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Учасники Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів, 

аспірантів, здобувачів та фахівців-практиків «Інновації у вітчизняній освіті: надбання 

та стратегічні перспективи розвитку» відзначають, що вона проходить уже вчетверте 

в рамках узагальнюючої теми коледжу «Наукова робота молоді – ефективна 

освіта, сильне суспільство». 

На пленарному засіданні та робочих секціях, у своїх тезах та доповідях 

учасники конференції висловили думку, що саме участь молоді, студентства в 

науковій роботі розвиває їх творчі здібності в різних формах професійної діяльності, 

спонукає прагнення до поглиблення знань, генерує аналітичні, прогностичні, 

комунікативні уміння, професійні та особисті якості, які й формують кваліфікованого, 

конкурентоспроможного фахівця, затребуваного на ринку праці, адаптованого до 

високих європейських стандартів. 

Наукова робота студентів, аспірантів, молодих учених є продовженням і 

поглибленням освітнього процесу і організовується з метою забезпечення єдності 

навчального, наукового та виховного процесу за допомогою посилення дослідницької 

складової і залучення молоді до наукових доробок. 

Сьогодні у науковому середовищі відбувається багато змін, які дадуть 

можливість реалізувати значний творчий потенціал, впроваджувати якісні інноваційні 

освітянські проекти, що варті серйозної уваги. 

Науковці, викладачі, аспіранти, здобувачі та фахівці-практики на пленарному 

та секційних засіданнях обговорили та висвітлили актуальні питання 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. 

Конференція дала можливість обговорити основні найсучасніші освітні тренди 

світового простору, поділитись досвідом, почути думки вчених і практиків про 

досягнення та шляхи розвитку вищої освіти України й зарубіжжя. Учасники прийшли 

до висновку, що роль освіти підвищується, бо саме знання мають здатність 

збільшуватись і поглиблюватись, а освіта передає знання наступному поколінню і 

цим забезпечує його прогресивний розвиток. 

Саме через це першочерговою глобальною та національною ціллю сталого 

розвитку є «забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення 

можливості навчання впродовж всього життя», бо знання залишаються тим ресурсом, 

що набуває значення не лише як рівень інтелектуальних можливостей, а як і 

економічний ресурс, що стає базисом і засобом створення та впровадження інновацій. 

У результаті якісної освіти можна сподіватися на підвищення інтелектуального 

потенціалу людства. 

У зв’язку з переходом України до інформаційного суспільства, в якому 

інформація використовується як стратегічний ресурс, виникає потреба створення 

відповідної освітньої системи, орієнтованої на систему цінностей і пріоритетів 

інформаційного суспільства та використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у формуванні особистості. 

Саме за такими напрямами, які використали учасники конференції у своїх 

працях, і будується освіта України майбутнього. Вони зробили наголос на 

необхідності враховувати реалії світового освітнього простору, в якому найбільш 

ефективно могли б реалізовуватись інтереси окремої особистості, національні 



потреби країни та здійснюватися спільні пошуки вирішення завдань, що мають 

життєво важливе значення в цілому. 

Науково-практична конференція дала змогу її учасникам поділитися знаннями і 

досвідом щодо аналізу вирішення проблем вищої освіти та визначити шляхи 

інтеграції кожного студента в сучасне суспільство. 

Вона стала 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’єднала 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. 

Виступи учасників конференції свідчили про широкий спектр наукових 

інтересів учасників конференції і відображали 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, учасники конференції 

професійно обговорили актуальні освітянські проблеми і спрямували свою роботу на 

позитивні результати. 

Учасниками конференції були розглянуті такі основні ідеї: 

- інноваційність освітнього процесу в умовах інформатизації суспільства; 

- проблеми впровадження дистанційного навчання на основі е-learning в 

систему освіти України; 

- особливості інноваційного розвитку в сучасних соціально-економічних 

умовах; 

- використання інтерактивних дощок для підвищення ефективності організації 

навчального процесу; 

- інтерактивне навчання як каталізатор розвитку освіти в Україні; 

- розвиток інноваційних підходів у харчовій галузі, що сприяють 

впровадженню інноваційних технологій функціональних харчових продуктів; 

- розробка та дослідження продуктів збагачених білково-мінеральними 

добавками; 

- аналіз проблем якості і безпеки продуктів із заданими властивостями; 

розробці і впровадженню в практику науково-обгрунтованих рекомендацій з 

харчування людини; 

- дослідженню фальсифікації продуктів на споживчому ринку Харкова; 

- впровадженню інноваційних перспектив розвитку харчових виробництв та 

ресторанного господарства; 



- особливості регулювання фінансування освіти у країнах Європейського 

Союзу та вплив позабюджетного фінансування на практичну підготовку майбутніх 

спеціалістів; 

- висока роль майстра виробничого навчання у формуванні компетенцій 

випускників; 

- проблеми підготовки наукових кадрів та напрями розвитку наукового та 

інноваційного потенціалу; 

- набуття вітчизняними закладами освіти певного рівня організаційної, 

фінансової, кадрової та академічної автономії та виявлені основні тенденції 

удосконалення викладання і навчання у вищий школі; 

- основні напрями творчої майстерності майбутніх фахівців-технологів; 

- науково-методичні інновації в оцінці виробничої практики; 

- проблеми формування професійних навичок у майбутніх фахівців готельно-

ресторанного бізнесу; 

- популяризації національної традиційної української кухні, як всередині 

держави так і на міжнародному рівні; 

- сутність поняття модернізації вищої економічної освіти; 

- формування консультаційних компетентностей майбутніх економістів як 

важливого напряму модернізації; 

- пріоритетні освітні інновації у закладах вищої економічної освіти таких як 

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. 

Результатом роботи науково-практичної конференції є внесення 

наступних пропозицій: 

- формування конкурентоспроможних фахівців в умовах соціокультурних 

контекстів інформаційного суспільства; 

- впровадження інноваційних методів навчання в навчально-виховному 

процесі; 

- необхідність інтерактивної взаємодії викладача зі студентами за допомогою 

інформаційних комунікаційних мереж, що відіграє велику роль в модернізації освіти; 

- забезпечення глобальної комп’ютерної мережі освіти й науки, оскільки саме 

комп’ютер дає змогу отримувати навчальний матеріал, є водночас і бібліотекою, і 

центром довідкової інформації, і комунікативним центром, що робить його одним з 

учасників реалізації програми безперервної освіти в Україні; 

- збереження та розвиток національної туристичної спадщини з залученням 

молодіжного ресурсу та інновінгу в туризмі; 

- підвищення престижності наукової діяльності з напрямів: формування 

поведінки майбутніх фахівців готельно-ресторанного бізнесу; інноваційного 

управління у ресторанній галузі; 

- впровадження передового досвіду роботи в галузі охорони праці по розробці 

заходів, спрямованих на запобігання випадків виробничого травматизму серед 

працівників та студентів; 

- впровадження інноваційних педагогічних методик, які засновані на 

інтерактивності та максимальній наближеності до реальної професійної діяльності у 

сфері економіки, управління та адміністрування; 



- використання імітаційних технологій в ігровій та дискусійній формах, кейс-

методів, комп’ютерного моделювання, технологій колективно-групового навчання, 

технологій ситуативного моделювання, технологій опрацювання дискусійних питань; 

проектних технологій, технологій диференційованого навчання тощо; 

- пошук нових методів навчання і оцінка їх ефективності; 

- в процесі навчання для сучасних студентів змінюється роль викладача, який 

сприймається не стільки як джерело інформації, а виступає як наставник, ментор, 

куратор, модератор та контролер, який  направляє і надихає студентів; 

- необхідність формування у майбутніх спеціалістів професійного мислення, 

мобільності та адаптивності, що досягається за рахунок зміни ролі самостійної роботи 

студентів в процесі навчання; 

- застосування так званих кейсових технологій, однією з яких є SCRUM – 

метод, який широко використовується в IT – сфері і представляє собою  набір 

принципів, цінностей, ритуалів, артефактів, заснованих на скрайбінгу і скрапбукінгу; 

- підготовка майбутніх фахівців галузі економіки, управління та 

адміністрування, формування в них консультаційних компетентностей та підготовка 

студентів до ефективного здійснення консультування-функції, що дозволить суттєво 

підвищити їх професійний рівень та забезпечити їх ефективну зайнятість на ринку 

праці; 

- більш активне залучення до наукової роботи студентської аудиторії, яка 

навчається за економічними спеціальностями; 

- використання успішного досвіду функціонування світових освітніх систем, 

який дозволяє в рамках навчального процесу адаптувати загальнотеоретичну та 

загальнопрофесійну підготовку майбутніх фахівців до перспективних напрямів 

інноваційного виробництва; 

- більш активне залучення бакалаврів та магістрів до науково-дослідницької 

роботи з метою поліпшення підготовки наукових кадрів; 

- використання нових напрямів та тенденцій у високохудожньому декоруванні 

солодких страв та кондитерських виробів; 

- розробка та дослідження харчових продуктів з використанням білково-

мінеральних добавок; 

- підвищення престижності наукової діяльності з напрямків: аналіз проблем 

якості і безпеки продуктів із заданими властивостями; розробка і впровадження в 

практику науковообгрунтованих рекомендацій з харчування людини; дослідження 

фальсифікованих продуктів на споживчому ринку Харкова. 

- активне залучення до наукової роботи студентів, що навчаються за 

спеціальністю «Харчові технології», з метою формування у них власної, креативної, 

наукової думки з питань розвитку інноваційних технологій функціональних харчових 

продуктів; 

- впровадження у навчання студентів інноваційних методів викладання 

матеріалу – як важливого чинника підготовки сучасного фахівця-технолога. 

Була почута і підтримана кожна наукова думка, вироблені нові ідеї, почуті нові 

ініціативи, які дадуть змогу змінити і підняти на високий рівень освітньо-виховний 

процес. 

Учасники конференції підкреслюють високий професійний рівень організації 

та проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації у вітчизняній 

освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку» на базі ХТЕК КНТЕУ. 
 


