, почуттів і спілкування [1].
Слід зазначити, що оскільки об’єктом педагогічної діяльності є особистість, то і її формування відбувається під
впливом соціальних законів. Ще Антуан де Сент Екзюпері
називав спілкування найбільшою розкішшю на світі, а для
викладача спілкування – це професійний обов'язок. А ось
М.С. Каган стверджує, що, з одного боку, культура не можлива без спілкування, з іншого – гуманістичний зміст
спілкування, гуманізація стосунків є найбільш повним вираженням культури [2-4].
Cистема виробничого навчання постійно ускладнюється залежно від стану виробництва. Кожна з них мала певні
переваги й недоліки, відповідала наявному рівню розвитку
техніки, технології, системи організації праці, трудових
ресурсів. З ускладненням виробництва з’являлась потреба
в нових знаннях, вміннях і навичках, у можливості робочої
сили швидко перекваліфіковуватись та змінювати характер
занять. Кожна нова система вбирала досвід попередньої й
ураховувала нові тенденції, що забезпечувало ефективну
підготовку кваліфікованих спеціалістів для всіх сфер народного господарства.
Виробниче навчання доцільно поділити на три періоди:
1. Період вправ (демонструються, засвоюються і закріплюються типові прийоми та операції).
2. Період виконання навчально-виробничих завдань.
3. Період самостійної роботи (студенти самостійно виконують роботи на робочому місці, де вони будуть працювати після навчання). Цей період закінчується кваліфікаційним випробуванням і присвоєнням відповідного тарифно-кваліфікаційного розряду, класу, звання тощо.
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Під час виробничого навчання майстер передає свій
досвід з використання ефективних механізмів тренінгу в
умовах, наближених до реальних, а студент, сприймаючи
його досвід, вчиться працювати. Протягом навчання майстер надає студенту все більшої самостійності, просуваючись від пояснень до поточних зауважень, нагадувань та
порад.
Не останню роль при виховуванні майбутнього фахівця відіграє теоретичне навчання, при якому вивчаються
основи знань та умінь, необхідних для усвідомленого виконання кваліфікованої роботи, що необхідні фахівцю для
подальшого кар’єрного зростання. Вони надають студенту
знання технології, розуміння сенсу і правил виконання
своєї роботи у світі.
Отже, сама ідея виробничого навчання базується на
концепції «навчання протягом всього життя», під якою розуміємо безперервний процес самоосвіти та організованого
навчання у процесі виробничої діяльності. Кожний фахівець має розуміти, що опанувавши свою спеціальність, він
не може зупинятись, а будь-яка перерва означає деградацію майстерності, втрату професійних навичок. І саме у
цьому випадку виробниче навчання стає у пригоді як система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
Виробниче навчання базується на таких принципах:
- навчання на рівні потреб передової техніки виробництва і на основі виробничої праці;
- наочність, систематичність та послідовність у навчанні;
- доступність і посильність навчання;
- високий рівень засвоєння знань і навичок.
У такому разі немає та й не може бути непередбачуваних проблем у процесі підготовки спеціалістів (у цьому
випадку – виробничого навчання). Але за однієї умови –
стабільності та безперервності співпраці закладу освіти та
професійної установи.
Але статистика свідчить, що більшість виробництв не
функціонує у зв'язку з економічною кризою, і відповідно,
скороченням фінансування навчальних програм, витрат на
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підготовку та перепідготовку кадрів. Інакше кажучи, сьогодні зв’язки навчального закладу й професійної установи
деформуються, що призводить до руйнування виробничого
навчання у вигляді традиційної виробничої практики. Виробниче навчання сьогодні має бути побудоване з урахування ситуації, що змінилася. Майбутньому фахівцю необхідна програма професійного зростання та розвитку, що
сприяє його професійній мобільності і конкурентоспроможності на ринку праці.
Слід враховувати, що практичну частину доцільно починати з вступного інструктажу майстра виробничого навчання, на якому інструктор намагається максимально підготувати студента до практичної роботи:
• звертає увагу на зв’язок теоретичних знань з практикою; показує прийоми та засоби виконання виробничого
завдання в повному обсязі;
• демонструє окремі прийоми;
• зупиняється на найбільш характерних моментах;
• розділяє один з прийомів на елементи та демонструє
засоби їх виконання.
У ході виконання навчальних вправ відбувається закріплення набутих студентами вмінь, формування професійних навичок зі зростаючими вимогами до темпу роботи,
продуктивності, рівня самоконтролю.
Отже, виробниче навчання має враховувати складні
умови сьогодення, певний стан науки, техніки, технології,
можливість навчання протягом усього життя, надання системи знань, яка може швидко адаптуватися до будь-яких
змін виробництва, допомагати студентам, як майбутнім
фахівцям конкретизувати отримані знання та використовувати їх у ході виконання різних видів робіт, підготувати
студентів до самостійного трудового життя та конкурування на ринку праці.
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Харків, Україна

З метою створення конкурентоспроможної економіки
Україні потрібно розвивати власний інноваційний потенціал, який залежить від якості підготовки наукових кадрів.
Багато років Україна вважалася державою з вагомим науковим потенціалом, який характеризувався відомими у світі науковими школами, а також розвиненою системою підготовки наукових кадрів. Однак стан розвитку інноваційної
сфери економіки, скорочення частки наукомісткої продукції в ВВП країни, зменшення кількості наукомістких виробництв та інші чинники свідчать о необхідності підвищування якості підготовки наукових кадрів. Саме від цього
залежить інноваційний розвиток національної економіки, а
також дієвість використання ендогенних факторів економічного зростання. Тільки формування сприятливих переду-
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мов, щодо забезпечення підготовки фахівців вищої кваліфікації економіка країни зможе поступово стати конкурентоспроможною. Тому дослідження проблем підготовки наукових кадрів в сучасних умовах є дуже актуальною.
Традиційно в Україні основними формами підготовки
наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації є аспірантура (докторантура PhD) і докторантура,
які здійснюються вищими навчальними закладами та науковими установами. Аспірантури та докторантури досить
рівномірно розподіляються за типами закладів, при яких
вони створені. Так, у вищих навчальних закладах працювало в 2010 р. 48% (251 установ), в 2017 р. – 49% (231) аспірантур та в 2010 р. – 62% (168 установ), в 2017 р. –
63% (176) докторантур. У наукових установах працювало в
2010 р. 52% (270) аспірантур та 38% (103) докторантур, в
2017 р 51% (244) аспірантур та 37% (101) докторантур.
Найбільша кількість аспірантів за весь період дослідження
навчалася у галузі технічних, економічних, юридичних та
педагогічних наук (рис. 1).
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Рис. 1 – Динаміка кількості установ, які здійснювали підготовку аспірантів в 2000-2017 р.р. [1]
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Як показав аналіз, більшість закладів, які здійснювали
підготовку аспірантів, перебувають у сфері управління
Міністерства освіти і науки (в 2010 р. – 29%, а в 2017 р.–
32%), Національної академії наук України (в 2010 р. – 27%,
в 2017 р. – 28%), Національної академії медичних наук (в
2010 р. – 6%, в 207 р. – 7%), Національної академії аграрних наук (в 2010 р. та 2017 р. по 7%), Міністерства охорони здоров’я (в 2010 р. та 2017 р. по 5%). Схожа ситуація
спостерігається в сфері управління докторантур:
Міністерству освіти і науки підпорядковуються в 2010 р. –
41%, в 2017 р. – 45%, Національній академії наук України
в 2010 р. 24%, в 2017 р. – 23%, Міністерству охорони здоров’я та Національній академії аграрних наук – по 5%, як в
2010 р., так й в 2017 р. [1]
Переважна більшість аспірантів та докторантів навчається за рахунок державного бюджету у 2000 р. за рахунок
державного бюджету навчалося 92% аспірантів, у 2012 р. –
85 %, а у 2017 р. – 66%. За рахунок коштів держбюджету в
2000 р. навчалося 93% докторантів, а в 2017 р. 89%. Можливість оплатити навчання за рахунок коштів юридичних
та фізичних осіб знайшли в 2000 р. 5,0 тис. аспірантів та 114
докторантів, а у 2017 р. 8,4 тис. аспірантів та 183 докторанти. Таким чином, можливо визначити, що кількість аспірантів та докторантів, які навчаються за рахунок недержавних коштів збільшується.
Вікова структура аспірантів та докторантів має суттєві
відмінності. Переважна більшість аспірантів має вік до 30
років в 2000 р. до 70%, а в 2017 р. до 65%. В 2000 р. близько 70% докторантів мали вік 35 років і старші, а в 2017 р. –
76%. Спостерігається тенденція збільшення віку у осіб, які
здобувають науковий ступень.
Очікуваним підсумком навчання в аспірантурі та докторантурі є захист дисертації. Протягом останніх років намітилась тенденція до збільшення питомої ваги тих, хто закінчив
аспірантуру та докторантуру із захистом дисертації: кандидатської – з 16% у 2000р. до 25% – у 2012 р., докторської –
відповідно з 9% до 33%. У 2017 році питома вага осіб, які
захистили кандидатську дисертацію становила 24%, докторську – 28% (рис. 2). Але кількість захищених дисертаційних
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робіт залишається дуже незначною, що сприяє зростанню
інноваційного потенціалу України.
В останні роки виникає низка проблем в системі функціонування аспірантури та докторантури, знижується частка державного фінансування. Зростання кількості аспірантур в непрофільних закладах вищої освіти, в яких немає
відповідних наукових шкіл та спеціалізованих вчених рад
призводить до зниження якості проведення наукових досліджень, а рівень підготовки дисертацій не відповідає
встановленим критеріям. Проблеми виникають вже на етапі вибору тем дисертаційних досліджень, визначення їх
мети, об’єкта і предмета, а також завдань, які необхідно
вирішити в роботі. Тематика досліджень не відповідає сучасним умовам розвитку економіки, не є актуальною для
прикладної та фундаментальної науки, що не може розвивати інноваційний потенціал України. Таким чином, гострою є проблема відсутності наукових результатів.
Значною проблемою також є розробка відповідних
освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії,
які містять значну освітню складову, тоді як доцільно істотно посилювати наукову складову цих програми, якщо
країні необхідні наукові розробки на досить високому рівні, конкурентоспроможні наукові результати, що відповідає інноваційному напрямку розвитку національної економіки. Одним з основних завдань у вирішенні цієї проблеми
є розвиток і державна підтримка вітчизняних наукових
шкіл [2].
Також, погіршується фінансове забезпечення розвитку
підготовки наукових кадрів, знижується рівень фінансування вищої освіти, науки, підвищуються тарифи на комунальні послуги, що призводить до виникнення наукової
еміграції – ряд провідних вітчизняних вчених працюють за
кордоном, створюють валовий внутрішній продукт інших
країн. Держава повинна підтримувати розвиток провідних
наукових шкіл за рахунок їх відповідного фінансування,
тоді можливо отримання відповідних наукових результатів
та їх ефективне використання в економіці, промисловості,
системі державного регулювання.
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Рис. 2 – Динаміка частки осіб, які закінчили аспірантуру
з захистом дисертації [1]

Всі зазначені проблеми, безумовно, негативно позначаються на якості підготовки наукових кадрів в країні. З
метою поліпшення підготовки наукових кадрів, безумовно,
важливим є підвищення якісного рівня підготовки магістрів та бакалаврів, адекватного державного замовлення на
підготовку фахівців високої кваліфікації. Тільки за рахунок
державного регулювання задоволення потреб економіки і
суспільства в висококваліфікованих кадрах можливо вирішити проблеми підготовки наукових кадрів, забезпечити
розвиток наукового та інноваційного потенціалу, провідних наукових шкіл, які ще залишилися в Україні.
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В умовах інтеграції вітчизняного суспільства в міжнародні економічні процеси важливим представляється удосконалення інституційної структури вітчизняної системи
освіти, яке неможливе без визначення відповідних напрямків її розвитку.
Підґрунтям формування напрямків розвитку сучасної
вітчизняної освіти є актуальні Європейські стандарти та
рекомендації щодо внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, які зосереджують увагу на: політиці щодо її
забезпечення; розробці і затвердженні програм; студентоцентрованому навчанні; викладанні та оцінюванні; зарахуванні, досягненнях, визнанні та атестації студентів; викладацькому персоналі; навчальних ресурсах і підтримці студентів; інформаційному менеджменті; публічній інформації; поточному моніторингу і періодичному перегляду програм; циклічному зовнішньому забезпеченні якості [1].
Згідно Паризького комюніке якість вищої освіти це
цінності, що формують основу Європейського простору
вищої освіти (ЄВПО), які складаються з академічної свободи, доброчесності, інституційної автономії за організаційним, фінансовим, кадровим, академічним напрямками;
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участь студентів і академічного персоналу у врядуванні
(колегіальність управління закладом вищої освіти (ЗВО))
[2].
В умовах розповсюдження концепції корпоративної
соціальної відповідальності постає потреба у визначенні
соціальної відповідальності ЗВО, як розглядається як –
сприяння розвитку згуртованого та інклюзивного суспільства через: покращення міжкультурного розуміння; залучення громадськості до проектів соціальної взаємодії; розвиток етичної свідомості; сприяння доступу до вищої освіти (ВО) протягом життя [3].
Забезпечення якості ВО ґрунтується на: довірі, прогресі у запровадженні Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти у
національні та інституційні практики; сприянні використанню європейського підходу до забезпечення якості спільних програм; розвитку бази даних результатів зовнішнього контролю якості [3].
Важливого значення в умовах сьогодення набуває розвиток мобільності і визнання кваліфікацій. Особливо це
стосується: автоматичного визнання порівнюваних кваліфікацій задля доступу до подальшого навчання і ринку
праці; повного запровадження Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної систем (ЄКТС) відповідно до
Довідника користувача 2015; виконання Лісабонської конвенції щодо визнання кваліфікацій (особливо щодо біженців, переміщених осіб); прозорі процедури визнання кваліфікацій (цифрові рішення), попереднього навчання та періодів навчання [4].
При цьому важливим представляється набуття вітчизняними закладами освіти певного рівня автономії. Головними параметрами для оцінювання складових університетської автономії є організаційна фінансова, кадрова та академічна складові.
До організаційної автономії відносяться: процедури
для обрання виконавчого керівника, критерії для обрання
виконавчого керівника, звільнення виконавчого керівника,
терміни перебування на посаді виконавчого керівника,
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включення та відбір зовнішніх членів до керуючих органів,
компетенція створювати юридичну особу.
Фінансова автономія зосереджує увагу на: термінах і
типах державного фінансування; компетенціях щодо збереження надлишків; компетенціях стосовно запозичення
коштів; компетенціях щодо володіння будівлями; компетенціях щодо нарахування плати за навчання для національних студентів і студентів з країн ЄС; компетенціях щодо
нарахування плати за навчання для студентів з країн поза
ЄС.
Кадрова автономія ґрунтується на: компетенціях щодо
прийняття рішень щодо процедур найму (керівного академічного та адміністративного персоналу); компетенція щодо прийняття рішень щодо заробітних плат (керівного академічного та адміністративного персоналу); компетенція
щодо прийняття рішень щодо звільнення (керівного академічного та адміністративного персоналу); компетенціях
щодо прийняття рішення стосовно заохочення, просування
по службі (керівного академічного та адміністративного
персоналу).
Академічна автономія включає компетенції щодо:
прийняття рішення стосовно загальної кількості студентів;
прийняття студентів; початку програми; припинення програми; обирання мови навчання; обирання механізму та
провайдерів забезпечення якості; визначення контенту
ступеневих програм.
Згідно рішень Паризького комюніке інновації у навчанні та викладанні повинні зосереджуватися на: окремому вимірі ЄПВО; застосуванні інноваційних та інклюзивних практик; Європейському форумі з викладання та навчання; розвитку ініціатив, що базуються на кращих практиках; студентоцентрованому навчанні та відкритості освіти у контексті концепції навчання впродовж життя; підтримці ЯВО (інституційні стратегії, міждисциплінарні ОП,
дуальне навчання, інтеграція ВО); діджиталізації (цифрова
та змішана освіта, відповідні компетентності у студентів і
персоналу, відповідні освітні дослідження та прогнозування); просуванні в академічній кар'єрі, яке повинно базуватися на: успішних дослідженнях та якісному викладанні;
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підтримці інституційних, національних та європейських
ініціатив (професійний розвиток викладачів, визнання якісного та інноваційного викладання) [3].
Отже головними тенденціями розвитку викладання і
навчання у вищій освіті є:
- інтернаціоналізація навчання: мобільність студентів і
персоналу; міжнародна співпраця; міжнародні студенти;
міжнародна дослідницька співпраця; викладання англійською мовою; міжнародний персонал;
- Е-навчання (комп'ютерні класи; Wi-Fi; он-лайн бібліотека; он-лайн курси; студентський портал; соціальні медіа
для комунікації; персоніфікований навчальний портал; депозитарії; е-портфоліо; он-лайн іспити та тести; MOOCs;
tablet computing; games, gamification; learning analytics; 3D
printing and wearable technologies);
- зміна концепції викладання (результати навчання і
НРК; баланс між викладанням і дослідженнями; залучення
зовнішніх стейкхолдерів; вимоги до викладацького персоналу);
- удосконалення навчального середовища (розвиток
бібліотек і навчальних ресурсних центрів; наукові і комп'ютерні лабораторії; адаптація навчальних аудиторії для
урізноманітнення підходів до викладання; зони для інтерактивної взаємодії та командної роботи);
- розроблення та імплементація інституційних політик
та стратегій [2, 3].
Таким чином, згідно актуальним стандартам з якості
система забезпечення якості освітньої діяльності повинна
включати:
- стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;
- розподіл повноважень та відповідальності щодо забезпечення якості між усіма учасниками освітнього процесу;
- систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
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- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання науково-педагогічної (педагогічної) діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників;
- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної
роботи здобувачів освіти;
- забезпечення наявності інформаційних систем для
ефективного управління закладом освіти;
- інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або внутрішніми документами закладу
освіти.
Окрім того, періодично необхідно здійснювати внутрішні перевірки якості, управління реєстрацією даних про
якість, підготовку кадрів, коректуючі й застережливі дії.
Список літератури:
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КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ЯК НОВИЙ НАПРЯМ
ТВОРЧОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Чаплигіна Т. – студентка, I курс, гр. ТХ-1-18,
спец. «Харчові технології»
Безпала С. – студентка, I курс, гр. ТХ-1-18,
спец. «Харчові технології»
Нечепуренко К.Б. – канд. техн. наук
спеціаліст ІІ категорії, викладач,
завідувач кафедри харчових технологій
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
Харків, Україна

Розглядаючи нові напрями та тенденції у високохудожньому декоруванні солодких трав та кондитерських виробів, першим приходить цукрова флористика, тобто солодкі квіти з мастики. Перш за все треба визначити інструменти і матеріали для створення цукрових шедеврів.
Слід сказати, що без спеціальних інструментів виготовити якісні квіти з цукру неможливо. Шукати останні потрібно в спеціалізованих магазинах для кондитерів, для базової підготовки потрібно мати: дошку для розкочування
мастики, пластикову/дерев’яну качалку, гумової подушечки для додання форми пелюсткам, різаки для формування,
харчові барвники та пензлі, а також флористичну стрічку
для скріплення квітів і листя, флористичні дроти.
Поступово спеціалісту слід запастись вирубками пелюсток і листя різних форм і кольорів. Проте, краще розібрати «на запчастини» живу квітку, що сподобалася і залити
гумовою формою для подальшого використання заготівки,
як молду.На перших порах вчитися ліплення квітів варто з
покупної мастики. І тільки коли руки стануть досить спритними, можна переходити на саморобну. Починати оволодіння базовими навичками краще з виготовлення простих
квітів, що складаються всього з декількох деталей, наприклад – з суцвіть запашного горошку.
Для забарвлення цукрових квітів використовують два
види харчових барвників – гелеві і порошкові (їх ще називають кольоровою пудрою або пилком). Гелеві додають в
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мастику для додання загального тону виробу. Готові деталі
квітки перед складанням підфарбовують сухими фарбами,
надаючи максимальну схожість з його натуральним аналогом [1].
Склад мастики, з якої виготовляють цукрові квіти для
торта, сильно відрізняється від тієї, з якої ліплять різноманітні фігурки або обтягують сам торт. Ця мастика повинна
бути дуже еластичною, тонко розгойдуватися, досить швидко застигати і добре тримати форму. Існує величезна кількість рецептів. Варто спробувати кілька, щоб підібрати
для себе найбільш комфортний в роботі [2].
Саме цукрова флористика стоїть на кордоні професії
та хобі, що приносить достатній прибуток. Цікаво, що і історія у цього напряму ліплення смачно-квіткова.
Перші квіти з цукрової мастики з’явилися в Англії у
кінці 19 століття. Їх, як і фігурки з шоколаду, вигадали
кондитери, яким до цього доводилося прикрашати торти
для палацових заходів живою рослинністю з клумб. Натуральні букети швидко в’яли, до того ж, деякі квіти були
отруйні, що загрожувало майстрам звинуваченням в спробі
отруєння важливих персон. Так і знайшли вихід із ситуації,
який швидко переріс в ціле мистецтво.
У 1981 році англійські шанувальники цукрової флористики об’єдналися в першу в країні Британську гільдію
майстрів. У сучасній Великобританії, мабуть, найвідомішим представником гільдії є кондитер Алан Данн. Його
майстер-класи сьогодні користуються величезною популярністю по всьому світу. Почасти, завдяки йому солодке
мистецтво перетворилося в окреме модне хобі [3].
При першому погляді на майстерно зроблені букети
може здатися, що це захоплення вимагає наявності якихось
спеціальних художніх знань і навичок. Але це глибока помилка. Не дивлячись на те, що витончені вироби схожі на
маленькі шедеври талановитого скульптора, цілком реально зробити квіти з цукрової мастики своїми руками. Правда, доведеться запастися терпінням, спеціальними інструментами і матеріалами, а також уважно переглянути кілька
майстер-класів від професіоналів.
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В даний час європейське квіткове аранжування має три
напрямки, які визнають провідні майстри в цьому мистецтві – Грегором Лершем, Деніелом Остом: декоративний,
вегетативний, формо-лінійний [4].
Пітер Асман виокремлював чотири напрямки. Крім
вищезгаданих трьох, був ще – паралельний. Згодом цей
напрямок перенесли в категорію розміщення ліній рослинного матеріалу. Особливий напрямок флористики– це креативна флористика, основною відмінністю є вишуканість
та оригінальних ідей. Також виділяють новий напрям керамічна флористика [3].
Композиція з квітів – це завжди складна творча і технічна робота флористів. В композиції треба передати квітами якусь ідею або ж тему, відтворити подію. Одночасно
треба зібрати і скласти квіти в композицію в такий спосіб,
в який у природі вони практично ніколи не ростуть і не сусідують одне з одним. Лише за такої умови флористична
композиція проявить свою красу і стане самостійною окрасою [5].
Збирають композиції з цукрових квітів, як кажуть
флористи, на стеблах, або за допомогою піафлора (флористична губка). В будь-якому випадку квіти для композиції
мають відрізнятися стійкістю при транспортуванні, а при
правильному догляді квіткова композиція може простояти
до 10 років, хоча зазвичай це 3…4 місяці. Адже вплив вологи, перепаду температур, механічного пошкодження та
протягів знищують красу органомічності.
Цукрові квіти можна декоративно розставлювати, втикати у композиції, нанизувати, нашаровувати, заплітати та
зв'язувати у вузол та багато іншого, на що вистачить фантазії.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ІННОВАЦІЇ В ОЦІНЦІ
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кафедри маркетингу та торговельного підприємництва
Афанасьєва В.А. – канд. техн. наук. доцент
кафедри маркетингу та торговельного підприємництва,
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Харків, Україна

Посилення конкуренції на внутрішньому у та зовнішньом ринках вимагає від підприємств значного рівня конкурентоспроможності, що напряму залежить від професійного рівня підготовки фахівців, які повинні мати як теоретичну, так і практичну підготовку, володіти й компетентно
використовувати свої знання на практиці.
Останнім часом активно обговорюються можливості
компетентносного підходу в сучасній освіті, мета якої є
підготовка кваліфікованих фахівців з широкого спектру
спеціальностей та спеціалізацій, що повною мірою стосується і студентів, які навчаються за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань
07 «Управління та адміністрування», і безперервність навчання до кінця службової кар’єри. Враховуючи той факт,
що в Україні відбуваються значні зміни в підприємницькій
діяльності, актуальною є проблема вдосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців.
Така установка зумовлена об’єктивними освітніми тенденціями, що склалися останнім часом у трансформаційному суспільстві, до яких належать: посилення ролі підприємництва у світі і його професіоналізації; безперервність
освіти та її безпосередній зв’язок з потребами підприємств
торгівлі, митних організацій.
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Окреслені тенденції поставлені на порядок денний для
вирішення ряду проблем, пов’язаних із забезпеченням адекватності змісту, структури, форм і тривалості підготовки
фахівців вимогам економіки.
По-перше, вимагається забезпеченість фундаментальної теоретико-методологічної підготовки майбутніх фахівців, що реалізується програмами лекційних курсів.
По-друге, потрібне забезпечення практичної підготовки, що підтверджується лабораторними, практичними, семінарськими заняттями, контрольованою самостійною роботою студентів і особливо виробничою практикою.
Практика здобувачі вищої освіти є обов’язковою складовою підготовки фахівців за відповідними напрямами,
спеціальностями і планомірною, цілеспрямованою діяльністю щодо поглибленого здобуття студентами теоретичних
знань та набуття практичних навичок з обраного фаху на
різних етапах навчання.
Метою практики є закріплення і розвиток знань, умінь
і навичок, набутих студентами під час навчання, та формування компетенцій і компетентності майбутнього фахівця.
Залежно від напряму підготовки (спеціальності,
спеціалізації) студентів основними видами практики можуть бути:
- навчальна практика (екскурсійна, ознайомлювальна,
мовленнєва тощо);
- виробнича практика (технологічна, експлуатаційна,
конструкторська, педагогічна, лікувальна, економічна,
юридична, науково-дослідна, організаційно-управлінська,
обліково-аналітична, з фаху тощо). Різновидом виробничої
практики є переддипломна практика.
Відповідно до робочих планів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» в ХТЕІ
КНТЕУ проводяться такі види виробничих практик: товарознавчо-технологічна
(4
семестр);
товарознавчаорганізаційна (6 семестр); комплексна (8 семестр); переддипломна (11 семестр).
Особлива увага приділяється переддипломній практикці, яка є завершальним етапом підготовки здобувача вищої освіти до виконання випускної каліфікаційної роботи.

236

«Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку»

Цей вид практики враховує специфіку сфер майбутньої
професійної діяльності студентів і проводиться на підприємствах різних форм власності, в структурних підрозділах і
територіальних органах Державної фіскальної служби
України та інших установах.
Система практичної підготовки, а саме виробничі
практики, формує: навички та вміння системного та порівняльного аналізу; дослідницькі навички; вміння працювати
самостійно; навички використання технічних засобів, що
пов’язані з обробкою і управлінням інформації; соціальну
взаємодію та міжособистісну комунікацію; розвиток критичного мислення та організаційно-управлінських здібностей.
Тому головною темою в системі освітніх технологій
стають інноваційні розробки щодо організації практик. Безумовно, принципи організації практик повинні бути зорієнтовані на спадкоємність методичного досвіду, містити
елементи новизни і відображати існуючі потреби реальних
підприємств (організацій).
Система практики повинна орієнтуватися на інваріантність: її видів, сфер реалізації, цілей, змісту, методів оцінки результатів практик. Інноваційним в організації практики є саме підбір методів оцінки різних видів виробничих
практик. До таких методів оцінювання належать: метод
«портфоліо»; рейтингова система оцінювання; система
комплексної критеріальної оцінки; метод самооцінки; метод взаємооцінки. Такі методи оцінювання результатів виробничих практик дозволяють студентам навчитися вирішувати професійні завдання з використанням знань у сфері
академічної підготовки і творчого підходу до їхнього вирішення.
Список літератури:
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