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ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ПРОЄКТНИХ КОМАНД

Складність, динамічність та різноманітність завдань, що постають перед
підприємствами й організаціями, зростання конкуренції у сферах виробництва
й послуг зумовлюють появу нових форм ведення бізнесу. Це форми
командної роботи над проєктами, що передбачають об’єднання людських
ресурсів, забезпечення їхньої згуртованості та взаємопідтримки під час
розв’язання різного роду професійних завдань. Стрімкий розвиток
інформаційних технологій і комп’ютерних комунікацій з одночасним
зростанням чисельності проєктів, покликаних виробляти якісно нові
продукти й послуги, зактуалізував формування віртуальних проектних
команд. З погляду історичної ретроспективи така бізнес-структура, як віртуальна
проєктна команда з’явилася в суспільному просторі відносно недавно
і набула широкої популярності на початку ХХІ століття. Між тим варто
наголосити, що концептуальне підґрунтя віртуальних проєктних команд
було обґрунтовано раніше, і базувалося на трьох ключових тенденціях,
характерних для кінця ХХ ст.
Перша тенденція пов’язана зі зміною організаційних структур. Протягом
другої половини XX ст. організаційні структури еволюціонували від ієрархічних
бюрократичних до адаптивних матричних і проєктних організацій, а в останні
десятиліття – до децентралізованих мереж. Характерною рисою нових
організаційних видів і форм стала адаптивність. Одними з перших цей
напрям почали досліджувати Е. Тоффлер і Дж. Бірн. Е. Тоффлер у праці
«Адаптивна корпорація» писав: «Організаційна форма найбільш ефективна,
якщо будується не за бюрократичним принципом, а за принципом адхократії,
коли кожен організаційний компонент є модулем, створеним для вирішення
одного конкретного завдання, і взаємодіє з багатьма іншими по горизонталі,
а не тільки згідно з вертикальною ієрархією» [4, с. 460].
Друга тенденція пов’язана з бурхливим розвитком міжфірмової кооперації
та поширенням мережевих структур. Згідно з загальноприйнятим підходом,
мережева організація є сукупністю взаємодіючих фірм, що об’єднують різні
ресурси й види діяльності для надання різноманітних продуктів (товарів або
послуг) певного сегменту ринку. Керуюча компанія (або брокер) управляє
взаємодією учасників мережі, підпорядковуючи їхню діяльність досягненню
спільної мети. Така компанія може не тільки миттєво реагувати на зміни
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ринку, але й передбачати нові потреби споживачів, викидаючи на ринок
десятки й сотні нових продуктів. Ці можливості не вимагають значних
інвестицій і досягаються за рахунок миттєво створюваних партнерств і альянсів,
приєднання нових членів мережі. Тому на високодинамічних ринках
структура повинна бути мережевою, тобто такою, що складається з легко
замінних модулів [2, с. 135]. Вимоги до швидкості впровадження інновацій
спонукали до розвитку методів управління проєктами, шо в свою чергу –
до формування нових команд. Саме мережеві структури стали основою
та праобразом віртуальних команд.
Третя тенденція – прорив у сфері інформаційних технологій і розповсюдження
Інтернету. Це дозволило мережевим організаціям перевести бізнес-процеси
у віртуальну реальність, що й зумовило появу віртуальних команд і віртуальних
організацій. Використання інформаційних технологій значно збільшило
швидкість передачі інформації, її обсяг і вплив, та уможливило створення
«інформаційного простору», що став ключовою складовою корпоративної
культури віртуальних команд [1].
Останнє десятиліття ХХ ст. – початок ХХІ ст. ознаменувалося зростанням
інтересу науковців до цього феномена. Зокрема, В. Давідов, М. Мелоун,
Р. Греніер, Й. Метес Й. Палмер та ін. схарактеризовали структуру й особливості
функціонування віртуальних команд. С. Бернетт, М. Бойсот, Дж. Ліпнак,
П. Джексон звернули увагу на їхню взаємозалежність від розвитку
технологій в галузі зв’язку. У працях таких зарубіжних авторів, як С. Голдмен,
Х. Горансон, Х. Феррант), Е. Пенроуз представлено дослідження віртуальних
команд у складі віртуальних організацій як нового типу бізнес-структур,
що виникли на основі мережевих технологій. Згодом ці ідеї розгорнули
К. Хубе), П. Коллін), Дж. Франк), Дж. Берн та ін., які розглядали віртуальні
команди з позиції веб-організацій. На думку М. Уорнера та М. Вітцеля
віртуальні команди є логічним завершенням сучасних тенденцій в бізнесстратегіях з упровадження інновацій [4].
Ці тимчасові гнучкі структури створюються для того, щоб швидко
вносити зміни в бізнес-процеси підприємства й суттєво скорочувати час для
досягнення результату. Перед ними ставляться конкретні завдання,
пов’язані з розробленням нового продукту чи послуги, обумовлюються
терміни й надаються необхідні ресурси. В таких умовах віртуальні проєктні
команди можуть діяти абсолютно самостійно, звітуючи лише про етапи
просування до зазначеної мети, й представляючи результати роботи.
Технологія формування й розвитку проєктної командної структури
передбачає сукупність мети, змісту, методів і засобів, що забезпечують
процес цілеспрямованого вибудовування колективної взаємодії людей для
своєчасного досягнення запланованих результатів і ефективного використання
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потенціалу кожного учасника. Віртуальні команди дозволяють компаніям
наймати найталановитіших фахівців, не завдаючи їм при цьому незручностей
і не змінюючи їхнє місце проживання. Однак формування віртуальної проєктної
команди є досить складним процесом, що вимагає високої управлінської
компетентності, й для його здійснення необхідні кваліфіковані керівники,
серед яких ключовою особою є проєкт-менеджер. Його основне завдання
полягає в такому підборі фахівців й подальшому управлінні ними, який
забезпечить відповідність кількісного і якісного складу команди цілям
і вимогам проєкту, ефективну командну роботу з виконання завдань
проєкту, формування єдиної внутрішньопроєктної культури й командного
духу. Відтак перспективою подальшого дослідження є аналіз процесу
формування й розвитку віртуальної проєктної команди та особливостей
управління нею.
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ РОБОТИ З УЧНЯМИ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В КЛАСІ ФОРТЕПІАНО
Дана робота є продовженням розпочатої минулого року теми використання
дистанційних занять в класі фортепіано з учнями з особливими освітніми
потребами (далі ‒ учні з ООП).
За цей час проблема необхідності забезпечення доступності мистецької
освіти в умовах неможливості проведення занять у традиційних формах
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несподівано стала значно ширшою. Вона торкнулась не лише учнів з ООП.
Власне, досвід, набутий нами раніше внаслідок вимушеного обмеження
в пересуванні деяких категорій учнів, став у нагоді під час пандемії, що охопила
весь світ і призвела до масового переходу до організації дистанційних форм
навчання.
Поняття «інклюзивне навчання», «інклюзивне освітнє середовище»,
«особа з особливими освітніми потребами» сформульовані в ч.1 ст.1 Закону
України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII зі змінами [1],
та конкретизовані у «Концепції інклюзивної мистецької освіти», затвердженій
Наказом Міністерства культури, молоді та спорту України від 27 січня
2020 року № 339 [2].
Саме в цьому документі, у п.1 розділу ІІІ «Напрями реалізації концепції»,
зазначено: «Учні мистецьких шкіл та коледжів користуються різними
формами навчання, у тому числі дистанційною» [2]. В Інтернеті давно існує
практика проведення дистанційних занять, але вона довгий час засуджувалась
консервативно налаштованою частиною педагогічної спільноти. І саме для
цієї категорії викладачів не тільки можливість, а навіть беззаперечна
необхідність застосування такої форми роботи стала справжнім шоком.
Звичайно, безпосередній емоційний та фізичний контакт між учнем
та викладачем, який виникає під час традиційних індивідуальних занять
в класі фортепіано, надзвичайно важко встановити та зберегти при
посередництві технічних засобів навчання. Найбільше проблем виникає
в роботі з учнями – початківцями, які лише починають оволодівати прийомами
організації ігрового апарату.
Відмова від проведення дистанційного заняття під приводом
«неефективності» та «непрофесійності» ховає страх оволодіння новітніми
технологіями та небажання з боку викладача пошуку нетрадиційних методів
пояснення матеріалу. Не можна також забувати, що кожне слово та жест
викладача можуть бути зафіксовані, збережені та оприлюднені, а це викликає
певну напругу. Але треба не побоюватись можливого запису уроків,
а навпаки, використовувати цю можливість як додатковий метод організації
подальших самостійних домашніх занять учня.
Так склалось, що за роки педагогічної практики у нас був досвід роботи
з учнями з ООП різних категорій. Вперше практику проведення занять
дистанційно довелось при заняттях з дівчиною з прогресуючим розсіяним
склерозом. На сьогодні це важке ауто імунне захворювання є невиліковним
Коли хвороба почала прогресувати, і внаслідок об’єктивних причин дівчина
не могла приїжджати до школи, ми розпочали заняття на відстані.
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Були організовані заняття через інтернет з використанням програми
«Skype». Завдяки батькам учениці, які повністю підтримувати її бажання
навчатись та розуміли ефект подібної арт-терапії, біля інструменту в кімнаті
учениці було встановлено комп’ютер, до якого підключили web-камеру,
мікрофон та колонки.
Важливим є спосіб розташування камери. Її було встановлено збоку
таким чином, щоб можна було бачити руки учениці та її корпус в цілому
приблизно так, як бачить викладач, коли сидить поруч. Це важливо,
оскільки при встановленні камери зверху викладач контролює виключно
положення рук учня на клавіатурі, а це не дозволяє вчасно помітити спазми
м’язів, які часто виникають у цієї категорії учнів.
В свою чергу web-камера, під’єднана до комп’ютера викладача, інколи
розташовувалась збоку для зорового контакту та полегшення спілкування,
а інколи – зверху клавіатури, коли важливим був безпосередній показ.
Головне при цьому – правильно зорієнтувати камеру в просторі, щоб вона
не давала дзеркального відображення. Wi-Fi ми не використовували, бо він
значно погіршував якість зв’язку.
Інший підхід вперше було застосовано під час вимушених дистанційних
занять з учнем з тотальною втратою зору. Оскільки він все одно не міг
бачити викладача, а фінансові можливості сім’ї були надзвичайно обмежені
– ми використовували звичайний відео зв’язок Viber у телефоні мами учня.
Вона розташовувала телефон таким чином, щоб викладач міг бачити
дитину, а йому при цьому було добре чути голос викладача та звук
інструменту.
Коли дистанційні заняття стали масовим явищем під час довготривалого
карантину, викликаного пандемією коронавірусу, один з учнів запропонував
використовувати прилад, що надійно фіксує мобільний телефон або
невеликий планшет у довільному положенні. Це стійка-штатив з додатковою
кільцевою підсвіткою, яку зазвичай використовують відео-блогери. Завдяки
ньому одночасно можна підключити звичайну та фронтальну камери
телефона, розташувати телефон у зручному положенні між обличчям
викладача (учня) та клавіатурою інструмента. Таким чином можна
повноцінно спілкуватись та за необхідності використовувати традиційний
«показ» без необхідності постійно ризикувати тим, що телефон впаде.
Звичайно, у межах коротких тез неможливо повноцінно розкрити
багатогранну проблему організації дистанційних занять в класі фортепіано.
Але досвід практичної роботи останнього року довів, що це можливо і має
право на існування.
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ФОРМАТ МІКРОНАВЧАННЯ В УМОВАХ ОНЛАЙН-ОСВІТИ
Реалізація у закладах передвищої фахової освіти дистанційного навчання,
інтерес до якого в умовах пандемії значно зріс, виявило потребу у високій
професійній майстерності викладача, особливих уміннях педагогічної
комунікації. Комп’ютерна комунікація дає широкий доступ до інформації,
забезпечує можливість використання педагогом в освітньому процесі всього
обсягу знань, доступних сучасному інформаційному суспільству.
Інтерактивна взаємодія викладачів і здобувачів освіти, самостійна робота
з матеріалами та інформаційними ресурсами не виключає вплив педагога.
Однак його роль суттєво розширюється, у порівнянні з традиційною.
Своєрідність дистанційного навчання, у першу чергу, виявляється
у цілісному, комплексному підході до предмета навчання, який розкривається
через дослідження його складових. Відбувається постійна взаємодія
кожного учасника освітнього процесу зі всією мережею, що поширює
можливості особистісного розвитку, впливу на інші суб’єкти.
Особливість взаємодії учасників освітнього процесу у форматі дистанційної
освіти полягає у наступному 1:
− інформація у процесі спілкування не тільки передається, але
й формується, уточнюється;
− вербальне спілкування реалізується у форматах фактичного,
інформаційного, дискутивного діалогу;
− вербальне мовлення доповнюється невербальними засобами спілкування
(паралінгвістичними: фонаційними, кінесичними; екстралінгвістичними;
проксемічними; візуальними);
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−
−

інтерактивне спілкування виявляється у процесі спільної діяльності;
налагодження спілкування можливе за умови взаємопорозуміння,
бажання співпрацювати.
Взаємодія з освітньою інформацією і віддаленими учасниками (джерелами
інформації) сприяє розвитку універсальних умінь діяльності у дистанційному
форматі.
Кожна форма дистанційної комунікації має свою специфіку і вимагає
певних освітніх умов її організації, пошуку засобів та технологій.
Ефективним способом доставки контенту невеликими, конкретними дозами
і навчання здобувачів освіти з контролем є мікронавчання. Лекцію,
підручник чи будь-який інший матеріал викладач ділить на логічні блоки,
чергує з тестами, питаннями, завданнями для самоперевірки.
Навчання частинами дає змогу здобувачам освіти швидко і легко
засвоювати складний і великий за обсягом матеріал, а виділення головного
питання концентрує увагу.
Особливостями мікронавчання є: стислість (модуль скорочений
і фокусується на єдиній меті), націленість на конкретну проблему,
автономність (кожний блок є самодостатнім і не потребує допоміжних
матеріалів), різноманітність форматів навчання для підвищення зацікавленості
матеріалом (подкасти, короткі відео, інфографіка тощо), інтерактивність,
гнучкість (можливість навчання за допомогою смартфонів, планшетів,
ноутбуків, персональних комп’ютерів).
Педагог обов’язково скористується можливістю організувати мікронавчання
для здобувачів освіти, якщо:
− тема складна для засвоєння, матеріал багатоступеневий;
− дистанційне навчання потребує урізноманітнення. Формат мікронавчання
дозволить невимушено повернутися до перегляду, щоб повторити
матеріал або візуально запам’ятати інформацію;
− здобувачі освіти активні у соцмережах. Захоплення новим і цікавим
за короткий проміжок часу може викликати потребу у частому
«поглинанні» інформації. На відміну від постійного занурення
у соцмережі, таке бажання дізнатися більше є корисним;
− для викладача важливий довгостроковий результат. Якщо повторювати
тему, повертатися до вивченого, щоб пригадати деталі, то матеріал
запам’ятовується якнайкраще;
− існує необхідність підвищення мотивації навчання. Споживати
інформацію подрібненими частинами здобувачам освіти зручно,
тому вони не втомлюються і не втрачають мотивацію, максимально
занурені в освітній процес;
− здобувачі освіти прагнуть зекономити час, отримати більше свободи;
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−

сам педагог готовий вдосконалювати уміння стисло висловлювати
думки, резюмувати інформацію. Підготовка матеріалів тренує логіку
та пам’ять педагога, дає можливості для індивідуалізації методів
та інтерактивних технік 2.
Мініформат ідеально поєднується з сучасним мобільним оточенням
молоді, швидким ритмом її життя. Велика кількість додатків та сервісів,
що використовують таке навчання, доводить його перспективність.
Організація ефективного мікронавчання передбачає проходження певних
фаз:
– попереднє обмірковування (здобувач освіти для себе має поставити
запитання: для чого це вивчати?);
– виконання (перегляд навчального відео із зануренням у проблему,
за необхідності – повторний перегляд, самоконтроль, пошук відповідей
на питання, які виникають);
– рефлексія та самооцінювання (виконання тестів для перевірки
успішності засвоєння теми).
Традиційне навчання все більше відстає від сучасних потреб і можливостей
здобувачів освіти. Нове покоління зростає з телефонами у руках, їм комфортно
завжди мати з собою гаджет і отримувати інформацію зі швидкістю світла.
Мікронавчання – формат, який зацікавить здобувачів освіти і викладачів
в умовах дистанційного та змішаного навчання.
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ЗМІНА РОЛІ ТА ФУНКЦІЙ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ
Сучасне суспільство являє собою суспільство знань та інформації,
в якому головним джерелом розвитку та каталізатором перетворень
є знання, а за їх передачу відповідає освіта – як соціальний інститут. В такому
суспільстві вчитель, в свою чергу перестає бути транслятором та головним
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джерелом знань, та перетворюється в ментора, наставника фахівця
з управління діяльністю учнів, педагогічного дизайнера, менеджера, який
модерує діяльність учня та спілкується з ним.
Іншою особливістю автентичного досвіду гуманістичного навчання є те,
що воно має сенс. Завдання та види діяльності не створено для того, щоб
учні працювали, продемонстрували свої знання або щоб отримали високу
оцінку. Скоріше, діяльність спрямовано на поліпшення розуміння учнями
навколишнього світу або для їх розвитку, руху вперед. Зміна ролі вчителя
породжує нові вимоги, що фахівців в сфері дидактики та педагогіки, що
в переважній більшості отримали освіту за радянських часів.
Серед таких вимог:
- опанування сучасних інформаційних технологій, в.т.ч. технологій
дистанційного навчання, віртуальних класів, інтерактивних дошок,
проекторів, що вже давно використовуються в Європі та США;
- підвищення рівня індивідуальної перцепції педагога – є важливим,
адже виявляються в умінні сприймати світ дітей, об'єктивно
оцінювати їх поточний емоційний стан та розуміти його;
- оволодіння знаннями в галузі соціальної психології. Цей аспект
є важливим, адже сучасний вчитель повинен вміти регулювати
міжособистісні стосунки учнів, розуміти та використовувати
соціально-психологічні механізми дитячого колективу, що не можливо
без знань в галузі сучасної соціальної психології;
- знання сучасної вікової психології, закономірностей розвитку психіки
дитини. Сучасний Український вчитель повинен усвідомлювати, що
педагогічний процес є умовою всестороннього розвитку, дитини
в процесі соціалізації, її навчання і виховання, а психічні процеси
на різних етапах розвитку виступають як умови, які мають враховуватися
сучасними педагогами;
- підвищення рівня емпатії, та емоційного розуміння, здатності
дивитися на речі з позиції дитини, та розуміти її внутрішній стан;
[1, с.114].
- посилення сугестивних навичок викладача, які виявляються в умінні
вчителя здійснювати емоційний вплив на учнів з метою підвищення
їх мотивації до навчання;
- рух до гуманізації та демократизації освіти. Рух до гуманізації
навчального передбачає максимальне врахування інтересів учня,
як об’єкта навчально-виховного процесу, повагу до його честі
та гідності, а також права на щастя, адже неможливо сформувати
особистість неможлива без зацікавленості об’єкта у власному
всесторонньому розвитку; [2, с.17].
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оволодіння педагогом навичками диференційованого – є визначальним
чинником, котрий створює необхідні передумови для успішного
розвитку і становлення кожної дитини. Диференціація передбачає
окрему роботу педагога з декількома групами учнів відповідно до рівня
їх навчальних навичок, або ж формування відповідних диференційованих
класів дітей в залежності від їх успішності. Також розуміння важливості
диференціації навчання може допомогти в розв’язанні проблеми
роботи зі «складними» та «інклюзивними» дітьми. [3, с.47].
Переважна більшість американських дослідників наголошують на цьому
й сьогодні, стверджуючи, що головною функцією сучасного педагога
є навчити учнів вчитися, критично оцінювати інформацію, аналізувати,
інтерпретувати та застосовувати її на практиці, адже теоретичні знання
фактично мертві без їх систематичного застосування. [7 с.68].
Важливо зрозуміти, що завдання сучасного вчителя полягає не в тому,
що учні працювали, продемонстрували свої знання та отримали високу
оцінку, в більшій мірі це має бути діяльність, котра спрямована
на поліпшення розуміння учнями навколишнього світу або для їх розвитку,
руху вперед, формування індивідуального інтелектуального вектору
розвитку підростаючої особистості.
На думку провідної вченої з США К. Томлінсон – кожен вчитель
повинен зрозуміти/виявити бажання учня працювати в складі групи або
додатково практикуватися в конкретних навичках, що необхідні саме йому,
або більш глибоко занурюватися цікаву йому тему, або розраховувати
на допомогу в розумінні будь-яких понять, або мати можливість висловити
власні погляди, думки, гумор тощо.
Як стверджує американський філософ та педагог Джон Дьюї:
«Фундаментальна мета сучасної освіти полягає не в наданні учням інформації,
а в тому, щоб розвивати в них критичний спосіб мислення» [6 с.14].
Важливим на думку американських вчених – є формування в учнів/студентів
загальнокультурної грамотності, глибокого розуміння власної історії,
національної, етнічної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення
та поваги до полікультурних особливостей оточуючих, а також здатності
сприймати твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно
виражати ідеї, індивідуальний досвід та почуття за допомогою творчості.
Вагомий акцент в сучасній американській освіті робиться на проблемі
проблемі полікультурної освіти, що орієнтована на збереження і розвиток
усього різноманіття культурних цінностей, норм, зразків поведінки, а також
гендерній рівності, та недопущенню дискримінації за гендерними, культурними
чи іншими ознаками. Такого роду «особливості» учнів прийнято вважати
перевагою, а не недоліком. [2 с.12].
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До «особливої» групи може бути віднесена будь-яка група, навчання
в якій відрізняється якимись умовами, характеристиками, або компонентами
навчально-виховного процесу.
Також окрім формування творчих здібностей та загальнокультурних
орієнтирів, учнів в США вже з раннього віку навчають підприємницькій
та бізнесовій діяльності, написанню бізнес-планів та довгостроковому
фінансово-аналітичному плануванню, адже це є насправді цінним практичним
умінням, що базується на генерації нових ідей та вмінні швидко та поетапно
вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати
оптимальні рішення, аналізувати ризики, використовувати критерії
раціональності, практичності, ефективності з метою вибору найкращого
рішення. [4 с.78].
Можемо підсумувати, що наші вітчизняні педагоги не поспішають
змінювати звичні традиційні підходи в галузі освіти на нові, інноваційні
форми та методи, що вже давно використовуються в країнах Европи
та США, застарілою також є й навчальна методологія, що розроблена ще
за радянських часів. Якщо американським учням та студентам пропонується
власними зусиллями знайти необхідний матеріал, підготувати власний
проект, поспілкуватись з експертами та людьми що вже досягли успіхів
в їх сфері і є «так називаємими» лідерами громадської думки, прийняти
участь в майстер класах від професіоналів, відвідати провідні корпорації,
ставлячи й вирішуючи при цьому різні питання, зокрема й питання
майбутнього працевлаштування студента, то українським пропонують
пасивне сприйняття матеріалу на слух, за партами, коли вчитель стоїть
посередині класу, а сучасні інформаційні технології в навчальному процесі
сприймаються як зайві, такі що лише ускладнюють його. Якщо сучасні
інформаційні технології та інноваційні педагогічні методи, що створюються
та впроваджуються сьогодні в Україні, стануть ключовим, а не зайвим
елементом у традиційній системі освіти і будуть ефективно інтегровані
в неї, лише в такому випадку це зможе дати необхідний соціальний
та економічний ефект.
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ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦЯ
Молодь сьогодні приваблює яскравий інтернет-контент, де розвивається
молодіжна культура спілкування, яка не завжди відповідає нормам
літературної мови та академічності, та неординарні особистості, які здатні
емоційно підсилити і забарвити власні ідеї і думки задля впливу
на свідомість якомога більшої кількості осіб в межах соціального контенту.
Тому проблема формування риторичної культури майбутнього фахівця
актуальна. Мовленнєве подання ідей, усний супровід комунікаційних
процесів, спілкування в межах освітнього й професійного середовища
наразі є затребуваними уміннями фахівця. За результатами контент-аналізу
на основі методу класифікації схарактеризовано типологію електронних
ресурсів (ЕР) у галузі риторики.
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1. Електронні освітні ресурси (ЕОР), до яких відносимо аудіота відеоматеріали, які позитивно впливають на формування й розвиток
риторичної культури фахівця, освітні платформи, де у відкритому доступі
надаються навчальні курси з риторики, ораторського мистецтва та подібні
до них. Перегляд виступів спікерів, відомих ораторів дає можливість
ознайомитись із актуальними тенденціями сучасного красномовства
(манера виступу оратора, риторичні прийоми, використання технічних
засобів, особливості відео супроводу тощо), а тому може бути використаний
у процесі формування риторичної культури фахівця.
2. Спеціалізовані ресурси з риторики, серед яких відзначимо: ресурс
American Rhetoric [1]; ресурс American Society for History of Rhetoric [2];
ресурс італійської риторичної асоціації PerLaRe Associazione Per La Retorica [3].
Серед сайтів, на яких розміщено текстові матеріали з ораторського
мистецтва (повідомлення, посібники, публікації, реферати, промови
видатних ораторів) виділимо: ресурcи, які містять матеріали з історії, теорії
та методики риторики, персоналій, термінології, наприклад, ресурс
Риторикa [9]; блоги, присвячені проблемам красномовства, наприклад, блог
«Ораторське мистецтво: просто про головне» [6] та блог авторів [7].
3. Спеціалізоване програмне забезпечення для формування і розвитку
риторичної культури фахівців орієнтоване більшою мірою на вдосконалення
техніки мовлення (професійного дихання, дикції, позиції звукоутворення),
оволодіння методикою підготовки публічного виступу, прийомами ведення
дискусії, контролю за власними мовленнєвими недоліками та помилками.
Серед них Тренер Оратора [12], Ummo [5], Public Speaking [4], Черная
риторика [13], Говорилло [8].
4. Соціальні спільноти для оn-line комунікації, до яких відносимо
інтернет-конференції, інтернет-семінари, інтернет-консультації, форуми,
Skype-зв’язок тощо. У популярних соціальних мережах, зокрема, таких
як Facebook та Instagram, месенджері Telegram наразі створено низку
спільнот риторичного напряму, наприклад, спільнота «Ораторське
мистецтво. Красномовець» [10], Спільнота Orator Club [11]. Не дивлячись
на комерційний характер представлених ресурсів, на них у вільному доступі
представлені корисні матеріали (статті, відео фагменти, вправи тощо) для
тих, хто прагне вдосконалити ораторські навички.
В процесі формування риторичної культури майбутнього фахівця ЕОР
використовуються з метою: ознайомлення з теоретичним матеріалом,
візуальною підтримкою, аналізом технік, прийомів написання та подання
текстів промов; розробки відео- і аудіо супроводу. Зокрема, використовуються:
електронні тексти, діаграми і таблиці (при розгляді структурованого
риторичного матеріалу: канонів, правил, змісту і структурних елементів
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риторичної культури), фотопортрети (при вивченні історії риторики),
матеріали з мультимедійних енциклопедій (при з’ясуванні понять базових
понять «ритор», «суб’єкт» і «об’єкт» у публічному виступі тощо); слайди
(при вивченні технології підготовки і виголошення промови), звуковий
супровід, відео фрагменти тощо.
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В умовах третьої хвилі глобалізації важливу роль в розвитку країн
відіграє цифрова економіка, найголовнішим фактором якої є інформація
та знання, а також шляхи доступу до них. По всьому світу частка
традиційної економіки зменшується, а цифрової – збільшується, надаючи
могутні переваги для країн та бізнесу.
Цифрова економіка створює нові продукти, формує нові потреби,
а швидкість і обсяг отримання інформації збільшуються з кожним днем. Всі
ці процеси відкривають значні можливості для створення і розвитку бізнесу,
заснованого на нових технологічних рішеннях або бізнес-моделях, які
не застосовувалися раніше. На сучасному етапі розвитку світової економіки
все більше уваги приділяється цифровим технологіям та електронному
бізнесу. Сюди спрямовуються інвестиційні потоки та тут накопичуються
людські та фінансові ресурси світу.
Сьогодні Україна знаходиться на унікальному етапі розвитку, коли
є шанс зробити так званий «цифровий стрибок» у ключових сферах
економіки. Тобто, швидко перейти на новий щабель розвитку в цих сферах,
минаючи проміжні стадії, і почавши використання відразу сучасних систем,
минаючи кілька поколінь технологій.
Змінюється світ в якому діють підприємства і вони повинні адаптуватися
до цифрових трансформацій, завойовуючи нові ніші або трансформуючи
вже існуючі. Загальновизнаною технологію забезпечення адекватної реакції
підприємств на розвиток і активне поширення по всьому світу нових
інформаційних технологій є стратегічне управління їх розвитком, що дозволяє
досягти ефективності діяльності в довгостроковій перспективі.
В цей час спостерігається активізація пошуку шляхів цифровізації
економіки України і питань цифрової трансформації українських підприємств
для забезпечення їх подальшого ефективного розвитку.
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Виклад основного матеріалу. Нині підприємства і цілі галузі вибирають
для себе шлях цифровізації розвитку як єдину можливість відповідати
умовам навколишнього світу, що нестримно змінюються.
Завдяки цьому цифрова трансформація промисловості, роздрібної
торгівлі, державного сектора і інших сфер вже сьогодні міняє життя кожної
людини і кожного підприємства. Цифрова економіка характеризується
як інноваційна і динамічна, що базується на активному впровадженні
інновацій та інформаційно-комунікаційних технологій в усі види економічної
діяльності та сфери життєдіяльності суспільства, дозволяючи підвищити
ефективність та конкурентоспроможність окремих підприємств, економіки
загалом та рівень життя населення.
Цифрова економіка переплітається з традиційною економікою, роблячи
чітке розмежування все складнішим. Адже основними продуктами цифрової
економіки є ті ж самі товари і послуги традиційної економіки, однак вони
надаються за допомогою комп’ютерного обладнання і цифрових систем
на кшталт глобальної мережі Інтернет. Це має свої переваги, головною
з яких є підвищення доступності звичайних користувачів до певних ринків,
а не лише великих компаній, зниження трансакційних витрат, підвищення
ефективності і конкурентоспроможності. Характерною особливістю цифрової
економіки є її зв’язок з економікою на вимогу (on-demand economy), яка
передбачає не продаж товарів і послуг, а отримання доступу до них саме
в той момент, коли це потрібно. Отримання замовлень відбувається онлайн,
а їх виконання - офлайн.
Переваги економіки на вимогу це: висока швидкість отримання необхідної
послуги або товару; зниження їх вартості для кінцевого користувача завдяки
зниженню кількості посередників; спрощення виходу постачальників товарів
і послуг на користувачів[1].
Цифровізація супроводжується трансформацією господарських процесів:
від роботизації виробництва благ (товарів і послуг) масового споживання
до нових виробництв зі створення благ з індивідуальними характеристиками
для кожного споживача. Згідно з оцінками експертів і аналітиків в області
цифрової економіки, вже в найближчому десятилітті близько половини
товарів і послуг на споживчому і інвестиційному ринках будуть абсолютно
або відносно "новими розумними" ("розумне місто", "розумний будинок",
"розумна залізниця", "розумна машина", "розумний одяг" і т.д.) [2].
Цифровізація економіки України є природним продовженням міжнародної
тенденції поширення цифрових технологій і різкого збільшення їх впливу
на всі сторони економічного життя. Однак, наша країна явно відстає
за низкою показників від найбільших країн-лідерів в сфері інформатизації
економічних процесів.
Варто констатувати, що в цілому український інформаційно-комунікаційний
сектор розвивається динамічно та має досить значний потенціал, щоб
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зарекомендувати себе як важливу частину інформаційного суспільства
світу. Тому сьогодні ставку зроблено на формування цифрової економіки
в країні, так як це питання національної безпеки і незалежності України,
конкуренції вітчизняних компаній, позиції країни на світовій арені
на довгострокову перспективу.
Цифрова епоха вже настала, і бізнес міняється швидше, ніж коли-небудь
раніше, тому бізнесу не можна ігнорувати тенденції, які на даний момент
формуються і набирають оберти: великі дані, машинне навчання, нейронні
мережі, інтернет-речей та інші сучасні інструменти, що ґрунтуються
на використанні цифрових технологій.
За таких умов підтримка конкурентоспроможності підприємств вимагає
його постійної модернізації, адаптації і розвитку на принципах цифрової
трансформації, причому ефективність даних процесів забезпечується адекватною
системою стратегічного управління, компоненти якої повинні включати
систему стратегічного аналізу і оцінки впливу факторів цифровізації,
формування цифрових альтернатив розвитку продуктів і послуг, виявлення
і постановку стратегічних цілей цифрової трансформації підприємства
і визначення інструментів з урахуванням ключових напрямків цифровізації.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
ЕКОНОМІКИ

Суттєвий вплив на ринок праці здійснює цифровізація економіки, яка
модифікує структуру навичок сучасних працівників, умови праці та динаміку
зайнятості. Ринок постійно стимулює працівників розвивати нові навички,
в тому числі цифрові, щоб відповідати потребам роботодавців і бути
достатньо конкурентоспроможними, що особливо набуло актуальності під
впливом пандемії COVID-19. Діапазон необхідних компетенцій досить
широкий – від володіння базовою комп'ютерною грамотністю до звичайних
технічних здібностей.
Метою дослідження є аналіз впливу цифровізації економіки, ефекти якої
значно посилилися останнім часом, на ринок праці та визначення подальших
тенденцій його розвитку.
Під впливом цифровізації відбувається стрімка трансформація ринку
праці, яка характеризується такими ознаками: значним скороченням
виробничої сфери з одночасним зростанням чисельності зайнятих у сфері
послуг; поширенням дистанційних видів зайнятості; істотною зміною
кваліфікаційних вимог до більшості "традиційних" професій; скороченням
"традиційних" професій з одночасною появою нових.
Розвиток цифрових технологій неминуче тягне перегляд професійних
компетенцій практично в усіх сферах діяльності людей. При цьому зміна
кваліфікаційних вимог в професіях, які зараз відбуваються всюди,
є найсерйознішим викликом, як для політики держави на ринку праці, так
і для соціальної сфери в цілому. Цифровізація спричиняє за собою зміну
безлічі базових технологій і усіх сфер життя. Наприклад, в такому
важливому секторі економіки, як аграрному, із-за цифровізації теж відбуваються
суттєві зміни. Все ширше стають автоматизовані та роботизовані теплиці
та тваринницькі комплекси, що сприяє більш ефективному веденню
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господарської діяльності, але при цьому відбуваються суттєві зміни
з у використанні робочої сили, як з кількісного, так із якісного боку[1].
При цьому, слід зазначити, аграрний сектор економіки характеризується
досить низьким рівнем цифровізації, тому робітників даного сектору
економіки чекають ще суттєві зміни порівняно із іншими галузями економіки
такими як, наприклад, банківська сфера, сфера послуг та інші де рівень
цифровізації значно вище.
Багато вчених, неодноразово зазначали, що поряд з позитивними змінами
інноваційні процеси одночасно мають негативні наслідки. Так, Дж.М. Кейнс,
зазначав, що нові технології мають і негативний вплив на ринок праці, хоча
і в короткотерміновій перспективі, при цьому відбувається заміна праці
на капітал, залишаючи робітників без заробітку [2, с. 32].
Цифровізація викликає серйозні перетворення в організації роботи:
завдяки високошвидкісному Інтернету, аудіо- і відеотехніці співробітники
можуть працювати у будь-який час і у будь-якому місці. В результаті компанії
можуть наймати фахівців за запитом і зберігати гнучкість своїх співробітників
у відповідь на коливання, наприклад, у вигляді найму позаштатних співробітників.
Цифровізація вимагає перетворень в організації робочого процесу,
оскільки робочий графік може зазнати серйозні зміни. Це веде до появи
і поширення інтелектуальних, мережевих, а потім і віртуальних компаній
з розподіленими штатами співробітників, що віддалено виконують свої
професійні обов'язки. Дистанційна зайнятість набула ще більшого
поширення в багатьох сферах діяльності під впливом пандемії COVID-19.
Слід зазначити, що практично кожне робоче місце за останнє десятиліття
змінилося, в тій чи іншій мірі використавши цифрові технології. До того
ж досить часто використання цифрових технологій показує, що багато виробничих
процесів не вимагають присутності людини. Нові інформаційно-комунікаційні
технології в з'єднанні з технологіями роботизації та автоматизації зробили
непотрібною присутність людини при безлічі технологічних процесів,
сприяють економічному зростанню. Таким чином, цифровізація спричиняє
масове зникнення професій, що призводить до зростання рівня безробіття
серед населення, як правило старших вікових груп, що є менш мобільним
порівняно з молоддю. З іншого боку, поява нових технологій супроводжується
і виникненням нових професій. Так, молодіжна праця широко застосовується
в інтернет-бизнесі та при використанні комп'ютерних технологій (системні
адміністратори, програмісти, веб-дизайнери, інженери технічної підтримки,
менеджери інтернет-проектів – саме ці професії будуть найбільш актуальними
в найближчий час), в яких вік претендентів молодше 30 років. Висока
ефективність і конкурентоспроможність потенційних працівників обумовлена
швидкістю реакції на технічні новинки, що з'являються, мобільністю
в порівнянні із старшим поколінням.
Отже, цифровізація здійснює суттєві зміни на ринку праці, модифікує
структуру навичок сучасних робітників, умови праці та динаміку зайнятості.
На нашу думку, на рівні держави необхідно вживати превентивні заходи для
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зменшення негативного впливу інноваційних процесів на ринок праці.
Інструментом відвертання негативних наслідків впливу цифровізації
на трудовий ринок країни може бути ефективна державна політика направлена
на підтримку досконалої кон’юнктури на ринку праці.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ:
РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Демографічна ситуація на рівні регіону і держави в цілому має
неоднозначний вплив на формування і використання трудових ресурсів, а також
функціонування соціально-трудових відносин і ринку праці, визначаючі його
тенденції і особливості. Вивчення питань формування і використання трудових
ресурсів у регіональному розрізі має важливе значення для успішного розвитку
країни в цілому. Якість трудових ресурсів істотно впливає на якість і темпи
економічного зростання. Потенціал трудових ресурсів, його формування
і ефективне використання визначається тією соціально-економічною політикою,
яка здійснюється на державному або регіональному рівні.
Трудові ресурси, являючи собою економічно активних індивідів,
є складовою частиною населення, тому їх формування напряму залежить від
тенденцій і закономірностей демографічних процесів [1]. Так, у кількісному
аспекті трудові ресурси залежать від чисельності осіб, які вступають
і виходять із працездатного віку. Крім того, на відтворення трудових
ресурсів також впливають і міграційні процеси.
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Аналізуючи процеси відтворення населення, в тому числі трудових
ресурсів, необхідно пам’ятати про те, що соціально-економічні, національні
та інші фактори, які специфічно проявляються у кожному регіоні, визначають
формування того або іншого типу відтворення населення.
Формування трудових ресурсів є певною мірою самостійним процесом
і визначається низкою факторів. Найважливішим фактором відтворення
трудових ресурсів зазвичай є соціально-економічний, тому що найчастіше
від того, як (рівень доходів) і у яких умовах (перш за все, житлові умови)
мешкають громадяни, залежать прийняті рішення про збільшення кількості
дітей. В той же час важливо відмітити, що соціально-економічний розвиток
регіону або країни в цілому залежить від кількісного і якісного складу
трудових ресурсів.
Розглянемо демографічну ситуацію у розрізі північно-східного економічного
району (Полтавська, Сумська і Харківська області) і порівняємо ці показники
із загальнодержавними.
Зазначимо, що, з одного боку, у зазначених областях і по країні в цілому
спостерігається ситуація природнього зменшення населення, що означає
автоматичне скорочення чисельності трудових ресурсів, з іншого – це суб’єкти,
де протягом останнього часу склалась складна ситуація у сфері використання
трудових ресурсів і на ринку праці в цілому через відсутність місць
працевлаштування.
У північно-східному економічному районі і у країні в цілому завдяки
існуючим тенденціям відтворення населення і нестачі робочих місць виникла
ситуація надлишку робочої сили і, як результат цього, складна ситуація
на ринку праці, основні показники якого наведені у таблиці 1.
Таблиця 1.
Окремі показники стану ринку праці, 2019 рік [2]
Середня
Рівень
тривалість
Рівень
Кількість
Середньомісячна
зайняпошуку
Області
безробіття
безробітних на заробітна плата,
роботи
тості,
,%
1 вакансію
грн
%
безробітни
ми, місяців
1
Україна
67,6
8,2
5
6
10 497
Полтавська
66,8
10,9
5
7
9 846
Сумська
70,3
8,1
6
10
8 579
Харківська
73,3
5,2
6
4
9 081
1
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим
і м. Севастополя.
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Як бачимо, ринок праці зазначених регіонів і країни в цілому
характеризується достатньо високим рівнем безробіття, тривалим часом пошуку
роботи безробітними (4 – 6 місяців) і великим конкурсом вакансій. Тому особи
працездатного віку шукають нові можливості для працевлаштування –
посилюються міграційні процеси в країні і в окремо взятих регіонах.
Оцінюючи масштаби міграції населення (табл. 2), варто враховувати,
що статистичні дані міграційних потоків не відображають реальну ситуацію,
тому що основна частина внутрішньої міграції населення залишається без
міграційного обліку і офіційної реєстрації.
Таблиця 2.
Міграція населення, 2019 рік, на 10 000 осіб наявного населення [2]
Області
Україна
Полтавська
Сумська
Харківська

Усі потоки
Міждержавна міграція
міграційний
міграційний
приріст,
приріст,
прибулих вибулих
прибулих вибулих
скорочення
скорочення
(-)
(-)
154,4
144,8
9,6
12,3
7,2
5,1
184,1
181,2
2,9
13,9
7,8
6,1
158,0
178,9
-20,9
9,85
4,5
5,3
181,1
160,7
20,4
32,7
21,3
11,4

Основним критерієм оцінки регіональної і державної соціально-економічної
політики вважається рівень заробітної плати працівників. Її розмір разом
з умовами праці може бути як мотиватором, так і демотиватором у процесі
використання трудових ресурсів і підвищення продуктивності праці.
А це прямо впливає на процес відтворення і формування трудових ресурсів.
Аналізуючи дані щодо середньомісячної заробітної плати (табл.1), можна
зазначити, що у регіонах, де знаходяться потужні промислові центри
(Полтавська, Харківська області) рівень середньої зарплати вищий і це активізує
міграційні процеси до таких регіонів.
Вивчення динаміки показників населення у взаємозв’язку із особливостями
соціально-економічної організації суспільства дозволяє простежити зміни
в умовах і характері відтворення населення і визначити нові вимоги
до трудових ресурсів.
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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЯКІСНОЇ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Зміни в суспільстві в зв’язку з пандемією широко впливають на освітній
процес. Підготовка фахівців у галузі інформатики, комп’ютерних
інформаційних технологій, техніки, економіки, управління тощо передбачає
формування фундаментальних знань, що базуються на математичних
дисциплінах, де задіяна як базова математична освіта, так і спеціальні
розділи математики, такі, як теорія ймовірностей, статистика, страхова
і фінансова математика, математичне моделювання, обробка даних та інші.
Разом з тим у математичній освіті накопичилось багато проблем та певних
негативних тенденцій. Серед них можна назвати різке зниження рівня
математичної культури сучасної молоді, активності до пізнання, самостійності,
відповідальності, що негативно вплинуло на якість знань студентів,
їх інтелектуальний розвиток, рівень фахової підготовки.
При подоланні цих негативних явищ інноваційні цифрові технології
стають основою вивчення математичних дисциплін. З одного боку студенти
вважають, що математичні дисципліни не пов’язані з реальністю і вкрай
важкі для розуміння. З другого боку сучасні роботодавці настільки високо
піднімають планку вимог, що справитися з ними випускникам вишу
допомагає лише чітке логічне математичне мислення, новітні методи
прикладної математики, на яких засноване як програмне забезпечення
комп’ютерних систем, так і прикладне програмування.
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Цифрова трансформація світу – це і є його кількісна зміна, тобто
математизація суспільства. Тому падіння інтересу до математики і математичної
освіти є загрозою розвитку суспільства. Актуальною стала проблема широкого
впровадження в педагогічну діяльність інноваційних інформаційнокомунікаційних технологій навчання. При вивченні математичних дисциплін
у вишах ми розуміємо під цим нові оригінальні технології передачі,
створення, збереження навчальних матеріалів та різних інформаційних
ресурсів освітнього призначення, нові технології організації супроводу
навчального процесу.
Однією з таких технологій є Google Classroom - популярна міжнародна
платформа для онлайн навчання, де всі види контенту переходять
з аналогових, фізичних та статистичних у цифрові. Математична освіта при
цьому стає максимально гнучкою і персоналізованою.
Google Classroom – це вдалий сервіс, створений Google з метою спрощення,
поширення і класифікації завдань, де викладач розміщує свої лекції, практичні
завдання, методичні вказівки до виконання розрахункових робіт, домашні
завдання зі вказаними термінами виконання. Така робота організовує студента,
а коментарі та зауваження допомагають йому більш якісно вивчити матеріал,
виправити помилки, удосконалити свою роботу. Відбувається ефективна
взаємодія викладача зі студентами, прискорюється процес обміну матеріалами
між педагогами та здобувачами освіти.
Сучасні технології забезпечують навчання у режимі 24х7, забезпечуючи
неперервний доступ до навчальних матеріалів. Класична освіта не мала
таких переваг. Навчання із використанням інноваційних технологій інтегрує
процеси, які не можна було об’єднати в межах класичної освіти: безпосереднє
навчання, працевлаштування, планування кар’єри, підвищення кваліфікації
тощо.
Виші в усі часи були і залишаються взірцем, дзеркалом, у якому
відображаються проблеми всього суспільства, тому освіта сьогодні –
важливий чинник управління змінами, вона має стати і чинником економічної
стабільності та добробуту громадян. Уся система освіти повинна бути
спрямовано на забезпечення навчання студентів з урахуванням їх індивідуальних
особливостей та здібностей.
При викладанні природничих дисциплін якісно працюють інтерактивні
методи, наприклад, розумовий штурм – популярний метод висування
творчих ідей у процесі розв’язання наукової чи технічної проблеми.
Однією з перспективних технологій навчання стала так звана кейстехнологія (case-study), що виникла в Школі бізнесу Гарвардського університету
і за останні роки набула значного поширення в практиці навчання. Учасники
навчального процесу повинні дослідити завдання, проаналізувати проблему,
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запропонувати можливі розв’язки та різні варіанти, вибрати найоптимальніший.
Кейси ґрунтуються на реальному матеріалі або наближаються до реалій.
В кінцевому результаті студенти знаходять власне вирішення проблеми,
аргументуючи самостійний підхід, роблять висновки, розвиваючи
самостійне мислення, навчаючись враховувати альтернативну точку зору.
Даний метод командний, що дозволяє знаходити найбільш раціональне
вирішення поставленої задачі. Зрозуміло, що за розробку та аналіз кейсів
відповідає викладач.
Сучасних інтерактивних методів існує багато: «бесіда за Сократом»,
рольові та ділові ігри, «школа думок», групова дискусія та інші. Всі ці методи
ставлять студента в умови суб’єкта творчої роботи та забезпечують формування
його творчої особистості, адаптують до майбутньої професійної діяльності.
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ПЕРСОНАЛУ В ПРОЦЕСІ ЦИФРОВОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Технологічні зміни внесли серйозні корективи як у формування глобальної
економічної системи, так і в економіку окремих ринків і підприємств. Зараз
підприємства все більше покладаються на цифрові або інформаційнокомунікаційні технології, щоб залишитися конкурентоспроможними.
Однак, незважаючи на те що багато організацій вже застосовують новітні
технології, не всі розуміють, як вбудуватися в нову цифрову реальність.
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Формування ключових компетенцій в період становлення цифрового
середовища відіграє важливу роль і має певну специфіку, тому що скоро
не буде жодної сфери діяльності, в якій не використовувалися компетенції
в сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Адаптуватися і нормально
функціонувати в сучасному світі допоможе тільки володіння та постійний
розвиток ключових компетенцій в даній сфері.
Результати дослідження показали, що від застосування нових технологій
і методик управління фінансові показники залежать наступним чином:
- компанії, що активно використовують технології та нові методи
управління, в середньому на 26% вигідніше своїх конкурентів;
- організації, які багато інвестують в цифрові технології, але при
цьому приділяють мало уваги управлінню, мають фінансові
показники на 11% нижче;
- більш консервативні компанії, які покращують тільки функції
менеджменту, отримують додаткові 9% до прибутку, але потенційно
можуть придбати за допомогою цифрових технологій втричі більше;
- компанії, які ще не вибрали стратегію розвитку, мають негативні
фінансові показники в порівнянні з іншими гравцями ринку до 24%.
Складно уявити успіх трансформації в організації, яка робить ставку
на жорстку субординацію, консервативні моделі прийняття рішень,
бюрократизацію процесів.
Серед найбільш поширених технологій, які використовують у роботі
менеджери, опитані вказали на соціальні мережі (20%), відеоконференції (17%),
спеціальні програмні продукти (52%), джобсайти (2%), Clever Staff –
український розробник CRM для рекрутингу (3%) [1].
Максимальна колаборація, спільна творчість, спілкування на рівних
і зміцнення горизонтальних зв'язків усередині компанії набагато ближча
до сучасноо, цифрового світу. Технології big data і штучний інтелект
трансформують призначений для користувача досвід і дозволяють кардинально
збільшити прибуток. Це означає появу нових завдань у зовнішніх
комунікаторів: маркетологів, піарників і фахівців з продажу. PR-фахівці
та маркетологи можуть вимірювати ефективність комунікації виходячи
з бізнес-показників і коригувати інформаційну кампанію до уподобання
кожного окремого користувача. Зовнішня комунікація стає не просто
позитивною або негативною - вона стає «розумною». Цифрова трансформація
уможливила об'єднання PR і аналітики. Стратегію бренду тепер можна
вимірювати як якісними, так і кількісними показниками. Інший
спостережуваний ефект цифровий трансформації - нові формати і місця
присутності контенту, пов'язані з тим, що аудиторія все більше часу
проводить в мережі.
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З розвитком цифрової економіки в діяльності підприємств з'явилися
суттєві зміни, а саме: поява інформаційного виробничого фактору, який
став значущим ресурсом; збільшення витрат на виробництво, тому
що інформація як товар і фактор має ціну; зниження транзакційних витрат;
зростання значущості людського чинника при впровадженні виробництва;
зниження значущості фактору невизначеності за рахунок активного
застосування інформаційного ресурсу[2].
Епоха цифрової економіки висуває на перший план стратегічно
важливий актив - знання, від яких залежить сталий економічний розвиток
підприємств різних галузей. У зв'язку з цим, доцільно формувати нові
підходи до розробки стратегій розвитку бізнесу, заснованих на сучасних
інструментах і методах інтеграції корпоративних знань в систему управління
компанією. Грамотне використання ресурсів підприємства, своєчасне
формування і розвиток компетенцій дозволяє підприємству отримати
відповідні бажані результати своєї господарської діяльності на цільовому
ринку. Вони відображаються в показниках, таких як частка ринку, рівень
задоволеності клієнтів, кількість нових клієнтів, рівень продажів і т.і.
Ефективне управління існуючими даними, з використанням важливих
активів - навичок, знань, іншими словами відповідних ключових компетенцій,
безпосередньо впливає на фінансові результати роботи підприємства.
В умовах цифрової трансформації найбільш затребуваними технічними
компетенціями стають: створення нових бізнес-моделей (платформи,
екосистеми, мережі); аналіз даних; інтеграція з партнерами через відкритий
програмний інтерфейс; цифрова безпека на рівні дизайну системи;
володіння хоча б однією з проривних технологій (штучний інтелект,
робототехніка, 3D-відео, хмарні сервіси, віртуальна і доповнена реальність,
інтернет речей, блокчейн); e-менеджмент, т. е. високоефективний менеджмент,
організований за допомогою інформаційних технологій; володіння сучасними
менеджерськими практиками.
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СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК
В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Цифрова трансформація – це реалії сьогодення. Перебудова глобального
соціально-технологічного укладу держави призвела до переформатування
звичних суспільних відносин, формування нових соціальних стратегій
національного розвитку та цифровізації суспільства. Цифровізація –
це насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засобами,
системами та налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними [1].
Цифрові технології мають бути основою інноваційної діяльності сучасної
бібліотечної справи.
Досвід європейських країн свідчить про суттєвий вплив здійснених
заходів щодо цифрових компетентностей населення на розвиток країн
Європейської Співдружності (ЄС) на міжнародному рівні. Європейський
Парламент і Рада ЄС 22 травня 2018 р. ухвалили «Рамкову програму
оновлених ключових компетентностей для навчання упродовж життя»
(2018/C 189/01), в якій цифрова компетентність визнана однією з восьми
ключових компетентностей для повноцінного життя та діяльності громадян
ЄС. Відсутність концептуальних засад формування державної політики
у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових компетентностей громадян
не дозволяє забезпечити розвиток усіх сфер суспільного життя відповідно
до сучасних вимог, процесів глобальної цифровізації економіки, сфер
життєдіяльності суспільства, які відбуваються у більшості країн світу.
Кабінет Міністрів України, здійснюючи аналіз поточного стану
інноваційної діяльності в «Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності
на період до 2030 р.», затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 10 липня 2019 р. № 526-р., підкреслює, що успішний розвиток
національних економічних систем держав-лідерів останніми роками тісно
пов’язаний із лідерством у дослідженнях і розробках, появою нових
знань, розвитком високотехнологічного виробництва і створенням масових
інноваційних продуктів.
2020‒2021 рр. у світі виникла гостра глобальна реакція на пандемію.
В Україні зі стрімким розвитком цифрових технологій, за поштовхів поширення
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
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SARS-CoV-2, майже всі бібліотеки тимчасово, вимушені були перейти
на 100 % дистанційне обслуговування користувачів вільними відкритими
цифровими електронно-інформаційними ресурсами, інноваційними продуктами,
які користуються великим попитом.
У «Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні
зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України», схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України№ 219-р. 23 березня 2016 р.,
наголошується на відставанні професійної базової освіти бібліотечних
працівників від сучасних вимог суспільства, загального рівня розвитку
інформаційних технологій та потреб бібліотек. Зі збільшенням темпів
розвитку цифрових технологій, упровадженням інноваційних рішень у всіх
сферах суспільного життя виникає необхідність у підвищенні якості
підготовки працівників бібліотек відповідно до сучасних вимог.
3 березня 2021 р. із метою забезпечення готовності суспільства
до процесів глобальної цифровізації, опанування ним ключових комбінацій
знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, інших особистих
якостей у сфері інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій
(цифрова компетентність) розпорядженням Кабінету Міністрів України
за № 167-р схвалено «Концепцію розвитку цифрових компетентностей».
Спостерігається відсутність єдиних підходів до визначення цифрових
компетентностей у професійних стандартах та єдиних вимог до освітніх
програм з розвитку інформаційно-цифрової компетентності фахівців різних
професій, єдиних вимог до цифрових компетентностей у системі освіти,
вимог до цифрової компетентності в професійних стандартах, системи
індикаторів для моніторингу стану розвитку цифрових навичок та цифрових
компетентностей тощо.
«Державною стратегією регіонального розвитку на 2021–2027 роки»,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України № 695 від 5 серпня
2020 р., у сфері цифрової інфраструктури передбачено забезпечити доступність
та пристосованість приміщень закладів культури та інших закладів для всіх
категорій населення, у тому числі осіб з інвалідністю, розробити варіанти
архітектурних проєктів бібліотечних будівель та забезпечити бібліотеки
необхідним обладнанням, комп’ютерною технікою, програмними засобами,
доступом до Інтернету швидкістю 100 Мбіт/с, проводити щорічне оновлення
бібліотечних фондів.
Цифровізація спричинила невідворотні соціально-економічні наслідки.
З часом, професія «бібліотекаря» може бути частково або повністю
автоматизована, це може відбутися значно раніше, ніж можна припустити.
Так, Нова пошта випустила першого у світі робота-бібліотекаря, який
допомагав відвідувачам експозиції «Леся Українка: 150 імен» підібрати
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книжку. Робот-бібліотекар отримав назву НП Лукаш, який вміє розрізняти
прозу, поезію, ілюстровані та дитячі видання. Усі книжки робот-бібліотекар
возив на собі по читальній залі Леся Лаунж, яка була представлена
в «Українському домі» в рамках мистецького проєкту «Леся Українка:
150 імен». Щоб спілкуватися з роботом, глядачі могли відсканувати QR-код,
зайти на сайт чи завантажити додаток та відповісти на прості 4 запитання.
Робот НП Лукаш вміє аналізувати відповіді і підбирати кожній людині
відповідну книжку [2]. Модель майбутнього життя складається з реалій
життя сьогодення. Зміни вже відбулися, ніщо не буде як у минулому.
Цифровізація – це не тільки розвиток сучасних технологій, які стоять
на службі людства, а й причина скорочення робочих місць.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВІРУСНОГО МАРКЕТИНГУ
НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА
У наш час компанії використовують різні маркетингові методи для
поширення інформації про товари чи послуги, якими вони користуються.
Розвиток інформаційних техологій розширює можливості поширення
інформації серед спеживачів. Поряд із звичними засобами масової інформації
(телебачення, радіомовлення, пресса) з’являються нові інструменти, які
розробляється у сферах соціальних мереж та інших електронних ресурсах.
Одним з сучасних методів поширення інформації про товари чи послуги
є вірусний маркетинг [1, c. 248]. Ця нова електронна концепція терміна
"з вуст в уста" для комерційних цілей з'явилася разом з розвитком Інтернету
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на початку ХХ століття. Процес базується на письмовому повідомленні,
обміні електронною поштою, форумами, соціальними мережами та вебсайтами.
Розвитк вірусного маркетингу, в основному, завдячує виникненню
та швидкому поширенню різних соціальних мереж. Компанії різних сфер
діяльності та розмірів можуть використовувати соціальні медіа, оскільки
це дешевша альтернатива традиційним рекламним методам. Соціальні медіа
стали важливим шляхом до нового формату маркетингу «з уст в уста».
Споживачі поширюють відгути та свою оцінку брендів з узгодженням
компаній чи без нього. Тому, такий маркетинг вважається прозорим, чесним
і викликає довіру споживачів.
Основним завданням нашого дослідження є: зрозуміти, як діє вірусний
маркетинг у вигляді вірусних повідомлень у соціальних мережах і як він
впливає на поведінку вітчизняних споживачів та їх рішення про покупку.
Основна мета компаній – переконати споживачів здійснити певну покупку,
і це дослідження показує те, як вірусний маркетинг впливає на покупку
та наскільки значущим і необхідним є відповідне пристосування компаній
у їх маркетингових стратегіях.
Вірусний маркетинг - це явище, яке передбачає поширення повідомлень,
як вірусів, в межах електронної структури [2, с. 44]. Клієнт є відправником
повідомлення, а одержувачу пропонується передати повідомлення іншим.
Сила вірусного маркетингу полягає в інформаційному значенні повідомлення
та бажанні поширити його серед інших людей. Вірусний маркетинг
використовує можливість охопити дуже велику кількість потенційних
клієнтів з мінімальним імпульсом (витратами) доставки. Вірусний маркетинг
виявився економічно ефективним інструментом для просування в Інтернеті
за допомогою окремих людей для надсилання електронних листів друзям
та колегам без участі компанії.
Повідомлення, що надсилається у формі вірусного маркетингу може
бути зображенням, фразою або відео. Вони повинні легко передаватися
і стимулювати емоційний відгук клієнтів, що призводить до поширення
вірусного повідомлення в їх соціальних мережах. "Нарешті, для того, щоб
функціонувати вірусний маркетинг, основну увагу приділяє силі емоційної
реакції людей та здатності впливати на них, щоб інформація могла
поширюватися серед інших споживачів, які думають однаково" [3, c.59].
Дуже важливо розробити або створити гарне повідомлення про товари,
оскільки це збільшує шанс для них стати прибутковими. Дуже важливо,
щоб компанії розуміли те, наскільки впливовим є поширення інформації
«з вуст в уста» про товари чи послуги та бренди. Звичайно, це означає,
що позитивні думки можуть стимулювати покупку покупців і навпаки.
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Соціальні мережі, такі як Facebook, Youtube та блоги, розширились
і стали дуже відомими громадськості за останні роки. Facebook - найбільший
у світі соціальний медіа, який у 2020 році перевищив 2 498 мільйонів
активних користувачів і збільшився у 4 рази у порівнянні із 2010 роком [4].
На початку 2020 року найпопулярнішими соціальними мережами в Україні
є Facebook (58% від усіх респондентів), YouTube (41%), Instagram (28%)
і telegram (14%). Про це свідчать дані опитування компанії Research &
Branding Group [5]. При цьому, більше половини власників смартфонів
в Україні вже не можуть уявити своє життя без цього гаджета (57%), тоді
як 39% все ще змогли б обходитися без смартфона.
Facebook - найбільший у світі соціальний медіа, який у 2009 році
перевищив 350 мільйонів активних користувачів і збільшився на 170%. Крім
350 мільйонів активних користувачів, близько 175 мільйонів відвідують
Facebook раз на день. Сьогодні великий вплив мають не лише експерти
з маркетингу, а й здібні блогери. Блоги почали розвиватися в 2000 році
і досягли величезного успіху в Інтернеті, особливо в Швейцарії.
Нашою метою було перевірити, чи вірусний маркетинг у формі вірусних
повідомлень впливає на поведінку споживачів в процесі купівлі товарів
та послуг. Для аналізу ми обрали метою соціологічного дослідження –
опитування. Анкету було надіслано 200 особам, і лише 150 із них відповіли
на всі питання.
Вік респондентів - від 15 до 50 років, і більшість респондентів (60%) - від
21 до 30 років. Більшість респондентів були жінки, 62% - жінки та 38% чоловіки.
На запитання, чи має особа обліковий запис електронної пошти, серед
перелічених, 98% відповіли, що мають (58% відповіли gmail.com). 94%
респондентів сказали, що вони є учасниками соціальної мережі і 62% з них
відповіли, що відвідували соціальну мережу Instagram.
На запитання «Чи відомо вам про існування чи вірусні рекламні
повідомлення в Інтернеті» 98% респондентів відповіли позитивно. Наступним
запитанням було те, на скільки респонденти довіряють рекламі з соціальних
мереж, і 61,3% опиитаних мають середній рівень довіри, а 26% ставляться
з недовірою до цього.
На запитання «Чи отримували ви електронний лист від відомої особи,
який містив посилання на товар чи рекомендовану послугу?» 52%
респондентів отримували хоча б одне електронне повідомлення, а 48%
не отримали зовсім. На запитання «Чи читали ви отриманий електронний
лист? Якщо так, чи завершили купівлю продукту?» 18% з респондентів
відповіли, що читали лист, проте 82% не завершили купівлю.
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На запитання «Які відгуки: негативні чи позитивні впливають на купівлю
товару чи послуги?» 58% респондентів відповіли, що найбільше впливають
негативні коментарі, тоді як на 42% опитаних – позитивні відгуки.
На твердження: «Я схильний(на) купувати товар або послугу, якщо
інформацію про них я отримав від відомих осіб» 26% опитаних повністю
погоджуються з цим; 37% - скоріше погоджуються ніж ні; 28% респондентів
підтримують твердження лише тоді, коли воно походить від людей яким
довіряє особа; 5% опитаних байдуже ставляться до твердження. На запитання
«На скільки корисні ці позитивні чи негативні коментарі в Інтернеті?» 66%
відповіли, що такі коментарі впливають на процес прийняття рішень щодо
придбання; тоді як 18% респондентів визначили відгуки, як дуже корисні;
а 16% - вважають відгуки непотрібними.
На запитання «Чи реклама товарів і послуг в Інтернеті є ознакою
їх якості та надійності?» 56% респондентів відповіли, що для деяких товарів –
так; а 38% - відповіли так, є ознакою; і 6 % - що це абсолютно не є ознакою
якості та надійності.
Аналіз отриманих, в результаті анкетування, виявив, що вірусна реклама
в соціальних мережах не має значного ефекту на поведінку споживачів
та рішення про купівлю. Найбільший вплив на поведінку споживача при
купівлі мають блоги та інформація, що відображена в них. Більшість
респондентів схильні враховувати думку людей, яким довіряють (друзі,
родичі, колеи).
Незважаючи на те, що вірусний маркетинг не має значного впливу
на соціальні мережі, він є стратегією «на перспективу» і способом
формування потреби в продукті чи послузі до споживача або заохочення
його до майбутньої купівлі. Разом з тим, значний вплив на поведінку
споживачів має розмовний контент, який привертає більшу увагу та довіру
споживачів. Залежно від того, як амбасадори (люди, які просувають певний
товар, грунтуючись на власному його застосування) бренду ставляться
до товару, люди будуть мати негативні чи позитивн і враження. Негативне
враження може «знищити» вірусну рекламу та усунути споживачів від
купівлі. Тим часом, як позитивний вплив може призвести до значного
успіху для компанії.
Вірусний маркетинг все ще є новою концепцією, і на думку багатьох
авторів, він має значні перспективи розвитку. Навколишнє середовище
постійно змінюється, і соціальні медіа можуть мати набагато більший вплив
на поведінку споживачів у майбутньому. Дуже важливо, щоб компанії
слідкували за тенденціями і розуміли нові технології, щоб не втратити
жодної можливості розвитку.
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СТВОРЕННЯ ВІДКРИТОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ
Виклики сьогодення вимагають від системи післядипломної педагогічної
освіти нових можливостей та форматів освітньої діяльності, а тому
розглянемо процес безперервного професійного розвитку педагогічних
працівників на основі використання прогресивного досвіду зарубіжних
країн в умовах переходу суспільства до економіки знань.
Модернізації післядипломної педагогічної освіти в Україні, на думку
науковців В. Олійника і О. Отич, полягає у підготовці педагогічних
працівників до професійної діяльності в постіндустріальному глобалізованому
суспільстві, що вимагає від них умінь продукування проривних знань
і практичного застосування інноваційних технологій з метою здобуття
переваг у міжнародній конкуренції. Саме цим має відзначатись сьогодні
державна політика у галузі післядипломної педагогічної освіти. Також
наголошується, що розвиток системи післядипломної педагогічної освіти
в нинішніх умовах вимагає від неї набуття безперервності, гнучкості,
модульності, випереджувальності, що може бути досягнено, у першу чергу,
на основі модернізації її на засадах принципів відкритої освіти [3].
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Аналізуючи низку наукових досліджень, необхідно зауважити, що термін
«відкрита освіта» вперше було застосувано та введено до наукового обігу
у Великій Британії віце-канцлером відкритого університету сером Джоном
Деніелом. Термін «відкрита освіта» трактується у Вікіпедії як складна
соціальна система, здатна до швидкого реагування у зв'язку з мінливими
соціально-економічними ситуаціями, індивідуальними та груповими освітніми
потребами і запитами. Вона базується на світоглядних і методологічних
засадах відкритості та безперервності процесу пізнання [1].
Відкритість післядипломної педагогічної освіти полягає в оновленні
знань в інформаційному суспільстві та формуванні у викладача потреби
у безперервному оволодінні цими знаннями, стимулюванні творчого підходу
до самовдосконалення та набуття нових знань упродовж усієї професійної
діяльності. Використання різних інформаційних мереж створюють можливість
застосування сучасних способів обробки інформації та створення нових
методів і способів організації освітнього процесу післядипломної педагогічної
освіти.
Науковці В. Олійник і О. Отич до найбільш важливих напрямів формування
відкритої системи післядипломної педагогічної освіти відносять:
підвищення якості ППО шляхом її фундаменталізації, застосування
нових підходів, використання нових інформаційних технологій;
забезпечення випереджувального характеру післядипломної педагогічної
освіти, її націленості на урахування і розв’язання проблем майбутньої
постіндустріальної цивілізації;
широке
використання
можливостей
відкритого
навчання
і самоосвіти суб’єктів освітнього процесу із застосуванням інформаційних
і телекомунікаційних технологій, що сприятиме більшій доступності
післядипломної педагогічної освіти;
впровадження розвивального підходу у післядипломній педагогічній
освіті, орієнтацію її на розвиток креативності та адаптивності керівних
і педагогічних кадрів у процесі їхньої перепідготовки та підвищення
кваліфікації [3].
З метою створення на теренах України європейської інноваційної
системи перепідготовки й підвищення кваліфікації керівних, педагогічних
та науково-педагогічних кадрів Всеукраїнською громадською організацією
«Консорціум закладів післядипломної освіти» засновано Український
відкритий університет післядипломної освіти (УВУПО), до структури якого
увійшли на партнерських засадах 15 закладів післядипломної педагогічної
освіти з різних регіонів України на чолі з ДЗВО «Університет менеджменту
освіти» НАПН України [4].
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Найбільшими відкритими мегауніверситетами у світі є університети
в таких країнах як Індія, де навчається більше 3-х тисяч осіб, Пакистан,
Туреччина, Бангладеш, Індонезія та Китай. У Китайському центральному
телерадіоуніверситеті, який створено у 1979 році, діє 14734 навчальних
центрів.
Висновки. Основними особливостями відкритих університетів в усьому
світі є орієнтація на навчання дорослих; висока автономність та свідома
мотивація студентів. У Законі України «Про освіту» ст. 21 «Освіта дорослих
як складова навчання впродовж життя», представлено визначення освіти
дорослих як усіх форм здобуття та видів освіти після завершення формальної
освіти задля особистісного розвитку та професійного зростання через
оновлення, розвиток і набуття нових знань, умінь та навичок; складової
навчання впродовж життя, можемо стверджувати, що саме система
післядипломної педагогічної освіти з її регіональними закладами готова для
створення відкритого університету, що буде сприяти перетворенню
розроблених раніше методик та підходів до навчання в цілісну технологію
в системі освіти, оскільки
відкриті університети характеризується
високоякісними стандартами освіти, координацією діяльності педагогічним
персоналом закладу дистанційної освіти (викладачів, тьюторів, представників
адміністрації) в наданні допомоги слухачам у виборі індивідуального
маршруту навчання; актуалізацією власних ресурсів досвіду та багажу
знань у подоланні труднощів при вирішенні питань у процесі навчання.
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ДИСТАНЦІЙНИЙ УРОК У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Взаємодія учнів початкових класів з учителем-класоводом – важливий
фактор впливу на процес навчання та виховання молодшого школяра. Крім
цього, навчання – це соціальна активність. Перебуваючи у школі, дитина
вчиться правильно будувати стосунки з однолітками й дорослими самостійно,
без участі рідних. Але життя вносить свої корективи і дистанційне навчання
стало однією з форм отримання освіти. Онлайн-навчання звужує можливість
навчатися разом, але професійна майстерність учителя може допомогти
учням подолати різні виклики нової шкільної реальності.
Дистанційна форма навчання передбачає наявність гаджетів (комп’ютера,
ноутбука, планшета, смартфона тощо) в усіх учасників освітнього процесу.
До того ж світ стає дедалі мобільнішим, освіта – більш індивідуалізованою
та гнучкою. Виникає необхідність того, щоб діти володіли інформаційнокомунікаційними технологіями.
Дистанційне навчання стало найдієвішим способом для вчителя
познайомитись із нестандартними й новаторськими методами роботи. Але
вчитель має знати чи досягає учень потрібного результату під час онлайннавчання.
Дитина має відчувати внутрішню потребу присутності на уроці. Адже
кожен учень по-своєму сприймає матеріал, що вивчається. Один добре
сприймає матеріал, коли вчитель щось розповідає наживо. Для іншого
краще, коли виступ вчителя є у записі. А для когось зручніше передивитись
презентацію.
У початковій школі як базову платформу для зв’язку з учнями зручно
використовувати Google Meet. Сервіс простий у використанні. Можна
скласти розклад наперед та закріпити єдине посилання до основних
предметів, які викладає вчитель. Учні знають, що ці уроки доступні за цим
лінком і не потрібно шукати щоразу новий. Вчителі-предметники
створюють власні посилання та підкріплюють їх біля назв предметів.
Важливо, щоб вчитель-класовод потурбувався про те, щоб платформа була
єдина для учнів свого класу.
Так як молодші школярі мають низький рівень готовності до самостійної
роботи, допомогти вчителеві організувати дистанційне навчання для молодших
школярів можуть дорослі. З цією метою слід провести на платформі Zoom
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онлайн-конференцію з батьками учнів, обговорити форми співпраці, щоб
ті завчасно перевіряли справність та рівень зарядки гаджета, щоб діти
самостійно чи разом з батьками слідкували за вмиканням та вимиканням
мікрофону, щоб під час уроку були закриті бідь-які ресурси, що не мають
стосунку до навчання.
Для учнів Нової української школи стало звичним розпочинати день
з ранкового кола. У дистанційному форматі також можна двічі-тричі
на тиждень проводити цю звичну для дітей вправу, коли кожен з дітей ділиться
враженнями від вихідних чи вчитель обирає іншу тему для обговорення [1].
Учні молодших класів сприймають навчання через гру (гейміфікація
навчання), тож вчитель продумує хід онлайн-уроку не лише з елементами
гри (Kahoot, Quizlet), а й обов’язково з комунікацією та співпрацею учнів
одне з одним. Основний навчальний матеріал можна подавати створюючи
презентації в Power Point, Canva та демонструвати коротенькі відео [2].
Найскладніший виклик для вчителя, який працює з учнями з використанням
технологій дистанційного навчання – це утримати увагу учнів. З цією метою
можна запропонувати онлайн-квач. На уроці, мають бути цікавинки, але не слід
перенавантажувати урок розвагами, адже тоді учень не сприйматиме цей
урок як процес навчання.
Для роботи з молодшими школярами підійде онлайн-дошка Lino.
Учитель має можливість змінювати фони і кольори дошки, робити
їх яскравими, щоб привернути увагу. На цю дошку вчитель завантажує
власні файли та зображення і виводить їх на екран.
За аналогією роботи з віртуальною дошкою, вчитель створює та використовує
навчальний сайт/блог. З цією метою користується хмарним сервісом Google
Сайти, в якості назви сайту, обирає назву класу, а для кожного предмета
створює окрему сторінку. Адресу сайту слід повідомити батькам учнів. Для
співпраці з батьками також можна використовувати електронну пошту.
Для учнів можна виставляти щотижня аватарки з зображенням тематики
тижня (1 клас) чи обирати героїв, у яких кожен з учнів буде «перевтілюватись».
Дитина, яка багато часу проводить біля екрана, має обов’язково
рухатися. Вчитель дозволяє учням самостійно обирати плейліст для
фізкульхвилинок (список композицій створено заздалегідь), а потім щодня
вмикаємо певний трек [3].
Існує думка, що працювати з учнями початкових класів дистанційно значно
складніше, ніж з більш дорослими школярами. Утім, усі навчальні завдання
можна розв’язати, якщо заручитися допомогою зручних онлайн-сервісів.
У рамках змішаного навчання вчитель повинен стати для молодших
школярів не просто людиною, яка навчає, а вчить вчитися, обираючи при
цьому синхронний чи асинхронний режим взаємодій.
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ІНТЕГРАЦІЯ ФОНДІВ БІБЛІОТЕК НАУКОВИХ УСТАНОВ НАН УКРАЇНИ
В ЕЛЕКТРОННЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Динамізм діджиталізації як ключової засади перетворень різних сфер
життя українського суспільства, від суспільно-політичної до соціальноекономічної, спонукає бібліотеки як особливий соціальний інститут
своєчасно реагувати на виклики часу й успішно відповідати на запити
спільноти. Репрезентація сучасного стану аспектуалізації інтеграції фондів
бібліотек наукових установ (БНУ) Національної академії наук (НАН)
України в умовах глобальної цифровізації дозволяє визначити якісні базові
моделі та спрогнозувати перспективи ефективної інформаційно-комунікаційної
діяльності БНУ НАН України в умовах електронного середовища
як вектори розбудови унікальної за складом, структурою і кількістю
інформаційних ресурсів та універсальної за потенціалом бібліотечної мережі.
Ґенеза та еволюція мережі бібліотек наукових установ Національної
академії наук України постійно знаходиться у полі зору знаних фахівців
вітчизняної бібліотечної справи – співробітників Національної бібліотеки
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України імені В. І. Вернадського (НБУВ), яка з перших днів діяльності НАН
України є методичним центром для бібліотек мережі (Т. Добко, О. Клименко,
Т. Кулаковська, К. Лобузіна, О. Онищенко, А. Свобода, Н. Смаглова, О. Сокур,
Г. Солоіденко та інші), (Львівська національна наукова бібліотека України
імені В. Стефаника (далі ЛННБ України ім. В. Стефаника) – для бібліотек
Західного наукового центру НАН України і МОН України.) [4]. Узагальнені
теоретичні дослідження, репрезентовані науковцями НБУВ, і проаналізований
практичний досвід, представлений щорічними звітами БНУ характеризує
умови, можливості і напрями інтеграції фондів бібліотек наукових установ
Національної академії наук України задля створення консолідованого
національного інформаційного ресурсу.
Активізація у правовому полі України заклала передумови для інтеграції
фондів бібліотек наукових установ НАН України як зберігачів цінної історикокультурної спадщини у світовий науково-освітньо-культурний простір [2].
Різновекторність позитивних наслідків цього процесу екстраполюється,
на нашу думку, таким чином: розвиток електронної професійної комунікації;
збереження автентичності цифрової інформації про різноманітні документи,
тримачами яких є БНУ; трансформація функцій та завдань відповідно
до нових умов; зміна їхнього значення для покращення іміджу наукової
установи в світі через інформаційне наповнення веб-сайтів; запровадження
нових продуктів та послуг на базі сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій; модернізація та оптимізація традиційних процесів і технологій
актуальної бібліотечної практики; забезпечення вільного доступу користувачамнауковцям та усім бажаючим до інформації тощо.
Чільним складником сталого розвитку науки, освіти та культури в Україні
є ефективна розбудова бібліотечної мережі НАН України (нині функціонує
95 бібліотек та бібліотечно-інформаційних підрозділів) [3], яка компетентно
представляє власні ресурси і послуги, тим самим популяризуючи наукову
установу зокрема та НАН України загалом. Лише адекватна й збалансована
інтеграція фондів бібліотек наукових установ НАН України, які сьогодні
нараховують понад 8 млн 260 тис. од. зб., у т. ч. 2 млн 467 тис. од. зб.
іноземних видань, в електронне середовище сприятиме повноцінному
розкриттю її інформаційних ресурсів [1]. Основними актуальними напрямами
дослідження інтеграції фондів БНУ НАН України в умовах цифровізації
задля оптимального входження вітчизняного наукового інформаційного
простору у світовий виокремлено: розбудова корпоративної каталогізації;
створення електронних виставок; впровадження системи електронної доставки
документів; обмін повнотекстовою інформацією у рамках міжнародних
асоціацій; поповнення наповнення репозитарію установи; формування
вузькотематичних баз даних.
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Отже, інтеграція фондів бібліотек наукових установ НАН України
в умовах глобальної цифровізації є надзвичайно актуальною та своєчасною
для розгляду та обговорення за рівнем поставлених питань, адже БНУ
притаманний значний потенціал, що дозволяє говорити про можливість
забезпечення високих стандартів інформаційно-бібліотечної сфери закордонного
зразка. Базові функції бібліотек наукових установ Національної академії
наук України – накопичення, збереження і поширення в умовах цифровізації
бібліотечних процесів та технологій діяльності трансформуються у сервіси
продукування е-ресурсів власної генерації задля забезпечення загального
доступу у контексті глобальних трендів. Інноваційна інформаційнокомунікаційна діяльність БНУ НАН України має стати міцною основою
прогресу сучасної української науки як підґрунтя конкурентоздатної
економіки, розвитку вітчизняної культури та традиційної освіти задля
захисту національних інтересів України.
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ПРИНЦИПИ УСПІШНОГО НАВЧАННЯ
ЯК ЧАСТИНА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСАД СТВОРЕННЯ
ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ
Освітня діяльність в умовах глобалізації суспільства зазнає безперервних
кардинальних змін, пов’язаних з інформатизацією, розвитком інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ), збільшенням темпу прискорення зростання
знань, докорінною і швидкою динамікою змін затребуваних на ринку праці
компетенцій та професійних вимог
Відповідно до потреб сучасності швидке зростання обсягу знань
потребує запровадження нових підходів до організації освіти та пошуку
інноваційних форм передачі й засвоєння знань і компетенцій.
Прискорений розвиток цифрових технологій стимулює створення
і впровадження інноваційних форм освіти, здатних встигати за змінами [1].
В сучасному освітньому середовищі доволі міцно вкоренилося використання
електронного навчання (e-learning), оскільки воно за значно менших витрат
може бути таким же ефективним, як і традиційне навчання.
Електронні навчальні курси пропонують ефективні методи навчання,
такі як практична діяльність із відповідним зворотним зв’язком, поєднання
роботи в команді з самостійним навчанням, персоналізація навчальних методів
та форм на основі потреб студентів, а також використання симуляцій
та ігор. Крім того, всі потенційні слухачі певного курсу отримують однакову
якість викладання, оскільки немає залежності від конкретного викладача.
Одними з основних засад створення якісного електронного навчального
курсу є педагогічні принципи успішного електронного навчання. Визначення
таких принципів при створенні електронних навчальних курсів можуть
допомогти викладачам у виборі освітніх ресурсів; розробці навчальних
методів на основі цих ресурсів; підтримці та супроводу електронних курсів
в процесі їх використання.
1. Відповідність навчальному плану. Це відповідність та узгодженість
з відповідною навчальною програмою через чітко визначені цілі навчання;
актуальність охопленого контенту навчального курсу; відповідність практичної
діяльності слухачів теоретичному змісту навчального курсу; чітко визначені
критерії оцінки результатів навчання. Під цілями навчання розуміються
твердження, які визначають знання, вміння та навички, отримані в результаті
успішного вивчення електронного навчального курсу.
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2. Інклюзія. Це підтримка інклюзивної практики, що ґрунтується
на врахуванні різних типів та діапазону навчальних досягнень слухачів
курсу; можливості врахування будь-яких фізичних вад слухачів, з метою
їх мінімізації та всебічної адаптації в залежності від потреб цільової
аудиторії (наприклад, синхронний звуковий супровід текстової інформації
і т.п.); врахуванні особливостей різних соціальних та етнічних груп слухачів
(можливість обрання однієї з декількох мов в інтерфейсі курсу і т.п.);
врахування вікових та гендерних аспектів.
3. Активна діяльність слухача. Це мотивація та залучення основними
методами, формами та засобами навчання до активної діяльності слухачів
електронного навчального курсу.
Процес навчання відбувається через створення текстового і/або
мультимедійного контенту, а також використання технологій Web 2.0 при
виконанні завдань, проектів і обговорень. Зручний та доступний інтерфейс
користувача дозволяє уникнути плутанини, розгубленості або знеохочування
слухачів курсів та викладачів. Наявність звітування про хід роботи, рейтинг
та перелік необхідних для виконання практичних завдань дають можливість
повного оновлення статусу слухачів електронного курсу відповідно
до поставлених цілей.
4. Інноваційні підходи. Має бути очевидним, чому використовуються
певні технології навчання, а не нетехнологічний підхід, який досягає тієї
ж мети настільки ж ефективно. Електронне навчання має відповідати певній
меті.
5. Ефективне навчання. Цей принцип можна продемонструвати різними
способами; наприклад, за допомогою цілого ряду різних підходів на навчальній
платформі, що дозволить студенту вибрати такий, який підходить особисто
йому, або який можна персоналізувати для себе, або задовольнивши ряд
характеристик належного навчання.
6. Формативна та підсумкова оцінки. Основні методи, форми та засоби
навчання повинні давати в результаті формувальні оцінки, а підсумкові
оцінки повинні бути достовірними та надійними; зрозумілими для вчителів,
учнів та батьків; здатні мати справу з низкою рівнів досягнень; і позбавлені
негативного емоційного впливу на того, хто навчається.
7. Супровідність, послідовність і прозорість. Основні методи, форми
та засоби навчання повинні бути внутрішньо узгодженими та послідовними
в тому, як цілі, зміст, діяльність слухачів курсу та оцінка співпадають між
собою. Електронний навчальний курс повинен бути відкритим і доступним
за своїм дизайном.
8. Простота використання та економічна ефективність. Електронне навчання
має бути прозорим у простоті використання, технологічні ж рішення повинні
бути виправданими і доступними, а витрати – стійкими.
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Таким чином, впровадження ІКТ в освітні процеси дозволяє забезпечити
появу нових можливостей для оновлення змісту навчання та методів викладання
дисциплін і поширення знань, індивідуалізації навчання, розширення доступу
до навчальних ресурсів, реалізації можливості навчання без обмежень
за просторовою та часовою ознаками з мінімальним відривом від виконання
професійних обов’язків.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ДЖЕРЕЛА ВИНИКНЕННЯ ІННОВАЦІЙ В СФЕРІ
ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
Сучасна економіка ставить перед транспортом все більше завдань, пов’язаних
зі збільшенням обсягів перевезень, поліпшенням рівня обслуговування
клієнтів, підвищенням безпеки перевезень, зниженням вартості послуг,
підвищенням гнучкості та ефективності діяльності. Традиційні методи
конкурентної боротьби виявляються недостатніми і не приносять бажаних
результатів, тому основною конкурентною перевагою стає здатність
до інновацій, які сприймаються у якості ключового фактору успіху як на мікро-,
так і на макро-рівнях.
Тривалий час вчені-економісти не приділяли особливої уваги дослідженню
інновацій в сфері послуг, досліджуючи лише інновації промислових
підприємств. Зазвичай у вітчизняній і зарубіжній практиці інновації в сфері
послуг розглядалися лише як діяльність, що доповнює виробничі процеси.
Однак з розвитком сфери обслуговування по всьому світу і збільшенням
потреб суспільства в продуктах цієї сфери, все більше дослідників починає
приділяти увагу чинникам її ефективного функціонування, в тому числі
інноваціям [1, 2].
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Проведені дослідження наукової літератури показали, що існують певні
відмінності між інноваціями в сфері послуг та в промисловості – перші
являють собою процеси, які повинні розглядатися окремо від останніх.
Адже те, що сприймається як «продукт» підприємством сфери послуг, може
сприйматися за «процес» на промисловому підприємстві.
В сучасній економічній теорії допускається лише базова система
категоризації інновацій, згідно якої розрізняють продуктові, процесні,
маркетингові та організаційні інновації. Під продуктовими інноваціями
транспортного підприємства слід розуміти принципово нові або значно
удосконалені процеси перевезень пасажирів або переміщення вантажів, які
можуть забезпечити споживачу об’єктивно нові переваги чи можливості.
Процесними інноваціями на транспортному підприємстві можна вважати
нові або значно удосконалені виробничі процеси, що призводять
до поліпшення якості та ефективності перевезень, тобто до впровадження
продуктових інновацій. Організаційні інновації на транспортних підприємствах –
це нові інструменти у діловій практиці підприємства, орієнтовані на реалізацію
нових організаційно-управлінських процесів. Маркетингові інновації
пов’язані зі сферою продаж і маркетингом транспортних послуг. Додаткова
класифікація інновацій розглядається лише як засіб розширення їх визначень.
На основі опрацювання наукових джерел [3, 4] та результатів інтерв’ю,
що проводилися автором на транспортних підприємствах, потенційні
джерела інновацій в транспортній сфері було розподілено на зовнішні,
внутрішні і змішані. Такий поділ пов'язаний з тим, що деякі інноваційні
рішення не можна чітко ідентифікувати як зовнішні чи внутрішні, а деякі
з них є результатом співпраці транспортних підприємств з іншими організаціями.
Зовнішні джерела інновацій виникають в зовнішньому середовищі
підприємства, постачальниками інновацій тут виступає оточення підприємства.
До зовнішніх джерел відносяться: проекти Національної академії наук
України; проекти науково-дослідних установ; проекти закладів вищої освіти;
проекти дизайнерських та конструкторських бюро; проекти промисловості;
придбання ліцензій; науково-технічні рішення, отримані від стейкхолдерів;
рішення, отримані в результаті поглинання і злиття; рішення, отримані
на виставках і конференціях; рішення, отримані від учасників ланцюга
постачання; зміни і вимоги державних органів влади; рішення, отримані
з проспектів, каталогів, літератури з патентування та сертифікації; рішення
від міжнародних організацій; консультаційний консалтинг; угоди про
зовнішні науково-дослідні роботи.
Внутрішні джерела інновацій виникають всередині підприємства під час
його функціонування шляхом пошуку нових ефективних рішень керівництвом
та персоналом підприємства, внаслідок найму висококваліфікованих фахівців,
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підвищення кваліфікації персоналу, чи як побічний ефект від реалізації
інших інноваційних проектів. До внутрішніх джерел відносяться: проекти,
розроблені інженерно-технічними працівниками підприємства; проекти
власних науково-дослідних відділів; проекти раціоналізації діяльності
підприємства на основі повідомлень працівників; проекти, запропоновані
керівництвом підприємства; проекти, що виникли в результаті спільної
роботи філіалів та/чи представництв підприємства; рішення отримані
в результаті найму нових фахівців; рішення отримані внаслідок навчання
та підвищення кваліфікації працівників; рішення, що виникли як побічний
ефект при реалізації інших проектів підприємством; реверс-інжиніринг
(зворотне проектування); власні маркетингові дослідження, аналіз ринку,
аналіз вимог клієнтів.
Змішані джерела інновацій формуються в результаті тісної співпраці
підприємства з його оточенням з метою пошуку нових інноваційних рішень.
До змішаних джерел відносяться: спільні проекти підприємства з Національною
академією наук України; спільні проекти підприємства з науково-дослідними
установами; спільні проекти підприємства з закладами вищої освіти;
спільні проекти підприємства з дизайнерськими та конструкторськими
бюро; співпраця в ліцензійних рішеннях; спільні проекти підприємства
з постачальниками; спільні проекти підприємства з партнерами; спільні
проекти підприємства з клієнтами; рішення, що виникли в результаті співпраці
з іншими підприємствами та організаціями; спільні проекти підприємства
з міжнародними організаціями; обмін інформацією і персоналом в рамках
програм науково-технічної співпраці; стратегічне партнерство в рамках
досліджень і розробок.
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ОСОБЛИВОСТІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ У СФЕРІ ХАРЧУВАННЯ

Останні кілька років теоретики і практики по всьому світові активно
обговорюють проблеми цифровізації економіки і суспільства, застосування
«BigData», стрімкого поширення інтернету речей, впровадження хмарних
сервісів, робототехніки і штучного інтелекту. Індустрія харчування, як і інші
сфери індустріального виробництва, теж активно включається в цей процес.
Однак, сучасну науково-технічну революцію в індустрії харчування не можна
розглядати як явище, яке раптово увірвалося в житті людей, і яке не має
передумов виникнення. У другій половині XX ст. використання комп’ютерних
технологій забезпечило розвиток сільського господарства, створивши умови
для подолання голоду в багатьох країнах світу. І лише в тих країнах,
де інформаційні технології нерозвинені, це явище продовжує існувати.
Цифровізація індустрії харчування – це, перш за все, скорочення витрат
на виробництво, транспортування та реалізацію продуктів харчування.
Наприклад, це стосується зниження транзакційних витрат на купівлюпродаж товару і спрощення ланцюжка поставок, що дає змогу виробникам,
торговим посередникам, продавцям нарощувати свої прибутки, або,
як варіант, знижувати ціну на продовольчі товари. У будь-якому разі,
йдеться про суттєвий приріст гнучкості в товарних відносинах, які не мають
прецедентів у минулому.
Поширення в сфері виробництва і реалізації продуктів харчування
отримують сьогодні такі кібернетичні системи, як Product-Service System (PSS)
і Cyber-Physical Systems (CPSs) [3], кожна з яких заснована на використанні
інформаційних і комунікаційних технологій у реалізації бізнес-моделей.
На відміну від традиційних моделей продажу товарів, у цих системах разом
із продуктом продається також послуга, що забезпечує більш високі прибутки
виробникам, а також постійний моніторинг контенту потреб у продуктах
харчування не лише у великих містах, а й у конкретних регіонах. Це досягається
за рахунок застосування комп’ютерних алгоритмів, включених в інтернет
і тісно інтегрованих з його користувачами. Пошук товару в мережі, частота
його пошуку, час пошуку, статеві, вікові і демографічні дані фіксуються
системою, створюючи модель поводження потенційного клієнта. Використання
алгоритмів кібернетичних систем дає змогу відстежувати зв’язок виробникпродавець-споживач, отримуючи максимально повну інформацію про переваги
останнього та їх зміни в динаміці.
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Всесвітня затребуваність фастфуду призвела до поширення кліентсерверних
систем і веб-додатків, що надають доступ до інформації про кожен
конкретний продукт і підвищують сервісні послуги. Наприклад, корпорація
McDonald’s [2] у своїх дослідженнях найбільш відвідуваних місць для
відкриття чергового ресторану вже кілька років використовує «check in»
Foursquare і методи машинного навчання, а також активно впроваджує
інтернет речей, щоб автоматично аналізувати роботу кожного задіяного
технічного засобу і кожного працівника, відстежувати інформацію про кожного
відвідувача.
Саме завдяки інформаційним технологіям поширення набувала й нова
форма харчування: таблет-харчування. Його суть полягає в комплектуванні
повністю приготованих для споживання страв зі збереженням їхньої
температури. Готовий сніданок, ланч або вечеря – кінцевий результат цього
процесу. Швидкий процес замовлення, практично необмежений асортимент
страв (сервіси працюють із різними організаціями громадського харчування),
мобільність транспортування в термостійких пакетах (рюкзаках), простота
логістики-кухня-споживач (готується на кухні вже в тому вигляді, в якому
потрапляє до споживача), – всі ці умови забезпечуються за рахунок інтернетплатформ, які використовуються мобільними сервісами, і мобільних додатків.
Принципово новим напрямом у використанні цифрових технологій
у харчуванні є 3D-друк їжі. Завдяки цій інноваційній технології створення
гастрономічних страв не вимагає великої кількості інгредієнтів, – по суті,
їх чотири: наноцеллюлоза, білки, жири і вуглеводи, до яких планується додавати
вітаміни, мікроелементи та антиоксиданти. Таким чином, виробництво
найрізноманітніших продуктів харчування може бути реалізоване в домашніх
умовах, де основним інгредієнтом стане наноцелюлоза.
Нарешті, воістину революційним винаходом є наноїжа – це продовження
генно-модифікованих технологій, які вже досить поширені та активні
в своєму розвитку. Наноїжу вже виробляють такі компанії, як Heinz, Nestle,
Kraft, Unilever, Altria. Її привабливість (принаймні для споживача) полягає
в тому, що він сам може змінювати смак, колір та аромат, керуючи активністю
наночастинок. Сьогодні у багатьох країнах нанопродукти стають альтернативою
натуральним, їхній асортимент постійно збільшується: це і хлібопекарські
вироби, яйця, м’ясо, вино, і продукти високої кулінарії, і давно всім відомі
крабові палички, які стали альтернативою м’ясу краба і які досить часто
використовуються в повсякденному харчуванні.
Таким чином, безперечно, в гастрономічній сфері відбуваються революційні
перетворення, однак при колосальному прискорюваному прогресі в індустрії
харчування контроль впливу на організм людини, її здоров’я або взагалі
відсутній, або не встигає за інноваціями, які постійно виникають.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Фінансовий ринок ̶ це особлива, властива тільки ринковій економіці
сфера економічних взаємовідносин, де здійснюється купівля-продаж, розподіл
і перерозподіл фінансових активів країни між сферами економіки [1].
Становлення та функціонування фінансового ринку нашої держави лежить
в основі важливих факторів процвітання інших сфер економіки України.
Розумне функціонування ринку страхових послуг, розвинені небанківські
кредитно-фінансові установи, пенсійні фонди відіграють важливу роль
у постійному становленні та функціонуванні багатьох економічних процесів
у суспільстві. Накопичуючи певний обсяг грошового капіталу, фінансові
установи відіграють роль головного джерела капіталовкладення в національну
економіку, що швидко розвивається.
Отже, в основі сучасного етапу розвитку економіки України є задіяння
розроблених та цілісних змін у фінансовій сфері, задля гарантування допоміжних
джерел фінансування економічного зростання. Це в свою чергу потребує
розробки та послідовного впровадження довготермінової комплексної стратегії
розвитку фінансового сектора України, враховуючи існуючі економічні реалії
та стратегічні пріоритети України в умовах глобалізації світових фінансових
ринків [2].
На сьогоднішній день найбільш ефективними учасниками фінансового
ринку України є комерційні банки та страхові компанії [3]. Саме ці учасники
формують найбільш істотну частку фінансових ресурсів.
Наша держава на сучасному етапі розвитку вже здійснила перші кроки
у процвітанні певних сегментів фінансового ринку. А саме проведено
моніторинг банківської системи, ринку цінних паперів, ринку страхових послуг.
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Однією із стратегічних задач нашої держави є введення систематичної
тривалої стратегії функціонування фінансового сектору України. Дане завдання
має на меті: створення дієвого механізму ведення діяльності небанківських
фінансово-кредитних установ, а саме таких їх різновидів, котрі не мають
цілісного законодавчого поля та органу контролю і нагляду; розроблення
скоординованого законодавства і непохитної політичної та економічної
сфери; вивчення та координування основи створення та функціонування
незалежного органу державного нагляду та контролю за діяльністю
небанківських фінансово-кредитних установ; створення та координування
поняття розвитку правової сфери фінансової системи; створення та узгодження
цілісної довгострокової стратегії фінансової системи України та виокремлення
довгочасної системи, задля створення сприятливого середовища небанківського
фінансового сектору як цілісної системи та окремих підрозділів небанківських
фінансових установ.
Ефективне функціонування фінансового ринку є невід'ємним фактором
піднесення, прогресу і сталого розвитку ринкової економіки України.
Фінансовий ринок має фактичний вплив на забезпечення незалежності держави
та втілення в життя її національних інтересів в сучасних економічних умовах.
За умов всезагального об’єднання ринків фінансових послуг важливим
питанням для кожної з держав є створення та ведення успішної діяльності
прибуткового ринку фінансових послуг. Брак цілісного законодавства та дієвих
засад контролю та нагляду за роботою небанківських фінансових установ слугує
серйозною проблемою розвитку фінансового сектора, як цілісної системи.
Ринок кредитних ресурсів – це процес вкладення грошового капіталу
на умовах строковості, повернення, платності. Кредитний ринок слугує
одним із найважливіших сегментів фінансового ринку.
Учасниками даного ринку є позикодавець, позичальники і центральний
банк, котрий слідкує за виконанням дійсного законодавства суб’єктами
ринку кредитів і регулює ринок, використовуючи економічні важелі.
До організаційно-функціональних суб’єктів ринку кредитних ресурсів можна
віднести комерційні банки, брокерські фірми, дисконтні компанії та інші
фінансово-кредитні установи. Саме на ці організації покладено функцію
залучення вільних грошових коштів від юридичних і фізичних осіб та надання
їх у тимчасове володіння іншим економічним агентам, котрі відчувають брак
додаткових коштів. Таким чином фінансові посередники здійснюють
міжгалузевий та міжрегіональний перерозподіл грошових фондів та фінансових
ресурсів.
Осередком коштів, що функціонують на кредитному ринку є кошти,
накопичені на депозитних рахунках кредитно-фінансових установ, грошові
залишки на рахунках юридичних осіб, вільні кошти громадян і кошти,
накопичувані центральним банком України.
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Розподіл мобілізованих грошових ресурсів базується на основі кредитних
угод між кредитно-фінансовими установами, юридичними та фізичними
особами. Процент, слугуючи платою за тимчасове користування коштами
є ціною кредиту. Дана категорія має пряму залежність від терміну сплати
позики, а також ураховує ризики. Облікова ставка національного банку,
як важливий важіль грошово-кредитної політики, відіграє одну з вирішальних
ролей у формуванні рівня відсоткових ставок, адже саме за цією ставкою
можна одержати кредити національного банку.
Національний банк України також схвалює фіксовану відсоткову ставку,
котра використовується при наданні кредитів комерційним банкам під
заставу нерухомості та золотовалютних резервів, а саме ̶ ломбардну ставку.
Складовою кредитного ринку є також небанківські фінансово-кредитні
інституції. Дані установи диференціюють на такі групи: фінансові установи
банківського профілю з нечисленним обсягом банківських операцій; фінансові
установи небанківського профілю, котрі, володіючи грошовим капіталом,
проводять кредитні операції. Вони проводять операції з кредитування
невеликого числа юридичних і фізичних осіб, відповідно до законодавства
та своїх статутів.
Одним з важливих елементів фінансового ринку є фондовий ринок, тобто
ринок цінних паперів. Фондовий ринок включає в себе частку кредитного
ринку і цілком ринок інструментів власності.
Фондовий ринок виступає інструментом гарантування адекватної діяльності
всіх секторів економіки, як цілісної системи.
Аналізуючи визначення фондового ринку можна запевнити, що в даній
сфері здійснюються відносини власності, відбувається вільне переміщення
цінних паперів між різними економічними сферами, створюють фінансові
осередки економічного піднесення, зосереджуються та розчленовуються
інвестиційні ресурси, формується сприятлива атмосфера для адекватної
конкуренції та мінімізації монополізму. Ринок цінних паперів створює
систему дієвої експлуатації ресурсів фінансового ринку, адже розміщення
паперів базується на можливості прозорої селекції об’єкта вкладення
з певними майновими гарантіями. Вкладаючи свої тимчасово вільні кошти
у цінні папери, суб’єкти фінансового ринку перетворюють їх на капітал,
а підприємницькі організаційні структури можуть одержати допоміжний
грошовий капітал для розвитку власної підприємницької діяльності.
Становлення і розвиток фінансового ринку має стати ключовим елементом
сильного економічного середовища, який підтримуватиме корпоративні
ініціативи, забезпечуватиме фінансування реального сектора економіки через
залучення інвестицій, здійснення платежів та перерозподілу капіталів [4].
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Отже, фінансовий ринок слугує невід’ємним елементом фінансової
системи України. Він уособлює у собі цілісну систему, котра складається
із взаємопов'язаних складових, кожна з яких має можливість окремо чинити
вплив на розвиток даної системи. Важливість подальшого розвитку фінансового
ринку України полягає у можливості надання банкам перспектив збільшення
обсягів діяльності. Одним з найважливіших завдань сучасного етапу розвитку
національної економіки є введення аргументованих та цілісних змін у фінансовокредитній системі задля надання додаткових осередків фінансування
економічного піднесення. Дане завдання потребує вдосконалення та поступового
укорінення довготривалої цілісної стратегії розквіту фінансової системи.
Тож, задля ліквідації наявних проблем фінансового ринку, необхідно
проводити постійний аналіз діяльності фінансових установ, позбуватися
фінансово-кредитних установ, котрі виявилися неплатоспроможними,
забезпечити діяльність системи фінансового контролю. Саме ці заходи зможуть
створити необхідні умови для дієвого функціонування всієї фінансової
системи загалом.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Як демонструє світова практика стан будь-якої інформаційної сфери
чітко впливає і рівень політичної боротьби кожної із країн. При цьому
інформаційне суспільство виглядає як продовження революції індустріального
та постіндустріального суспільства, де спостерігається швидке зростання
секторів створення та споживання інформації, що перетворюється на один

Секція 3. Стратегії розвитку економіки, науки,
освіти і сфери культури в умовах цифрової трансформації

із найважливіших ресурсів, поряд з енергетикою та корисними копалинами.
За ступенем споживання цього стратегічного ресурсу оцінюється ступінь
розвитку країни, її економічний та політичний потенціал. Тому основними
завданнями державної інформаційної політики в системі державного управління
України має бути:
− створення розвиненого інформаційного середовища;
− модернізація інформаційної інфраструктури;
− розвиток інформаційних і телекомунікаційних технологій;
− ефективне формування і використання національних інформаційних
ресурсів та забезпечення вільного доступу до них;
− розвиток незалежних засобів масової інформації (далі - ЗМІ)
і забезпечення громадян суспільно вагомою інформацією;
− сприяння міжнародному співтовариству в інформаційній сфері
та утвердження інформаційного суверенітету України;
− запобігання загрозі заподіяння в процесі інформаційної діяльності
шкоди життєво важливим інтересам особи, суспільства, держави [2].
Вагомим чинником у цьому процесі є цілеспрямоване пропагування
діяльності держави, її курсу й формування цінностей і патріотизму у громадян,
зокрема через ЗМІ, а також Інтернет.
А як насправді все це виглядає в нашій державі?: По-перше, слід визнати,
що становлення незалежних ЗМІ хоч і номінально, але стримується: наявними
можливостями ринку; високими податками; вартістю матеріалів і послуг;
недостатнім рівнем менеджменту та забезпеченням професійними кадрами,
адміністративним втручанням. Також викликає неабиякий інтерес у світової
спільноти стан справ зі свободою слова в Україні. Так, АРТИКЛЬ 19
та Міжнародна підтримка медіа (IMS) закликали чинного Президента
України підтримати свободу вираження поглядів у нашій державі [3, с.19].
По-друге, на тепер, як ніколи раніше, потребується суттєва підтримка
державних ЗМІ. Йдеться про матеріально-технічне та фінансове забезпечення
розвитку й фінансування державних теле,-радіокомпаній і видавництв. Це дасть
змогу конкурувати з комерційними ЗМІ, які за технічним забезпеченням
наближені до світових. По-третє, вітчизняне телерадіомовлення перебуває
на етапі радикальних змін у технології виробництва та поширення програм,
прямуючи до об’єднання телерадіоінформаційних технологій в єдину глобальну
інформаційну систему. Слід визнати, що існуюча мережа мовлення в Україні,
створена у 60 -70 рр. ХХ ст., фізично спрацьована та морально застаріла,
і майже повністю відпрацювали свій ресурс технічні засоби державних ЗМІ.
По-четверте, у технічних засобах, що експлуатується, використовуються
електровакуумні прилади, які вимагають постійної заміни і значних
енерговитрат. Сучасні світові тенденції в телебаченні демонструють,
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що найбільш перспективними є передавачі на твердотілих підсилювачах,
позбавлених наведених недоліків. Водночас, аналіз сучасного вітчизняного
стану інформаційного простору доводить, що реформування цієї галузі має
стосуватися не тільки матеріального й технічного забезпечення державних
ЗМІ, а й втілення в життя прийнятих законів для її розвитку. Проголошений
нашою владою перехід до інформаційного суспільства, по суті, визначає нові
перспективи для досліджень і знаходження шляхів розбудови інформаційної
галузі в Україні. З огляду на багатогранність зазначених питань вбачаємо
провадження низки рекомендацій, які можуть бути корисними для
їх практичного застосування, а саме:
− привести законодавчу базу в цій сфері діяльності у відповідність
з міжнародними стандартами;
− реформувати інформаційну галузь з імплементацією до кращих
європейських зразків;
− забезпечити фінансування державних ЗМІ в повному обсязі;
− провадити цілеспрямовану
державницьку політику щодо
пропагування курсу держави [1, с.19].
Стратегічно важливим завданням державної інформаційної політики
в системі державного управління залишається комплексне впровадження
цифрового телерадіомовлення. Перехід на цифрові технології мовлення для
всесвіту стало однією з глобальних тенденцій. Відповідно до рішення
Регіональної угоди “Женева-06”, до якої приєдналася й Україна, усі країни
Європи до 2015 р. взяли на себе зобов’язання припинити аналогове телевізійне
мовлення і замінити його на цифрове формату DVB-T, що відбулося
і в Україні 2019 році. Однак тут теж не обійшлося без своєрідного
тертя. На думку фахівців Національної ради з питань телебачення
і радіомовлення, основними стримуючими чинниками впровадження
цифрового телерадіомовлення в Україні стало: дефіцит частотного ресурсу;
інертність споживачів; низька фінансова спроможність громадян; значна
вартість відповідних проектів; інертність провідних теле-радіо об’єднань.
Як результат Національна рада з питань телебачення і радіомовлення
вирішила піти на деякі поступки стратегічного забезпечення незахищених
верств населення, надавши допомогу у перетворенні цифрового сигналу
державним коштом за рахунок орієнтації на дешевші технології (зокрема,
переведення в цифровий стандарт наявних аналогових передавачів).
Вважаємо це позитивним кроком, який дав можливість більш лаконічно
реформувати ефірне забезпечення населення країни на нові цифрові технології.
Що ж до вітчизняної кіноіндустрія, і особливо телевізійного кіновиробництва,
то останніми роками воно досить впевнено зростає, причому зарубіжні
експерти дають цілком оптимістичні прогнози на подальший розвиток цієї
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галузі у найближчі 5-10 років. З позиції міжнародного партнерства Україну
дедалі частіше оцінюють як перспективного гравця кінобізнесу в масштабах
не лише пострадянського простору, а й усієї Східної Європи [4].
Разом із тим необхідно визнати, що теперішня вітчизняна телевізійна
кіноіндустрія як інструмент формування та зміцнення сучасної національної
ідентичності є вкрай неефективною, оскільки за участі російського капіталу
виробляє в основному суто комерційний продукт, розрахований на російського
та російськомовного споживача. Зазначений продукт не є національним
з погляду художнього змісту, а отже – об’єктивно виступає як націлений
на зміцнення російського мовно-культурного ареалу. Здебільшого, створені
в Україні серіали та телевізійні фільми наш глядач зазвичай ідентифікує
як російські. Попри певні тенденції до збільшення в мережі мовлення
національного аудіовізуального продукту, загальнонаціональні мовники
й досі роблять головну ставку не на вітчизняні, а російські фільми та серіали,
розміщуючи натомість власну продукцію, присвячену національній історії,
культурі тощо в основному в денному чи нічному ефірі. Вважаємо,
що однією з неодмінних умов формування національного інформаційного
простору має бути комплексна та ефективна протекціоністська політика
нашої держави в системі державного управління, головним завданням якої
є стимулювання створення відповідних індустрій і забезпечення їх стійкого
розвитку. А це передусім:
– розвинена та впливова у суспільстві система загальнонаціонального
громадського мовлення із такими виробничо-технологічними складовими,
як загальнонаціональне та супутникове телерадіомовлення, он-лайн мовлення
в Інтернет, виробництво фільмів, телесеріалів, програм;
– конкурентоспроможна система національного кіновиробництва
та кінопрокату;
– національна система глобального збирання та поширення інформації,
орієнтована на активне розповсюдження відомостей про Україну та створення
її позитивного іміджу у світі [2].
Одначе, на тепер ключовими проблемними питаннями державної
інформаційної політики в системі вітчизняного державного управління
залишається:
– відсутність чітко сформульованої і науково обґрунтованої концепції
цієї державної політики;
– низька ефективність правового регулювання масово-інформаційної сфери;
– практична не конкурентоспроможність національного масовоінформаційного продукту;
– неефективне забезпечення інформаційного суверенітету та інформаційної
безпеки України тощо.
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Переконані, що основоположною складовою мети державної інформаційної
політики України має бути: ефективність, безпека, свобода, самореалізація
і справедливість. А для цього необхідно: об’єднати зусилля широкої
громадськості, професійних юристів, державних органів, світової спільноти
для вирішення винятково важливого для України завдання – ефективного
функціонування та розвитку її інформаційного простору.
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ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК НАПРЯМ ВДОКОНАЛЕННЯ ЦИФРОВОГО
НАВЧАЛЬНОГО ПРОСТОРУ
У сучасному суспільстві зростає потреба в кваліфікованих фахівцях,
що володіють професійною мобільністю, здатних працювати в мінливих
економічних умовах. Наслідком цього є значні зміни в галузі освіти на всіх
її рівнях, у тому числі створення цифрового навчального середовища.
Побудова цифрового навчального процесу в освітній організації сьогодні
має ґрунтуватися на новій галузі педагогічної науки - цифровій дидактиці,
предметом якої є діяльність людини, а не функціонування цифрових
освітніх засобів. Як зазначають вчені, «цифрова дидактика може розглядатися
як трансінтеграційна область наукового знання», що характеризується
«взаємним перенесенням певних наукових ідей та підходів з однієї області
до іншої та їхню інтеграцією» [1, с. 98]. Предметом цифрової дидактики
професійної освіти і навчання є процес навчання, включаючи цілі навчання
(відповідно до вимог цифрової економіки і цифрового суспільства), зміст
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навчання та вимоги до його формування, способи організації процесу
навчання (на основі використання можливостей цифрових технологій),
організаційні форми, технології та методи навчання (максимальне використання
дидактичних можливостей цифрових технологій), засоби навчання (в тому числі
цифрові - мережеві і програмно-апаратні, об’єднані в єдиний інтелектуальний
комплекс), вплив цифрового освітнього процесу професійної освіти
та навчання на розвиток суспільства і економіки [1, с. 99].
На сьогодні учасниками освітнього процесу є студенти, що належать
до «цифрового покоління» (народжених наприкінці 90-х - початку 2000-х років).
Науковці відзначають, що це покоління виросло в цифровому середовищі,
обумовленому розвитком цифрових технологій та має ряд особливостей:
спілкування за допомогою мобільних телефонів і комп’ютерів; перевага
віртуального спілкування над особистим; використання візуальної мови при
віртуальному спілкуванні; зростання швидкості сприйняття інформації,
однак важке утримування уваги на одному предметі; образ думок
відрізняється фрагментарністю, а судження - поверховістю; «кліпове
мислення». Вчені стверджують, що стратегія роботи з представниками
цифрового покоління повинна виходити з того, що майбутніх фахівців
практично неможливо інтегрувати в традиційний освітній процес, необхідна
суттєва трансформація, результатом якої стає побудова нового, цифрового
освітнього процесу з використанням елементів гейміфікації [4].
Термін «гейміфікація» вперше з’явився в 2008 році, починаючи
з індустрії цифрових медіа і не отримав широкого визнання приблизно
до 2010 року. Незважаючи на те, що цей термін є відносно новим, в літературі
є безліч його визначень: процес використання ігрового мислення та механіки для
залучення аудиторій та вирішення проблем; використання методів гри, щоб
зробити діяльність більш привабливою та цікавою; використання гри
на основі механіки, естетики та ігрового мислення, щоб залучити людей,
мотивувати дії, сприяти навчанню та вирішенню проблем [1; 2; 3; 4].
Гейміфікація в освіті - це процес поширення гри на різні сфери освіти, який
дозволяє розглядати гру і як метод навчання і виховання, і як форму
виховної роботи, і як засіб організації цілісного освітнього процесу.
Метою використання гейміфікації в освіті є: мотивація й заохочення
певної поведінки; забезпечення зацікавленості навчальним процесом, автономії
й профілізації змісту навчання; забезпечення гнучкості розуму й спроможності
при розв’язанні проблем, змагання (форми конкуренції, в якій люди можуть
учитися на своїх невдачах, а не бути покарані за них) й співпраці [1, c. 100].
Найбільш поширеними елементами геміфікації є: наявність сюжету для
діяльності; визначення правил діяльності; формулювання чітких, помірно
складних, найближчих цілей навчання; візуалізація маршруту пізнання;
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навчальне середовище, адаптоване під персональний рівень; свобода вибору
маршруту навчання задля досягнення певної мети; негайний зворотній
зв’язок, оцінка досягнень; наявність рівнів – розширення й відкриття доступу
до контенту; бали – цифрове позначення значимості виконання роботи;
зворотній відлік – виконання завдань за обмежений період часу; бонуси –
отримання неочікуваних винагород; можливість вибору аватару (віртуальність
персоніфікації – можливість зміни ролі); соціальна взаємодія (конкуренція
або співпраця); видимий статус і досягнення (репутація, визнання); тощо 4].
У дослідженні А. Столяревської ці елементи було згруповано у такі:
динаміка, механіка й компоненти. Динаміка - це загальні аспекти гейміфікованої
системи, які потрібно враховувати, але неможливо безпосередньо впровадити
у гру. Механіка – основні процеси, що рухають діями й формують у гравця
залученість до процесу. Кожна механіка - спосіб досягнення однієї або
декількох описаних динамік. Компоненти - це більш конкретна форма, яку
приймають механіка й динаміка [2, c.170-178].
Проведений аналіз доводить існування різноманітних можливостей
впровадження технології гейміфікації в навчальний процес. Але в практиці
університетів України гейміфікація не отримала поки що широкого поширення.
Значна частина вітчизняних закладів вищої освіти використовує середовище
LMS Moodle для проведення дистанційних занять. Тести, ребуси, кросворди,
вікторини, веб-квести, тощо використовуються викладачами, як правило, для
перевірки сформованості знань, зокрема, й у дисциплінах соціономічного
напряму. Однак, LMS Moodle має цілу низку ресурсів для гейміфікації
навчання. Розробка загального ігрового сценарію з кожної дисципліни,
з врахуванням визначених особливостей гейміфікації в освіті, дозволить
запропонувати здобувачам додаткові ресурси навчання.
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
«3D-ГРАФІКА» В ШКОЛІ

Поширення інформаційних технологій у повсякденному житті обумовлює
актуальність їх впровадження в навчальний процес у загальноосвітніх школах.
Так, в шкільному курсі інформатики для 9 класів з 2020-2021 навчального року
додано теми «Основи баз даних» та «3D-графіка». Тривимірне моделювання,
на відміну від баз даних, є новим навчальним матеріалом, який дотепер
у шкільному курсі інформатики не вивчався. Доцільно буде зазначити,
що на уроках з технології в 10 класах вивчається тема «Комп’ютерне
проектування», базою знань для якої якраз має стати вивчення програмного
забезпечення для створення 3D-графіки.
Розглянемо зміст навчальної програми з теми «3D-графіка». Спочатку
розглядається що таке тривимірна графіка, її види та програмні засоби для
її створення. Далі – принципи тривимірної навігації, додавання тривимірних
примітивів, переміщення, масштабування, групування, вирівнювання, обертання,
копіювання та клонування об’єктів, екстрагування форми об’єкта. Тобто
вивчаються основи роботи у програмі 3D-моделювання – створення простих
об’єктів. Потім, згідно програми, вивчається робота з вершинами, ребрами
та гранями об’єктів; текстові об’єкти; графічні текстури та рендеринг. Також
розглядається технологія створення анімації та поняття про 3D-друк[4].
Проведемо порівняльний аналіз існуючих програмних засобів створення
3D-графіки та можливість їх використання у школі з урахуванням змісту
навчальної програми. Критерії відбору: доступність (ліцензія на програмне
забезпечення); функціонал (набір атрибутів якості, які визначають призначення,
основні, необхідні і достатні функції); кросплатформність (властивість
програмного забезпечення працювати більш ніж на одній операційній системі);
системні вимоги (характеристик, яким повинен відповідати цифровий
пристрій); популярність – наявність навчально-методичних матеріалів) [2].
Найбільш популярні програми створення 3-d графіки: 3D Builder, 3D
Coat, 3DS Max, ArchiCAD, Autodesk Alias, Autodesk AutoCAD, Autodesk
Fusion 360, Autodesk Inventor, Autodesk Maya, Autodesk Mudbox, Autodesk
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Tinkercad, Blender, Cinema 4D, Daz 3D Studio, FreeCAD, Houdini, iClone,
K-3D, KeyShot, LightWave 3D, Mari, Modo, PTC Creo, Rhinoceros 3D,
SketchUp, SolidWorks, Toon Boom Harmony, WINGS 3D, ZBrush [1].
Тепер проаналізуємо відповідність цих програм за обраними нами
критеріями для використання в навчальному процесі.
З першого критерію відбору – ліцензія «Freeware» (безкоштовне
користування): Blender, FreeCAD, Daz 3D Studio, PTC Creo, K-3D, Autodesk
Tinkercad, 3D Builder, WINGS 3D. Крім того, слід зауважити, деякі
виробники надають безкоштовні версії своїх продуктів для навчальних
закладів (фірма Autodesk) або персональні навчальні ліцензії (Компас 3D).
Стосовно другого критерію – програма повинна «вміти» створювати
полігональні 3D-моделі, їх рендеринг та анімацію. Крім цього, змісту
навчальної програми не відповідають програми 3D-моделювання САПР
(система автоматизованого проектування) такі як FreeCAD, PTC Creo.
У зв’язку з тим, що ці програми орієнтовані на промислове проектування
в них використовується здебільш технологія сплайнового моделювання.
Відповідність програм 3D графіки до вимог зображено у таблиці.
Розглянемо більш ретельно програму Blender. Blender – це вільне
і відкрите програмне забезпечення для створення тривимірної комп’ютерної
графіки, що включає в себе засоби моделювання, скульптингу, рендеринга
та анімації. Мінімальні системні вимоги: 64 бітний процесор з 2 ядрами
та частотою від 2Ггц, 4 Гб оперативної пам’яті, відеокарта з 1+ Гб відео пам’яті.
Будучи крос-платформним додатком, Blender працює на Linux, macOS, а також
системах Windows, окрім Windows XP [3]. В підручниках інформація з основ
роботи у редакторі Blender відсутня, але є онлайн посібник «Blender. Стартовий
посібник»
(https://uk.wikibooks.org/
wiki/Blender/Стартовий_посібник_
(український_інтерфейс). Також є посібники з основ роботи в редакторах
російською мовою та безліч відеоматеріалу, форумів та блогів.
Таблиця 1.
Аналіз програм 3-Dграфіки

Доступність
Функціонал
Кросплатформність
Системні вимоги
Популярність

+
+
+
±
+

+
±
±
±
–

+
+
+
±
–

+
±
–
+
–

+
±
–
+
–

+
–
+
+
–
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Отже, з програмним забезпеченням 3D-графіки у школі проблем немає:
є достатньо безкоштовних програм з посібниками для опанування дітьми
основ створення 3D-моделей. Основні проблеми можуть виникнути
з забезпеченням фахівцями даного виду діяльності, тобто необхідно продумати
курси з підвищення кваліфікації учителів для роботи у програмах
3D-моделювання, та технічними характеристиками комп’ютерів у школах,
так як для таких програм необхідні сучасні процесори та значні об’єми
оперативної пам’яті.
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РОЛЬ БІОТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЧНИХ КОНКУРЕНТНИХ
ПЕРЕВАГ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
В розвинених країнах світу біотехнології є провідною ланкою розвитку
національної економіки, що здатна створити синергетичні ефекти розвитку
всіх галузей. Тому в цьому секторі спостерігається зростання інноваційних
розробок, інвестицій та прибутків. Розвиток біотехнологій створює конкуренті
переваги для національних компаній на міжнародних ринках, оскільки
попит на біотехнології суттєво перевищує пропозицію.
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Розвиток біотехнологій в Україні характеризується такими тенденціями:
відставанням обсягів виробництва від потреб внутрішнього ринку; зростаючим
попитом на біотехнологічну продукцію з боку споживачів всередині країни;
високою імпортозалежностю від традиційних біотехнологічних продуктів –
лікарських препаратів і харчових добавок; дефіцитом на ринку власної
інноваційної біотехнологічної продукції [1].
Формування конкурентних переваг вітчизняних біотехнологічних компаній
на внутрішньому і зовнішньому ринках пов'язане з розвитком наукової
і технологічної бази виробництва біотехнологій, посиленням ступеня
державної підтримки біотехнологічних компаній, налагодженням системи
правового регулювання діяльності в галузі біотехнологій.
Україна не може забезпечити умов для розвитку біотехнологій за всіма
напрямами. Тому необхідна точкова підтримка тих біотехнологій, що можуть
забезпечити основу для економічного зростання та дозволять трансформувати
потенціал виробництва у конкурентні переваги на зовнішніх ринках.
Потенціал зростання залежить від рівня розвитку поточної діяльності,
наявності кадрів, технологій та попередніх напрацювань в галузі. З огляду
на це, найбільш перспективними для України є такі біотехнології:
1. Біоенергетика: є в достатній кількості ресурси та наявні технологічні
процеси: проробка сільськогосподарської сировини, технологія «метанового»
зброджування тваринницької біомаси, очистка стоків, переробка сміття,
анаеробна ферментація біомаси. Перешкодами для активного розвитку
є відсутність організованої форми купівлі-продажу біопалива; недостатність
інвестицій для побудови очисних та сміттєпереробних заводів. Звільнення
від мит на законодавчому рівні для обладнання; збереження «зеленого
тарифу» для виробників біоенергетики.
2. Виробництво органічної продукції АПК: є потенціал залучення земельних
ресурсів; наявні технології та біодобрива; активно зростає кількість виробників.
Перешкодами є низький внутрішній попит через низькі доходи споживачів;
висока вартість і тривалість процедури сертифікації. Перспективними напрями
підтримки є розвиток системи сертифікації; спрощене оподаткування
виробників; пільгове кредитування виробників.
3. Біофармацевтика. Вже наявні передумови для розвитку виробництва
імунобіотехнологічних препаратів, виготовлення білково-вітамінних
концентратів, виготовлення кормових та ветеринарних антибіотиків, ферментів,
амінокислот (однак 80% сировини та компонентів імпортується). Поточний
розвиток галузі стримується такими чинниками: фактично відсутні державні
стандарти та норми біотехнологій; спеціальне законодавство для впровадження
біотехнологічних методів та продуктів (ГМО, стовбурові клітини тощо)
практично відсутнє; відсутні зв’язки «освіта-наука-виробництво-споживач»;
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є потреба у підтримці системи підготовки і перепідготовки кадрів
з біотехнологій; висока вартість розробок, ліцензування та отримання дозволі;
значна залежність від імпорту технологій та компонентів. Перспективи
розвитку галузі пов’язані з розвиток прямої державної підтримки,
запровадженням спеціальних податкових пільг та розробкою системи контролю
за безпекою біотехнологій [2; 3; 4; 5].
Розвиток біотехнологій в АПК уже має заділи. Біофармацевтика має
важливе імпортозаміщуюче значення, а біоенергетика дозволить посилити
енергетичну безпеку України за рахунок розвитку альтернативних джерел
енергії, зокрема, біоенергетики.
Існуюча сьогодні державна політика щодо біотехнологій не відповідає
навіть можливостями виживання даного сектора (обсяг фінансування дуже
низькі). Непрямі методи стимулювання розвитку біотехнологій відсутні.
Консервація поточної ситуації загрожує зробити Україну повністю залежною від
зарубіжних виробників в таких чутливих з точки зору національної безпеки
секторах, як фармацевтика та енергетика.
Для щодо успішного розвитку біотехнології в Україні в середньостроковій
перспективі, з нашої точки зору, найбільш прийнятний варіант, характерний
для країн, що розвиваються (виробництво біотехнологічних препаратів
за ліцензією), тому що вітчизняних технологій і обладнання не достатньо,
а наявні на сьогодні обсяги фінансування не дозволяють говорити про
широкі можливості ні в частині практичного втілення фундаментальних
розробок, ні в частині виробництва біотехнологічних товарів. Також напрями
стимулювання розвитку біотехнологій пов’язані з розвитком державноприватного партнерства та інфраструктури.
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ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Сучасний етап розвитку міжнародної економіки набуває якісно нових
обрисів, будучи детермінованим процесами цифровізації та цифрової
трансформації. Сьогодні цифрові технології домінують майже у всіх сферах
життя, перетворюючись на конститутивну продуктивну силу соціальноекономічного розвитку. Новий тип інформаційно-телекомунікаційних
технологій, вплив яких нині є тотальним, знаходиться в основі діджиталізації
економіки, яка постає найважливішою умовою інклюзивного сталого
економічного розвитку будь-якої країни у новому тисячолітті. Під цифровою
економікою необхідно розуміти таку форму економічної активності, яка
виникає завдяки мільярду прикладів мережевої взаємодії людей, підприємств,
пристроїв, даних і процесів, де ключову роль відіграє гіперзв’язок, тобто
взаємопов'язаність людей, організацій та машин, яка розвивається шаленими
темпами завдяки Інтернету, мобільним технологіям й «Інтернету речей»[1].
Проблеми й виклики, які при цьому виникають, і є предметом нашого
дослідження. Особливо важливо розглянути показовий досвід використання
таких технологій у світовому масштабі та окреслити можливі ризики
й перспективи від застосування подібних інновацій в Україні на сучасному
етапі, зрозуміти, наскільки це можливо взагалі у практичній площині
з огляду на стан економіки в країні.
Результати дослідження полягають у ствердженні, що цифрова економіка
у ХХІ столітті володіє потужним потенціалом, завдяки якому компанії
та навіть окремі країни займають лідируючі позиції у світі за ключовими
напрямами соціально-економічного розвитку, в тому числі, завдяки новітнім
інформаційним технологіям, які радикально змінюють ситуацію на ринку
та визначають напрямок подальшого розвитку економічних відносин.
Якщо розглядати проблему новітніх технологій у контексті цифрової
економіки у міжнародному та національному масштабах, то важливо
звернути увагу на результати новітніх досліджень, присвячених «Інтернету
речей», блокчейн-технологіям, штучному інтелекту, цифровим двійникам,
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квантовому обчисленню тощо, а також питанню перспектив й викликів
упровадження цих технологій у межах цифровізації економіки України
на сучасному етапі.
Згідно доповіді Всесвітнього банку інтернету речей[2], уряди й компанії
в усьому світі активно використовують підключення до інтернету для
вирішення глобальних проблем розвитку, а також питань у сфері охорони
навколишнього середовища, міського транспорту, включаючи безпеку
дорожнього руху, та енергозбереження. «Інтернет речей» свідчить про
абсолютно новий етап у розвитку промисловості країн-лідерів, оскільки
штучний інтелект, бездротове підключення, дешеві датчики поєднуються
з аналітикою даних для трансформації виробництва, видобування, енергетики
та транспорту. «Інтернет речей» сприяє оптимізації робочих процесів,
відстеженню й аналізу стану обладнання, здійсненню прогнозованого
обслуговування, інтерпретації великих обсягів даних й прийняттю рішень
у реальному часі[3].
В Україні ситуація могла б бути набагато кращою й оптимістичнішою,
ніж вона є по факту, хоча позитивна динаміка має місце. У 2018 р. було
прийнято Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України
на 2018-2020 рр., яка виявилася концептуалізацію на державному рівні
попередніх напрацювань українського уряду разом спільно з Hi-Teck Offce
Ukraine та експертами ринку. Йдеться про реалізацію форсованого сценарію
цифровізації України, що передбачає розвиток цифрової інфраструктури,
цифровізацію реального сектору, зокрема, через сприяння розвитку
інфраструктури «Індустрія 4.0», а також базових сфер життєдіяльності,
розвиток «смарт-фабрики» та створення «цифрового робочого місця»,
розвиток STEM-освіти, запровадження eHealth та е-безпеки, концепції
«розумні міста», розвиток цифрової грамотності населення. Станом на сьогодні
сектори економіки ЄС, які пов’язані з інтелектуальною власністю, дають
близько 42% ВВП ЄС, а це 5,7 трлн. євро на рік, забезпечують 38% усіх
робочих місць і 90% експорту ЄС. Доля сфери інформаційних технологій
у ВВП України становить більше 3% ВВП держави.
Аналіз стану готовності впроваджувати інформаційні технології у межах
цифровізації економіки України, дає можливість виявити численні
прогалини у цьому напрямку: відсутність національної дорожньої карти для
створення гармонізованих систем електронної торгівлі між Україною та ЄС;
неготовність України до впровадження цифрових платформ, повільна
інтернетизація України та обмежений доступ до широкосмугового Інтернету;
цифровий розрив за регіонами (місто-село); відсутність координації держави,
бізнесу й громадянського суспільства у питанні цифровізації економіки;
відсутність доступних статистичних даних й оперування недостовірними
щодо розвитку інформатизації економіки; використання різних методологій
збору та обробки статистичної й адміністративної інформації, що унеможливлює
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об’єктивний аналіз та бенчмаркінг; відсутність бачення, державної ініціативи,
програми, стратегічного документа, спрямованих на створення комплексної
національної системи розвитку цифрової грамотності та ін. Потрібно почати
планово й системно використовувати інформаційні технології для створення
технологічної інфраструктури, продовжити удосконалювати нормативну
базу, почати створювати цифрові платформи, налагодити процес підготовки
та перепідготовки відповідних кадрів із метою формування базових
кваліфікацій та окремих компетенцій, які відповідають потребам цифрової
економіки, а також забезпечити інформаційну безпеку, що передбачає
створення надійних й ефективних систем захисту даних.
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ ЯК МЕТА ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

Сталим розвитком є, на нашу думку, модель функціонування суспільства
в екосистемі з обмеженими параметрами, що забезпечує збалансовану
динамічну рівновагу між компонентами екосистеми протягом необмежено
тривалого проміжку часу. Приводячи це визначення до економічного виміру,
можна стверджувати, що сталий розвиток – це такий спосіб господарювання
людства, в якому гармонійно поєднуються економічна, соціальна та екологічна
складові, сприяючи одна одній. На важливості гармонійного поєднання
зазначених складових наголошено у [1], де в розрахунку індексу сталого
розвитку враховується значення індексу гармонізації – узгодженості значень
господарської, природоохоронної та суспільно-інституційної складових розвитку
країни.
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Згідно означення у Великому тлумачному словнику сучасної української
мови, система – це «сукупність яких-небудь елементів, одиниць, частин,
об’єднуваних за спільною ознакою, призначенням». Поняття «система
оподаткування» визначається як «сукупність податків, зборів, ін. обов’язкових
платежів до бюджетів і внесків до державних цільових фондів» [2, с. 1320].
Тобто систему можна вважати впорядкованою цілеспрямованою сукупністю
елементів. Елементами податкової системи є:
- суб’єкти оподаткування, виробництва та розподілу благ, контролю;
- процеси оподаткування, виробництва та розподілу благ, контролю;
- об’єкти оподаткування;
- податки;
- нормативно-правові акти, якими регулюються процеси оподаткування.
Елементи, їхні характеристики та взаємодія визначаються чинними
нормативно-правовими актами, отже податкова система є законодавчо
впорядкованою сукупністю зазначених елементів.
Суб’єктами у податковій системі є суб’єкти господарської діяльності,
контролюючі органи та/або їх посадові (службові) особи, інші суб’єкти,
за наявності впливу на елементи податкової системи.
Процесами податкової системи є створення та розподіл оподатковуваних
товарів і послуг, оподаткування та контроль.
Елементами податкової системи є податки, які, згідно статті 7
Податкового кодексу України (далі – ПКУ), мають таку структуру [2]:
- платники податку;
- об'єкт оподаткування;
- база оподаткування;
- ставка податку;
- порядок обчислення податку;
- податковий період;
- строк та порядок сплати податку;
- строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.
Оподатковувані блага у ПКУ названі «об'єктами оподаткування».
Об’єктом оподаткування, згідно статті 22 ПКУ, можуть бути: майно,
товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів
(робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші
об’єкти, визначені податковим законодавством, із наявністю яких податкове
законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку.
Такими структурними елементами податку, які визначають цільову
спрямованість податкової системи, є об’єкт оподаткування та ставка
податку. Спрямованість на охорону довкілля, людини та суспільства
визначають, зокрема, акцизний та екологічний податки.
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Згідно підпункту 14.1.4. ПКУ, акцизний податок – це непрямий податок
на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених цим Кодексом
як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції).
До підакцизних належать товари, шкідливі для довкілля, людини та суспільства,
тож акцизним податком стимулюється зниження споживання екологічно
та соціально шкідливих товарів.
Згідно підпункту 14.1.57. ПКУ, екологічний податок – це загальнодержавний
обов'язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне
повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів,
фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються
їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів
та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня
2009 року. Отже, екологічним податком стимулюється зниження екологічно
шкідливої активності.
Про належність до цільових функцій податкової системи стимулювання
сталого розвитку у його соціально-інституційній компоненті свідчать видатки
державного бюджету, надходження якого на 80 відсотків формуються
податками [4]. Згідно Закону України [5], понад 21,7 відсотка видатків
направлені на охорону здоров’я, а понад 8,86 відсотка – на розвиток освіти
та науки.
Податкова система, згідно зазначеного, є законодавчо впорядкованою
сукупністю суб’єктів, об’єктів та процесів оподаткування виробництва
та розподілу благ, метою якої є сприяння сталому розвитку країни.
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СУЧАСНИЙ ТРЕНД ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОСТІ В СИСТЕМІ
МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ

Вступ. В епоху розбудови інформаційного суспільства одним із пріоритетних
напрямів та одним із найскладніших завдань політики багатьох держав
є створення цілісної та ефективної національної системи освіти, роль якої
зростає в умовах переходу до економіки знань. За рахунок інноваційних
перетворень, що спостерігаються останнім часом в українському суспільстві,
сучасна освіта потребує виваженої стратегії, спрямованої на зміну своєї
парадигми з одного боку, та задоволення запитів працедавців (закладів
освіти) – з іншого. Трансдисциплінарна парадигма, що виходить на поверхню
в умовах інформаційного суспільства, привертає все більшу увагу світової науки.
У базис такої парадигми покладено суть феномена «трансдисциплінарність»,
а також семантика поняття «психологія трансдисциплінарності». Проте,
усвідомлення появи такої «наукової аномалії» як трансдисциплінарність
проходить через низку аналітичних пошуків відповідей на запити,
що виникають під час форс-мажорних проявів глобалізованого світу [1, с. 188].
Постановка проблеми. Особливості трансдисциплінарного освітнього
простору визначаються у ключі розуміння теорії й методології наукового
пізнання, мотивації, положень психолого-педагогічних теорій та адаптивного
управління, зокрема – взаємозв’язку творчої самореалізації особистості
педагога та умов освітнього середовища закладу освіти, в якому він
здійснює власну діяльність. Доцільним в цьому контексті є врахування ідей
концептуальних підходів до розгляду педагогічних явищ, зокрема –
системного, трансдисциплінарного (у т. ч. – онтологічного і адаптивного
як різновидів), андрагогічного, компетентнісного, суб’єктно-діяльнісного,
технологічного, діагностичного. На арену впровадження перелічених вище
підходів нині виступають наукові переконання учених і практиків
сучасності таких, як: В. Биков, С. Гончаренко, Г. Костюк, О. Кузьменко,
Е. Лузік, Л. Лук'янова, В. Лунячек, С. Максименко, В. Моісеєв, В. Мокій,
Б. Ніколеску, Ж. Піаже, М. Симонов, О. Шегай та ін.
Проте, на основі отриманих аналітичних даних з вивчення досвіду вище
згаданих представників науки і практики зазначимо, що нині у вітчизняному
науково-освітньому середовищі питання трансдисциплінарності розроблено
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не достатньо глибоко. Вважаємо за доцільне у часи розбудови інформаційного
суспільства, що визначається трансформаційними ознаками, які свідчать
про наявність трансдисциплінарної парадигми, розпочати дослідження
з практичним підтвердженням або запереченням прогнозованих результатів.
Виклад основного матеріалу. Актуальність трансдисциплінарних наукових
досліджень, а також наукових досліджень саме трансдисциплінарного
підходу до реформування освіти України, нині має рацію. Пропонуємо
декілька узагальнюючих тез, що на нашу думку, певною мірою
характеризують сучасний етап становлення вітчизняної освіти в умовах
постпандемійного/трансдисциплінарного простору та визначають роль
особистості педагога в цьому векторі.
По-перше, освітнє майбутнє держави залежить в об’єктивному сенсі від
системно організованого саморозвитку особистості кожного педагога, від
збереження та накопичення його потенціалу апріорі. Саме тому, що потенціал
(особистості, країни, суспільства) є визначальним фактором економічного
розвитку кожної країни. Адже, випереджальний розвиток психологічної
й техніко-технологічної компоненти у будь-якій галузевій сфері економіки
країни в теперішній час вирізняється трансформаційною траєкторією
інноваційних змін освітньої парадигми. Дійсно, глобалізаційні трансформації
та технологічні інновації, економічна криза та вихід українських закладів
освіти на міжнародний рівень взаємовідносин викликають до життя потребу
в психологічно підготовлених до протидії негативним стресорам педагогічних
кадрах, які здатні приймати нестандартні рішення в складних професійних
ситуаціях.
По-друге, динамічність трансформаційних процесів у напряму цифровізації
освіти визначає потребу в раціональному розподілі педагогічних ресурсів
та в ефективному використанні інформаційно-телекомунікаційних інфраструктур
і сучасних техніко-технологічних засобів навчання. Це передбачає продуктивну
трансдисциплінарну освіченість педагогів, перед якими постає низка
логічних завдань щодо спрямування інтелекту кожного здобувача освіти
у правильно визначене викликами сучасності русло (наведення узгодженості
між особистісними, суспільними та національними інтересами) задля
забезпечення у національній економіці переходу на випереджальні позиції
розвитку й збереження людського капіталу.
По-третє, швидкоплинність інформаційних потоків, поява надзвичайних
технологічних конструктів як у суспільному бутті людини, так і в професійному
та освітньому просторі, вимагають підготовки інноваційно спрямованих
громадян країни, які, у свою чергу, мають бути здатними до адаптивного
сприйняття глобальних трансформаційних процесів сучасності. Іншими
словами, промова йде про формування й розвиток людини нової генерації.
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Тож так, нині актуалізується проблема відповідності існуючого педагогічного
потенціалу його економічній ефективності. Тому вважаємо за доцільне
акцентувати увагу на значущості спрямування потенційних можливостей
кожного педагога в чітко сформульовані пріоритети. Поряд з цим, слід
звернути увагу на те, що нині сучасна освіта знаходиться у просторі
постійних трансформаційних змін, а її майбутнє вже тут й тепер
окреслюється новою парадигмою існування – трансдисциплінарною. Тобто,
ці зміни обумовлюють більш ефективну, на наш погляд, методологію
реформування освітньої галузі – трансдисциплінарний підхід.
Отже, у логічному взаємозалежному функціоналі «наукове пізнання
й випереджальний розвиток освіти ↔ висока соціально-психологічна організація
лояльності педагога до закладу освіти ↔ інформаційні технології та інжиніринг
(інженерія) ↔ математичне обґрунтування й підтвердження ↔ практична
реалізація інноваційної педагогічної діяльності» має відбуватися модернізація
й реформування освітньої галузі країни. Переконані, що в цьому контексті
зростає роль інноваційно розвиненої особистості педагога та її потенціалу
в трансдисциплінарному просторі освіти сьогодення.
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«UKRAINE NOW» ЯК КУЛЬТУРНИЙ БРЕНД УКРАЇНИ
Формування культурного бренду й виокремлення чітких тригерів
впізнаваності країни є ключовими елементами стратегії позиціонування
держави в міжнародному просторі.
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Автори й аналітики Міжнародного рейтингу «Global cities» (Міжнародний
рейтинг створює Конслатингова група AT Kearney Inc. щорічно з 2011 р.)
відзначили основні наслідки пандемії у великих містах, окресливши ряд
тенденцій та викликів, які доведеться долати у найближчому майбутньому.
Вони пропонують особливу увагу звернути на три життєво важливі сфери,
у яких необхідно акцентувати на інноваційних процесах: економіка,
соціальна політика та культура [1]. Зокрема, йдеться про збереження
конкурентоспроможності, в першу чергу, тих сфер, які створюють додану
вартість, сприяють забезпеченню стабільності та формують суспільну цінність.
Тобто, йдеться, передусім, про галузь культури та культурі простори.
Особливістю сьогодення є виникнення глобального світового тренду,
який акцентує увагу на важливості емоційно-психологічного сприйняття –
це початок часу вражень. Стандартизація смаків й уподобань втратила свою
актуальність, адже споживач відходить від масовості й прагне отримати
унікальні враження. Відтак активізується поява «несподіваних» гравців, так
званих underdogʼів.
Україна зі своїм культурним, екологічним, особистісним потенціалом;
за наявності сильного, сучасного бренду, має бути повноцінним учасником
міжнародного нетворкінгу. На реалізацію цієї мети працює бренд «Ukraine
Now», вперше розроблений креативною компанією Banda Agency та схвалений
Урядом 10 травня 2018 р.; бренд, який відзеркалює європейські цінності,
промотує сучасну країну та досягнення українців у різних галузях: культурі,
кіно, фешн-індустрії, ІТ, економіці, спорті тощо [17].
Ukraine Now – це не лише знак, яким маркують якісні товари, за підтримки
якого проводять сучасні івенти, спортивні змагання та культурні заходи,
а й перша успішна маркетингова кампанія з популяризації України, яку
високо оцінюють експерти і в Україні, і за кордоном і яка була відзначена
міжнародною спільнотою, отримавши нагороди на престижних дизайнерських
конкурсах: брендинг «Ukraine Now» здобув першість на міжнародному
конкурсі дизайну «Red Dot Design Award» в категорії Corporate Identity [4].
Тому представникам креативних індустрій, бізнесу та громад в цілому
доцільно активно використовувати бренд Ukraine Now задля промоції [17].
Сьогодні здійснюється активна робота над створенням головного сайту
України, який фактично презентуватиме Україну [15]. Адже в сучасному
світі комунікація починається з мережі Internet, а стильний, інтерактивний,
сучасний, зручний лаконічний сайт, стане першою точкою входу для всіх,
хто цікавиться Україною і допоможе сформувати позитивний образ. Також
важливо, щоб не лише «сайт» презентував світові сучасну, мирну та гостинну
Україну, а й внутрішньо країна стала технологічним, культурним центром
з величезним туристичним та інвестиційним потенціалом» [9].
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У брендбуці «Ukraine Now» в категорії «Цінності бренду» чітко окреслена
важливість «знайомства» світу із талановитими людьми України: «Люди –
наша головна сила. Сучасні українці – вони про «зараз». Вони не чекають,
не бояться. Вони діють та створюють саме зараз нові компанії, нові
прогресивні бізнеси, нові кафе, ресторани, фестивалі, нові заводи, нові
креативні академії та інноваційні технопарки» [14].
Разом з тим, в «Ukraine Now» немає наразі чіткої стратегії позиціонування
України як потужного культурного центру: із власними іменами, сучасністю
і культурними здобутками. Культурний бренд має бути стійким, впізнаваним,
вірусним (в контексті частоти «цитування» туристами), таким, який генерує
унікальну економічну, соціальну та культурну цінність і є платформою для
розвитку інфраструктури країни, комерціалізації національних проєктів.
Для підвищення конкурентоспроможності національного бренду порівняно
з європейськими доцільно стимулювати концентрацію в ньому економічного,
культурного і креативно-емоційного потенціалів, створювати умови для
прискорення й адаптації інноваційного оновлення форматів та маркетингових
інструментів, що забезпечить синергетичні й комерційні ефекти для
національного бренду та його інтеграцію на конкурентні ринки позиціонування.
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ГНУЧКА СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
Вища освіта швидко розвивається у всьому світі. Глобальна кількість
студентів у вищих навчальних закладах зросла більш ніж удвічі менш ніж
за два десятиліття [1]. Це призвело до надзвичайно різноманітного сектору
вищих навчальних закладів, освітніх програм та режимів навчання, більшій
різноманітності студентів й здобувачів, які входять до системи. Однак
вища освіта також стає дедалі фрагментованішою, що відображається
у багаторівневому управлінні, диверсифікованому фінансуванні та зростаючій
автономії вищих навчальних закладів. У цьому контексті створення чітко
сформульованих та гнучких підходів до навчання, здатних задовольнити
різноманітні навчальні потреби, є проблемою у багатьох системах вищої
освіти.
Закриття вищих навчальних закладів через covid-19 вимагає більш гнучких
підходів до організації освітнього процесу [2], які б краще реагували
на зростаючі ризики та виклики. Довготривала криза в умовах пандемії
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covid-19 показала важливість прийняття стратегії «Освіта 2030» (Education
2030 Agenda and SDGs) [1], яка спирається на політику й тенденції,
результати досліджень, практичні приклади, що стосуються розвитку освіти
в сучасних умовах, потенціал і можливості використання електронних
ресурсів, проблеми та перспективи в галузі забезпечення якості освіти.
Політика студоцентризму спрямована на необхідність з боку навчальних
закладів дозволяти студентам вибирати темп (інтенсивність), місце та спосіб
проведення занять. Також посилюється роль концепції «навчання впродовж
життя».
Результати дослідження гнучкого навчання [3] дозволило встановити
переваги підтримки гнучких підходів у вищій освіті через національну
систему кваліфікацій та забезпечення якості. Сучасні розробки призводять
до виникнення більш гнучких навчальних підходів та освітніх пропозицій
поза традиційною кваліфікацією. Як зазначається ЮНЕСКО (2015): «Точки
входу та точки виходу для будь-якого віку та всіх рівнів освіти, зміцнення
зв’язків між формальними та неформальними структурами, а також визнання,
підтвердження та акредитація знань, умінь і навичок, набутих завдяки
неформальній та неформальній освіті» [1]. Що має бути покладено в основу
розвитку гнучкої вищої освіти в сучасних умовах і викликах.
Зокрема, на сьогодні перешкодами для розвитку гнучкої системи вищої
освіти виступають [3]:
Системні фактори в цілому: слабка політика розвитку гнучкого навчання,
адміністративна фрагментація, яка не дозволяє злагоджено розвивати систему
вищої освіти; інституційна автономія, що в свою чергу, обмежує здатність
держави керувати змінами та впроваджувати ефективну і швидку політику;
конкуренція і змагання між навчальними закладами послаблюють співпрацю
між ними.
Інституційні фактори: відмінності між вищими навчальними закладами
у забезпеченості ресурсами, навчальними програмами, підходами до викладання
та оцінювання; інституційна культура, націленість на престижність й відсутність
взаємної довіри між інституціями; недостатньо ефективне управління
та інформаційне забезпечення прийняття рішень; інституційна культура,
консерватизм і прагнення зберегти статус; а також відсутність інформації
та настанов для підтримки тих, хто навчається, у процесі їхнього переходу
до вищої освіти і розвитку.
Цілеспрямовані заходи, що сприяють гнучким навчальним підходам,
включають альтернативні шляхи вступу до вищої освіти, можливості трансферу
між навчальними закладами та гнучкі навчальні програми, крім альтернативних
способів навчання (тобто домовленості за сумісництвом, охоплення навчальних
програм). Незважаючи на те, що дослідження показують, що в багатьох
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країнах вже існують ініціативи щодо підвищення гнучкого навчання у вищій
освіті, на практиці необхідний більш цілісний і систематичний підхід, щоб
забезпечити гнучкість навчальних шляхів не лише пріоритетом політики,
а й добре функціонуючою інституційною практикою в усьому світі.
Гнучка система освіти має багато переваг і майбутніх перспектив.
Завдяки зменшенню бар’єрів у доступі та можливостей для трансферу, вища
освіта може бути краще обладнаною для обслуговування нетрадиційних
студентів, які в іншому випадку не змогли б цим скористатися. Гнучкі
навчальні програми можуть також допомогти системам вищої освіти стати
більш ефективними й результативними у виконанні своїх місій та цілей.
Гнучке забезпечення вищої освіти може краще задовольнити різноманітні
потреби як студентів, так і роботодавців, викладачів. Це також може покращити
перспективи працевлаштування та створити почуття задоволення серед тих,
хто займається навчанням. Більш чітко сформульована, але гнучка система
вищої освіти, також може призвести до підвищення ефективності.
Необхідність адаптації освітніх систем для кращої підтримки гнучких
навчальних підходів з метою зміцнення справедливості та заохочення
навчання впродовж усього життя добре визнана в міжнародній програмі
освіти до 2030 року та цілях сталого розвитку.
Вища освіта визнається ключовим фактором досягнення цілей сталого
розвитку. І зараз важлива роль належить вищій освіті у забезпеченні доступу
та підтримки можливості навчання впродовж життя для всіх людей,
є передумовою розвитку інклюзивного суспільства, відповідального
громадянства та кваліфікованої робочої сили. Щоб забезпечити готовність вищої
освіти до задоволення зростаючих вимог і потреб, усі країни світу у співпраці
мають будувати чіткіші та більш справедливі системи вищої освіти, які
підтримують навчання протягом усього життя та пропонують гнучкі підходи
до навчання для всіх студентів за програмами та рівнями навчання.
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СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСТ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Стратегічне планування в час стрімких інформаційно-технологічних
трансформацій набирає нового значення для соціально-економічного
розвитку міст, оскільки дозволяє оцінити перспективні напрями розвитку
міст із урахуванням наявних ресурсів та можливостей їх використання.
Стратегічне планування ще не посіло належного місця у системі управління
серед органів місцевого самоврядування, що негативно впливає на теперішній
та майбутній розвиток міських соціально-економічних систем. Не усі міста
Західного регіону України мають розроблені та затверджені стратегії соціальноекономічного розвитку. У стратегіях розвитку міст серед основних стратегічних
пріоритетів основна увага зосереджується на розвитку житлового фонду
та інфраструктури міста, енергозбереження та енергоефективності, розвитку
туризму та рекреації, освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального
захисту населення тощо. У стратегіях розвитку Дрогобича [1] та Острога [2]
присутня орієнтація на смарт-спеціалізацію та інноваційні моделі розвитку,
запровадження технологій «SmartCity» в управлінні містом тощо. У стратегії
м. Дрогобича присутня стратегічна направленість на розвиток міста як освітньої,
культурної та творчої метрополії, а серед основних цілей слід відзначити:
використання творчості як ключової рушійної сили для стимулювання
та впровадження інновацій, результатом яких стане поєднання широкого
спектру економічних та інноваційних напрямів; підвищення рівня
конкурентоспроможності та покращення рамкових умов для дрогобицьких
креативних галузей; залучення до Дрогобича стартапів, малих та середніх
компаній і талантів з України та закордону, які спільно працюють над
інноваційними рішеннями закладів культури завдяки хорошій репутації
міста як культурної метрополії. І лише у м. Львів розроблена та затверджена
стратегія розвитку культури [3], що спрямована на формування комфортного
середовища для життя, творчості та культурних інновацій, залучення
до розвитку сфери культури усіх зацікавлених сторін, ефективне використання
наявних ресурсів та задоволення культурних потреб кожного мешканця
тощо. Серед міст із уже розробленими та затвердженими стратегіями розвитку
важливе місце відводиться підприємницькій діяльності. Однак, для стратегічного
розвитку міст важливого значення набуває не лише кількісне зростання
підприємницької активності, але і вибір видів економічної діяльності,
що матимуть зростаючий попит у недалекому майбутньому та здатні
88

Інформаційні технології
в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

продукувати високу додану вартість. Економіка більшості міст обласного
значення потребує диверсифікації та трансформації за видами економічної
діяльності, зростання частки креативного та культурного секторів економіки.
Серед основних проблем розвитку міст Західного регіону України
залишається відсутність чіткого бачення напрямів диверсифікації економіки
та чіткої стратегії розвитку секторів, які б співвідносилися зі світовими
економічними процесами та технологічним устроєм (націленість на інновації,
креативні галузі, зелену економіку тощо).
Напрями розвитку економіки міст обласного значення Західного регіону
України є схожим до загальноукраїнських трендів. Структура економіки
зазнала значних деформацій за період незалежності, занепад промислового
виробництва, що не здатне продукувати конкурентоспроможну на світовому
ринку продукцію, гіперзалежність від зовнішніх ринків та формування
асиметричної моделі виробництва, що унеможливлює включення у міжнародні
мережі виробництва, поглиблює периферійний статус економіки міст. Ситуація,
що склалася вимагає розробки інструментарію реалізації локальної політики
спрямованої на ефективну структурну трансформацію економіки міст
спрямовану на збільшення частки креативного та соціокультурного секторів.
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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Показною рисою сучасного суспільства є “самоорганізація” економічної
системи, де перебудова чи рекомбінація притаманних їй організаційних
чи інституційних форм поєднується із створенням абсолютно нових. Формується
нова архітектура системи економіки і політики, яка характеризується певними
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зрушеннями: стирається межа між внутрішнім і зовнішнім середовищем
діяльності, між внутрішньою і зовнішньою політикою. При цьому стрімко
набирає силу економізація політики, події відбуваються вже не просто
на світовому ринку, а у глобальному середовищі (просторі). Усе це вимагає
реформування принципів, механізмів та методології функціонування
державних інституцій. Глобальна реформа, з огляду на вищезазначені
трансформаційні та структурні перетворення, є одним із пріоритетних
та актуальних питань сьогодення.
Останніми роками у національному господарстві відбуваються дещо
нетрадиційні процеси. Сама економічна діяльність стає дедалі більш
інтегрованою. Ті сфери, які раніше відзначались чіткою індивідуальністю
(фінансові ринки, банківська справа, управління фінансовою діяльністю
корпорацій, портфельне інвестування), все більш стають інтегрованими завдяки
введенню нових інструментів, інноваційної техніки і багатонаціонального
підходу до прийняття рішень з питань управління.
У результаті сучасних глобалізаційних процесів, зростання ринку євровалют,
розвитку спільного європейського ринку, посилення ролі транснаціональних
корпорацій, низки фінансових та нафтових криз, міжнародної кризи
заборгованості змінилося саме економічне середовище. Все більшої актуальності
набуває цифрова трансформація суспільства. Глобальна мережа Інтернетторгівлі та розрахунків перетворила фондовий і валютний ринок на єдиний
глобальний простір. Ділові операції у цьому просторі здійснюються
цілодобово. Інформаційні технології ще сильніше вплинули на фінансове
середовище. За рівнем глобалізації фінансова сфера сьогодні випереджає всі
сфери реальної економіки.
Отже, визначальною рисою економічного середовища на сучасному
етапі розвитку є глобалізація та цифровізація суспільства. Глобалізація стає
постійно діючим фактором як міжнародного економічного середовища, так
і внутрідержавного економічного життя. Однією з найяскравіших форм
прояву процесу глобалізації є вибухоподібне зростання в останні роки
фінансового ринку, фінансових трансакцій, що здійснюються між різними
суб'єктами господарських зв'язків.
Основною ознакою глобалізації є вільний рух капіталу, хоча ринок
ще не став повністю глобальним, оскільки велика кількість країн, які
розвиваються, ще недостатньо інтегрована в нього, а для вільного руху
капіталу через національні кордони все ще зберігаються певні перешкоди.
В той же час активне впровадження цифрових технологій сприяє
діджиталізації економіки, переходу економічних процесів у віртуальний
простір, широке залучення мережі Інтернет до здійснення трансакцій між
господарюючими суб’єктами [1].
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Отже, економічна глобалізація є еволюційним підґрунтям зміни відносин
та системи, епохою глибокої переоцінки процесів, що відбуваються
в суспільстві, періодом перегляду базових прогнозів і рішень, тобто вона
є новим порядком, який поступово встановлюється. В сучасних умовах
доцільно та необхідно прямувати до цих перетворень, які мають призвести
до зміни принципів функціонування економічного середовища. Потрібно
поширювати міжнародні стандарти нагляду за банківською системою, фондовим
ринком і фінансовими інститутами; створити систему фінансового регулювання
для розробки єдиних стандартів з нагляду за діяльністю інститутів, які
здійснюють операції у глобальному масштабі.
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ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ
В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Проблеми цифрової трансформації логістичної діяльності із використанням
інформаційно-комунікаційних технологій і систем у контексті активізації
розвитку глобального інформаційного простору [1-4] залишаються актуальними
і вимагають подальших досліджень. І у першу чергу це стосується уточнення
понятійного апарату з проблем розвитку електронної комерції. Це і визначило
мету даного дослідження.
Категорії «електронний бізнес» і «електронна комерція» виникли у США
у 1980-х роках у результаті розвитку ідей глобальної інформаційної економіки.
Як правило, науковці й фахівці-практики вважали синонімами електронний
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бізнес та електронну комерцію. Однак з часом дослідники вже почали
відокремлювати електронну комерцію від електронного бізнесу.
Встановлено, що не існує єдиної наукової точки зору щодо понять
«електронний бізнес», «електронна комерція», «електронна торгівля».
Електронний бізнес схожий на електронну комерцію, але виходить за рамки
процесу купівлі-продажу товарів і послуг в Інтернеті. Електронний бізнес
включає набагато ширший спектр бізнес-процесів, таких як управління
ланцюгами постачань, електронна обробка замовлень та управління
клієнтським досвідом. Отже, реалізація процесів електронного бізнесу
сприяє підвищенню ефективності діяльності суб’єктів господарювання.
Слід зазначити, що електронна комерція є складовим елементом
електронного бізнесу. При цьому одні вчені розглядають цю економічну
категорію як вид господарської діяльності; інші – як вид електронної
комерційної діяльності; треті – як специфічний вид торгівлі; четверті –
як форму бізнес-процесу; п’яті – як маркетингову стратегію. Деякі дослідники
доводять, що це електронна взаємодія економічних суб’єктів; технологія
здійснення комерційних операцій; вид суспільних відносин з купівлі-продажу
товарів через мережу Інтернет; електронна транзакція у процесі продажу
або купівлі товарів; електронна комерційна угода; сукупність правил
здійснення електронних відносин при купівлі-продажу товарів тощо. Цей
термін охоплює замовлення товарів і послуг, які надсилаються через
комп’ютерні мережі, але оплата та остаточна доставка товарів може
здійснюватися як у режимі онлайн, так і офлайн.
На основі методів угруповань і класифікацій умовно систематизовано
теоретичні підходи до трактування електронної комерції, які запропоновано
різними науковими школами. У результаті узагальнення існуючих наукових
розробок [5-7] з понятійного апарату й аналізу його відповідності сучасним
умовам функціонування підприємств надано авторський підхід до визначення
терміна «електронна комерція», який розглядається з двох позицій:
1) як складова електронного бізнесу, суть якої полягає у досягненні
партнерських взаємовідносин у процесі купівлі-продажу продукції
з використанням цифрових технологій та інформаційних систем;
2) як дієва форма організації логістичної діяльності підприємств
із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій і систем.
Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні пропозицій
щодо нормативно-правового регулювання розвитку електронної комерції
в Україні з урахуванням передового європейського досвіду.
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МАСОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ХМАРНИХ ПРОЄКТАХ
ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ
Вступ. Реалізація проєктів електронного навчання у закладах освіти
значною мірою була викликана необхідністю дистанціювання через карантинні
обмеження з 2020 р. І сьогодні проблема ефективного використання
можливостей і засобів навчальної комунікації є актуальною та, ймовірно,
буде такою і надалі. У зв’язку з тим, що сучасні технології комунікації
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в системах керування, які використовуються для організації навчального
процесу, дають змогу реалізувати можливості, недоступні раніше для
педагогічного процесу, необхідне глибше дослідження підходів і методів
їх застосування. Розглянемо на прикладі хмарних користувацьких сервісів,
зокрема Microsoft 365.
Перевагою таких сервісів є відсутність ієрархічних обмежень і можливість
розбудови на їх основі об’єктно-орієнтованих організаційних моделей. Тобто
користувачі, і педагоги й учні, незалежно від поділу на кафедри/групи/класи,
об’єднуються в команди й утворюють канали для комунікації. Такий підхід
дає змогу реалізувати переваги так званого масового співробітництва (mass
collaboration) [1] – однієї з форм колективних дій, за якої значна кількість
суб’єктів незалежно працюють над одним проєктом, найчастіше модульного
характеру.
Суть масового співробітництва полягає в можливості вільної комунікації
між учасниками і використання їх ресурсного потенціалу. Також до переваг
масового співробітництва віднесемо значне розширення свободи дій
кожного окремого учасника навчальної комунікації - чи то вчителя чи учня,
наслідком чого є нові можливості реалізації компетентнісного підходу.
З іншого боку, нівелювання організаційної ієрархії ускладнює координацію
команди.
Принциповою відмінністю організації, побудованої на основі масового
співробітництва, є її відкритість і орієнтація на зовнішні (такі, що формально
не належать їй) ресурси. В такому аспекті організаційні моделі навчального
процесу можуть бути представлені у вигляді організаційного ядра, до якого
належать формально включені до складу навчального закладу суб’єкти
(педагогічний, науково-педагогічний персонал), і периферії у складі користувачів
хмарного сервісу, які не мають трудових відносин з навчальним закладом
(здобувачі освіти, а також треті особи - усі зацікавлені в співпраці з закладом
освіти). З точки зору адміністрування такого хмарного сервісу вони
є зареєстрованими учасниками з різними правами (наприклад з правами
викладачів або студентів), чи зовнішніми (не зареєстрованими) учасниками.
Сучасні хмарні сервіси дають змогу довільно конструювати об’єктноорієнтовані організаційні моделі, використовуючи застосунки з різними
функціональними можливостями. Наприклад, користувачі Microsoft 365
можуть створювати заданнєві групи й керувати ними на основі центру
командної роботи Teams, або адмініструвати групи в Outlook і доступи
в OneDrive. У першому випадку використовуються стандартні функціональні
модулі Teams (наприклад “Блокнот для класу” чи “Завдання”), або додаткові
застосунки, а в другому - аналогічні чи схожі за функціями, як-от Planner
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або OneNote. Головним завданням організатора навчального процесу
є забезпечення ефективної групової та командної роботи, зорієнтованої
на розв’язання конкретної навчальної проблеми.
Така орієнтація на проблему із застосуванням квазіорганізаційних
ресурсів, які, по суті, й репрезентують учні/студенти, характерна саме для
масового співробітництва.
Важливим результатом від реалізації організаційної моделі на основі
масового співробітництва є можливість ефективної реалізації компетентнісного
підходу в навчанні. Адже в такому разі студенти позиціонуються не як пасивні
учасники структурно впорядкованої та ієрархічної системи закладу освіти,
а отримують статус проактивних користувачів, або прос’юмерів (professional
consumer), які мають змогу впливати на процес формування об’єкту і предмету
вивчення та навчатися відповідно до власної мотивації, розв’язуючи проблеми
за власними інтересами.
Ще одним ефектом масового співробітництва в навчальній комунікації
електронного навчання на основі хмарних користувацьких сервісів є можливість
використання матеріальних ресурсів усіх учасників. Йдеться про пристрої
учнів та вчителів, які з успіхом забезпечують виконання усіх завдань щодо
повноцінної аудіовізуальної комунікації, завдяки чому зменшується потреба
у спеціальних і вартісних мультимедійних засобах і навіть такому обладнанні
як класні дошки. Такий підхід, орієнтований на вмотивоване використання
власних матеріальних ресурсів учасників організаційної комунікації, відомий
як BYOD (Bring your own device) [2] також цілком відповідає концепції
масового співробітництва.
Висновки. Моделі організації навчального процесу, засновані на масовому
співробітництві, при використанні хмарних користувацьких сервісів, дають
змогу реалізації компетентнісного підходу, командної роботи й ефективнішого
використання ресурсів.
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РИЗИКИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ
Наразі цифрова трансформація зачіпає абсолютно всіх суб’єктів
підприємництва незалежно від специфіки господарської діяльності та рівня
забезпеченості ресурсами. Пандемія внесла свої корективи, і перехід
на цифрові технології для всіх не вибір, а швидше життєва необхідність.
Особливої актуальності в даний час набуває впровадження на підприємствах
цифрових технологій, тому що основним трендом сучасної економіки
є тотальна оцифровка. В даний час підприємства досить активно освоюють
цифрові технології в нових, непередбачуваних мінливих умовах. Даних стає
все більше, рівень автоматизації підвищується, кібератаки стають все
витонченішими, нормативно-правова база постійно зазнає змін і, відповідно,
очікування клієнтів постійно зростають.
Специфіка цифрових змін в організаційних моделях викликає трансформацію
системи управління бізнесом. Найбільш значні цифрові зміни виникають
у сфері забезпечення економічної безпеки суб’єктів підприємництва.
У ситуації високої відкритості бізнесу для зовнішнього середовища може
виникати велика кількість ризиків і загроз в діяльності суб’єктів підприємництва.
Вивченню ризиків цифрової трансформації бізнесу присвячено досить
велику кількість досліджень і публікацій [1, 2, 3]
Наразі активно проявляється кібершахрайство і кіберзлочинність. Будьякі інформаційні і технологічні інновації дають змогу злочинцям підвищити
ефективність своєї діяльності.
Найбільш популярними напрямками на сьогоднішній день є злочини,
спрямовані на:
- порушення конфіденційності;
- комп'ютерні дані;
- крадіжкою контенту;
- порушення авторського права і суміжних прав.
Таким чином, крім трансформації бізнесу ми отримуємо і трансформацію
самої кіберзлочинності. Страждають в такому середовищі більше підприємства
малого і середнього бізнесу, так як не мають достатньо коштів і компетенцій
на забезпечення якісної інформаційної безпеки.
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Запобігти таким ризикам здатний цифровий комплаєнс – внутрішня
політика, спрямована на мінімізацію ризиків цифрової безпеки і економічного
збитку для суб’єктів підприємництва.
Сьогодні це один з найважливіших принципів ведення бізнесу. Рівень
нефінансових ризиків стає дедалі більшим і, в зв'язку з цим, постійно
збільшується цінність комплаєнсу.
Керівництво компанії повинно мати інформацію про потенційні комплаєнсризики.
Необхідно постійно бути в курсі всіх можливих змін:
- прогнозувати майбутні зміни нормативно-правової бази та створювати
плани з адаптації до них;
- завчасно виявляти комплаєнс-ризики, пов'язані з цифровими ініціативами,
- оперативно реагувати на можливі проблеми;
- розробляти комплекс заходів щодо запобігання можливих катастрофічних
збитків через нормативно-правову невідповідність;
- створювати умови конкурентних переваг для свого підприємства.
Активна позиція передбачає, що програми дотримання всіх вимог
ґрунтуються на цифрових технологіях і обробці великих обсягів даних
і ефективних комунікаціях.
Однією з функціональних завдань цифрового комплаєнса є впровадження
в організацію комплаєнс-політики, методології оцінки комплаєнс-ризиків,
правил інформаційного обміну між підрозділами, політики і процедур щодо
узгодженості функціонування організації, її внутрішніх документів чинному
законодавству, кодексів етики та ін.
Ключовими елементами цифрової комплаєнс-системи є наступні:
- Оцінка ризиків. Компанія активно ідентифікує свої ризики невідповідності
законодавству і регулярно проводить їх переоцінку при розвитку нових
напрямків або видів діяльності.
- Визначення контрольних точок. Управління кожним ризиком здійснюється
за певними контрольними точками. Контрольні точки підкріплюються
встановленням поведінкового і процедурного контролю. Процедурні механізми
охоплюють і пом'якшують зони високого ризику в операційному середовищі
підприємства, а поведінкові механізми посилюють політику компанії
з управління цими ризиками.
- Належна цифрова документація. Всі зусилля щодо забезпечення
відповідності належним чином задокументовані, що гарантує можливість
їх підтвердження в разі порушення.
- Підзвітність. Застосовується для управління кожним елементом системи
дотримання законодавчих вимог.
- Постійне поліпшення. Цифрові технології дозволяють компанії оцінювати
свої результати і підходи, щоб переконатися, що вони відповідають її діяльності.
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Цифровий комплаєнс повинен створити для бізнесу додаткову цифрову
систему контролю, включаючи попереджувальні і спрямовані на виявлення
скоєних порушень процедури та навчальні програми.
Таким чином, можна зробити висновок, суб’єкти підприємництва повинні
прийти до усвідомлення необхідності внесення змін в систему управління
ризиками і свою політику, тобто актуальним на сьогоднішній день стає
цифровий комплаєнс, який повинен створити для бізнесу додаткову цифрову
систему контролю.
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ДОСТУПНІСТЬ ОСВІТНЬОГО ВЕБ-КОНТЕНТУ ВІДПОВІДНО ДО
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ WCAG 2.1.
Сьогодні надзвичайно актуальною є проблема доступності освітніх веб-ресурсів,
оскільки пандемія COVID-19 і пов'язані з нею карантинні заходи сприяли розвитку
та переходу до дистанційного, онлайн та змішаного навчання. Електронне навчання,
дистанційні освітні технології, масові відкриті онлайн-курси, в повній мірі підтримують
ідеологію інклюзивної освіти, заповнюючи прогалини в навчанні людей з обмеженими
можливостями здоров'я. Цифровий освітній контент повинен розроблятися відповідно
до вимог доступності та універсальності дизайну при обов'язковому дотриманні
правил забезпечення доступності веб-контенту. Те, наскільки продуманим і адаптованим
до потреб різних користувачів є освітній веб-сайт (кольори, доступні шрифти, зручна
й логічна навігація тощо), визначатиме рівень його зручності й відповідності
принципам універсального дизайну [1].
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Під веб-доступністю (англ. web accessibility) розуміють інклюзивну практику, при якій
веб-сайти, онлайн інструменти і веб-технології розробляються таким чином, щоб їх могли
використовувати всі користувачі, в тому числі (але не виключно) люди з обмеженими
можливостями здоров'я. При організації доступного освітнього веб-контенту необхідно
враховувати індивідуальні особливості, які можуть перешкоджати доступу користувача
до мережі Інтернет. До порушень і обмежень, що створюють бар'єри доступу, відносять:
порушення зору; порушення слуху; порушення мови; порушення опорно-рухового
апарату; неврологічні розлади; когнітивні порушення; тимчасові обмеження; ситуативні
обмеження; технічні обмеження; обмеження інтернет-з'єднання; похилий вік. Дизайн вебсторінки доступний, якщо користувач може вільно оперувати веб-контентом без
сторонньої допомоги, а саме - сприймати матеріал і розуміти його, орієнтуватися в межах
сторінки або групи пов'язаних сторінок, переміщатися за гіперпосиланнями і вносити свої
дані в інтерактивні форми. При цьому веб-інтерфейс повинен бути сумісний із так
званими допоміжними технологіями - допоміжним апаратним і програмним
забезпеченням, яке встановлено на комп'ютері або мобільному пристрої користувача [2].
Саме тому, в умовах пандемії COVID-19 дистанційне навчання стало однією
з провідних світових тенденцій в освіті, а тема доступності освітнього веб-контенту
стала ще актуальнішою. Платформи онлайн-освіти публікують рекомендації до вмісту
курсів, однак найчастіше ці рекомендації не дотримуються або дотримуються
частково, або не відповідають всім положенням міжнародного стандарту з доступності
веб-контенту WCAG.
Мова йде про Керівні принципи доступності веб-контенту. що розроблені
головним органом стандартизації веб-технологій - Міжнародним консорціумом
всесвітньої павутини (англ. World Wide Web Consortium, W3C). Стандарти вебдоступності розробляються робочими групами ініціативи W3C щодо забезпечення
веб-доступності (англ. Web Accessibility Initiative, WAI). Еталонними документами
в цій сфері є Керівні принципи доступності веб-контенту (англ. Web Content Accessibility
Guidelines, WCAG), які створюються у співпраці з фахівцями і організаціями
по всьому світу, з метою забезпечення єдиного міжнародного стандарту, що задовольняє
потребам урядів, державних структур, приватних організацій та окремих громадян [3].
Робота над розвитком WCAG триває безперервно. Кожна нова версія ініціюється
з метою поліпшення рекомендацій доступності і побудована на принципі зворотньої
сумісності з попередніми версіями. Всього видано три Керівництва: WCAG 1.0
(5 травня 1999 року); WCAG 2.0 (11 грудня 2008 року); WCAG 2.1 (5 червня 2018 року).
У лютому 2020 року поданий до публічного розгляду перший робочий проект
WCAG 2.2. У 2012 році WCAG 2.0 затверджено в якості міжнародного стандарту
ISO: ISO / IEC 40500: 2012. Починаючи з WCAG 2.0 структура стандарту включає
4 основних принципи (сприйняття, керованість, зрозумілість і надійність), керівні
принципи, що забезпечують основні цілі, методичні вказівки (методи) і критерії
успіху, що дозволяють забезпечувати веб-доступність на трьох рівнях (мінімальний
(A), середній (АА), високий (ААА). Версія WCAG 2.1 містить 4 основних принципи,
13 керівних принципів та 78 критеріїв успіху.
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Розробка освітнього веб-контенту, доступного для всіх, хто навчається,
особливо з обмеженими можливостями здоров'я, повинна здійснюватися відповідно
до міжнародних стандартів веб-доступності, принципів універсального дизайну
та сучасних підходів до застосування дистанційних освітніх технологій в електронному
навчанні. Саме тому доцільно провести аудит освітніх веб-ресурсів відповідно
до вимог доступності та універсальності дизайну при обов'язковому дотриманні правил
забезпечення доступності веб-контенту WCAG, а також розробити методичні
рекомендації (інструкції) по створенню освітнього веб-контенту відповідно
до Керівних принципів доступності веб-контенту WCAG.
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК ГЛОБАЛЬНИЙ ТРЕНД
Тенденції розбудови різних складових суспільного життя нерозривно
пов’язані з процесами цифрової діджиталізації. Власне сам термін, цифровізація
чи його англійський еквівалент - діджиталізація, обґрунтовується як тотальне
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впровадження цифрових технологій в усі сфери життєдіяльності соціуму
та переведення різних видів діяльності у площину віртуального світу,
що тотожнє переходу до діяльності в онлайн режимі.
З цифровізацією пов’язано формування бачення розвитку глобальної
економіки. Її розглядають як основний рушій економічного розвитку,
що здатний забезпечити значний рівень зростання. Розрізняють прямий
і непрямий вплив цифровізації на економічний розвиток. Завдяки першому,
прямому впливові, досягається зростання продуктивності праці, у той час,
як непрямий вплив позначається на підвищенні якості, зростанні попиту
на інноваційні товари, скороченні часових затрат на технологічні процеси
виробництва. Проте спектр впровадження цифрових технологій не обмежується
виключно економікою, а поширюється на всі сфери, споживачами цифрових
технологій виступають держава, бізнес і громадяни.
Переваги цифровізації належним чином визнали багато країн світу.
У Європейському Союзі щороку обраховується Індекс цифрової економіки
та суспільства (DESI). Даний індекс виступає інструментом відстеження
рівня цифрової конкурентоспроможності країн-членів ЄС. Він ґрунтується
на низці показників, з поміж яких: підключення до мереж; людський капітал
і рівень їх цифрових навичок; рівень споживання Інтернет-послуг громадянами
країни; впровадження цифрових технологій у бізнес-структури; цифрові
адміністративні послуги; дослідження та розробка інформаційно-комунікаційних
технологій.
Відповідно до Індексу цифрової економіки та суспільства за 2019 р.
значні зрушення простежуються за показником людського капіталу та його
рівнем цифрових навичок [1]. Зростання рівня відмічається як у користувачів
Інтернету, так і у тих, хто має фахову освіту. При порівнянні з 2015 р.
відсоток людей, які мають принаймні базові цифрові навички, зріс з 55%
до 58%. Попри підвищення показників проблема цифрової грамотності все
ще залишається актуальною, оскільки значний відсоток населення немає
базових цифрових навичок. Останній факт незадовільним чином позначається
на якості виконання різного роду робіт, адже більшість робочих місць вимагають
таких компетентностей.
Лідерами за показником цифрових компетентностей людського капіталу
згідно з вищезазначеним індексом виступають Фінляндія, Швеція та Естонія.
Проблема діджиталізації є актуальною для всіх країн світу впродовж
останніх десятиліть, проте у світлі викликів пандемії її значення набуло
особливого осмислення. У 2020 р. представники 70 країн світу взяли участь
у позачерговій сесії Глобальної конференції ЮНЕСКО з питань освіти.
За результатами даної сесії було ухвалено Декларацію щодо зміцнення
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системи освітнього простору, згідно з якою передбачається формування
комбінованих моделей навчання, нових навчальних програм, відповідної
інфраструктури та забезпечення рівного доступу до Інтернету.
Світові тренди діджиталізації позначаються на Україні. Це обумовлено
тим, що оперування цифровими технологіями стало однією з головних
вимог до персоналу усіх сфер господарювання. Спектр робочих місць, які
вимагають базового розуміння інформаційних та комунікаційних технологій,
постійно зростає. З іншої сторони, наявність цифрових компетентностей
забезпечує можливість пізнання різних наук, мов і професій.
На законодавчому рівні було розроблено та прийнято низку нормативних
документів, які спрямовані на стимулювання розвитку інформаційноаналітичних систем різного рівня. Законом України «Про основні засади
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» було
визначено ряд стратегічних цілей розвитку інформаційного суспільства,
з-поміж яких розробка і швидка імплементація конкурентоспроможних
інформаційно-комунікаційних технологій у всі сфери життя суспільства
та формування національної інформаційної інфраструктури. Статтею 4. Закону
України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності» закріплено
розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки
як один з стратегічних пріоритетів інноваційної діяльності на період
2011-2021 років. Розроблено проєкт «Цифрової адженди – 2020», у якому
цифровізація бізнесу визначено як головна ціль. Схвалено Концепцію
розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки, яка
передбачала впровадження цифрових технологій у всі соціально-економічні
процеси.
Проте значних успіхів у питаннях цифрової грамотності не досягнуто,
не проводиться системна робота у цьому напрямі. Проблеми пов’язуються
з закладами формальної системи освіти, яка є найбільш розгалуженою, проте
не цілком задовольняє потреби ринку праці та немає достатньо ресурсів для
формування якісних трудових ресурсів. Що стосується неформальної
освіти, то тут є кращий рівень технічного забезпечення та методик навчання.
З метою розв’язання завдань цифрової грамотності планується розробити
Концепцію цифрової трансформації освіти і науки України. До першочергових
завдань віднесено забезпечення учасників освітнього процесу інноваційними
освітніми ресурсами, впровадження інформаційної системи управління
професійною освітою, створення умов для підвищення рівня інформаційноцифрової компетентності працівників закладів освіти, створення онлайнплатформи для налагодження процесу комунікації між учасниками
інноваційного процесу та приєднання до процесів створення та розбудови
Європейської хмари відкритої науки.
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ВПЛИВ FINTECH НА РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Активний розвиток технологій поширюється по всіх сферах життя.
Фінансовий ринок не став винятком – з'явився новий перспективний
напрямок «FinTech», або фінансові технології. На сьогоднішній день саме
ринок фінансових технологій вважається одним з найбільш активно
зростаючих. Еквайринг, P2P, біткоіни стають звичними термінами не лише
для фінансистів, а й для більшої частини населення. У зв'язку з швидким
розвитком технологій починають активно змінюватися фінансові, грошовокредитні системи багатьох країн. Відбувається перехід від готівкових
коштів до онлайн-гаманця, від банківських кредитів – до отримання позик
через Інтернет від інших користувачів. Все це примушує традиційних гравців
фінансового ринку міняти свої товари і послуги, а також змінюватися самим.
Згідно деяких зарубіжних та вітчизняних джерел FinTech (financial
technology) це:
− «технологічно дозволені фінансові інновації, які можуть привести
до нових бізнес-моделей, додатки, процеси або продукти, що мають
супутні матеріальні наслідки для фінансових ринків та інституцій
надання фінансових послу» [6; 7, с.8
− «галузь економіки, що складається з компаній, які використовують
технології для надання фінансових послуг більш ефективним способом.
Переважно ці компанії є стартапами, створеними з метою здійснення
прориву в уже існуючих фінансових системах та організаціях,
що не використовують програмні продукти» [8].
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−

«сфера дії технічних стартапів, що здійснюють переворот в таких
напрямках, як мобільні платежі, перекази грошей, позики, залучення
коштів і навіть управління активами» [9].
− «бізнес-напрямок, в основі якого лежить використання програмних
продуктів для надання фінансових послуг» [5]
− «технології, які використовуються у фінансовій галузі для оптимізації
витрат, збільшення доданої вартості у своїх продуктах, швидкодії
проходження всіляких процесів, безпеки тощо» [1, c. 794]
− «інноваційні технології, які використовуються фінансовими інститутами,
органами державного управління, торговельними організаціями для
задоволення потреб споживачів фінансових, адміністративних послуг
та товарів в умовах розвитку економіки споживання» [2, c. 8]
Термін «FinTech» був введений Силіконової долиною. Саме там було
створено безліч IT-проектів, які пізніше стали чимось на зразок «акселератора»
сучасним Фінтех. В даний час столицею FinTech вважається Лондон завдяки
великій кількості Фінтех-інновацій та інвестиційним потокам. У Великобританії
виділяють чотири основних фактора розвитку напрямку FinTech:
1) інтенсивна інфраструктура;
2) грамотно вибудувана правова система;
3) гнучка податкова система;
4) інвестиційна підтримка в країні.
С.М. Шкарлет, М.В. Дубина та О.С. Жук стверджують, що «FinTechкомпанію варто розглядати як окремий суб’єкт господарської діяльності,
основною метою функціонування якого є отримання доходу виключно
від надання фінансових послуг за допомогою сучасних інноваційних
технологій» [4, с.153.
Сучасні фінансові технології можуть замінити майже всі функції традиційних
банків. Сьогодні через Інтернет люди можуть отримувати кредити, оплачувати
рахунки і покупки, переказувати грошові кошти, грати на біржі, купувати
і продавати різні активи. Швидкий розвиток технологій змусило банки
переглянути свої внутрішні процеси і почати активну розробку та впровадження
власних фінансових технологій. Багато банків на сьогоднішній день вже
бачать конкуренцію з боку стартап-компаній, що створюють нові фінансові
продукти на основі технологій. У цих компаній є велика перевага – вони
досить гнучкі і легко можуть підлаштовуватися під споживачів, на відміну
від гігантів-банків.
Класифікація FinTech-компаній на ринку фінансових послуг наведена
на рис.1. Слід відмітити, що залежно від класифікаційної ознаки одні й ті ж самі
FinTech можуть розглядатися у складі різних груп.
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Рис. 1 Класифікація FinTech-компаній, що функціонують на фінансовому
ринку
Джерело: побудовано авторами на основі [3, с. 60
Оскільки під час класифікування окремі види FinTech дублювалися
у різних групах, було виділено чотири основні групи FinTech, мають більш
схожі характеристики і напрямки:
1) Від приватного до приватного (без посередників): P2P,
мікрокредитування, краудфандінг. Всі компанії і проекти, які
працюють незалежно від банків, тільки між приватними особами.
2) Банківська аналітика: мобільний банкінг, онлайн-банкінг, аналітичне
фінансове управління. Все, що пов'язано з управлінням своїми
рахунками, кредитами, аналізом банківських даних.
3) Грошові еквіваленти: електронні гаманці, крипто валюта, тобто
цифрова валюта або електронні гроші, які замінять наявні кошти.
4) Проведення транзакцій: mPos, платіжні системи. Інструменти,
що дозволяють проводити будь-які операції з грошовими коштами
в будь-якому вигляді (через карту, електронний гаманець тощо).
Дана класифікація є змішаною, оскільки в ній враховується кілька критеріїв
відбору.
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Отже, можна стверджувати, що нові фінансові технології значно впливають
як на окремі суб'єкти фінансового ринку, так і на весь фінансовий ринок
в цілому.
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ВИКОРИСТАННЯ QR-КОДІВ У ДИЗАЙНІ ДИТЯЧОЇ КНИГИ
Нові канали комунікації, які забезпечує в першу чергу інтернет, відіграють
сьогодні провідну роль у повсякденному житті, відображаючи процес
модернізації суспільства. Це зумовлює зміни способів взаємодії із засобами
комунікації не тільки на рівні електронних носіїв, а й у повсякденному
житті. Візуальність стає домінуючою складовою сучасного життя, соціальної
практики, самої ідентичності сучасної людини [1].
Візуальне спілкування відіграє все важливішу роль у суспільному житті,
й ці тенденції будуть посилюватися, бо наступні покоління стають більш
зануреними у візуалізований віртуальний світ, звичними до активної взаємодії
з інформацією, а не до пассивного її сприйняття. Зі зростанням якості
та території охвату мобільного зв’язку зростає і ступінь звичності в постійному
використанні інтернету без економії кількості переданих даних, тому візуальна
передача інформації стає все більш поширеною [3]. Постійна взаємодія
споживача з таким обладнанням викликає зміни у патернах сприйняття
інформації. С. Квіт [2, с. 154–155] виділяє наступні риси, притаманні
сучасним електронним формам масових комунікацій:
•
гіпертекстуальність. Розвиненість цієї системи в інтернеті дозволяє
знаходити зв’язки не просто між словами, а між поняттями та системами
знань;
•
інтерактивність. Ця риса в інтернеті набуває великого значення,
дозволяючи комунікувати в режимі реального часу як окремим користувачам,
так і групам, а також підключає в систему зв’язку електронні бази даних,
елементи анімації тощо;
•
мультимедійність. Мультимедіа дозволяє поєднувати різни типи
подання інформації – звук, анімаційну графіку, відео тощо.
Гіпертекстуальність наразі є найбільш складною в реалізації рисою для
перенесення її з електронних носіїв до матеріального світу. Повсякденне
використання цифрових технологій формує в читача звичку сприймати
текст вибірково, самостійно обираючи необхідний фрагмент тексту за рівнем
значення чи візуальної привабливості. З цим пов’язана трансформація
книжкової форми, поєднання в сучасній книзі як аналогового, традиційного,
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так і сучасного цифрового компонента. Сучасні книги часто мають цифрову
версію, яка все більше відрізняється від паперової, не копіюючи її, а беручи
паперову книгу за основу, розширюючи та доповнюючи її за рахунок
цифрового мультимедійного контенту.
До однієї з тенденцій, які витікають з цього, можна віднести розповсюдження
друкованих QR-кодів, використовуваних, наприклад, у серії книг WOW-box.
У цих книгах за допомогою сканування такого коду з мобільного телефона
пропонується перейти на сторінку застосунку, який допоможе «оживити»
окремі ілюстрації у книзі.
Ця серія є яскравим прикладом напрямку інтерактивності й мультимедійності
у сучасній дитячій літературі. За допомогою застосунку та смартфона
можна анімувати деякі ілюстрації на екрані, подивитися невеликі сценки,
прослухати пісні та навіть пограти в ігри (Рис. 1,2).

Рис. 1. Книга «Аліса у Країні Див», Л. Керрол,
ілюстрації Є. Гапчиньска, видавництво «Ранок», 2018
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Рис. 2. Інтерактивна гра «Знайди пару» у книжці «Кіт у чоботях»,
ілюстрації М. Кошулінської, видавництво «Vivat», 2020
Отже, спостерігається взаємопроникнення методик, притаманних
комп’ютерним і друкованим засобам комунікації. Одним із засобів, який
слугує цьому, є використання QR-кодів. Взаємовплив електронних і паперових
носіїв інформації формує нові універсальні принципи побудови візуальної
комунікації, цей процес усе ще триває.
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ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ВІЗУАЛЬНОГО У ВІРТУАЛЬНІЙ РЕАЛЬНОСТІ
Віртуальна реальність застосовується в тих сферах діяльності людини,
де їй для ефективного сприйняття спостережуваного об’єкта потрібно
не просто його тривимірне зображення, як, наприклад, на плоскому екрані
монітора – 3D-ігри, а виникає необхідність повного занурення у світ
досліджуваної моделі для більш плідної взаємодії з нею. Така потреба
виникає в разі, коли спостережувані об’єкти і дані є складними або дуже
важливою є реальність сприйняття об’єктів.
Віртуальне середовище дає змогу людині відчути себе частиною
досліджуваного світу, виключаючи по можливості всі взаємодії зі справжнім,
реальним світом (ефект занурення). Цей ефект є специфічною відмінністю
від звичайних систем тривимірної графіки, широко доступних на персональних
комп’ютерах. Повний ефект занурення користувача у віртуальну реальність
відбувається завдяки системам віртуальної реальності, які активно
використовуються в абсолютно різних галузях, зокрема, на виробництві для
опрацювання дизайну продукції та її тестування, симулюючи при цьому
реальні фізичні закони; для створення різних тренажерів, наприклад,
військових; для проведення віртуальних лабораторних робіт; а також для
активного використання в медицині, що припускає виконання складних
операцій на віртуальних пацієнтах. Такі тренажери вигідні у використанні,
оскільки уможливлюють відпрацювання професійних навичок з проведення
тих чи інших процедур, не ризикуючи в процесі тренування будь-якими
реальними ресурсами. Ступінь реалістичності та занурення при тренуванні
є досить високим, тому такому методу навчання властива висока ефективність.
Завдяки сучасним графічним 3D-додаткам і технологіям віртуального
оточення можна симулювати практично будь-які умови, інтерфейси і ситуації.
Взаємодія між програмно-технічними комплексами здійснюється за допомогою
стандартних мережевих рішень (UDP / TCP-IP), що дають змогу передавати
досить великий об’єм інформації в реальному часі та на високій швидкості.
Також сучасні технології дають змогу імітувати справжню реальність
за допомогою різних мультимедійних пристроїв, що задіюють слух, зір, нюх
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та інші відчуття. Занурення у віртуальну реальність може проводитися
за допомогою абсолютно різних пристроїв, проте найбільш ефективним
засобом є компонування проекційних систем, що називається кімнатою
віртуальної реальності (CAVE). На стіни такої кімнати в реальному часі
проєктується 3D-стереозображення. Крім того, існує також система трекінгу
віртуальної реальності, що являє собою взаємодію людини з віртуальним
світом, – це, по суті, копія систем позиціонування та орієнтації, що існують
у природі. Вона призначена для визначення позиції та орієнтації реального
об’єкта (наприклад, руки, голови або спеціального пристрою). Користувач
за допомогою цієї системи може взаємодіяти із віртуальним середовищем
за допомогою різних пристроїв, які відстежують рухи (Tracking). Таким
чином відбувається повне занурення у віртуальне середовище [7].
В експериментальній психології XXI ст. з’являється нове поле для
планування експериментів візуального сприйняття – це віртуальне середовище.
Наприклад, для дослідження феноменології візуальних образів у віртуальному
просторі є досить прості й швидкі способи створення реалістичних
віртуальних 3D-середовищ. З’єднання розрізнених даних в єдину, наочну
модель досліджуваного об’єкта або процесу дає змогу експертам повною
мірою використовувати зорову пам’ять при різних дослідженнях. У зв’язку
із розвитком технологій виникає нова галузь для дослідження – психологія
комп’ютеризації (О. Войскунський, С. Головін, О. Тихомиров). Вона вивчає
виникнення, функціонування і структуру психічного відображення реальності
в діяльності індивідів і груп, пов’язаного зі створенням і використанням
комп’ютерів, включаючи їх програмне забезпечення.
Феноменологія віртуальної реальності стала логічним продовженням
процесу методологічної еволюції візуального сприйняття за допомогою
комп’ютера і програмного софта. На виставках, форумах, конференціях
із новітніх технологій із кожним роком все більше привертають увагу
системи віртуальної реальності. Різноманітність таких систем зростає,
а рішення з візуалізації стають все більш несподіваними. У комп’ютерну
епоху візуальність, представлена на екрані монітора, є засобом виразності
і визначає образний характер зображуваного. Цей новий тип виразності
неминуче пов’язаний із формуванням нового типу культури – цифрової
культури. Цифрова візуальність є невід’ємною частиною інтернету
і комп’ютерних ігор, імітованих віртуальних світів, де створюються соціальнокультурні умови для розширення людської практики на невідомому просторі
культурного досвіду.
Дослідники психології сприйняття В. Антипов та О. Жегалло констатують,
що сучасне техногенне візуальне середовище характеризується лавиноподібною
комп’ютеризацією, внаслідок чого останнім часом різко зросло значення
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в зоровому сприйнятті оточуючого середовища площинних зображень, які
відображаються на екрані монітора: «завдяки можливостям тривимірного
моделювання сцени на екрані сприймаються спостерігачем як об’ємні,
незважаючи на те, що умови їх сприйняття істотно відрізняються від умов
сприйняття природного оточуючого середовища» [1, с. 98]. Високий
потенціал програмного забезпечення комп’ютерної індустрії відкриває все
ширші можливості для маніпуляції з візуальністю. Таким чином, можна
вважати, що коли відбувається адаптація зорової системи до сприйняття
площинних зображень на екрані монітора, то може розвиватися здатність
сприймати образи будь-яких площинних зображень із множинними
і регульованими ефектами глибини, об’єму, просторової перспективи.
Інакше кажучи, на площинних зображеннях структуруються відчуття
простору, раніше властиві лише тривимірним об’єктам. На основі здійснених
досліджень з розвитку феномена візуального сприйняття вченими розроблена
методика розвитку здібностей тривимірного сприйняття 2D-зображень
[3, с. 266–277]. Вчені все ще вивчають, яким чином 3D-світ віртуальної
реальності моделюється й обробляється мозком людини, тому це тільки
спрощення, засноване на тому, що відомо. Варто зазначити, що головною
особливістю сучасної феноменології візуалізації є кількісне і якісне
збільшення різних технологій зображень, які не лише породжують нові
сегменти візуальної культури, а й потребують суттєвого оновлення
компетенцій у традиційних галузях культури. Зазначені чинники обумовлюють
інтерес до візуального сприйняття з психологічного боку. Візуальний
перцептивний канал відіграє істотну роль у розвитку сучасних інформаційних
технологій, які, крім своїх безпосередніх функцій, дають змогу компенсувати
нестачу повноти буття сучасної людини, враховуючи зростання інформаційної
активності людини, характерне для сучасного соціуму. Ця активність
проявляється у збільшенні темпів споживання інформації та в появі все
нових способів її виробництва. Невипадково в умовах розвитку інформаційних
технологій виникає потреба у вивченні різноманітних джерел інформації
та способів її сприйняття. Дослідниця візуального мислення О. Кондратенко
пояснює цю тенденцію тією обставиною, що в сучасній культурі «посилюється
роль візуальних образів як засобів передання знань» [2, с. 92]. Безсумнівно,
в майбутньому їх роль зростатиме, якщо взяти до уваги, що візуальні
технології розвиваються стрімко і неухильно.
Віртуальні технології дають можливість візуалізувати чимало складних
речей – механізми, формули тощо. Якщо ж додати ди ефект присутності,
то такий формат навчання має всі шанси перевершити у популярності
звичні нам практики. Таким чином технології віртуальної реальності все
більше практикуються в освіті. Наприклад, за допомогою технології Anatomyou

Секція 4. Цифрові технології
в культурних та креативних індустріях

VR 2.0, гаджету віртуальної реальності чи корпусу для смартфонів, і з його
функціональністю в режимі 3D-стерео можна здійснити тривимірну імерсивну
подорож всередині людського тіла. Ще одним виразним прикладом
поєднання візуалізації та віртуалізації є технологія Story Spheres. Це сайт,
який поєднує віртуальну реальність та діджитал інструменти, дозволяючи
користувачам додавати свої фотографії чи зображення з Google Maps
та супроводжувати їх власними коментарями [6]. Віртуальна реальність
пропонує безліч можливостей: допомагає «перезапустити» процес навчання,
підвищити його ефективність та викликати великий інтерес, результатом
чого стає підсилення навчальної мотивації та активності студентів чи учнів
[5]. Вчені Мерілендського університету провели дослідження, під час якого
запропонували двом групам людей запам’ятати розташування певних
зображень. Під час експерименту одна з груп використовувала шоломи
віртуальної реальності, друга – звичайні комп’ютери. При цьому група, яка
вивчала зображення за допомогою VR-шоломів, показала результат на 10 %
вищий, ніж учасники іншої групи [4]. Але найголовнішим є те, що переваги
використання технологій віртуальної реальності можуть відчути всі –
і ті, хто навчається, і ті, хто вже займається професійною діяльністю.
Отже, візуалізація у віртуальній реальності може значно поліпшити
здатність людського розуму запам’ятовувати те, що вона вивчала протягом
тривалого часу. Згідно з «конусом навчання», створеним американським
педагогом Е. Дейлом, через два тижні людський мозок має тенденцію
запам’ятовувати 10% прочитаного, 20% почутого і 90% зробленого
чи змодельованого власноруч. Можна констатувати, що візуалізація
у віртуальному середовищі проявляється через поняття візуального інтерфейсу,
де використовуються сигнали / знаки для поліпшення розуміння людиною
великих даних. З його допомогою відбувається становлення візуального
мислення, в якому спостерігається єдність вербального і наочно-образного,
інтуїтивного сприйняття світу.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ДИЗАЙНУ ВІЗУАЛЬНОЇ НОВЕЛИ
Сучасність характеризується низьким рівнем залученості молодого
покоління до читання художньої літератури, та підвищеною зацікавленістю
до феномену комп’ютерних ігор. Зважаючи на це одним з перспективних
напрямків є розробка візуальних новел. Візуальна новела є особливим
жанром - це синтез оповідання та комп’ютерної гори. Саме поєднання цих
двох жанрів гарантує залучення юнацької аудиторії. Візуальною новелою
є інтерактивна історія, в якій цікавий сюжет оповідання зусиллями творчої
команди доповнюється візуальним рядом, що є запорукою успішності продукту.
Однак на відміну від розробників ігор, компанії-видавці візуальних новел
продають не «інтерактивність», а історію. Читач не взаємодіє з сюжетом
візуальної новели досить активно. Таким чином розгляд особливостей розробки
дизайну візуальної новели є перспективним напрямом дослідження.
Візуальний роман - це жанр інтерактивної фантастичної відеоігри що містить
текстову історію з розповідним стилем літератури та інтерактивністю
за допомогою статичних чи візуальні матеріали на основі спрайтів, найчастіше
з використанням мистецтва в стилі аніме або зрідка кадри з живою дією
(а іноді і відеоматеріали) [1, c. 10]. З іншого боку, це «жанр інтерактивного
мистецтва, який вдало поєднав в собі кіно і літературу з невеликим вкрапленням
споконвічно ігрової механіки» [2, c. 264].
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Таким чином, можна відзначити, що візуальні новели завжди включають
в себе два основних елементи: візуальний і літературний (сам текст новели).
Як правило, в візуальних новелах кількість тексту по відношенню до кількості
візуальних елементів має набагато більший обсяг (56 текстових слайдів на 1
нерухому картинку), а сам текст при цьому не озвучується і не є опціональним
елементом (субтитрами), як це прийнято робити в іграх. Тому видається
більш логічним розглядати візуальні новели як особливий тип мультимедійних
видань [2, c. 265-267]. Невід'ємним елементом створення візуальних новел
є розробка персонажів гри. Концепт-художники стикаються з різними
труднощами в процесі - це розробка характеру персонажа його образу та стилю.
Дизайн персонажа гри включає в себе два основних напрямки роботи: опис
персонажа і концепт образу персонажа. Опис персонажа - це короткі
роз'яснення героя, головна мета якого - дати чітке уявлення про персонажа.
При цьому важливо розуміти, що це за персонаж, які функції він виконує
в грі, які характеристики він повинен мати і яким буде його поведінка [3, c. 383].
Образ персонажа - це деталізоване зображення головного героя.
Образ персонажа використовуються також і в рекламі гри, що допомагає
формуванню сприйняття концепції гри і поширенню її серед цільової аудиторії.
Формування концепту образу персонажа Формування концепту образу
персонажа потребує знань певних тонкощів і важливих правил [2, с. 267].
Найчастіше найбільш впізнавані персонажі мають прості форми і легко
впізнаються по силуету. Орієнтуючись на дитячу аудиторію, важливо
враховувати, що персонажі, які складаються з плавних і заокруглених ліній,
викликають симпатію і виглядають для них добрішими [5]. Одним зі складних
етапів розробки дизайну персонажів для гри є підбір кольору. За допомогою
кольору ми можемо показати яким є персонаж позитивним чи негативним,
підкреслити певні риси характеру які допоможуть глядачу без знайомства
з історією героя, скласти про нього певне враження [6].
Зображення персонажа, що взаємодіє з протагоністом (антигероєм), також
статично і зрідка змінюється у відповідності зі зміною поз персонажем,
зміною тексту на екрані і виникаючими в ході розповіді ситуаціями.
Як і у випадку з фоном, зображення персонажів так само закільцьовані».
У японських візуальних новелах одним з ключових елементів є велика кількість
тексту. Основне значення в них має саме читання, а не ігровий компонент [4].
Розробка візуальної новели потребує теоретичних та практичних знань
у дизайнера. Важливо на проектному етапі визначити жанр візуальної новели
та її потенційну аудиторію. Від цього буде залежати стиль дизайну гри.
Завданням дизайнера при розробці концепції персонажів для візуальній
новелі є передача сутності героїв розповіді за допомогою графічних навичок,
для цього необхідно знати особливості формоутворення, колористики,
композиції та анімації.
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НАУКОВИЙ СУПРОВІД ЦИФРОВІЗАЦІЇ АРХІВНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
На сьогодні діджиталізація архівної справи є одним зі світових трендів.
Водночас створенню й наданню доступу до цифрових копій архівних документів
відведено особливе місце в законодавстві і практичній діяльності архівів
багатьох держав світу. Оцифрування документів Національного архівного
фонду (НАФ) з подальшою організацією фонду користування ними є одним
зі стратегічних завдань України в архівній справі [1]. Це не лише позитивно
вплине на збереженість документів-оригіналів і суттєво розширить доступ
дослідників до архівної інформації, але і сприятиме долученню нашої держави
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до світового інформаційного простору. На сьогодні створення і зберігання
цифрових копій у вітчизняних архівах, відповідно до результатів недавніх
досліджень [2], відбуваються вкрай нерівномірно й не завжди організовані
у найбільш ефективний спосіб через відсутність єдиної методики створення
цифрових копій архівних документів із різними видами носіїв, обліку,
забезпечення збереженості та доступу до них, а також через різницю
в матеріально-технічному й кадровому забезпеченні архівів.
У рамках виконання прикладних наукових досліджень Український
науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
здійснив спробу внормувати процеси, пов’язані зі створенням і функціонуванням
цифрового фонду користування, результатом чого стало розроблення
методичних рекомендацій «Цифровий фонд користування документами
Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ
до нього» (2019 р.) [3]. Зазначений методичний документ було офіційно
затверджено відповідним наказом Державної архівної служби України
(Укрдержархіву), що розпочало його впровадження в роботу державних
архівних установ України [4].
Перспективний напрям досліджень зазначеної проблематики науковці
УНДІАСД і надалі вбачають у реалізації ключового пріоритету діяльності
Укрдержархіву – «Цифровізації архівної справи та державної системи
страхового фонду документації – забезпечення інформаційних потреб
суспільства та підвищення якості і конкурентоспроможності галузі» [5],
зокрема, шляхом організації та провадження на базі інституту науковометодичного забезпечення функціонування цифрового фонду користування
документами НАФ державних архівів. Ключові завдання цього наукового
проєкту: дослідження стану оцифрування документів НАФ та науководовідкового апарату в державних архівних установах України з метою
моніторингу створення цифрового фонду користування; оптимізація
процесів, пов’язаних із функціонуванням цифрового фонду користування
документами НАФ, шляхом удосконалення методичної бази, що регулює
організацію його роботи. Пропоновані шляхи їх реалізації: провести
моніторинг у державних архівах щодо стану оцифрування документів НАФ
та науково-довідкового апарату; дослідити способи та обсяги оцифрування
науково-довідкового апарату в державних архівах; визначити якісні
та кількісні показники оцифрування документів НАФ у державних архівах;
з’ясувати реалії впровадження методичних рекомендацій «Цифровий фонд
користування документами Національного архівного фонду: створення,
зберігання, облік та доступ до нього» в архівну практику, а також проаналізувати
результати їх апробації; оновити текст методичних рекомендацій із подальшою
перспективою підготовки на їх основі відповідного профільного галузевого
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нормативно-правового акта. Новацією пропонованого дослідження мають
стати розширення наукової проблематики завдяки аналізу процесів оцифрування
документів НАФ та науково-довідкового апарату, а також великий обсяг
отриманих статистичних даних, що характеризуватимуть оцифрування
архівних документів, а також уможливлять дослідження динаміки зростання
обсягів наповнення цифрового фонду користування. Отримані результати
можуть бути використані для надання прогнозів щодо темпів оцифрування
архівних документів у найближчі роки, пропозицій щодо оптимізації,
а також удосконалення нормативно-методичної бази, що регулює організацію
роботи цифрового фонду користування документами НАФ.
Створення цифрового фонду користування документами НАФ – це один
із необхідних елементів цифровізації архівної справи в Україні. На сьогодні
проводиться активна робота щодо уніфікації та оптимізації всіх процесів,
пов’язаних із його функціонуванням. Ключовим у цьому процесі залишається
його науковий та методичний супровід.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ МОДЕЛЬНИХ ШКІЛ В
УМОВАХ КРИЗИ СПРИЧИНЕНОЇ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19
Індустрія моди один з найприбутковіших напрямків для ведення бізнесу
у світі. Тому не дивно, що саме цей напрямок є дуже привабливим для
інвесторів, для тих хто тільки хоче почати власну справу але не знає, і яку
сферу обрати. Індустрія моди завжди була і залишається прибутковою справою.
Але як і всі інші сектори економіки, в 2020 – 2021 роках вона зазнала нищівного
удару з боку світової пандемії COVID-19. Бренди одягу та аксесуарів, бренду
beauty-сектору, фотостудії, модні покази, модельні агенції, школи моделей
все ці напрямки індустрії моди отримали великі збитки, і щоб вижити почали
адаптуватись до нових умов існування та ведення бізнесу. А оскільки
індустрія моди тісно пов’язана зі світовими процесами глобалізації, з ідеями
вільних кордонів, вільних польотів тощо, то то удар цей був нищівної сили.
Все зупинилось, тотальний локдаун в усіх напрямках роботи. З настанням
2021 року і винайденням вакцини від COVID-19 світ почав поступово
оговтатись та виходити зі стану анабіозу. Але попереду ще дуже багато
роботи з відновлення та повернення до показників 2019 року.
Модельні школи як вид бізнесу також зазнали багато проблем з настанням
коронакризи. Починаючи з обмежень у кількості людей, які можуть знаходить
разом у одному приміщенні, закінчуючи повною забороною на здійснення
діяльності і повним закриття на період введення жорстких локдауннів. Але
навіть за умови наявної підтримки з боку держави Україна та оптимістичного
настрою, у малого бізнесу в Україні є шанси подолати кризову ситуацію,
хоч і з великими втратами та зусиллями. Також потрібно зробити акцент
на тому, що проблеми з якими стикається малий та середній бізнес в Україні
були і до настання пандемії COVID-19, і навіть коли пандемія завершиться,
то проблеми малого та середнього бізнесу нікуди не зникнуть.
Національний Банк України проаналізувавши наслідки коронакризи в Україні
дійшов таких результатів:
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Рис. 1. Чинники глобальних змін умов економічної діяльності [1]
Джерело: Національний Банк України [1]
Розвиток глобальної посткризової депресії відбуватиметься під діє чинників
суттєвої реорганізації традиційних умов економічної діяльності, яка вже
відбулася в умовах пандемії COVID-19. [2, с.101]
Звернемо увагу на деякі з головних, які найбільшою мірою зачепили такий
напрямок ведення бізнесу, як модельні школи.
Перший це – соціальне дистанціювання:
Введення соціального дистанціювання значно ускладнило процеси навчання.
Сьогодні школі моделей, щоб організувати якийсь майстер-клас, зустріч
з відомою особистістю, чи звичайний урок, потрібно чітко розрахувати
кількість допустимих людей на заході, відповідно до площі приміщення,
де безпосередньо планується проведення даного заходу. Також потрібно
пам’ятати про дотримання усіх протиепідемічних засобів безпеки. Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України №42 про «Затвердження Тимчасових
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти
в період карантину в зв’язвку з поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19) потрібно дотримуватись наступних правил:
− на роботу персонал школи моделей допускається за умови
використання засобів індивідуального захисту (а саме респіратора
або захисної маски) після проведення виміру температури тіла
безконтактним термометром;
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−

працівники школи моделей які мають ознаки ГРВІ або мають
погане почуття і в яких температура тіла перевищує позначку
37,2 градуси «Не допускаються на робоче місце»;
− кожен працівник школи моделей повинен бути забезпеченим
засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска
на 3 години праці. Усі засоби захисту повинні бути в наявності
у розрахунку на 5 робочих днів.
Другий важливий чинник це – зменшення мобільності:
Зменшення мобільності відбулось як всередині країни, так і особливо
міжнародних масштабах. Ці все відбувалося як наслідок безпосередньо
адміністративних обмежень, так і внаслідок психологічних та свідомих
самообмежень у пересуванні. Через що процес навчання у модельних школах
почав ускладнюватись для учнів які живуть в інших містах та регіонах.
Це поставило логістичну проблему з приїздом до школи, як одну з головних,
яку доведеться вирішувати.
Через те що, модельні школи дуже часто мають власну базу моделей,
та працюють паралельно накшталт модельних агенції, утворилась велика
проблема з відправкою моделей на міжнародні контракти. Якщо на початку
пандемії взагалі не можна було залишити країну, то зараз надавши ПЛР-тест
або сертифікат вакцинації можна вилетіти за кордон. Це створює додаткові
перепони та ускладнює роботу школи.
Зменшення мобільності несе за собою зменшення бізнес-контактів між
структурами індустрії моди, особливо якщо вони знаходяться в різних
країнах. [3]
Висновок: світова пандемія COVID-19 внесла багато коректив та змінила
роботу цілих індустрій. Школи моделей як частина світу індустрії моди
також зазнали багато змін. Нові правила організації роботи персоналу, нові
умови за яких школа повинна надавати послуги, нові логістичні виклики,
але все це спонукало до пошуку нових шляхів з реалізації та надання послуг
споживачу школи моделей. Будь яка криза – це можливості для змін
та росту. Криза спричинена COVID-19 не стала виключенням, вона лише
з акцентувала на слабких місцях бізнесу та дала поштовх для розвитку.
Частина модельних шкіл побачила, зрозуміла та адаптувалась до нових
реалій ХХІ століття , інша ж частина зазнала нищівного удару та навіть
закрила свої двері назавжди. Бізнесу завжди потрібно бути готовим до змін,
бути гнучким та вміти адаптуватися у будь-яких умовах.
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РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ
ЯК ОЗНАКА УСПІШНОСТІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Сучасний світ змінюється з небаченою досі швидкістю. Він став світом
трансформацій, інтерактивних взаємодій, обмінів, перетворюючи дійсність
та реалії у інформаційно-віртуальну структуру, формуючи віртуальні спільноти
та віртуальні соціальні групи. Речі, що ще кілька десятиліть були інноваціями,
раптово стали невід’ємною частиною життя суспільства, неперервний процес
освоєння новітніми технологіями став стрімко прискорюватися.
У цьому контексті явище цифрової культури стає домінантою розвитку.
Вплив глобальної цифрової культури на освіту, науку, економіку, культуру
беззаперечно неосяжний.
Поняття «цифрової̈ культури» виникло, як науковий термін на початку
двадцять першого століття. Термін у 2004 році було введено Тімом О’Рейлі
(Т. O’Reilly), засновником компанії O’Reilly Media, в зв’язку з виникненням
технологій Web 2.0 – другого покоління мережевих сервісів Інтернету з якісно
новим підходом до організації, реалізації та підтримки Web-ресурсів.
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Цифрова культура передбачає підвищення рівня цифрових навичок
здобувачів освіти, співробітників на підприємствах, пересічних громадян
для досягнення ефективних результатів, вміння користуватися сучасними
технологіями, постійно вчитися та оновлювати методи роботи.
Цифрова культура породжує необхідність оновлення принципів і методів
навчання у закладах освіти, орієнтованих на підготовку фахівців цифрової
епохи Z. Персональний комп’ютер та все різноманіття цифрових пристроїв,
що позиціонуються з інтернетом, системним і прикладним програмним
забезпеченням, комп’ютерною графікою, системою віртуальної реальності
з цифровими форматами є фундаментом єдиної цифрової культури.
У процесі оволодіння цифровою культурою педагогічні працівники
набувають навичок дослідницької роботи із сучасними об’єктами цифрової
культури, йде процес осмислення цифрової дійсності, переформатування
методів навчання, що приводить до покращення та осучаснення освіти,
створює широкі можливості індивідуального навчання студентів, враховуючи
їх спрямування, самовираження, можливості та здібності.
Цифрова дійсність змінює весь уклад життя, пріоритет наразі надається
інтелектуальній праці, формується креативна особистість, що свідчить про
перехід від постіндустріального до цифрового суспільства.
В освітніх середніх та вищих закладах насамперед повинна формуватися
цифрова свідомість, цифрова культура, цифрові стратегії освіти. Новітні
цифрові технології поєднують фізичний, цифровий, біологічний світи,
трансформують суспільство, освіту, бізнес-моделі.
У вищих навчальних закладах освіти викладають курси, що передбачають
ознайомлення з цифровими технологіями та новими інформаційними
інструментами, формують навики роботи з цифровою інформацією, що сприяє
створенню інформаційної культури здобувачів освіти. Сьогодення – новий
етап існування людства, де головна роль надається інформації, яка передається
величезними об’ємами.
Результатом навчання є вдале працевлаштування. Нині роботодавцю
не достатньо ідеального резюме та професійної самопрезентації для розуміння
того, наскільки випускник вишу відповідає запропонованій посаді. В цьому
випадку ідеально звернутися до портфоліо, що яскраво зображає навички,
вміння, досвід та досягнення кандидата у вибраній сфері. Здебільшого
портфоліо надсилається онлайн в поєднанні з резюме для прийняття рішення
по працевлаштуванню молодого спеціаліста.
Важливо навчити сучасних студентів робити портфоліо. Портфоліо
студента або папка його особистих досягнень сприяє об’єктивності оцінки
результатів, що отримав здобувач посади під час навчальної діяльності.
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Це презентаційний портфель документів, що формується в електронному
вигляді. В умовах сучасних освітніх стандартів портфоліо студента підтверджує
інформацію про його особисті суспільно значущі і академічні досягнення
при засвоєнні вузівської програми освіти, а також демонстрацію його
цифрового освітнього зростання та дійовий метод просування на ринку праці.
Незалежно від віку, статі, національності, країни проживання «цифрове
покоління» легко знаходить порозуміння та можливість взаємної співпраці.
Не має сумнівів, що цифрова культура – базова основа сучасних стадій
цивілізаційних процесів нашої планети. А запровадження нових «цифрових»
спеціальностей, відділень, кафедр та факультетів у вишах, особливо провідних,
сприятиме входженню у глобальний світовий цифровий простір.
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РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДІТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ
ВІДЕОРИТМІЧНИХ ВПРАВ НА УРОЦІ СОЛЬФЕДЖІО
Сучасна мистецька освіта висуває нові вимоги до якісної організації
навчального процесу, головними завданнями якого є не тільки отримання
знань учнями за допомогою репродуктивного сприйняття, але й, насамперед,
набуття вмінь та навичок через практичну діяльність, виявлення та реалізацію
творчого потенціалу дітей, розкриття в них творчих здібностей.
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Наразі мистецька школа в своїй діяльності поєднує багаторічний успішний
досвід, традиції та освітні новації. Впроваджуються сучасні моделі, форми
та засоби навчання.
Широкий розвиток інформаційних технологій і їх проникнення в усі
сфери життя суспільства є тенденцією світового розвитку. Використання
сучасних технологій в освітніх програмах надає найбільш доступні шляхи
отримання освіти, підвищує ефективність і, у кінцевому підсумку, сприяє
розширенню можливостей педагогів. Використання мультимедійних технологій
у школі є невід’ємною частиною освітнього процесу і поліпшення рівня
розвитку дітей.
Мультимедійна інформація відрізняється чіткістю, лаконічністю,
доступністю. Участь у процесі навчання одночасно педагога і комп’ютера
значно покращує якість освіти, підвищує інтерес до мистецьких дисциплін,
ефективність навчального процесу, дозволяє досягти більшої глибини
розуміння навчального матеріалу.
У середовищі викладачів з’явився і набув неабиякого розвитку окремий
напрямок цифрового навчального контенту, який з успіхом і позитивним
результатом використовується на заняттях музично-теоретичного циклу
в мистецьких школах.
Метою нашого дослідження є відеоритмічні вправи.
Для створення відеоритмічних вправ необхідно оволодіти двома програмами
Adobe Photoshop та Movavi Video Editor.
За допомогою програми Adobe Photoshop можна створити зображення
для відеовправ.
Алгоритм дій:
1. Вибрати фон для всіх зображень.
2. Зліва розмістити зображення музичних інструментів.
3. Додати зображення з нотами (паузами).
4. Зберегти зображення у форматі «JPG».
5. Відкрити зображення в програмі Adobe Photoshop.
6. Обрати інструмент «Чарівна паличка» → «Швидке виділення».
7. Натиснути на потрібну ноту (паузу).
8. Виконати заливку іншим кольором (червоним, рожевим…).
9. Зберегти зображення.
Таким чином, по черзі потрібно обрати ноти і зафарбувати їх іншим
кольором (рис.1).
З відеоредактором Movavi Video Editor можна створити яскраву
відеоритмічну вправу для гри на шумових інструментах (рис.2).
Алгоритм дій:
1. У стартовому вікні вибрати «Створити проект» в розширеному режимі.
2. Натиснути кнопку «Додати файли» (зображення з нотами, створені
в Adobe Photoshop).
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3. Додати звукову доріжку (аудіо, музичний твір).
4. Розташувати зображення в необхідному порядку, переміщуючи
їх у робочій області програми.
5. Щоб урізноманітнити ваше відео стильними написами, клацніть
по вкладці «Титри», виберіть стиль, який вам сподобався, і перетягніть
титри на «Шкалу часу». Всі титри будуть додані на окремий «Трек титрів».
6. Натиснути кнопку «Зберегти».

Рис. 1. Створення зображень в програмі Adobe Photoshop

Рис. 2. Створення відео в програмі Movavi Video Editor
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Розвиток творчого потенціалу дітей завдяки комп'ютерним технологіям
не тільки не зникне, але і досягне ще більших висот. Робота в даному
напрямку містить в собі величезні можливості.
Використання відеоритмичних вправ допомагають змінити роль учня
в процесі навчання: з пасивного слухача він стає активним учасником.
Заняття наповнюються яскравим, незабутнім, цікавим змістом, одночасно
формується позитивне ставлення учня до уроку.
Відеовправи є актуальними для реформи мистецької освіти, де передбачається
колективне музичення. Аналізуючи практичний досвід використання відеовправ,
ми вважаємо, що діти швидше стали реагувати на нотний запис, вільно
засвоюють ритмічний малюнок.
Відеовправи дають можливість візуалізувати навчальний матеріал, він
стає більш зрозумілим для дітей і цікавим, викликає яскраві позитивні
емоції. Відеовправи можна використовувати не тільки на уроках, а і для
онлайн-концертів, інтернет-сайтів, у соціальних мережах, блогах, для
організації самостійної або дистанційної роботи учнів. Вони підвищують
творчий розвиток учнів, що є важливим кроком до виховання гармонійної,
всебічно розвиненої особистості ХХІ століття.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У
ПРОЦЕСІ ДИЗАЙНУ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
Завдяки стрімкому технічному розвитку інформаційних технологій
дизайн візуалізації інформації здійснив стрімкий ривок у своєму розвитку.
Завдяки таким поняттям як віртуальна, доповнена та змішана реальність
дизайнери можуть представити свої роботи з максимальною реалістичністю.
А за допомогою доповненої реальності можна відносно легко представити
свою роботу перед аудиторією.
Проте через відносну новизну технології вона завжди зіштовхується
з певними труднощами реалізації та підтримки. Особливо гостро це питання
постає під час розробки різних дизайн-систем, через те що не існує визначених
стандартів розробки.
Актуальною проблемою є дослідження дизайнерської складової для
досягнення відповідності критеріям естетичності, гармонійності, художньої
естетичності та функціональності візуалізації. Тому метою є встановлення
загальних особливостей застосування доповненої реальності під час розробки
дизайн-проєктів для доповненої реальності.
Розробка продукту в доповненій реальності створює нові дизайнерські
завдання, що кардинально відрізняються від практично будь-якого середовища,
що існує [1]. Насамперед це стосується обмеження технологічних та супутніх
обмежень під час розробки дизайну.
Аналіз результатів наукових досліджень свідчить, що вище зазначені
проблеми все ще існують. Деякі дослідники пропонують розв’язання основних
проблем проєктування та оптимізації створення дизайну.
Оскільки віртуальна, доповнена та змішана реальність використовують
геометричне моделювання предметів та середовища, це викликає деякі
труднощі під час розробки. Одними з таких є [2]:
− використання інтерфейсів з існуючим програмним забезпеченням для
моделювання предметів та середовища;
− знаходження компромісу між рівнем складності та зображенням
у реальному часі;
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− тривалість часу, що необхідний для створення геометричних моделей;
− втрата не геометричної інформації.
Одним зі способів вирішення даних проблем є чіткий аналіз та створення
прототипів майбутнього дизайну.
Також існують певні проблеми дизайну, що стосуються перегляду
та взаємодії з середовищем, а саме [2]:
− навігація;
− психологічні та фізіологічні ефекти;
− інтерфейси користувача.
Завдяки навігації, користувач може взаємодіяти з предметом та переміщатись
у віртуальному середовищі. Психологічні та фізіологічні ефекти впливають
на сприйняття та глибину занурення у віртуальне середовище, а також які
емоційні відчуття будуть спостерігатись у людини. Завдяки інтерфейсу
користувача можна здійснювати налаштування предметів та простору
у доповненій реальності.
Також завдяки поглибленому вивченню геометрії можна досягти більш
реалістичної взаємодії з об’єктами в середовищі. У доповненій та віртуальній
реальності це поняття має назву «симуляція дотику». Проблема симуляції
взаємодії теж належить до основних задач під час розробки дизайн-проєкту.
В цілому, завдяки добре продуманої оптимізації, у дизайн-проєкті
доповненої реальності можна створювати великомасштабні сцени, однак
для їх запуску потрібні значні ресурси. Тому на даний момент, якщо доповнена
реальність проєктується для пристроїв на кшталт мобільні пристрої, то потрібно
звернути увагу щодо правильного рендерингу, наприклад, поступово
відвантажувати необхідні елементи під час руху пристрою з дисплеєм.
Багато в чому процес створення доповненої реальності у вигляді
захоплюючого, динамічного та реалістичного середовища візуалізації
є ідеальним каналом для дизайнерів для виконання своєї роботи. Ця природа
доповненої реальності допомагає створювати оптимальний дизайн, вирішувати
дизайнерські проблеми та сприяти ефективному спілкуванню з аудиторією,
тобто це спосіб, що полегшує роботу дизайнера та взаємозв’язок
з аудиторією [3].
На цей час розробка візуалізацій для доповненої реальності знаходиться
на переломному моменті їх розвитку. Обмеження дизайну візуалізації
стають все меншими щодо технічного аспекту і все більше спираються
на фантазії дизайнерів. І оскільки дизайн доповненої реальності це новий
рубіж, через те що це щось нове і незнайоме, але саме завдяки цьому цей
процес має безмежні можливості для мистецтва [4].
Отже, не зважаючи на наявні проблеми, проєктування дизайну 3D-простору
доповненої реальності ця технологія дозволяє дизайнеру реалізувати нові
напрямки у сфері мистецтва, насамперед реалізуючи пряму взаємодію
користувача з дизайн-проєктом.
130

Інформаційні технології
в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

Визначені основні чинники, які впливають на розробку дизайну доповненої
реальності та доступні способи їх вирішення.
Отже, технології візуалізації інформації продовжують розвиватись і мають
на меті розмити різницю між реальним простором та віртуальними аналогами.
Зрештою, дизайн є багатовимірним і може перенести одне на інше. Таким
чином, робота над віртуальним простором та управління ним допоможе
дизайнерам краще виконати свою креативну роботу. Дизайнерам та розробникам
доповненої реальності не варто забувати, що під час взаємодії з віртуальним
світом люди прагнуть отримати новий досвід, а не технології.
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЯХ
В сучасному світі ціфрові транформації та інформаційні технології
змінили всі сфери життя людини. Покоління Digital-native з легкістю освоює
новітні технології і в багатьох випадках віртуальний і реальний світи для
них переалітаються в один світ циірових технологій.
Одним з найцікавих проявів цифровізації є створення штучного інтелекту
в основі якого лежать нейронні мережі – математична модель, що імітує
роботу головного мозку людини.
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Перші програмні реалізації штучного інтелекти були орієнтовані
на вирішення технічних проблем і розглядались як експертні системи
засновані на знаннях. Але з розвитком технологій штцчний інтелект проникаю
в усі сфери нашого життя. І хоча більшість вважає, що застосівання
штучного інтелекту можливе лише для технічних задач, ця технологія все
впевненіше займає галузь креативних індустрій.
Сьогодні штучний інтелект пише картини, поезії, оповідання, створює
музичні композиції. Але як можна це пояснити, якщо нейромережі
вирішують тільки чітко визначені проблеми, слідують відомими правилами,
в їх діяльності немає імпровізації. Справа в тому, що штучний інтелект
створює нові витвори мистецтва вивчаючи вже існуючі. В творах створених
машиною поєднується тисячолітнє культурне надбання людства.
Інше застосування технологій штучного інтернету – це чат боти, вони можуть
бути корисним для комунікації з аудиторією та для залучення нової. Сучасні
мезеї та виставки активно створюють чат-боти задля власних цілей та для
популяризації мистецтва у цілому. Наприклад, чат-бот інформаційної кампанії
"Мистецтво хоче знайомитись" від Українського культурного фонду [1].
Дім-музей Анни Франк в Амстердамі запустив свій бот для Facebook
Messenger у 2017 році. Бот може надавати інформацію як про Анну Франк,
так і про Другу світову війну. Завдяки можливості самостійно навчатись
та самовдосконалюватись він дедалі краще розуміє наміри користувача
і контекст його пошуків [1].
Отже, сучасні технології це просто технічний прогрес, це транформація
супільства, мислення, способу життя, мистецтва. Хоча не можна не погодитись
за словами професора з Гарварду Шон Дорренс Келлі, який зазаначив,
що творче начало властиве виключно людині і роботи ніколи не зможуть
досягти її рівня. «Рівень художника навряд чи вдасться переплюнути
простій машині. Штучний інтелект може дуже добре відтворити щось, але
він ніколи не буде «автономним креативним агентом», як вільно мисляча
людина, бо творчість – одна з визначальних характеристик саме людських
істот. Доводити зворотне – означає не розуміти, ким є люди і що означає
наша творчість. Тому, як би не розвивалася робототехніка, картини, написані
живими людьми, цінуватимуться набагато більше, ніж ті, що створені
штучним інтелектом» – написав Келлі у своєму есе для MIT Technology
Review.
Варто зазначити, що не зважаючи на стрімкий розвиток нейромереж
та досконалу імітацію людського мислення машинами в креативних сферах,
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людина займає вище місце ніж машина, оскільки створене машиною поки
що тільки продукт аналізу та навчання штучного інтелекту, що грунтується
на створених людьми шедеврах.
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ОНЛАЙН-ПРОЄКТИ ЯК ЗАСІБ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ
У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ
На сучасному етапі розвитку цивілізації, процесів глобалізації, технічного
прогресу, особливого значення набуває застосування інноваційних технологій,
що швидко увійшли в усі галузі нашого життя. Зокрема, їх впровадження
та використання у сфері музичного мистецтва та мистецької освіти. Оскільки
пандемія короновірусної хвороби внесла свої корективи щодо форм та методів
навчання у заклади вищої освіти, організатори освітнього процесу були
вимушені розробити новітні методики викладання, у вищій школі, та звернутися
до засобів онлайн-зв’язку.
Використання та впровадження в систему роботи ЗВО таких онлайнплатформ як ZOOM, Google Meet, Moodle та ін., забезпечило безперервне
навчання у період дистанційної освіти. У такий спосіб онлайн освіти позитивні
зміни відчули теоретичні дисципліни. Натомість студенти практичних
спеціальностей: вокалісти, хорові колективи, вокальні ансамблі, хореографи
та ін., чия спеціальність вимагає безпосереднього «живого», offline спілкування –
постраждали, а рівень надання освіти та набуття практичних навичок – знизився.
Ще одним негативним фактором, що впливає на практичну реалізацію
музикантів – відсутність або мала кількість мистецьких заходів. Таким
чином, два основних напрями практичного засвоєння знань музикантами
є малодоступними чи недоступними у період пандемії (локдауну).
Аби не втратити тісний фаховий зв’язок зі студентами, допомогти
їм продовжити зберігати та набувати необхідні практичні навички, керівництво
та науково-педагогічний склад поставили собі за мету знайти засоби, форми
і методи для запобігання зниження якості підготовки молодих музикантів.
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Зокрема, факультет музичного мистецтва Київського національного
університету культури і мистецтв (далі – ФММ КНУКіМ) знайшов вирішення
даного питання в організації та проведенні мистецьких онлайн-проєктів.
Ці проєкти покликані в першу чергу до залучення студентів в організацію
мистецьких заходів, самостійного та дрібно-ансамблевого опрацювання
музичного матеріалу, розвитку креативного мислення; по-друге онлайнпроєкти дозволяють організаторам вийти за рамки університецького заходу
до рівня державного або міжнародного проєкту, об’єднати однією тематикою
різні верстви населення, що у загальному контексті позитивно характеризує
та популяризує як українську культури на міжнародному рівні, так і ЗВО
зокрема.
У період з січня 2021 р. по березень 2021 р. на базі ФММ КНУКіМ було
вдало організовано два Міжнародних та один Всеукраїнський онлайн-проєкти
за допомогою віддаленого конференц-зв'язку ZOOM. Які об’єднали десятки
областей України та більше 7 країн світу, зокрема: Білорусь, Польщу,
Францію, Канаду, Нідерланди, Чехію, Грузію, США та ін.
Першим проєктом був Міжнародний творчий онлайн-міст «Україна –
Світ» пам'яті Миколи Леонтовича, що відбувся 21 січня 2021 р., у переддень
100-річчя від дня гибелі митця. Організатором виступила – Лабораторія
навчально-практичної підготовки ФММ КНУКіМ, модератором – Заслужений
працівник культури України, професор Петро Андрійчук. На онлайнконференції виступили відомі митці та педагоги, а саме: співорганізатор
проєкту, доцент, Заслужена артистка України Наталія Кречко, начальник
обласного управління культури і мистецтв Вінницької ОДА Ольга Тернова,
голова Всеукраїнського товариства ім. М. Леонтовича, Заслужений діяч
мистецтв України Олександр Тарасенко, доктор мистецтвознавства Ганна
Карась [1]. У телемості були представлені відео-фрагменти із творів

М. Леонтовича у виконанні студентів спеціалізації «Академічне
хорове мистецтво» ФММ КНУКІМ .

Наступним онлайн-проєктом факультету став Міжнародний ZOOM-форум
до 150-річчя з дня народження Лесі Українки. До участі у конференції було
запрошено спікерів: Софія Грица – етномузиколог, доктор мистецтвознавства,
професор, Член-кореспондент Академії мистецтв НАН України; Рауль
Чілачава – грузинський та український науковець, доктор філологічних
наук, професор, академік, лауреат Міжнародної літературно-мистецької
премії імені Лесі Українки (2021 р.); Павло Мовчан – Заслужений діяч
мистецтв України, голова ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка [3]. Захід відбувався
за інформаційної підтримки Міністерства культури та інформаційної політики
України.
Третій захід за допомогою віддаленого конференц-зв'язку ZOOM відбувся
онлайн-форум до 90-річчя українського композитора Олександра Івановича
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Білаша. До організації заходу було запрошено доньку – Заслужену журналістку
України Олесю Білаш [2]. Під час конференції усі присутні мали змогу
переглянути відео-роботи із виконанням творів композитора як відомими
музикантами України та світу, так і студентами ФММ КНУКіМ.
Усі проєкти були записані та завантажені у відкритому доступі на офіційній
сторінці факультету в YouTube, що дає змогу усім бажаючим приєднатися
до заходу навіть після його завершення. Таким чином мистецькі онлайнпроєкти стали мотиватором для креативного мислення та творчої реалізації
студентів ФММ КНУКіМ, об’єднали у собі функції навчання та практики,
вкотре підтвердили високий рівень української музичної культури та її вплив
на культуру інших країн. Вважаємо, що організаторам вдалося у рамках
онлайн-проєктів реалізувати мету у популяризації музичного мистецтва
України та його видатних постатей, що в свою чергу є основоположним
елементом культурної дипломатії.
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СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА МЕДІАКУЛЬТУРИ
Поява медійної культури є цілком закономірним етапом культурноісторичного розвитку суспільства [4, c. 8]. Медіа, медіальність поступово
нарощували свою присутність у культурі, тривалий час посилювали свій
вплив на соціокультурні процеси, допоки він не став домінуючим. Своє
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справжнє значення медійна культура здобула внаслідок актуалізації
в суспільстві проблеми інформатизації, диверсифікації та інтенсифікації
останньої, що за часом співпало з посиленням експансії екранних форм
культури, комп’ютеризацією всіх сфер сучасного життя. Така інтенсифікація
суспільних процесів вимагала не конвенціонально позначених форм інформації,
які виникали при використанні друкованих текстів (слова, цифр), а конкретної,
унікальної і документально достовірної інформації, що ґрунтується
на можливостях зображення. Не випадково в кінці 60-х – на початку 70-х
років ХХ ст. потужно заявило про себе телебачення як комунікативний
засіб, що поєднав у собі інформаційну міць слова і зображення, можливості
візуальних (фотографія), аудіальних (радіо, грамплатівки та ін.)
та аудіовізуальних (кіно) текстів – текстів нового типу, які сьогодні звично
називають медійними. Почалася ера домінування аудіовізуальної культури,
або нових медіа, як їх ще позначають (ТВ, відео, мультимедіа, інтернет).
Подальшим каталізатором цього процесу став розвиток комп’ютерних
технологій, які інтегрували в собі комунікативні можливості традиційних
друкованих та нових медійних текстів. Мультимедійні та мережеві засоби
комп’ютерних технологій зробили процес передання інформації надзвичайно
різноманітним, дієвим та при цьому оперативним і глобальним, завдяки
віртуальності своїх повідомлень.
Отож, враховуючи складність і масштабність медійної культури,
її осмислення повинно ґрунтуватися на певних положеннях, зокрема:
1) медійна культура – це домінуюча культура інформаційного суспільства,
що забезпечує формування соціокультурної картини світу за допомогою
різних образів, які генеруються традиційними та електронними засобами
масової інформації; 2) це культура-універсум, яка поєднала в собі народну,
масову й елітарну культури та їх різновиди; 3) це метаповідомлення,
в якому відображено світоглядний стан суспільства в різні періоди його
розвитку; 4) це знак дії, сила якого може бути скерована на маніпуляцію
суспільною свідомістю та на розвиток людини, прилучення її до кращих
досягнень науки, культури, творчості; 5) це специфічний спосіб освоєння
дійсності, що використовує різні знакові коди, який забезпечує найбільш
адекватне відображення реальності [2, с. 10]. При цьому стрижнем усієї
медійної культури є екранна, або аудіовізуальна культура, які досить часто
конкурують між собою. Так, аудіовізуальна культура визначається як «сфера
культури, пов’язана із поширеними сучасними технічними способами
записування і передання зображення і звуку (кіно, телебачення, відео,
системи мультимедіа)» [4, с. 46]. Очевидно, що медійна та аудіовізуальна
культури – нетотожні. Медійна культура є більш широким поняттям,
що включає в себе і друковані, і аудійні, і візуальні, і аудіовізуальні
інформаційно-комунікативні засоби разом із сучасними текстами.
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У загальних рисах медійна культура як соціокультурний феномен може
трактуватися в широкому і вузькому розумінні. У широкому розумінні
це соціальне середовище, що активно комунікує за допомогою символічного
обміну, який реалізує взаємодію між різними підсистемами суспільства.
У вузькому розумінні медійна культура – це «механізм культурної діяльності,
що актуально виявляється в кожному когнітивному акті, за допомогою
медіальних і символічних форм реалізує внутрішні образні репрезентації,
які відтворюють на сенсорному рівні об’єкти зовнішнього світу, і формує
ті взаємозв’язки, в яких одиничне стає елементом цілісної системи, знаходячи
форму впорядкованості в процесі духовного осягнення і тлумачення буття,
формує сполучну тканину соціуму» [3, с. 10–11].
Серед компонентів медійної культури одні дослідники виокремлюють
матеріальний і духовний компоненти, творчі сили і здібності людини [1, с. 7],
інші – когнітивний (сукупність знань та уявлень про інформаційну картину
світу), операційно-технологічний (сукупність алгоритмів людської діяльності,
пов’язаної з обробкою інформації), психофізичний (сукупність певних психічних
структур і загальних здібностей, необхідних для реалізації алгоритмів
інформаційної діяльності) та аксіологічний (система ціннісних орієнтацій,
етичних і моральних норм) компоненти [6, с. 82]. Таке структурування
медіакультури виявляє ту саму тенденцію: по суті, виокремлюються одні
й ті ж елементи медіакультури, тільки різною термінологічною мовою –
це сукупність міждисциплінарних знань, норм спілкування і відносини
зі світом, певні вміння і навички особистості, досвід творчо-пошукової
діяльності.
Незважаючи на зростаючий контент гуманітарних досліджень, присвячених
медійній культури, єдиного розуміння цього феномена, що об’єднує
інструментарії різних наук, на даний час не має. Разом із тим для подальшого
розвитку інформаційного суспільства, його функціонування та управління
необхідні цілеспрямовані дії з формування особливого типу культури –
медійної. Основним механізмом її формування та відтворення є, природно,
медіаосвіта, яка повинна сприяти виявленню і реалізації творчих потенцій
особистості, виробленню аналітичного ставлення до явищ і фактів дійсності.
Тобто йдеться про формування «людини медіакультури», про актуалізацію
антропологічної концепції медіакультури, що забезпечує, перш за все,
спадкоємність традицій існування в культурі на рівні особистості.
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ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО
Мистецтво і наука є важливими та необхідними сферами життя кожної
людини. В результаті сучасних інформаціно-технологічних трансформацій
відбулися кардинальні зміни у всіх сферах людської діяльності, включаючи
також культуру та мистецтво. Під впливом цифрових технологій у сучасне
мистецьке середовище виник феномен, який називають «цифровим мистецтвом».
Це певні види мистецької діяльності, продуктивна та концептуальна
основа яких тісно пов’язана з цифровим середовищем. Цифрові технології
сильно вплинула на традиційні форми мистецтва – образотворче мистецтва
(графіку, скульптуру, живопис), кіно, відеоарт, двовимірну анімацію, музику,
що сприяє появі нових жанрових підтипів.
Варто зазначити, що вплив цифрових технологій та сучасне мистецтво
поширилось на традиційні види образотворчого мистецтва. Наприклад,
ми більше спостерігаємо на збільшення кількості голографічних зображень,
які імітують рельєф, скульптуру, картину, і навіть архітектуру. Спостерігається
трансформаційні зміни традиційного мистецтва, тобто змінюється і саме
мистецтво, що тягне за собою зміни традиційної мистецької освіти та постають
питання які ж мистецькі професії будуть актуальними найближчому
майбутньому. Цікавим є те, що набуваючи певної популярності в суспільстві,
цифрове мистецтво, під всестороннім впливом цифрових технологій, відразу
ж контрастують з рештою видами мистецтв, так званим традиційним
(аналоговим). Тобто, в Україні як і у всьому світі використовують сучасні
цифрові технології які дозволяють їм не відставати від світових тенденцій.
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Варто зазначити, що цифрові технології здійснюють колосальний вплив
на життєдіяльність усіх українців та населення світу. В Офісі Президента
з цього питання зазначають що «замість вибіркової цифровізації, що покращує
якість певних систем чи сфер життя громадян, Україна має рухатися до повного
переходу на цифрові технології» [1].
Варто зазначити що сьогодні все більше спостерігається проблема взаємодії
мистецтва цифрових технологій, в даний час все більш відчутна неузгодженість
у відносинах між видами мистецтва і світом цифрових технологій. Протягом
історії людства мистецтво та наука взаємодіяли скрізь і багато в чому.
Є сфери, де саме мистецтво впливає на технології та виробництво, а також
сфери, де процес такої взаємодії здається більш ніж природним (прикладами
такої взаємодії є дизайн та архітектура). Оскільки технології та мистецтво
постійно розвиваються, їх взаємодія завжди залишається динамічною.
Однак, негативний плив цифрових технологій має місце на всі види
життя людини. Що стосується мистецтва, то варто зазначити про негативний
вплив цифрових технологій на мистецтво в тому, що сучасні цифрові
технології для самовираження художника, особливо постійно оновлюванні
hi-tech, вже не викликє захоплення, помітно профановані і більше нагадують
спорт, ніж мистецтво. Спостерігається те, що більшість свідомо відмовляються
від їх використання, та повертаються до аналогу і low-tech, а головне
те, що в «моду» входить автентичність.
Розглядаючи взаємодію мистецтва та цифрових технологій, стало зрозуміло,
що вплив цифрових технологій на мистецтво є незаперечним. В результаті
впливу цифрових технологій на мистецтво сформувалось явище цифрових
мистецтв, або мистецьких засобів масової інформації, що характеризується
інтерактивністю, елітарністю, новими художніми засобами, формами
та жанрами. Найпоширенішими видами цифрового мистецтва є відео-арт,
мережеве мистецтво та анімація.
Питання оцінки впливу цифрових технологій на сучасне мистецтво
залишається неоднозначною. Фахівці в галузі мистецтва та культури
поділяються на два напрямки - ті, хто сприймає цей вплив і розглядає медіамистецтво як етап розвитку та перспективний напрямок, і ті, хто його
не сприймає, оцінюючи медіа-мистецтво як деградацію. Залишається зазначити,
що ця проблема боротьби між консерваторами та новаторами є типовою для
будь-якого етапу мистецько-культурної еволюції.
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РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОЦИФРОВУВАННЯ
АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ
В останні кілька десятиліть інформаційні технології активно використовуються
у багатьох сферах життя суспільства, особливо у сфері архівної справи.
З точки зору нових технологій, одним із перспективних напрямків діяльності
архівної агенції є створення електронних копій (оцифровування) архівних
документів. Більшість країн світу вирішують цю проблему, запроваджуючи
нормативні акти, формулюючи міжнародні та національні стандарти, керівні
принципи та інструкції, практики тощо.
Предметом дослідження виступає особливості процесу регулювання процесів
оцифровування архівних документів в Республіці Білорусь. Метою дослідження
є опрацювання і аналіз нормативно-методичних документів, які визначають
процеси оцифровування архівних документів в Республіці Білорусь.
Перші спроби сканування архівних документів почалися в Білорусі
в середині 1990-х рр. в межах проекту створення цифрових копій документів
партизанського руху, що зберігаються в Національному архіві. Під час відбору
документів для оцифровування, вибору роздільної здатності графічних
файлів, створення описових метаданих були зроблені методологічні прорахунки.
В результаті створені копії практично не використовувалися.
З середини 2000-х рр. архівні установи перейшли до масового створення
цифрових копій, що потребувало організаційних заходів в межах всієї
архівної галузі. В Республіці Білорусь була створена низка нормативнометодичних документів, які регулювали процеси оцифровування архівних
документів. Так, у 2000 р. була підготовлена інструкція (яка вже втратила
чинність) «Про періодичність створення архівних копій інформаційних
ресурсів та порядок їх передавання на державне зберігання» [1], в якій
визначалися правила проведення експертизи цінності постійно обновлюваних
інформаційних ресурсів, порядок створення архівних копій та їх передавання
на державне зберігання до архіву електронних документів Білоруського
науково-дослідного центру електронної документації (БілНДЦЕД), в структурі
якого з 2007 р. існує Фонд цифрових копій.
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У 2001 р. БілНДЦЕД розробив «Концепцію цифрового копіювання
документів Національного архівного фонду» [2], в якій було проаналізовано
основні питання, пов’язані зі створенням цифрових копій документів
з паперовими носіями, що зберігаються в державних архівах, їх зберіганням
і використанням.
Для забезпечення стандартизації процесу оцифровування й описування
цифрових копій архівних документів, БілНДЦЕД розробив «Методичні
рекомендації щодо уніфікації процесу оцифровування архівних документів
та ідентифікації їх цифрових копій» [3]. Даний документ ґрунтується
на аналізі та оцінці сучасних технологій оцифровування архівних документів
і стану процесу оцифровування в державних архівних установах Республіки
Білорусь.
Для організації в архівах відповідного порядку підготовки та передавання
архівних документів для оцифровування, зберігання і обліку цифрових копій,
передавання цифрових копій в Фонд цифрових копій архівних документів
було розроблено «Методичні рекомендації з підготовки та передавання
архівних документів для оцифровування, обліку та зберігання цифрових
копій» [4]. Відповідно до документу, цифрові копії архівних документів
створюють під час: повного оцифровування всіх документів фонду; часткового
оцифровування документів фонду; створення тематичних колекцій цифрових
копій документів; створення міжархівних (міжвідомчих) культурно-освітніх
проектів (програм).
В Республіці Білорусь процеси оцифровування документів також
регулюються стандартом СТБ 2407–2015 «Документи електронні. Створення
копії електронного документа на паперовому носії та порядок її засвідчення» [5],
який встановлює порядок оцифровування існуючого архіву документів
із паперовими носіями, що включає створення електронного образу документа,
засвідчення електронної копії документа з паперовим носієм та передавання
електронної копії документа з паперовим носієм на зберігання до архіву.
Стандарт може бути застосований для створення та засвідчення електронної
копії документа з паперовим носієм в архіві організації.
Отже, зазначимо, що в Республіці Білорусі розроблено комплекс
нормативно-методичних документів, які регулюють процеси створення
електронних копій (оцифровування) архівних документів.
Головною метою оцифровування є забезпечення збереженості архівних
документів та надання доступу до них, тому, під час оцифровування створюють
як резервні копії документів, так і копії фонду користування. Проте
пріоритетним завданням оцифровування для архівних установ Республіки
Білорусь є забезпечення інформаційних потреб користувачів.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: СУЧАСНИЙ МЕТОД ПРЕЗЕНТАЦІЇ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ НА ПРИКЛАДІ ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНОГО
МУЗЕЮ ЧЖОУКОУДЯНЬ НА ТЕРИТОРІЇ КИТАЮ

За довгу історію, людство використовувало серію новаторських інновацій –
винахід складних мов, виготовлення і використання інструментів, використання
вогню, будівництво будинків і створення творів мистецтва, задля того, щоб
заявити, що воно повністю відрізняється від інших категорій тварин. Нові
покоління створюють нову екосистему і відповідно нову серію новаторських
інновацій – емодзі, імерсивні технології – VR-віртуальну (штучно створену)
реальність та AR – технології доповненої реальності та ін. Поряд з цим
відбувається формування моди на інтелект. Відповідно до цього відбувається
розвиток відносин між технологіями, культурою і суспільством. Запит нових
поколінь – це «драйв» від найновітніших, найсучасніших, найінноваційніших
можливостей в будь якій сфері. Тож технології є дивовижним інструментом
для прориву вперед.
В контексті глобальної соціально-технологічної трансформації світу установи
культури зазнають якісних інноваційних змін, відбувається модернізація
технологічного процесу, пов'язаного з новими потребами сучасного відвідувача.
В першу чергу трансформація пов'язана з перетворенням системи суспільних
відносин за рахунок впровадження новітніх інформаційних технологій.
Відповідаючи сучасним вимогам, а особливо в період глобальної пандемічної
кризи, установи культури змушені шукати нові форми своєї діяльності
і способи формування інтересу до їхньої роботи з боку аудиторії. В першу
чергу це торкнулося таких об'єктів культури як музеї. Сьогодні маємо
можливість спостерігати суттєву трансформацію музейного середовища
та музейного простору. Змінюються численні робочі процеси, інструменти
і форми комунікації з аудиторією. Інформаційні технології скорегували
і доповнили зміст основних функцій музейної діяльності ─ документування,
освітньо-виховну, рекреаційну та комунікативну. Завдяки інформаційним
технологіям музей як соціальний інститут має можливість стати більш
відкритим. В якості одного з напрямків використання інформаційних технологій
в культурі можна відзначити діджиталізація (оцифрування) культурної
спадщини. Інформаційні технології змінюють технологічну сутність функції
створення як культурної спадщини так і її просування.
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Розвиток цифрового суспільства, конвергентних медіа та мультимедійних
креативних індустрій неминуче призвів до зміни методів, форм і технологій
організації музейного простору. Сучасні музеї вже не можуть бути лише
статичними засобами презентації, а повинні перейти у своїй роботі від
трансляції ідей до інтерактивності і дискусійності. Сучасній аудиторії вже
не достатньо просто ходити по музеях і оглядати експонати. Глядачам
не тільки подобається спостерігати як все змінюється у часі, але вони хочуть
бути активними учасниками процесу. Під впливом можливостей сучасних
інформаційних технологій у них з'явилося бажання безпосередньої взаємодії
з експозицією, яка передбачає не просто отримання тактильних відчуттів,
а й обов'язкову наявність зворотного зв'язку. Поряд з цим стрімкий розвиток
людства вимагає, з одного боку – глибокого освоєння культурної спадщини,
розширення обміну неосяжними культурними цінностями між народами,
а з іншого – вміння вийти за межі звичних, консервативних традицій
та застарілих можливостей.
Основним завданням цивілізованого суспільства є створення умов,
що мотивуватимуть більшу кількість представників нових поколінь
до отримання глибокого знання в напрямку культурної спадщини людства.
Нові покоління є особливими як у сприйнятті, так і у відтворенні інформації.
Тому і підходи до інформування про культурну спадщину серед нових
поколінь мають бути трансформованими до реалій сьогодення. Таку можливість
забезпечують сучасні інформаційні технології, що трансформують музейну
експозицію на новий рівень. Вони дозволяють відвідувачам активно
взаємодіяти з експонатами, і тим самим отримувати необхідну інформацію
відповідно до особистих інтересів, сповнену в достатній мірі подробиць,
сприяючи кращому її сприйняттю завдяки ефекту причетності. Інтерактивні
засоби сприяють збільшенню різноманітності форм роботи з цільовою
аудиторією залежно від віку. Розуміння молодим поколінням специфічної
мови музею досягається через гру в інтерактивній формі, яка передбачає
не пасивне спостереження, а активну участь [1].
В процесі культурної та технічної інтеграції, а також в результаті подій
останніх років на території Китаю кардинально змінився підхід до демонстрації
історико-археологічних знахідок. Китай відноситься до числа регіонів
земної кулі, де відбувалось зародження та становлення людства. Це єдина
з світових цивілізацій, котра, зародившись ще в раню епоху, продовжує
цілісно існувати і по теперішній час. При цьому, важлива не стільки, сама
по собі тривалість його буття, скільки стійкість і спадкоємність його культурних
традицій, котрі ніколи не уривались. Цікавим щодо вивчення є досвід
Китаю в будь якій галузі і зокрема в сфері культури, так, як це країна,
що досить швидко реагує на виклики часу, особливо в галузі інформаційних
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інновацій. Постійно вивчаючи загальносвітові тенденції Китай займає одну
з лідерських позицій щодо розвитку та застосування інформаційних технологій
іноді випереджаючи час. Китай ставить перед собою амбітне завдання –
стати світовим лідером в області штучного інтелекту. Науково-технічні
інновації забезпечують динамічний розвиток Китаю.
Музейний простір Китаю розвивається в напрямку розширення та активізації
суспільно-комунікативних функцій і перетворюється із закритого і традиційного
сховища артефактів у відкритий і гнучкий до інтерактивних змін об'єкт
культури сучасного стрімко мінливого світу, безперечно зберігаючи в собі
генотип музею як такого. Найкращим свідченням чого є музей-заповідник
Чжоукоудянь. Місцезнаходження Чжоукоудянь на териториторії Китаю
є музеєм національного значення, національним підрозділом захисту ключових
культурних реліквій, національним парком археологічних розкопок, базою
національного патріотизму та національною науково-освітньою базою,
що має дуже високу репутацію в світі. У 1987 році ЮНЕСКО офіційно
оголосила місцезнаходження «культурною спадщиною світу» і загальним
багатством не тільки Китаю, а й всього людства. За кількістю знайдених
матеріалів місцезнаходження Чжоукоудянь є найбагатшою з виявлених
в світі стоянок давньої людини. Значення знахідок на території якого важко
переоцінити так, як Чжоукоудянь розкрив світу картину життя людини
на найдавнішій стадії її розвитку і займає тверді позиції в вивченні
палеоантропології сучасного світу.
В музеї отримують свій розвиток такі напрямки інформаційних технологій,
як цифрові та мультимедіа технології. Використання яких в експозиційному
просторі дозволяє реалізувати як освітню, так і комунікативну функції.
Державна політика Китаю підкреслює важливе значення освітньої функції
музеїв, і зазначає, що музеям необхідно дотримуватися публічності у відносинах
з суспільством. Це включає в себе переорієнтацію функції музеїв, яка
фокусується на тому, щоб оживити артефакти, стародавні тексти і об'єкти
спадщини. Якщо раніше основна увага приділялася лише збору, вивченню
та збереженню артефактів, то сьогодні музеї стурбовані тим, як максимально
якісно комунікувати з аудиторією. Ефективне впровадження сучасних
мультимедійних технологій в експозиціях археологічних колекцій збільшило
кількість відвідувачів, про що свідчить статистика контактів. Комунікаційний
аспект передбачає рівень використання цифрових технологій в інформаційному
обміні між музейною експозицією та аудиторією. Вже зараз можна говорити
про появу нового виду взаємодії установ культури з відвідувачами. Суть цієї
взаємодії інтерактивність. Результатом реалізації цієї взаємодії стає створення
віртуального середовища, проникнення віртуального світу в реальний.
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В музеї застосовується дві моделі взаємодії експозиції і цифрових
технологій: перша - допоміжна роль при інтерпретації експозиції, друга цифрова технологія сама виступає в якості музейного предмета. Концептуальний
аспект припускає використання цифрових технологій для створення додаткового
інформаційного, освітнього та іміджевого контенту. Для залучення більшої
кількості глядачів, сучасні музеї включають в експозицію інтерактивні
екрани та інші девайси, таким чином надаючи йому можливість більш
якісно зануритися у вивчення предмета на території музею [3].
За допомогою цифрових можливостей аудиторія музею стає автором або
співавтором контенту, який формується на основі зібраних експозиційних
артефактів. Також музей має мобільні додатки та вебсайт, який був поновлений
відповідно до сучасних вимог та можливостей.
Висновки. Процес комп'ютеризації, який охопив світовий простір в останні
п'ятдесят років, набув до теперішнього часу риси завершеності та перейшов
на новий рівень інформаційних технологій. Сучасна музейна діяльність
як в процесі збереження, обліку та наукового вивчення культурної спадщини,
так і в процесі експозиціонування, виставкової та просвітницької діяльності,
вже не сприймається без використання новітніх інформаційних технологій.
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології розвиваються стрімко, і тим
важливіше і актуальніше стає питання про їх своєчасне та ефективне
використання в музеях так інших установах культури.
У процесі використання цифрових технологій необхідно враховувати той
факт, що у кожного відвідувача музею є своя мотивація у відвідуванні,
індивідуальний суб'єктивний досвід в пізнанні та освоєнні навколишнього
середовища, різні механізми сприйняття інформації. Адаптація цифрових
технологій під різні типи користувачів є необхідною умовою музейної
комунікації. Звернення до цифрових технологій забезпечує установам культури
нові перспективи розвитку, підтримує інтерес з боку аудиторії і популяризує
їх роботу. Дозволяють установам культури освоїти абсолютно нові форми
подання інформації та роботи з відвідувачами, зберігаючи при цьому
багатство змісту і глибину ідеї [3]. Поряд з цим важливим є той факт,
що використання цифрових технологій в традиційному музейному просторі,
має лише доносити задум і зміст експозиції, в той час як основою музею
повинен залишитись справжній музейний предмет.
Стрімкий розвиток інформаційних технологій і їх впровадження
в повсякденне життя не могло не відобразитися на стані сучасної культури.
Грамотне використання інформаційних технологій багато в чому може
сприяти не тільки популяризації досягнень культури, а й стати базисом для
"Нової доби глобального інформаційного суспільства". Сучасні інформаційні
технології дають установам культури нові можливості і відкривають для них
нові перспективи. А також не можна не враховувати «значення» інформаційних
технологій в реаліях сучасності.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ВЕБ-ДИЗАЙНУ
ДЛЯ КВЕСТ-ПРОСТОРУ
У XXI столітті мережа Інтернет почала стрімко розвиватись, тому виникла
потреба у створенні конкурентноздатних веб-ресурсів, адже з плином часу
потреби людей змінюються, тому змінюються і ресурси, відповідно до бажань
більшості. Особливої актуальності представлення у веб просторі набуло
в останній рік у період всесвітньої пандемії, коли уся комунікація перейшла
у площину мережі Інтернет. Тому компаніям та підприємствам так важливо
мати власний ресурс в Інтернет-просторі, а його візуальна складова відіграє
важливу роль у залученні аудиторії та набутті популярності. Таким чином
сучасне суспільство диктує все нові вимоги до покращення використання
середовища Інтернет. Дизайнери, що проектують веб-сайти, продукують
з кожним разом більш якісне візуальне представлення віртуальних форм.
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Зокрема, зважаючі на низьку якість представлення в мережі Інтернет ресурсів,
присвячених квест-простору, постає необхідність у ґрунтовому аналізі
особливостей проектування веб-дизайну для цієї ланки ресурсів з метою
підвищення лояльності аудиторії та зростанню конверсії.
Розпочинаючи проектування ресурсу необхідно зазначити, що «веб сайт –
це візитна картка організації, яка визначає ЇЇ імідж» [1, с. 1]. Поєднання
художніх і комунікативних якостей забезпечує ефективність веб-сайту,
що проявляється через практичність, ергономічність та візуальну складову.
Важливими чинниками, що впливають на підвищення функціональності
та естетичності веб-інтерфейсу є функціонал сайту та впровадження швидкого
пошуку і навігації (зручність переходів) [2, c. 106-109].
З метою визначення стилю і характеру графічного вирішення веб-дизайну
для квест-простору було здійснено конкурентний аналіз вітчизняних
та закордонних представників [3, c. 226-227]. Аналіз веб-ресурсів – це метод,
який надає дизайнеру інформацію про поточний стан та тенденції в означеному
секторі. Провівши його було визначені основні помилки в створенні
та розробці дизайну сайтів схожих тематик, такі як відсутність негативного
простору в дизайні сайту; неправильне використання системи відступів;
недоречне кольорове рішення та поєднання кольорів; неправильне розміщення
текстових блоків на сайті, внаслідок цього інформація не сприймається.
Зокрема на передпроектному етапі було здійснено аналіз цільової аудиторії
та визначено основні характерні риси для проектування веб-ресурсу,
що відповідатиме очікуванням визначеної групи користувачів. Цільова
аудиторія, згідно до визначення, наведеного у вікіпедії, це “група людей,
на яких розраховано певний товар, продукт, художній твір, послугу тощо.
Цільова аудиторія може визначатися як до пропозиції товару чи ідеї, так
постфактум за вивченням поточної ситуації” [3]. Здійснивши аналіз цільової
аудиторії нами було визначено, що значний її обсяг є зрілим поколінням
віком до 35 років, але частину аудиторії займають й підлітки віком від
10 років (створені окремі квести або можуть ходити з батьками). Зокрема
за допомогою методу побудови персон [4, с. 217-218] було виокремлено
характерні риси потенційних клієнтів даного виду послуг: це люди, які
обожнюють екстрим та яскраві почуття і не можуть терпіти сіру буденність;
поціновувачі комп’ютерних ігор, а також компанії друзів, які хочуть отримати
дозу екстриму. Таким чином найбільшим сементом цільової аудиторії
є молодь, тому при розробці сайту треба керуватися такими ланками:
використання вдалої кольорової гами, анімації, принципів ергономічності
та візуальної складової.
Наступним етапом є підготовка вайрфреймів [4, с. 109-111], під час якого
здійснюється планування навігації (розташування кнопок, меню), компонування
контентних блоків (тексту, зображень та додаткової інформації) з метою
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пошуку найкращого ергономічного вирішення та гармонізації композиційного
рішення ресурсу [5, c. 324]. Результати проектування веб-дизайну для квестпростору наведено на рис. 1. Отже, основною особливістю у розробці вебдизайну для квест-простору є широка та примхлива аудиторія, яка потребує
індивідуального дизайну, і в цьому випадку важливо використати всі прийоми
задля підвищення конверсії та залучення аудиторії: коректно та якісно
скомпонувати елементи сайту, застосувати принципи ергономічності, обрати
вдалі типографіку та кольорографічне вирішення, адже від цього залежатиме
сприймання інформації та емоції користувачів.

Рис. 1. Проектування вайрфреймів для веб-дизайну квест-простору
При розробці веб-дизайну для квест-простору буде акцентуватися увага
на застосування сучасних трендів у дизайні та єдиному стильовому вирішенні.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ В ФЕШН-ІНДУСТРІЇ
Діджитал трансформація активно впливає на наше суспільство та на всі
його сфери. Будь-яким компанія та проектам потрібно бути готовими до змін,
які приносить нова діджитал-епоха та не тільки виготовляти продукти
(послуги), що відповідають сучасним трендам, а й змінювати своє внутрішнє
середовище, адже методи, які працювали раніше, зараз вже працюють менш
ефективно або й зовсім не приносять ніякої користі.
Індустрія моди – це галузь з виробництва новинок у сферах одягу, взуття,
аксесуарів тощо, але самим виробництвом індустрія моди не вичерпується:
вона несе за собою певні ціннісні орієнтири та смаки – впливає
на суспільство [2, c. 32]. Мода завжди зводила виробника зі споживачем але
завдяки індустріалізації вона перетворилася з елітарної, недоступної для
загалу сфери, у щось буденне і ходове. Речі стали доступніші, а люди
одягаються краще.
Проте, в будь-які часи основною та незмінною метою індустрії моди
є – прибуток. Однак ні про який розвиток, а, тим паче, високий прибуток
не може йти мови, якщо немає сучасного, ефективного та продуманого
управління. Ті методи та інструменти управління, які працювали раніше,
наразі мають зовсім низькі результати, адже наш світ за останні декілька
років кардинально змінився.
Управління брендом – це комплексний регулярний менеджмент побудови
і поліпшення бренду, який здійснюється на всіх етапах його розвитку.
Традиційно управлінням та розвитком того чи іншого проекту в індустрії
моди займається бренд-менеджер. До його основних завдань входить –
розвиток та просування бренду, розробка стратегій, робота з працівниками
компанії для підвищення її результативності, планування довготривалих
цілей та контроль усіх процесів [1]. Проте в 2021 році цього традиційного
набору управління вкрай замало. Завдяки глобалізації брендів та масовому
виробництву фешн-продукції товари стають примітивними та одноманітними.
150

Інформаційні технології
в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

Щоб їх продавати, виробники використовують маркетинг, брендинг, рекламу,
які за невмілого впровадження можуть спричинити негативні наслідки
замість очікуваних якісних результатів.
Бренд майбутнього повинен перерозподіляти ресурси і вирішувати
актуальні проблеми. Так він зможе знадобитися людині в розкритті самої
себе. Вже сьогодні є такі фірми, купуючи товари яких, ви не просто
витрачаєте гроші, а допомагаєте чиїйсь творчості, сприяєте благодійності
чи реалізації певного соціального проекту. Акцент в економіці вже зараз
зміщається з матеріального виробництва на виробництво інформації.
Посилаючись на дослідження Purpose2020 і Nielsen можна виділити
наступні тренди в управлінні брендами. Перше місце у бренд-менеджменті
майбутнього займає голос бренду – його соціальна позиція, непохитний
імідж, високі цінності та погляди: таким чином споживач розуміє з ким він
має справу [3]. Соціальна відповідальність – не менш важливий фактор,
який повинні брати сучасні управлінці до уваги: у фешн-рекламах все частіше
використовують соціальні образи людей з обмеженими можливостями,
похилого віку, національні і релігійні меншини. До того ж 53% споживачів
очікують соціальної відповідальності від компанії.
Доповнена і віртуальні реальності зацікавили багатьох ще в 2019 році,
а у майбутньому цей тренд міцно займе лідируючі позиції не тільки
в індустрії мод, а й в медицині, освіті, економіці та ін. У 2021 році, поки
ситуація у світі залишається нестабільною, компаніям доведеться скорочувати
свої витрати та адаптуватися до нових умов ведення бізнесу: в зв’язку з цим
виникає ще один тренд управління – оптимізація витрат та структур:
соціальні мережі, віддалена робота, онлайн-навчання – усі цифрові методи
тут надто доречні [4].
Ще однією провідною бізнес-тенденцією у 2021 році стане автоматизація.
Наприклад, це наявність у компаній чат-ботів, які автоматично приймають
запити щодо обслуговування клієнтів.
Як відомо фешн-індустрія – одна чи з не найбільш небезпечних
та неекологічних індустрій у світі. Тому у розрізі управління модними
брендами буде доцільно використовувати орієнтир на стійкість, а саме –
сталий розвиток [5]. У 2021 році фешн-бренди мають переосмислити свою
діяльність, вплив на навколишнє середовище, використання продукції,
адже, як показують дослідження, це буде грати вагому роль для споживачів.
Варто зазначити, що використання діджитал-трендів в управлінні бізнесу
має низку переваг – це економія часу, підвищення продуктивності, розширення
ринки збуту, постачальників, посередників та споживачів, оптимізація
та поліпшення комуніцацій і конкуренті можливості.
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Отже, для управління «фешн-брендами майбутнього» потрібно не тільки
ефективно керувати командою та орієнтуватись на прибуток, а й бути гнучкими,
соціально відповідальними та швидко реагувати на нові діджитал-тренди
та використовувати їх у своїй роботі. Таким чином епоха діджиталізації
змушує наш світ переходити на новий рівень розвитку. Фешн-індустрія,
як одна з найбільш гнучких та прибуткових сфер, має якнайшвидше
переймати нові діджитал-технології та застосовувати сучасні і дієві методи
управління, які будуть доцільними та ефективними.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СУТНОСТІ «ЕКО ПРОДУКЦІЇ»
ТА ЇЇ РОЛЬ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
В умовах прискореного розвитку соціально-економічних процесів, швидких
технологічних змін, зростаючих потреб людства із одночасним збільшенням
забруднення навколишнього середовища та обмеженості природних ресурсів
все більш актуальними постають питання щодо практичного використання
екологічних аспектів введення бізнесу. Все більш уживаними стають поняття
«еко продукція», «екологічний брендинг», «стала мода», «свідоме споживання».
Формування етичної моди є пріоритетним завданням та вирішальним чинником
ефективності ведення підприємницької діяльності підприємств індустрії моди
та краси. Еко продукція при цьому має визначальну роль у відтворювальному
процесі, так як вона здатна формувати свідоме споживання покупців.
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Дослідження і застосування в індустрії моди та краси науково обґрунтованих
концепцій, які вивчають переорієнтацію на екологічно орієнтовану моду
є важливою проблемою при розробці їх бізнес-моделей.
Екологічна мода має велике значення в сучасному світі, як для виробників,
споживачів, так і у відношенні позитивного впливу на навколишнє середовище.
Це по суті частина зростаючої філософії свідомого споживання, метою
якого є створення системи, яка може підтримуватися невизначений термін
з точки зору впливу на навколишнє середовище та соціальну відповідальність.
Сталу моду можна розглядати як альтернативну тенденцію швидкої моди.
Якщо проаналізувати історичні аспекти започаткування розвитку екологічно
орієнтованого виробництва та свідомого споживання, то воно бере всій
початок з 60- х років 20 століття, коли з’явилися рух хіпі, оскільки основою
ідеології культури хіпі було протистояння загальноприйнятим нормам
і масовому споживанню. Протягом 1970-1990 рр. еко-мода поступово
розвивалася і навіть такі колекції були представлені на подіумах. У світі
моди, як і дизайні в цілому, відбувається технологічна революція: з'являються
альтернативні більш екологічні варіанти виготовлення одягу, взуття, тканин,
аксесуарів. Дизайнери створюють колекції одягу з тканин, які накопичують
сонячну енергію вдень, із тканин виготовлених з павутини, чаю, молока,
коноплі, кропиви, соломи тощо [4].
У сучасній літературі та законодавчих документах не має чіткого
визначення поняття «еко продукція» в індустрії моди та краси, існують різні
економічні дефініції, які стосується і відображають сутність екологічно
орієнтовано виробництва, зокрема, це: еко мода, еко продукція, стала мода,
свідоме споживання, стійка мода, тощо. У таблиці 1.1. наведено характеристики
даних понять.
Таблиця 1.1.
Економічна сутність терміну «еко-продукція», «еко-мода», «еко-бренд»
Сутність терміну
Eco-friendly бренд – це бренд, чия продукція завдає найменшу
шкоду навколишньому середовищу. У той час як відповідальний
(sustainable) бренд – це той, що успішно інтегрував у свої робочі
операції економічні, соціальні питання, а також пов’язані
з навколишнім середовищем.

Автор,
джерело
А. Кареба [3]
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Сутність терміну
Еко-мода - це предмети одягу і аксесуарів, виконані з натуральних,
екологічно якісних матеріалів, виготовлених за допомогою
спеціальних нетоксичних технологій та індивідуальної, часто
ручної, обробки. Сировиною для створення таких матеріалів
є, як правило, органічні речовини і об'єкти навколишнього світу
(рослини, вирощені без обробки пестицидами; морські організми;
деякі продукти переробки органічної сировини; вовна і шкури
різних тварин; і в широкому асортименті варіанти їх імітації
із збереженням початкових властивостей матеріалів)
Стійка мода — це спроба знайти альтернативу модній індустрії,
що історично склалася, яка продукує вирішення проблем
із текстильними відходами, і забрудненням води при фарбуванні
тканин, і добрива, які використовуються при вирощуванні бавовни
і льону
Екологічна мода - є частиною зростаючої філософії дизайну
і тенденцією сталого розвитку, метою якої є створення системи, яка
може підтримуватися невизначений термін з точки зору впливу
на навколишнє середовище та соціальну відповідальність.
Це можна розглядати як альтернативну тенденцію до швидкої моди
Екологічна продукція – це продукція із використанням натуральних
матеріалів та інноваційних еко-технологій, основний контекст
якого, привернення уваги людства до екологічних та етичних
проблем світу
Стійка мода – зростаючий сектор швейної промисловості
з потенціалом зростання в геометричній прогресії, оскільки
споживачі стають більш обізнаними про неетичне поводження
з працівниками і про екологічно виснажувальні методи
виробництва в індустрії швидкої моди.

Автор,
джерело
Н. Чуприна [4]

Я. Червінська
[45]

Claudio, Luz [5]

Р. Квасниця [2]

К. Галушка,
Н. Кондратенко
[1]

Джерело: розроблено на основі [31, 46, 45, 50, 18, 54, 12]
Отже, еко-продукція в індустрії моди і краси – це виготовлення модних
якісних продуктів із сировини, яка є натуральною і залишає мінімальний
екологічний слід, має тривалий життєвий цикл і позитивне соціальне
призначення. Екологічна продукція повинна виготовлятися за допомогою
спеціальних технологій з натуральних, екологічних речовин, які не викликають
побічних захворювань і легко підлягають утилізації. Еко-продукція повинна
відповідати таким критеріям та принципам:
 екологічність і натуральність матеріалу, його сировинного складу;
 нешкідливі для природнього середовища технології виробництва
та обробки матеріалів;
 дбайливе використання природних та людських ресурсів (reducing);
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часто виготовляються з переробленого і повторно використаного
текстилю, передбачає повторне використання готових речей (reusing
та upcycling), trash дизайн;
 переробка відходів і речей для виготовлення нових (recycling);
 походження матеріалів, орієнтоване на збереження навколишнього
середовища, що, у свою чергу, робить матеріали нешкідливими для
здоров'я споживача.
 безпека у використанні виробів, обладнання, декорацій; відсутність
шкоди здоров'ю;
 простота і безпека утилізації, можливості повторного використання
матеріалів з мінімальним екологічним збитком.
Кожна категорія проявляє свою сутність через функції, які вона виконує.
На рис.1.1. згруповано основні функції еко моди в сучасному світі.

Комунікативна
функція

Є засобом взаємодії соціально відповідальних споживачів,
соціальних груп, виробників еко продукції та суспільства.
Одягаючись в еко продукцію, люди відправляють посили
один одного про прихильність певним цінностям та свої
уподобання

Функція соціальної
диференціації

Ця функція передбачає певний проміжок часу, який
потрібен споживачам до вибору певної течії у модній
індустрії,
на
початковій
стадії
завжди
лідирує
диференціююча сторона

Позитивна функція

Передбачає
психофізологічну
розрядку,
купуючи
екологічний одяг споживачі відчувають себе соціально
відповідальними громадянами суспільства, що призводить
до позитивного впливу на їх нервову систему

Функція престижу

В моді відбувається наділення цінністю одних культурних
зразків, тобто спостерігається яскраво виражений тренд на
сталу моду, в той час значення і роль «швидкої» моди
нівелюється. Так, престиж еко моди зростає.

Рис.1.1. Функції еко моди в сучасному світі. Джерело: власна розробка
Формування ринку еко продукції в індустрії моди і краси розуміється
як ринковий механізм здатний здійснити поворот екологічному виробництву,
орієнтованого на економічні і соціальні вигоди, як для виробників так і для
споживачів і суспільства в цілому. Крім чисто економічного ефекту
і стратегічних переваг для виробників еко продукції в індустрії моди
і краси, він виконує функцію глобальної суспільної корисності, піднімає
свідомість споживачів щодо розв’язання екологічних проблем і вирішуючи
їх за допомогою пропозиції унікальних, екологічно чистих і безпечних продуктів
в індустрії краси та моди.
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Для того, щоб якісно впроваджувати етичні стратегії моди, необхідно
глибоко розуміти ставлення до екологічно орієнтованої продукції своїх
потенційних споживачів, досліджувати їх уподобання. В першу чергу
свідомі, так звані «зелені» споживачі вважають, що купуючи еко продукти
вони сприяють покращенню стану довкілля, по-друге, вони вважають,
що ставлення до них у суспільстві покращується і їх сприймають як сумлінних
громадян. Екологічний напрям в моді та краси і усвідомлене споживання дуже перспективні тренди в фешн-індустрії, які набирають все більшої
популярності. Стійка мода може потенційно змінити спосіб споживання
людьми і спосіб виробництва, при правильному балансі двох, підуть неймовірно
позитивні соціально та екологічно сприятливі наслідки. Використання
екологічної продукції є великою користю для всіх зацікавлених сторін, і для
суспільства, і для споживача, і для постачальників.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Галушко К.О., Кондратенко Н.Д. Особливості виробництва стійкого
одягу та його стратегічного маркетингу у сфері моди. Віник КНУТД:
технології і дизайн. 2020. №3. С. 1-12.
2. Квасниця Р. Екологічні та етичні концепції в модній індустрії
та презентаційних просторах для модних інновацій. International
Academy Journal Web of Scholar, 2019. 2(32), February, с. 23-28. (дата
звернення: 12.01.2021).
3. Мода на свідомий гардероб. 20 українських (справді) eco-friendly
брендів. Веб-портал: https://bit.ua/2019/11/eco-friendly-and-stylish/ (дата
звернення: 25.01.2021).
4. Чупріна Н.В. Ресурсозбереження як принцип розробки екологічно
орієнтованого модного одягу в індустрії моди. ВІСНИК КНУТД. 2014
№5 (79), С. 219-225.
5. Claudio, Luz (2007-9). "Waste Couture: Environmental Impact of the
Clothingindustry"http://www.academia.edu/31488011/waste_couture_
environmental_impact_of_the_clothing_industry.

156

Інформаційні технології
в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

УДК 004.92:7.012
Пвъвєдв А. О.
студентка 4 курсу спеціальності «Дизайн»
Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна
Чзозтку Г. Ю.
PhD (Педагогіка), ст. викладач кафедри дизайну
Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна

СТАНОВЛЕННЯ ПРАКТИКИ РОЗРОБКИ ДИЗАЙН СИСТЕМИ ДЛЯ
ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
Сьогодні конкуренція між компаніями вийшла далеко за рамки суперництва
в обсягах виробленої продукції і гонитви технологій. Прогрес привів компанії
до того, що в різних сферах виробляються практично однакові продукти,
що відрізняються один від одного лише незначними дрібницями. Рішення
цієї проблеми було винайдено ще “3000 років тому коли кочові народи ставили
на худобу унікальне тавро, а відомі майстри позначали свою продукцію
особистим клеймом, так і з'явився фірмовий стиль” [1, с. 12]. Але важливу
роль саме у розвитку української реклами “відіграла Київська Русь – перше
державне утворення східних слов’ян. Київ став політичним і економічним
центром держави завдяки своєму становищу центру торгівлі” [2, с. 52]. Все
починалося з клейма на античній кераміці та дійшло до того що не одна
фірма, компанія не може обійтись без візуальної ідентифікації свого продукту.
Довгий проміжок часу для візуальної ідентифікації компаній використовувався
фірмовий стиль. Фірмовий стиль – “це частина образу компанії, що необхідна
для виділення організації та її продукції серед різноманіття інших. Фірмовий
стиль – це рекламна та іміджева складова організації, що само собою сприяє
постійному інтересу до продукції, бренду компанії” [3, с. 136]. Однак
сучасність диктує власні правила, і вже обмежуватись виключно розробкою
фірмового стилю замало, тому виник феномен дизайн систем для візуальної
ідентифікації компанії, що є поняттям більш широким. Розглянувши специфіку
дизайн-діяльності, яка “визначається її соціально-культурним змістом,
і особливості заломлення в ній системного підходу можна пояснити,
розглянувши феномен проектної концепції - змістовного і організуючого
центру в дизайні систем, що фокусує в собі безліч сторін дизайн-діяльності
і відповідно її проблем” [4, с. 350].
Перед тим як перейти до розробки дизайн системи для компанії треба
ретельно вивчити переваги компанії та її смаки, цільову аудиторію. Дизайнери
користуються певними принципами розробки, такими як простота, впізнаваність,
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гармонійність. Багато людей вважають, що головною метою дизайн системи
є покращення запам’ятовування компанії партнерами і споживачами
та підвищення її конкурентності на ринку, але найважливіше є сприятливі
умови для довготривалої роботи на ринку. За останні роки попит на розробку
дизайн системи значно виріс, сприяв цьому той факт, що багато компанії
почали копіювати один одного і споживачеві вже важко зробити вибір
в послугах компанії. Тоді на допомогу приходить дизайн система, яка робить
фірму та сам продукт унікальним, запам’ятовуваним. Серед основних функцій
дизайн системи:
1. Ідентифікація. У кожного з нас виникає якась асоціація наприклад
зі словом “Apple”. Ви уявили собі яблуко, а далі згадали про “американську
корпорацію, виробника персональних планшетів та комп'ютерів, аудіоплеєрів,
телефонів, програмного забезпечення” [5]. Так і працює ідентифікація, коли
споживач може згадати товар, компанію, фірму по деяким зовнішнім ознакам.
2. Довіра. Коли у компанії є своя дизайн система, то безсумнівно це викликає
довіру у споживача, бо він бачить, що компанія зацікавлена у розвитку
та попиту своєї продукції.
3. Реклама. Дизайн система - є вже рекламою, бо логотип, візитки та інша
паперова продукція працює на розвиток компанії і на залучення попиту на товар.
Зважаючи на те що “дизайн система свідчить про все більш в широкому
включенні в дизайн-діяльність ідей, понять і методів системного підходу”
[4, с. 350], якщо дотримуватися цим поняттям, то власник такої системи
отримує такі плюси: споживач буде без проблем орієнтуватися у виборі
компанії та товару; компанія може з легкістю підвищити рейтинги;
допоможе виділятися і бути конкурентно спроможним; допомагає дійти
до загального об'єднання стилю компанії у засобах маркетингу (наприклад,
візитки, білборди, сітілайти, бланки, конверти тощо).
Найголовніше задати у свідомості споживачів позитивне сприйняття,
що допоможе оцінити продукт або послугу, обслуговування на вищому рівні
та надати компанії лояльності аудиторії. Таким чином, наявність дизайн
системи вирішує це завдання і дає змогу оцінити якість товарів і послуг вище.
Наявність розробленої дизайн системи дає можливість компанії позиціювати
себе більш високо, та справляти на споживача позитивне враження.
Таким чином на шляху до успіху компанії краще розробити дизайн систему,
якщо фірма хоче бути успішною. Дизайн система дозволяє реалізувати себе
та закріпитися на ринку збуту, привернути увагу нових клієнтів та бути
конкурентоспроможними. Створення сучасної дизайн системи для ідентифікації
компанії є актуальним, адже це допомагає компанії при жорсткій конкуренції
на сучасному ринку. Виходячи з вищесказаного, ми можемо зробити висновок
що в сучасному суспільстві дизайн система компанії є показником розвитку.
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МИСТЕЦЬКА КУЛЬТУРА В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У сучасному світі одним з пріоритетних напрямків розвитку мистецтва
є використання цифрових технологій. Процес становлення і розвитку цифрових
технологій є головною умовою збереження позицій світового лідерства
у мистецько-культурній сфері.
Сьогодні мистецька культура на основі цифрових технологій, виходить
за рамки традиційного мистецтва, що ускладнює однозначне визначення
її природи.
Варто зазначити, що проблема мистецької культури в умовах цифрових
трансформацій та співвідношень традиційного мистецтва та цифрового
мистецтва є актуальною та мало дослідженою так як трансформаційні процеси
у мистецтві та культурі відбуваються під дією цифрових технологій.
Співіснування традиційного мистецтва та нових видів цифрового мистецтва
у сучасному світі вже є повсякденним та звичайним. Важливо те, що з моменту
виникнення цифрового мистецтва багато мистецтвознавців та митців відразу
почали протиставляти його традиційному мистецтву.
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Деякі мистецтвознавці та митці вважають, що ці види мистецтв між
собою конкурують, інші вважають, що вони розвиваються паралельно,
є і третя думка, що традиційне мистецтво і цифрове мистецтво доповнюють
один одного. Поєднуючи реальність з цифрою, піонери цифрового мистецтва
отримували нову візуальність. Тобто, художники хотіли змінювати
зображуваний світ, а не відображати реальний вигляд, відповідно і це сприяло
розвитку цифрового мистецтва (медіа-арту).
Так, під впливом нових технологій на мистецьке середовище виник
феномен під назвою цифрове мистецтво – певні види художньої діяльності,
продуктивна й концептуальна база яких тісно взаємопов'язана з цифровим
середовищем. Широкі творчі можливості виявили такі царини як віртуальна
реальність, тривимірна анімація, інтерактивні системи. Вплив цифрової культури
поширився на графіку, скульптуру й живопис. Стали з'являтися голографічні
зображення, що імітують рельєф, скульптуру, картину й навіть архітектуру [1].
Поняття «мистецька культура в умовах цифрових технологій» розуміється
як синонім цифрової грамотності митців, тобто це вміння працювати з сучасною
цифровою технікою і володіти сучасними інформаційно-комунікаційними
технологіями під час створення творів образотворчого мистецтва (живопис,
скульптура, графіка, декоративно-ужиткове мистецтво тощо).
Для митців і творчих працівників нові технології радикально змінили
те, як вони можуть працювати: вони оптимізували процеси; розширили межі
експериментів; створили нові можливості для співпраці митців в процесі
творчості; прибрали бар’єри на шляху доступності інструментів; надихнули
на появу нових майданчиків, де можна демонструвати експериментальні
роботи; створили нові мережі і методи, які дозволяють знаходити аудиторію
і співавторів (або навіть співавторів серед аудиторії) [1].
Отже, формування мистецької культури в умовах цифрових технологій
можливо лише за умов забезпечення ефективного функціонування
інформаційно-комунікаційного навчального середовища, яке повинно
функціонально забезпечувати вид професійної діяльності митця, розвитку
його професійних мистецьких здібностей, професійного розуміння процесів
естетичного ставлення до художніх цінностей, їх сприймання, осмислення
та інтерпретації, та є визначальним для професійної мистецької освіти
й виховання дітей, молоді та суспільства взагалі.
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ВАЖЛИВІСТЬ ВИБОРУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ КОНТЕНТУ
СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

У двадцять першому віці люди не можуть уявити своє життя без соціальних
мереж , адже більша частина комунікацій з рідними та друзями відбувається
саме за допомогою цих сервісів.
Для початку пропоную прояснити часто використані терміни цієї наукової
роботи.
Служба соціальних мереж – веб-сайт або інша служба у Веб, яка дозволяє
користувачам створювати публічну або напівпублічну анкету, складати
список користувачів, з якими вони мають зв'язок та переглядати власний
список зв'язків і списки інших користувачів.
Інформаці́йне напо́внення (англ. content, вміст) – це інформація
чи досвід, який направлений на кінцевих користувачів чи аудиторію, яку
власник інформації складає самостійно або копіює з дотриманням чинного
законодавства.
Для того, щоб детально розібратись в темі цієї роботи пропоную взяти
на приклад історію створення та розвитку найпопулярнішої соціальної
мережі в світі – Facebook, яка на даний момент є безпосереднім лідером
по кількості активних користувачів , що заходять до цієї мережі щодня.
Сама мережа була заснована 4 лютого 2004 року Марком Цукербергом
і його сусідами по кімнаті під час навчання в Гарвардському університеті.
Спочатку веб-сайт був названий Thefacebook і був доступний тільки для
студентів Гарвардського університету, але згодом було вирішено відкрити
реєстрацію для студентів інших університетів Бостона, а потім і для студентів
будь-яких навчальних закладів США, що мають електронну адресу в домені
.edu. Починаючи з вересня 2006 року сайт доступний для всіх користувачів
Інтернету у віці від 13 років, що мають адресу електронної пошти.
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Ще на початку свого існувння користувачі фейсбук мали можливість
використовувати на своїх сторінках переважно текстовий контент, виключенням
була наявність особистого фото
2006-го року Thefacebook зазнав суттєвих змін, а саме змінив назву
на більш звичну нам: Facebook. Користувачі отримали змогу формувати
групи і сторінки, мета яких – зібрати людей зі схожими інтересами та хобі.
В період з 2007 по 2008 у цій соціальній мережі з’явилась можливість
ділитися інформацією на власній сторінці та у групах, що сприяло розділенню
контенту в соціальній мережі на певні види , а саме :
- інформаційний контент;
- розважальний контент;
- навчальний контент;
- користувацький контент.
Завдяки йому, користувачі мали змогу ділитись своїм життям з друзями
та рідними , що зробило цю соціальну мережу більш популярною.
У 2009 році користувачі Facebооk отримали можливість прослуховувати
музику та ділитись відео, що допомогло фейсбуку стати частиною
повсякденного життя користувачів.
Також вперше з’явилась можливість змінювати адрес своєї сторінки,
що допомогло людям здійснювати комунікації та шукати знайомих простіше.
Поява ще однієї інноваційної функції аудіо- та відеодзвінків безперечно
збільшила попит людей на дану мережу , що з’явилась у 2011 році.
У той самий рік користувачі отримали змогу коментувати пости,
як на власних сторінках, так і в публічних групах, що дозволило людям
більш просто ділитись власними думками з іншими.
Кількість переглядів сторінок Facebook в жовтні 2011 року склало
1 трильйон.
Отже, аналіз сторінок самої популярної соціальної мережі - дозволяє нам
стверджувати, що візуальний контент сьогодні превалює над усіма іншими
типами контенту. Можна вважати цю тенденцію закономірною. Доступність
сприйняття такого контенту, технічне і технологічне вдосконалення мобільних
і електронних пристроїв, зниження вартості передачі даних, простота
створення подібних публікацій - все це в сукупності дозволяє припустити,
що в найближчому майбутньому саме візуальний контент стане основним,
принаймні, в цифровому просторі.
Виходячи зі спостережень для створення нової прогресивної соціальної
мережі було вирішено вибрати наповненість візуальним контентом, таким
чином заздалегідь збільшуючи шанси на успіх створюваної соціальної
мережі. В процесі розробки варто приділити увагу гнучкості створюваної
мережі, для того щоб забезпечити масштабованість і динамічне змінення
контенту в процесі функціонування мережі.
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ – АВТОР ЧИ ІНСТРУМЕНТ В РУКАХ ЛЮДИНИ?
Штучний інтелект (далі ШІ) вже давно перейшов із категорії фантастики,
описаної у творах А. Азімова, В. Віндж, У. Данієль, Р. Бредбері, до реальних
об’єктів, які дуже швидко проникають у всі сфери життєдіяльності людини.
На даний час не лишилося жодної із галузей, де б не було використано
системи ШІ. Основні переваги ШІ – це істотне заощадження часу, людських
ресурсів, фінансів, що забезпечує зростання основних техніко-економічних
показників. Сільське господарство, медицина, освіта, транспорт, маркетинг
та технології – це не весь перелік сфер застосування високотехнологічних
продуктів. Наприклад, система ШІ «Philyra» [1] за секунди, комбінуючи
різні компоненти, створює формули парфум та видає результати (склади
парфумів) з урахуванням вподобань замовника або які можуть мати потенційну
комерційну привабливість.
Переваги систем ШІ почали використовувати і у творчих, креативних
індустріях. Наприклад, мистецький проект від Google «PoemPortraits»
за допомогою ШІ створюють вірші. Так, алгоритм генерує оригінальні
фрази, що імітують стиль того, яким його навчали [2]. Також, ШІ «AIVA»
може створювати невеликі музичні твори – саундтреки до ігор, рекламних
продуктів тощо. А відомий твір образотворчого мистецтва «Портрет Едмонда
Бедамі» продано на аукціоні Christie's за $432 тис [3]. А китайські науковці
представили першого у світі цифрового телеведучого [4], зовнішність та міміка
якого реалістично імітують людину. Серед творців виникає занепокоєння,

Секція 4. Цифрові технології
в культурних та креативних індустріях

що роботи та ШІ скоро замінять людей, оскільки дослідження, проведені
Harsha Gangadharbatla [5], показали, що значна кількість людей не може
відрізнити твір створений людиною від твору створеного машиною.
Для успішної роботи системи ШІ необхідна комплексна робота людини
та машини. Головна особливість ШІ полягає не лише в програмуванні його
на вирішення конкретного завдання (створити картину, музику, вірш тощо),
але й навчанні системи для отримання результату. Наприклад, щоб отримати
вірш, написаний системою ШІ у стилі Т.Г.Шевченко, необхідно завантажити
у машину базу даних усіх доступних творів письменника і здійснити процес
навчання, у ході якого програма сама визначає через створені нейронні
зв’язки особливі ознаки для ідентифікації об’єктів у подальшому створенні
вірша. Тому, створення об’єкту авторського права – це сумісна робота людини
та машини.
Серед юристів-науковців усього світу точиться суперечка стосовно
можливості визнання системи ШІ творцем об’єкту авторського права
і наділення останнього особистими немайновими та майновими правами.
Загалом думки розділилися та сформулювали два основні підходи до даного
питання:
− антропоцентричний – де творцем об’єктів авторського права може
бути визнано тільки людину, а система ШІ при створенні виступає
лише інструментом, як наприклад, пензлик, фортепіано, олівець;
− роботоцентричний (технікоцентричний) – де творцем може бути визнано
систему ШІ. А людина виступає у ролі помічника, який допомагає
досягти необхідний результат.
Згідно чинного законодавства України [6] автором може бути фізична
особа, яка своєю творчою працею створила твір. Тобто лише фізична особа
наділяється немайновими правами бути автором. Цивільний кодекс України
наділяє правами та обов’язками відповідних правовідносин фізичну особу,
юридичну особу, територіальні громади, державу. До жодного з них в даний
час не можна віднести систему ШІ. У 2017 році в Європарламенті депутати
розглядали питання визначення правового статусу роботів [7], законодавчо
закріпити поняття «електронна» особистість та наділити системи ШІ правами,
обов’язками та відповідальністю. Однак, це складне рішення і потребує
системного підходу та узгодження як на національних, так і міжнародному
рівнях.
Прецедент визнання авторства за системою ШІ у судовому порядку таки
є. На початку 2020 року суд міста Шеньчжень виніс рішення, у якому
визнавав авторство на матеріали статті за ШІ компанії Tencent, а сама стаття
відповідає умовам надання авторсько-правової охорони [8]. За неправомірне
використання статті суд присудив компанії Shanghai Yingxun Technology
Company виплатити компенсацію Tencent у розмірі 1,500 юанів.
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Таким чином, перед науковцями як юридичних, так і технічних напрямків
стоїть актуальне питання щодо вдосконалення законодавства усіх сфер, які
виникають у зв’язку з розробкою, використанням систем ШІ. Зокрема
закріпити на законодавчому рівні статус електронної особистості, щоб
надати системам ШІ правової дієздатності, тобто надати права, обов’язки
та відповідно нести юридичну відповідальність за свої дії.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
В КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМАХ
Кіберфізичні системи стали важливою складовою комп’ютерних
інформаційних технологій, вони використовуються в системах управління
виробництвом, робототехнічних системах, безпілотних літальних апаратах,
системах військового призначення, Інтернету речей.
У дослідженні [1] кіберфізична система (КФС) визначається як об'єднання
вбудованих апаратно-програмних засобів, що взаємодіють з сенсорами
фізичного середовища та виконавчими механізмами, використовуючи
комп’ютерні технології, зокрема інфраструктуру та сервіси мережі Інтернет.

Рис. 1. Рівні взаємодії об'єктів кіберфізичної системи
(за Плахотников Д. П., Котова Е. Е. [2]).
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Кіберфізичні системи мають багаторівневу побудову і включають
кібернетичну, комунікаційну та фізичну платформи . У роботі [2] запропонована
п’ятирівнева модель взаємодії об'єктів КФС, що включає інтелектуальний
рівень зв'язку; рівень перетворення даних; кіберрівень; когнітивний рівень;
рівень конфігурації (рис. 1).
Діаграма взаємодії компонентів гібридної інтелектуальної КФС наведена
на рис. 2 (за матеріалами дослідження [3]).

Рис. 2. Діаграма взаємодії компонентів гібридної інтелектуальної КФС
(за Душкин Р.В., Андронов М.Г. [3]).
Багаторівнева структура КФС обумовлює необхідність створення
багаторівневої системи безпеки кібернетичної, комунікаційної та фізичної
платформ, забезпечення цілісності, конфіденційності та доступності
оброблюваної інформації, захисту телекомунікаційної інфраструктури [4].
У роботі [1] проведена систематизація сучасних наукових досліджень
в області забезпечення інформаційної безпеки кіберфізичних систем, визначені
об'єкти та способи атаки, а також методи і засоби захисту. Один з перспективних
підходів до захисту кіберфізичних систем полягає в виявлення аномалій
трафіка в телекомунікаційних підсистемах КФС. Для виявлення аномалій
трафіку в каналах зв’язку та управління КФС доцільно використовувати
інтелектуальні технології, зокрема нейронні мережі [2].
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ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ RFID В ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗАСОБАХ
СПОСТЕРЕЖЕННЯ І РОЗВІДКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Аналіз існуючих і перспективних систем управління Збройних Сил
розвинених держав світу передбачає високий рівень оснащення військ новітніми,
у т.ч. автоматизованими і роботизованими перспективними засобами
спостереження, що забезпечують автономне ведення розвідки і видачу даних
оператору за допомогою системи доповненої реальності [1].
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Сучасні РТК виконують частину задач в автономному режимі, а саме,
рухатись по заданому маршруту з врахуванням особливостей місцевості
з врахуванням перешкод. РТК здатні вести спостереження і розвідку, обробляти
дані та передавати інформацію. РТК сканує навколишню обстановку і створює
тривимірну базову картину, та порівнює нові дані з базовими. При виявленні
будь-яких змін автоматика визначити їх характер, оцінює ризики і повідомляє
оператора. Оператор оснащений засобами спостереження, що забезпечують
автономне ведення розвідки і видачу даних за допомогою системи доповненої
реальності.
Зокрема, технологія доповненої реальності дозволяє в режимі реального
часу проектувати тактичні дані та інформацію безпосередньо в полі зору
оператора. Тим самим реалізується одночасний перегляд картини поля бою
і тактичної інформації, завдяки чому здатність реагувати і діяти значно
зростає.
Принцип роботи доповненої реальності полягає в ідентифікації реальних
об’єктів і додавання до них інформації. Тому різні додатки доповненої
реальності спочатку визначають, що за об’єкт знаходиться в полі зору
людини, а вже потім відправляють запит на сервер, щоб дізнатися інформацію
про нього.
Для того, щоб додаток доповненої реальності швидко розпізнав об’єкт,
на ньому розміщується маркер. В якості маркерів використовуються мітки
системи радіочастотної ідентифікації (RFID), які не вимагають аналізу
великого обсягу даних. Завдяки таким міткам робот може абсолютно
безпомилково визначити місце розташування об’єкта, що рухається.
Зчитувач посилає сигнал, який відбивається від мітки, а потім зчитується.
Алгоритм обробляє всі відбиті сигнали, щоб розпізнати реакцію системи
RFID. Таким чином робот розуміє, де знаходиться предмет, який потрібно
взяти або ціль, за якою ведеться спостереження.
Однак, в залежності від цільового призначення системи RFID необхідно
враховувати спосіб її реалізації, тип даних, пристрої доповненої реальності,
об’єм даних, вимог до мережі передачі даних, вимоги до серверного обладнання,
способу ідентифікації об’єктів, що набуває особливої актуальності останнім
часом.
У віддаленій перспективі майбутні проекти передбачають в армійських
частинах РТК різних класів і призначення. Вони будуть супроводжувати
солдатів на полі бою і брати на себе частину завдань, а також моментально
обмінюватися з ними інформацією. Крім того, не виключається створення
самоорганізуючих систем - в такому випадку РТК зможе використовувати
накопичені дані та правильно реагувати на ситуацію.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ НЕПОВНОЛІТНІМИ

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій у сучасному
суспільстві суттєво впливає на систему освіти і обумовлює появу більш
високих вимог до підготовки педагогічних кадрів, а саме знання та вміння
щодо активного використання інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ) в освітньому процесі та повсякденному житті. Використання ІКТ
в освітньому процесі передбачає не тільки вільне володіння педагогом
цифровими технологіями, але й здійснення діяльності щодо безпечного
використання медіапростору дітьми та молоддю. У всьому світі діти та підлітки
є найактивнішими користувачами Інтернетом, тому першочерговим завданням
перед педагогами в умовах інформатизації є подолання ризиків, несприятливих
впливів інформаційного середовища на учасників освітнього простору, а саме:
втягування дітей до порнографічних зйомок, екстремістських угрупувань,
онлайн шахрайства, розповсюдження наркотиків, ігри з суїцидальним
підтекстом, булінг та кіберпереслідування (погрози, сексуальні домагання
з використанням ІКТ тощо). Зазначені негативні явища суттєво впливають
на формування ціннісних орієнтацій та засвоєння широкого спектра соціальних
норм молодими людьми.
Необхідно зазначити, що у закладах освіти існує система науково-методичної
роботи, яка містить в собі масові, групові та індивідуальні форми роботи,
які необхідно використовувати при підвищенні професійного рівня педагогічних
працівників щодо безпечного використання ІКТ неповнолітніми. При
плануванні роботи необхідно визначити найважливіші теми й проблеми, які
дозволяють сформувати у педагогів знання щодо запобігання асоціальним
діям у медіапросторі, що призводить до будь-яких проявів насилля над дитячою
особистістю; надати юридичні знання з питань насильства та жорстокого
поводження з дітьми в інформаційному просторі, знання щодо прав і обов’язків
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неповнолітніх у суспільстві, закладах освіти, в сім’ї, обов’язки батьків
та педагогів стосовно дітей, бути обізнаним з питань відповідальності
за вчинення протиправних дій неповнолітніми, їх батьками та опікунами
згідно з Адміністративним та Кримінальним кодексом. Крім того, педагогічні
працівники повинні чітко знати свої права та обов’язки уразі розпізнання
випадків порушення прав дитини, правил поведінки, насильницького
та жорстокого ставлення до дітей у медіапросторі. Педагогу необхідно
знати перелік та повноваження компетентних органів, які опікуються
захистом прав дітей, дотримуються умов для реалізації їх свобод і законних
інтересів, та звертатися до цих установ з метою представництва і захисту
прав та інтересів неповнолітніх в разі виникнення проблем [1].
Також проведення у закладах освіти навчально-виховних заходів серед
дітей та молоді щодо запобігання правопорушень, які здійснюються в Інтернеті,
вимагає від педагогічних працівників володіння компетенціями щодо розвитку:
креативного мислення дитини, її інтелектуального, творчого потенціалу
та здібностей до медіа творчості, адекватного особистісного самовираження,
досягнення життєвого успіху, сформованості у молоді позитивних мотиваційних
установок на спілкування та взаємодії у соціумі; вміння адекватно оцінювати
інформацію, аналізувати й виокремлювати суттєве в її потоці; інформаційної
культури, що, своєю чергою, передбачає формування інформаційної
компетентності шляхом вивчення різноманітних джерел інформації, здійснення
її аналізу та використання засобів самостійного пошуку в мережі Інтернет
та опрацювання інформації; медіаімунітету як здатності протистояти
агресивному інформаційно-комунікаційному середовищу та підтримувати
відчуття психологічного комфорту при споживанні медіапродукції [2].
З метою ефективності навчально-виховних заходів з окреслених питань
в закладах освіти педагогам необхідно підвищувати рівень правових знань
та компетентностей дітей та молоді з питань порушення прав людини,
моральної поведінки, культури міжособистого спілкування в суспільстві
та інформаційному просторі, толерантності та взаємоповаги один до одного.
В більшості випадків діти та молодь набагато частіше від батьків
використовують можливості ІКТ і не завжди доцільно, тому педагоги повинні
здійснювати організаційно-практичну роботу з батьками щодо підвищення
їх рівня обізнаності з нормами етичного спілкування у медіапросторі;
поінформованості про потенційну небезпеку для неповнолітніх в Інтернетмережі та способи її уникнути; ознайомлення з видами онлайн-насильства;
спонукання до раціонального діалогу з дітьми, формування довірливих
стосунків з ними; взаємодії з фахівцями з питань порушення комунікативної
культури; формування вмінь та навичок щодо протидії злочинним діям
стосовно себе та членів своєї родини при використанні Інтернет-мережі
та мобільного зв’язку.
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У системі освіти існує багато можливостей щодо запобігання різним
проявам негативного впливу ІКТ на розвиток дитячої та підліткової особистості.
Превентивна діяльність педагога має бути конкретно спроєктованою,
цілеспрямованою на організацію суб’єкт-суб’єктної взаємодії учнів у різних
формах творчої діяльності з метою усвідомлення ними значення культури
комунікації в медіапросторі, підвищення їх соціального статусу, сформованості
у неповнолітніх позитивних мотиваційних установок на спілкування і взаємодію,
надбання досвіду комунікативних умінь і навичок. Також педагог, який здійснює
управління цим процесом, повинен оперативно контролювати та коригувати
його, розглядати результати та розкривати недоліки, беручи за основу
визначення, методи, засоби й форми педагогічного процесу[3].
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АНАЛІЗ ДЕЯКИХ СЦЕНАРІЇВ ДВОФАКТОРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
Сьогодні можна впевненно стверджувати, що цифровизация пронизує
всі сторони життя сучасного суспільства. Безперервне зростання числа
інтелектуальних цифрових пристроїв, що використовуються людьми,
автоматично привів до того, що величезна кількість інформації (в тому
числі і обмеженого використання) обробляється, зберігається, передається
за допомогою таких пристроїв. У зв’язку з цим все більш актуальним стає
завдання захисту інформації обмеженого доступу в комп'ютерних системах
та інших цифрових пристроях.
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Ідентифікація є одним з механізмів захисту від неправомірного доступу
до пристрою або ресурсу будь то в автономному режимі або в режимі
онлайн. Ідентифікація в кіберпросторі − це процес перевірки особи користувача
для надання доступу до конкретного комп'ютера, мережі, інтернет-сервісу,
ресурсу. Користувач, який хоче отримати доступ до системі, що потребує
захисту, повинен показати, що він володіє унікальним фактором, який його
однозначно ідентифікує.
Спочатку для ідентифікації суб'єкта при доступі до системи або ресурсу,
що захищається, використовувався тільки один фактор. Для такої ідентифікації
доступні три види груп факторів, що дозволяють зв'язати людину з відповідними
повноваженнями [1, с. 216]:
1. Фактор знання − те, що користувач знає (унікальна інформація, якою
володіє легітимний користувач), наприклад, логін/пароль;
2. Фактор володіння − щось, що є у користувача (різноманітні електронні
ключі), наприклад, карти, смартфон або інші токени;
3. Біометричний фактор − те, чим є користувач, тобто біометричні дані
або модель поведінки.
Як інтуїтивний крок вперед була запропонована двофакторна ідентифікація,
яка додає другий крок перевірки користувача при доступі до комп'ютерної
системи або ресурсу для додаткового захисту.
Згодом була запропонована багатофакторна ідентифікація для забезпечення
більш високого рівня безпеки та захисту обчислювальних пристроїв,
а також інших критично важливих ресурсів від несанкціонованого доступу
з використанням більше двох категорій облікових даних [2]. Двофакторну
ідентифікацію можна вважати різновидом багатофакторної ідентифікації.
Незважаючи на незадовільний рівень захисту при використанні пральний
ідентифікації, саме вона є найбільш поширеним і використовуваним способом
ідентифікації користувачів при обмеженні доступу до ресурсів, що захищаються.
І цей факт не можна не враховувати. Тому доцільним є аналіз систем
двухфакторной ідентифікації, в якому одним з факторів є саме ідентифікація
з використанням пари «логін (ім'я користувача)/пароль». Розглянемо особливості
та напрямки використання, переваги та недоліки деяких найбільш популярних
сценаріїв двухфакторной ідентифікації.
1. Електронний ключ/апаратний токен − це фізичні пристрої, що надаються
авторизованим користувачам для ідентифікації, в яких зберігаються унікальні
криптографічні ключі або біометрична інформація користувача. До них також
можна відности пристрої, що відображають персональний ідентифікаційний
номер (PIN), який динамічно змінюється із заданою частотою. Цей метод
двухфактороной ідентифікації може бути корисний у випадках, коли у цільової
аудиторії немає належного підключення до мобільної мережі або Інтернету
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на мобільному телефоні. Недоліками можна вважати можливість втрати
або викрадення, а також потребою у фінансових вкладеннях при установці
і обслуговуванні.
2. Одноразові паролі OTP − генеруються на стороні сервера і відправляються
на мобільний номер користувача за допомогою SMS. Цей сценарій отримав
широке поширення тому, що у більшості користувачів вже є мобільний
телефон з можливістю прийому текстових повідомлень. Цей метод може
бути корисний, якщо цільова аудиторія не має належного підключення
до Інтернету на своїх мобільних пристроях. Недоліки двухфакторной
ідентифікації на основі одноразових паролів можна вважати можливість
перехоплення SMS-повідомлення сторонніми особами. Також згенеровані
на сервері одноразові паролі (OTP) можуть бути відправлені на електронну
адресу користувача для закінчення процедури ідентифікації, але в даному
випадку необхідно підключення до мережі Інтернет.
3. Додаток/програмний токен. Ідентифікація на основі додатка використовує
одноразовий пароль, створений програмним забезпеченням. Для цього методу
ідентифікації користувач повинен завантажити і встановити додаток на свій
мобільний пристрій. Програмні токени генерують паролі, термін дії яких
закінчується після досягнення налаштованого часу. Цей метод може бути
корисний, коли цільова аудиторія не має належного підключення до Інтернету
або мобільної мережі на своїх мобільних пристроях. Популярним додатком
для аутентифікації є додаток Google Authenticator.
4. Push-повідомлення. В цьому випадку користувачеві відправляється
push-повідомлення для ідентифікації. Користувач може прийняти або відхилити
запит доступу одним торканням. Цей метод може бути корисний, коли
у цільової аудиторії є підключення до Інтернету на своєму мобільному пристрої,
і є бажання спростити процес ідентифікації. На мобільний пристрій користувача
відправляється push-повідомлення, яке дозволяє користувачеві «схвалити»
чи «відхилити» спробу входу в систему.
Незважаючи на різноманіття можливих варіантів комбінування, слід
зазначити, що найбільш затребувані на сьогоднішній день тільки кілька:
одноразові коди, що генеруються або токеном безпеки або отримані з SMS
або по електронній пошті; коди, згенеровані спеціальним додатком для
смартфонів, які вводяться додатково до логіну користувача і паролю для
завершення процесу ідентифікації.
Визначившись з мотивацією на впровадження двухфакторной ідентифікації,
можна краще оцінити переваги та недоліки потенційних варіантів і вибрати
рішення, яке найкращим чином відповідає потребам і вимогам інформаційної
безпеки. Правильний вибір дозволить поліпшити безпеку, відповідати
необхідним вимогам надійності та захищеності інформаційних ресурсів
обмеженого доступу.
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УКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ФОРУМ З УПРАВЛІННЯ ІНТЕРНЕТОМ
(YOUTH IGF-UA)ТА КІБЕРБЕЗПЕКА МОЛОДІ
Глобальний форум з управління Інтернетом (Internet Governance Forum –
IGF) був започаткований 2006 року (на виконання рішень Глобального Саміту
з інформаційного суспільства – World Summit on Information Society – WSIS).
Згодом були започатковані національні та регіональні ініціативи з управління
Інтернетом. 3–4 вересня 2010 року відбувся Перший Український Форум
з управління Інтернетом (за ініціативи мНУО Європейська Медіа Платформа –
ЄМП).
Кібербезпека від самого початку була в центрі уваги як глобальних, так
і регіональних та національних ініціатив з управління Інтернетом. Вона
також посіла центральне місце і в порядку денного молодіжних форумів
з управління Інтернетом, в тому числі в Українських Молодіжних Форумах
з управління Інтернетом.
Класична модель мульстистейкхолдеризму (на якій побудована концепція
управління Інтернетом) вимагає участі щонайменше представників державного
сектору, бізнесу та громадянського суспільства. Згодом до переліку
стейкхолдерів додались технічна та/або академічна спільноти, медіа, міжнародні
організації тощо. Тим не менш участь саме молоді (як окремого стейкхолдера
управління Інтернетом) ще довго залишалась недостатньою.
Змінити цю ситуацію спробували 2009 року, через створення Молодіжної
Коаліції з управління Інтернетом [1], та через напрацювання Настанов
з підготовки та організації національних, регіональних та молодіжних ініціатив
з управління Інтернетом 2016 року [2]. ЄМП в особі директора Оксани
Приходько долучилась до розробки цих Настанов, а студенти Київського
національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ), які на той час
проходили практику в ЄМП, переклали ці Настанови російською (однією
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з офіційних мов ООН). Цей переклад було оприлюднено на сайті глобального
Форуму з управління Інтернетом [3], а Валерія Дубицька, Анастасія Андрійчук,
Ілля Правосуд та Юрій Ребрик підготували та провели попередні консультації
щодо організації Молодіжного Українського Форуму з управління Інтернетом
саме на цих засадах [4].
У відповідності до Настанов Валерія, Анастасія та Ілля (за підтримки ЄМП,
яка представляла громадянське суспільство) створили ініціативну групу
з проведення Першого Молодіжного Українського Форуму з управління
Інтернетом, до якої також увійшли Нелі Ковалишин, Офіс євроінтеграції
(державний сектор) та Єгор Аушев, CyberGuard (приватний сектор), і 27 вересня
2018 року відбувся I Youth IGF-UA (напередодні IX IGF-UA).
Найбільш важливою темою учасники I Youth IGF-UA визнали питання
кібербезпеки, яким був присвячений “батл” між експертами з кібербезпеки
різних вікових груп: 35- і 35+. Висновки цієї секції дуже активно
обговорювались наступного дня на IX IGF-UA, а ЄМП започаткувала
дослідження “Кібербезпека очима української молоді”.
На першому етапі цього дослідження було проведено опитування в трьох
фокус-групах (серед них – студенти КНУКіМ). Потім до цього опитування
підключились числені партнери. Цього (2021) року це опитування проводилось
за ініціативи ЄМП та за підтримки Освітнього Омбудсмена України, Київської
Малої Академії наук, числених експертів з кібербезпеки. Резцультати останнього
опитування ще потребують свого опрацювання. Щиро запрошуємо до цього
студентів КНУКіМ!
За результатами минулорічних досліджень Ілля Правосуд (випускник
КНУКіМ) підготував презентацію та статтю, а Валерія Дубицька, також
випускниця КНУКіМ та незмінний модератор Youth IGF-UA, презентувала
(в тому числі) результати цих досліджень (як делегат глобального Молодіжного
Саміту з управління Інтернетом) особисто в Берліні 2019 року та онлайн
2020 року. Усі ці презентації викликали неабиякий інтерес.
Питання кібербезпеки є найбільш актуальною темою для сучасної молоді
(як української, так і на глобальному рівні). Питання медіаграмотності (або
кібербезпекової грамотності – співзалежність цих двох підходів вимагає
окремого дослідження) мають розглядатись за умови активного долучення
молоді як до постановки проблеми, так і до пошуку можливих шляхів
її вирішення (і, тим паче, до їх реалізації). В західних університетах дисципліна
“Управління Інтернетом” викладається на магістерському рівні. В Україні
про викладання такої дисципліни поки що невідомо. Тим не менш участь
як українських студентів, так і українських викладачів в Українських
Форумах з управління Інтернетом може стати дуже важливою сходинкою
до вирішення проблеми.
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Youth Coalition on Internet Governance – https://ycigweb.wordpress.com/
NRIs
Toolkit:
how
to
start
your
IGF
Initiative?
–
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/nris-toolkit-how-to-startyour-igf-initiative
Форум по управлению Интернетом (IGF). Руководство в помощь
национальным, субрегиональным, региональным и молодежным
инициативам (NRIs) – https://www.intgovforum.org/multilingual/index.
php?q=filedepot_download/4874/746
Youth IGF-UA Pro – https://www.intgovforum.org/multilingual/index.
php?q=filedepot_download/3568/807)
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Рзйюм В. I.
Старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін, Брестський
державний університет імені О. С. Пушкіна, м. Брест, Республіка Білорусь,
здобувач кафедри кримінального права, Білоруський державний
університет, м. Мінськ, Республіка Білорусь

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ БЮДЖЕТУВАННЯ: ВИДІЛЕННЯ РИЗИКІВ
РОЗКРАДАНЬ ПРИ ВИТРАЧАННІ ГРОШОВИХ КОШТІВ
І НАПРЯМКИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ
Використання інформаційних технологій здатне не тільки прискорити
реалізацію деяких рішень, підвищити їх якість – може бути відзначений
також антикорупційний потенціал деяких сучасних цифрових продуктів
(автоматизованих систем державних закупівель, платіжних систем та ін.).
Подібні якості властиві системі автоматизації бюджетування.
Однак і в них необхідно виділення можливих, в тому числі нових, ризиків
розкрадань при витрачанні грошових коштів, в подальшому – напрямків
їх мінімізації.
В даний час із засобів автоматизації бюджетування доходів і витрат
органами державного управління і самоврядування, державними і недержавними
організаціями різних організаційно-правових форм і видів діяльності
використовуються наступні програмні рішення:
1) так звані Еxcel-рішення;
2) так звані коробкові рішення (в тому числі CD-рішення);
3) програмні комплекси EPR (Enterprise Resource Planning – управління
ресурсами підприємства);
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4) програмні комплекси органів державної влади або уповноважених
організацій [1, с.162].
Разом з тим, саме використання таких продуктів хоч і знижує ризики
протиправних посягань, але не виключає їх. Більш того, деякі особливості
і недоліки, пов'язані з алгоритмами рішень автоматизованих систем,
можуть використовуватися зловмисниками. Наприклад, як показує аналіз
правозастосовчої практики, деяка частина розкрадань грошових коштів,
бюджетних у тому числі, здійснюється бухгалтерами, які виконують фактично
досить обмежені господарські або адміністративно-господарські функції
щодо фінансових ресурсів (проведення платежів, складання електронних
документів та ін.) [2, с. 570].
Важливо виділити ризики розкрадань грошових коштів при їх витрачанні
з урахуванням функціонуючих систем автоматизації бюджетування. У зв'язку
з цим позначаються деякі взаємопов'язані стадії процесу з витрачання грошових
коштів і відповідні їм небезпеки.
1. Підстава витрачання грошових коштів.
Підставою для витрачання грошових коштів може бути договір, в тому
числі за результатами процедури закупівлі, рішення вищестоящого або іншого
уповноваженого органу або організації. Як показує аналіз правозастосовчої
практики, існують ризики фальсифікації відповідних документів (підстави
витрачання) або їх відсутності.
2. Рішення керівника про витрачання грошових коштів.
Рішення про витрачання грошових коштів приймається за наявності
відповідних підстав. Як показує аналіз правозастосовчої практики, існують
ризики фальсифікації відповідних документів (рішень керівника), підписання
керівником документів (наказів та ін.) без достатньої уваги до окремих деталей
підстав витрачання.
3. Виконання рішення про витрачання грошових коштів.
Виконання рішення про витрачання здійснює уповноважена на це особа,
нерідко виконує тільки технічні функції в системі автоматизації бюджетування.
Як показує аналіз правозастосовчої практики, існують ризики невідповідності
платежу відповідному рішенню або підставі, здійснення платежу без необхідних
підстав або відповідного рішення керівника, а також фактичного виконання
неуповноваженою на те особою.
Перспективними напрямками мінімізації ризиків розкрадань при витрачанні
грошових коштів з урахуванням того, що вони прямо або побічно пов'язані
з системою автоматизації бюджетування, її особливостями і недоліками,
є наступні:
1) впровадження в системи автоматизації бюджетування функцій обліку
окремих позицій, що відображають не тільки виконання рішень або підстави
витрачання грошових коштів, але і часто упускаються рішення керівника;
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2) удосконалення функції технічного контролю в системі автоматизації
бюджетування, функції інформування окремих учасників відповідного процесу.
Таким чином, комплексний погляд на системи автоматизації бюджетування
з урахуванням як їх високого потенціалу, так і можливого джерела окремих
практичних проблем, дозволяє виділити ризики розкрадань при витрачанні
грошових коштів, врахувати небезпеки при визначенні напрямків їх мінімізації.
У комплексі зазначене здатне підвищити якість системи автоматизації
бюджетування, максимально наблизити її можливості до обґрунтовано
очікуваних від найсучасніших рішень.
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ОСВІТА І КУЛЬТУРА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ:
ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Секція 6. Освіта і наука в умовах пандемії:
виклики та можливості

УДК 378
Атфзощхм Л.М.
к.пед.н., доцент кафедри вищої та прикладної математики,
Націнальний університет біоресурсів і природокористування України,
м. Київ, Україна

ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
Для запобігання поширенню COVID-19 від 11 березня 2020 р. урядом
України було ухвалено рішення щодо запровадження карантину в закладах
освіти, які відповідно до листа Міністерства освіти і науки ғ1/9-154 від
11 березня спішно перейшли на дистанційне навчання.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій закладами освіти
в освітній діяльності сприяло появі нових форм і видів організації навчання.
Ще до пандемії ми мали дистанційне навчання (І. Адамова, В. Вишнівський,
В. Кухаренко, О. Рибалко, Б. Шуневич та ін.), онлайн-навчання (Є. Бородін,
Н. Мартакова, О. Просяник, Г. Темник та ін.), розподілене навчання (В. Биков,
Т. Горбач, Л. Чернікова, М. Шишкіна та ін.), комбіноване навчання
(Н. Рашевська, О. Семеріков, А. Стрюк, Ю. Триус та ін.), змішане навчання
(К. Бугайчук, О. Коротун, В. Кухаренко, О. Рафальська, Г. Ткачук та ін.).
Вплив пандемії на українську систему освіти розглядали такі науковці,
як Н. Давлєтова, С. Іваненко, Н. Кирилко, А. Лотоцька, О. Пасічник, А. Пятова,
С. Стрельбицька, М. Черевко, Н. Чередниченко, М. Ходжук.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
більше 10 років використовує в освітній діяльності платформу для дистанційного
навчання ELEARN, тому перехід на змішане навчання в університеті
з 2020-2021 н.р. пройшло легко та відповідно до концепції університету.
Змішане навчання (англ. blended learning) – «це різновид гібридної методики,
коли відбувається поєднання он-лайн навчання, традиційного та самостійного
навчання. Мається на увазі не просто використання сучасних інтерактивних
технологій на додаток до традиційних, а якісно новий підхід до навчання,
що трансформує, а іноді і «перевертає» клас (англ. flipped classroom)» [1].
Концепція змішаного навчання з’явилася ще в 1990-х як противага онлайннавчанню, проте вивчати та впроваджувати її почали лише з 2000-х,
а бурхливого розвитку набула в 2020 році. При змішаному навчанню студенти
самі розраховують свій час - це збільшує ефективність навчання; викладачі
фокусуються на некогнітивних навичках (спілкування, самоідентифікація,
робота в команді тощо) та формуванні світогляду студентів, кафедри
використовують систему групового викладання; студенти виконують
індивідуальні завдання. Змішане навчання – не тотожне електронному (або
онлайн-) навчанню. Онлайн-навчання не передбачає особистої комунікації
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між студентами у групі, чи студентом і викладачем. Студенти, які навчаються
онлайн, не мають можливості особисто спілкуватись і розвивати навички
роботи в команді. Натомість система змішаного навчання дозволяє вирішити
цю проблему.
Основні компоненти змішаного навчання:
1. Живі події. По суті, “живе спілкування” передбачає частину звичної
роботи “в аудиторії” з викладачами та іншими студентами. Залежно
від епідемічної ситуації в країні кількість та тип офлайн-активності
різна.
2. Онлайн-контент (самостійне навчання). Під час такого типу роботи
студенти самостійно опрацьовують матеріали у зручному для них
темпі та місці. На платформі ELEARN розміщений матеріал в вигляді
лекцій, презентацій, відеоінстукцій виконання лабораторних робіт.
3. Співпраця. Поєднує два ключових елементи: робота з однолітками
і робота з викладачами. Завдяки роботі з однолітками студенти можуть
знаходити нові рішення та ділитися отриманим досвідом та знаннями.
Викладач надає відповіді на індивідуальні запитання та уточнювати
незрозумілі моменти. Це може бути під час офлайн зустрічей так
і під час відеоконференцій, які забеспечуються ZOOM та WEBEX
технологіями.
4. Оцінка. Оцінка важлива як для студентів, так і для викладачів. Студенти
можуть стежити за своїм прогресом, а викладачі натомість – оцінювати
їхні знання та корегувати процес навчання через індивідуальне
інструктування.
5. Додаткові матеріали. Додаткові матеріали можуть охоплювати
роздруковані матеріали, схеми, корисні ресурси тощо.
6. Організаційні моменти. Вирішення організаційних моментів
здійснюється за допомогою сервісу Telegram чи Webex.
Можна виділити три основні переваги змішаного навчання: доступність,
покращення навчального процесу та зменшення витрат. Самостійне
опрацювання частини матеріалу робить навчальний процес більш гнучким [2].
Таким чином, для забезпечення інтерактивного освітнього процесу під
час змішаного навчання викладач має дібрати відповідні онлайнінструменти та поглибити професійні та особистісні компетентності.
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ПРОГРАМОВАНЕ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
В умовах зростання ризику епідемій та пандемій процес навчання зазнає
відповідних змін. Головною рисою сучасного навчання є успішна його
організація в дистанційній формі. Ці особливості не оминули також і навчання
математики та математичних дисциплін в школах та закладах вищої освіти.
Саме тому в наш час є актуальними дистанційні форми навчання,
зокрема можна навести такі ресурси як як Padlet-дошки, Google classroom,
Moodle, Classtime, Мій клас, На урок тощо, котрі дають можливість учням
самостійно під контролем учня здобувати нові знання та компетентності.
В сучасних умовах доцільним буде разом із дистанційною формою навчання
застосовувати елементи програмованого навчання, основоположником якого
є Б. Ф. Скіннер [1]. Психологічні аспекти програмованого навчання
та особливості його впровадження в школах досліджувалися багатьма
дослідниками (див., наприклад, [2]).
На практиці викладач може використати наступні алгоритми програмованого
навчання – лінійний, розгалужений чи адаптивний (змішаний). Кожен
з алгоритмів має як свої переваги та недоліки. Лінійна схема є оптимальною
для групової роботи, в той же час використання розгалуженої моделі дає
змогу створити навчальну траєкторію учня.
В обох випадках прямий і зворотний зв'язок педагога з учнем здійснюється
з використанням спеціальних засобів (голосового зв’язку Skype, у якій
передбачено функцію запису заняття, або Zoom чи Google Meet, доступних
на платформах Android, iOS, а також з використанням програмованих
навчальних посібників різного виду, комп'ютера). Перевага цього виду
навчання - одержання повної і постійної інформації про ступінь і якість
засвоєння всієї навчальної програми.
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Сучасні можливості, котрі надають нам сучасні інформаційні технології,
дають викладачеві змогу в навчальному процесі
1) поступово надавати учневі необхідну інформації, зокрема, тут можна
використати можливості таких ресурсів, як Padlet-дошки, Google classroom,
Moodle, Classtime, Мій клас, На урок тощо, корисним також буде використання
відеолекцій з наступних освітніх платформ Всеукраїнської школи онлайн,
GIOS, репозиторію освітніх відео та навчальних каналів на YouTube.
2) На даний час системи тестування дають можливість швидко створити
тест та швидко отримати і проаналізувати його результати. Наприклад, система
Мій клас має змогу створити тест, враховуючи індивідуальні можливості
учнів та їх рівень знань, також вона дає оперативно реагувати на отримані
результати успішності учнів. Ця система дає змогу як організувати групове
програмоване навчання так й індивідуальне. В середовищі Google classroom
доцільно використовувати такий інструмент як форми, які зручно інтегруються
в навчальне середовище.
3) Наявні засоби дистанційного навчання дають змогу, крім того, створити
для кожного учня відповідну схему опанування навчальної дисципліни
із необхідним темпом навчання та відповідним обсягом навчального матеріалу
як для кожного учня, так і для класу в цілому, при бажанні можна організувати
і групову роботу в класі.
Ясно, що наведена система крім означених вище переваг має і певні
недоліки, зокрема, багато деякі учні, можуть просто вгадувати тестові питання
і не опрацьовувати відповідний теоретичний матеріал, бувають моменти,
коли мотивація учнів знижується, з’являється втома тощо. Застосування
сучасних інформаційних технологій дає можливість поєднати в навчальному
процесі всі кращі риси технологій лінійного, розгалуженого чи змішаного
програмованого навчання.
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ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІТ-МЕНЕДЖЕРІВ
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
Пандемія COVID-19 викликала значні трансформації у сфері вищої освіти
в усьому світі та змусила університети суттєво змінити підходи до організації
навчання фахівців різних спеціальностей. Зокрема, зміни торкнулися системи
професійної підготовки ІТ-менеджерів – фахівців із управління інформаційними
технологіями.
Ця відносно нова спеціальність виникла на перетині сфер менеджменту
й ІТ завдяки стрімкому проникненню їх у всі сфери життя. Значний запит
вітчизняного ринку праці на ІТ-менеджерів актуалізував потребу в якісній
професійній підготовці таких фахівців, і, серед іншого, у вивченні зарубіжного
досвіду їхньої підготовки.
Метою цієї розвідки є порівняти підходи закладів вищої освіти США
та України, що готують майбутніх ІТ-менеджерів, до відповіді на виклики,
спричинені коронавірусною інфекцією.
Для дослідження було обрано низку університетів США та України,
де викладаються освітні програми з ІТ-менеджменту. Як показав аналіз,
упродовж останнього року університети США доклали багато зусиль для того,
щоб залишатися активними осередками дослідницької, освітньої та позаосвітньої
діяльності. Зокрема, вони розробили низку заходів для організації навчання
та дозвілля студентів в умовах пандемії і регулярно інформують про
це. Так, на сайтах усіх університетів є великі постійно оновлювані розділи,
що висвітлюють ситуацію з COVID-19. Наприклад, на сайтах Технологічного
інституту Джорджії [6] та Університету Карнегі-Меллон [5] розміщена
інформація для студентів, викладачів, дослідників, інших працівників, батьків.
Наразі всі досліджені університети висловлюють стриманий оптимізм щодо
можливості відновлення звичного режиму роботи вже цієї осені. Наприклад,
Університет Вірджинії планує очну урочисту церемонію для випускників
цього року [8], а Технологічний інститут Джорджії [6] та Університет Індіани
в Блумінгтоні [7] збираються розпочати осінній семестр 2021 р. в очній формі,
із застосуванням необхідних запобіжних заходів. При цьому програми та курси,
що викладалися дистанційно до початку пандемії, так само будуть доступні
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онлайн. Університет Карнегі-Меллон [5], що у 2020-2021 н.р. сфокусувався
на гібридній моделі навчання, також планує повноцінне повернення студентів
у кампуси в 2021-2022 н.р. На сайті університету подано рекомендації
викладачам щодо організації дистанційного навчання, а також детальний
перелік засобів навчання для проведення різних типів занять у дистанційній
і змішаній формі.
На відміну від університетів США, вітчизняні заклади вищої освіти,
що готують майбутніх ІТ-менеджерів, приділяють менше уваги інформуванню
студентів і викладачів про заходи, яких вони вживають для організації
освітнього процесу в умовах пандемії. На сайтах обраних для дослідження
університетів України зустрічаємо лише поодинокі новини, пов’язані зі змінами
в освітньому процесі. Наприклад, на сайті Вінницького національного
технічного університету повідомляється про новий розділ «Відеотека»,
де публікуватимуться матеріали щодо створення електронних ресурсів для
змішаного навчання, а також інструкції щодо запровадження електронного
навчання викладачів і студентів [1]. На сайті Харківського національного
економічного університету ім. С. Кузнеця у стрічці новин є повідомлення
про запровадження дистанційного режиму навчання у зв’язку з погіршенням
епідеміологічної ситуації [3]. Національний університет «Полтавська політехніка
ім. Юрія Кондратюка» [2] та Херсонський державний аграрно-економічний
університет [4] повідомляли про запровадження змішаної форми навчання.
Підсумовуючи проведений аналіз, можемо констатувати, що на вивчених
сайтах вітчизняних університетів інформацію про навчання в умовах пандемії
подано фрагментарно. Це свідчить про відсутність комплексної стратегії
організації й проведення освітніх та позаосвітніх заходів в умовах пандемії,
а також системи інформування про ці заходи, що звужує можливості ефективної
професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема, ІТ-менеджерів. На наше
переконання, для удосконалення організації роботи в умовах пандемії доцільним
є використання вітчизняними ЗВО конструктивного досвіду університетів
США. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у більш детальному
вивченні підходів університетів США, що готують ІТ-менеджерів, до відповіді
на виклики, спричинені COVID-19.
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Перехід до використання цифрових технологій, у тому числі й у закладах
вищої освіти, зумовлений пандемією короновірусної інфекції COVID-19, значно
прискорив глобальні процеси цифрової трансформації в усіх сферах життя.
Нині склалася ситуація, коли усталені способи й здійснення самостійної
роботи студентів вимагають осмислення, корекції й нових педагогічних
рішень. Це обумовлено, насамперед, розширенням поля самостійної діяльності
студентів в умовах залучення до процесу пізнання новітніх інформаційних,
телекомунікаційних і комп’ютерних технологій, що формують навички
самоорганізації й самонавчання.
Актуальність проблеми оволодіння студентами методами самостійної
пізнавальної діяльності обумовлена тим, що в період навчання у вищому
навчальному закладі закладаються основи професіоналізму, формуються
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вміння самостійної професійної діяльності. У цьому зв’язку особливо важливо,
щоб студент, опановуючи знаннями й способами їх здобуття, усвідомлював,
що самостійна робота покликана завершувати завдання всіх інших видів
навчальної роботи.
Основна мета самостійної роботи – закласти основи самоорганізації
й самовиховання для того, щоб прищепити вміння надалі безперервно
підвищувати свою кваліфікацію. Тому справжнім надбанням особистості
можна вважати лише ті знання, які стали об’єктом власної діяльності
і дають змогу кожному студентові перейти від діяльності, виконуваної під
керівництвом викладача, до діяльності, організованої самостійно, а також
до повної заміни контролю з боку викладача самоконтролем.
Успіх у навчанні залежить від багатьох факторів, серед яких провідне
місце посідають: мотивація, тобто причини, що спонукають до навчання;
установка (психологічний настрой або готовність до діяльності); пізнавальні
потреби й інтереси, цілеспрямованість й інші вольові якості.
У Законі України «Про вищу освіту» визначено, що «дистанційна
освіта є одним із різновидів інституційної форми здобуття вищої освіти
та характеризується індивідуалізацією освітнього процесу та наявністю
спеціалізованого середовища, що функціонує на основі сучасних психологопедагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій» 2.
Труднощами адаптації студентів до дистанційної форми навчання стали:
1) психологічна неготовність до самостійної роботи; 2) недостатня комп’ютерна
грамотність; 3) висока трудомісткість навчання, обумовлена значною кількістю
індивідуальних завдань і контрольних заходів у порівнянні з традиційними
формами навчання.
У березні 2020 р. здобувачі вищої освіти за спеціальністю «029 Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа» і викладачі кафедри інформаційних технологій
КНУКіМ зіштовхнулися з необхідністю організації самостійної пізнавальної
діяльності, важливої в майбутній професійній діяльності з урахуванням швидких
змін в діяльності бібліотек, архівів, інформаційних центрів, інформаційнокомунікаційних технологіях та вітчизняній законодавчій базі. Їм по-різному
вдавалося синхронізувати темпи життя та навчального процесу. Студенти
здебільшого не опрацьовували матеріал лекцій і виходили на он-лайн зв’язок,
очікуючи повторного пояснення викладача.
У 2021 р. ставлення студентів до самостійного навчання стало більш
відповідальним і не потребує додаткових методичних рекомендацій щодо
виконання завдань самостійної роботи. Самостійне опрацювання інформації,
спілкування студентів з викладачем відбувається на платформі LMS Moodle.
Виконуючи завдання самостійної роботи, здобувачі вищої освіти широко
використовують першоджерела нормативних документів – Законів України,
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постанов Кабінету Міністрів України, з офіційних сайтів державних органів
влади, бібліотек, архівів, інформаційних центрів, які надають верифіковану
й актуальну інформацію.
Через карантин викладачі й студенти доволі швидко змогли пристосуватись
до нових реалій життя. В їх буденність увійшли блискавичне реагування
на складні життєві ситуації, багато дистанційної, самостійної роботи
й опосередкованого спілкування, високий рівень навантаження на зоровий
і слуховий аналізатори. Важливо, що підвищилось значення ефективної
комунікації між викладачем і студентом, яке відбувається в обмежених
умовах.
У нових умовах, як зауважує О. Грицук, стало важливим отримання
зворотного зв’язку, розуміння один одного за допомогою каналів комунікації,
регулювання власної поведінки. Взаємодія й ділове спілкування в діаді
«викладач – студент» стали більш деталізованими, структурованими,
цілеспрямованими, багатовимірними [1].
Працюючи разом, викладач і студент відчувають не тільки довіру
та бажання взаємодіяти, але й нервово-психічне навантаження, коли методична
та психологічна готовність до взаємодії викладача і студента, і сама
співпраця підвищують рівень активності учасників освітнього процесу, рівень
їх відповідальності, саморегуляції, особливо, що стосується інтелектуальної
й емоційної сфери. Контроль самостійної роботи студентів здійснюється
у формі тестів, опитувань тощо.
У журналі оцінок кожен студент бачить оцінки за певний елемент
навчального курсу й має змогу постійно контролювати та корегувати власні
навчальні досягнення.
Отже, тривала пандемія прискорила й активізувала багаторічні педагогічні
тенденції, долучивши до навчального процесу численні інновації, багато
з яких стануть у пригоді студентам і після карантину.
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МОЖЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ
ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ МЕНЕДЖЕРА

В умовах ринку шлях до успіху його суб’єктів є досить складним. Кризи,
проблеми екології, а зараз ще й світова пандемія лише ускладнюють
ці процеси. Проте, виробництво благ і послуг має тривати. Але щоб
виробляти – слід забезпечити належний рівень ресурсного забезпечення
та керованість процесів виробництва, розподілу, обміну і споживання
на всіх рівнях економічних систем.
Важливим ресурсом сучасних підприємств є управлінці. Тому підготовка
менеджерів ніколи не втрачає актуальності. Відповідно, актуалізуються
питання логістики знань з одночасним формуванням професійно важливих
якостей (ПВЯ) менеджера.
Особливо часто ПВЯ фахівця розглядаються як база формування його
компетентності. Такого підходу дотримується Н. Черненко, яка стверджує,
що формування ПВЯ неможливе без загальноосвітньої компетентності як однієї
з найважливіших умов досягнення професіоналізму, конкурентоздатності
на ринку праці [1]. Схожі думки має В. Безрук [2]. Він вказує, що під
компетентністю слід вбачати професійно важливі якості, здатні забезпечити
результативність у стратегічному форматі щодо діяльності людського
потенціалу в різних галузях суспільно-економічних систем. Відповідно –
вони забезпечують координацію діяльності організацій, планування,
управління тощо. Чимало вчених досліджували дану проблему в ракурсі
психології. Однак, слід брати до уваги, що в теоретичному, методологічному
аспекті досліджувану нами проблему висвітлювали і сформували певний
теоретичний фундамент такі вчені як Д. МакКлеланд [3], В. Фрейзі [4] та інші.
Серед підходів до трактування ПВЯ, можна виявити чинник, що є спільним
для багатьох думок. Ним є твердження, що ПВЯ здійснюють безпосередній
вплив на ефективність професійної діяльності. Нам хотілося б додати ще один
параметр до ознак, що характеризують ПВЯ, а саме «якість професійної
діяльності», окрім «ефективності професійної діяльності».
То ж, ми бачимо, що професійно-важливі якості менеджера – це особливі,
притаманні конкретній особистості-суб’єкту діяльності в певній галузі
властивості, риси та психологічно зумовлені характеристики, здатні
безпосередньо впливати на якість і ефективність управлінської діяльності.
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Якими ж, насправді, ПВЯ має бути наділений добрий менеджер? Відповідей
тут є багато. Складніше вибрати ту структуру ПВЯ яка забезпечується процесом
професійної підготовки, а ще складніше ту, що може бути реалізована
в процесі дистанційного навчання (ДН).
Ми обирали структуру, запропоновану Т. Барвіком з групи The Muse
Editor [5]. До кожної із якостей у нас є пропозиції щодо можливостей
їх формування в процесі ДН, які впродовж 2020-2021 навчального року
нами використовувались при викладанні курсів «Персональний брендинг»
і «Маркетинг» в КНУКіМ.
1. Самоусвідомлення. ДН – виконання домашнього практичного завдання
у вигляді есе. Приблизна тема: «Мої особисті якості та їх втілення в майбутній
професії». Цю роботу можна повторювати на різних курсах з акцентом
на нові масиви знань і практичних навичок.
2. Розширення можливостей. ДН – виконання міні проєктів малими
(3-5 осіб) групами. На кожен міні проєкт призначається окремий менеджер.
Захист проєкту у відео режимі, оцінюється робота менеджера щодо розподілу
завдань, членів групи – щодо виконання завдань.
3. Комунікативна функція. ДН – ділова гра «Збори он-лайн» (пов’язана
з попереднім пунктом «Розширення можливостей»). Менеджер проєкту
проводить короткі збори щодо розподілу обов’язків між підлеглими в процесі
виконання даного проєкту. Члени малої вступають в діалог щодо уточнення
завдань, додаткових пояснень, обґрунтовують свої відмови від виконання
завдань тощо.
4. Емпатія. ДН – індивідуальна письмова робота. Тема: «Реакція менеджера
на погану роботу команди». Завдання розробляє викладач. Оцінюється рівень
толерантності тексту (а не загравання з працівниками), тут має помічатися
реакція на всі виявлені недоліки.
5. Виховання. ДН – практичне заняття малими групами з формування
нового проєкту. Обов’язкова умова – призначення керівника проєкту з іншої
малої групи. Його завдання: познайомитися з учасниками групи; виявити
їхні сильні сторони та розподілити обов’язки. Оцінюється робота керівника
щодо розподілу обов’язків і виконання завдань учасниками групи.
6. Стратегічне бачення. ДН – практичне заняття он-лайн малими групами
(спільна робота з використанням «мозкового штурму»). Розробити стратегію
просування проєкту, що розроблявся раніше. Запропонувати час початку
реалізації проєкту та заходи щодо оцінки його ефективності. Оцінюється
робота членів групи відповідно до думок менеджера, а робота менеджера –
за думками учасників групи.
7. Бути на своєму місці. ДН – індивідуальна письмова практична робота.
Розробити план тренінгових заходів, які об’єднують в собі навчання,
формування нових ідей розвитку бізнесу та відпочинку. Оцінювання на основі
перехресної перевірки робіт студентів.
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Отже, добрий менеджер має володіти певним набором ПВЯ, який дасть
йому змогу визначитися з власними позиціями в команді працівників,
мотивувати їх, а також сприяти їхній роботі. При цьому, засоби ДН спроможні
забезпечити належну логістику необхідних управлінських знань для формування
цих якостей.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА
В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Сучасна медіаіндустрія все більше орієнтована на роботу в цифровому
середовищі. Інформаційні технології та засоби комунікації, відповідальні
за трансляцію контенту, все більше проникають в медіаструктури. В результаті
формується специфічна цифрова індустрія, в якій виробництво медіаконтенту
є важливою частиною. Як наслідок, цифрова медіаіндустрія гостро потребує
фахівців, які володіють новими цифровими технологіями і розуміють процеси
виробництва медіапродуктів: від дизайн-стратегії до проектного менеджменту,
від фронт-енд програмування до бек-енд розробки.
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Нова генерація спеціалістів, орієнтованих на використання цифрових
інструментів в креативних індустріях затребувана в цифрових підрозділах
великих медіахолдингів, соціальних медіа, компаніях, що спеціалізуються
на кіберрозваг і трансмедійних проектах, що займаються послугами
популяризації і маркетингу. У фахівцях такого профілю зацікавлені організації,
що займаються адаптацією традиційного мистецтва до викликів цифрової
культури (видавництва, музеї, університети, бібліотеки та ін.). На порталі
HeadHunter постійно існує близько двох тисяч вакансій з приставкою digital
в сфері медіа та реклами.
Сучасне мистецьке середовище неминуче потрапляє під вплив загальної
цифровізації, це проявляться в різних сферах галузі, наприклад сучасний
сепеціаліст кретивної сфери повинен використовувати цифрові технології
в таких напрямках, як:
 виробництво і продюсування відеоконтенту (екранні видовища,
телесеріали), мультимедійних та анімаційних продуктів (комп'ютерні ігри,
віртуальні подорожі), аудіоконтенту (радіо, аудіокниги, аудіогіди);
 адаптація накопичених масивів інформації в галузі культури і мистецтва
до цифрової епохи (мультимедіа-музеї, науково-популярні та просвітницькі
проекти та ін.);
 створення в Україні повноцінної індустрії цифрових медіа, що виробляє
контент світового рівня.
Спеціалісти нового покоління у культурній сфері повинні володіти таким
навичками розуміння принципів створення аудіовізуального контенту
в цифрову епоху, як: сучасні прийоми і методи, необхідні для створення
цифрової аудіовізуальної продукції, розуміння принципів програмування
та їх застосування у музиці, аранжуванні, телеефірах, володіння методами
презентації аудіовізуального контенту, тощо.
Активний розвиток технологій призів до високої затребуваності фахівців
в області створення та дизайну цифрового контенту. Отже сучасна освіта
має бути орієнтована на забезпечення ринку праці такими фахівцями, які
зможуть застосувати отримані цифрові навички в сфері веб-розробок,
телебачення, кіно, реклами, медіа, бізнесу, ігрової індустрії і системі освіти;
стати частиною компаній, що займаються розробкою і реалізацією цифрових
продуктів в різних областях по всьому світу.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ ВИКЛАДАЧА ЗАСТОСОВУВАТИ
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ І ФОРМИ НАВЧАННЯ
Необхідність організації освітнього процесу у дистанційному форматі
зумовлює підвищення якості викладацької діяльності та професійної підготовки
студента. Передбачається, що під час пандемії викладач повинен бути
готовим і здатним вирішувати будь-які професійні задачі. Проте, існує ряд
проблем, які заважають йому якісно виконувати свою роботу. По-перше,
це технічні складнощі, пов’язані з відсутністю необхідної сучасної техніки,
швидкісного інтернету та ін. По-друге, недостатньо сформована база
електронних навчально-методичних матеріалів і по-третє, це труднощі
з якими стикаються викладачі, пов’язані з відсутністю навиків використання
цифрових засобів комунікації. У зв’язку з цим виникає необхідність формувати
у викладача певні компетентності, пов’язані із уміннями застосовувати
інноваційні методи та форми навчання.
У межах застосування інноваційних методів і форм навчання в освітньому
процесі викладач повинен:
− продумано використовувати методичні прийоми, дидактичні матеріали
та технічні засоби навчання відповідно до мети та завдань конкретних занять;
− враховувати якісний контингент тих хто навчається, їхні індивідуальні
та соціально-психологічні особливості, пізнавальні можливості, інтереси,
характер діяльності;
− уміти створювати емоційний фон спільної діяльності та управляти
ним, враховуючи вікові особливості та психологічний стан аудиторії;
− управляти власним емоційним станом та володіти засобами емоційного
заряду аудиторії, що є важливим, у момент позитивного закріплення нових
установок та зняття напруги в ситуації значущої конкурентної боротьби, яка
виникає під час заняття;
− володіти змістом та новітніми змінами у професійній галузі, яка
складає предмет навчання, наповнюючи матеріал життєвими ігровими
ситуаціями та прикладами з практики та ін.
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− Відповідно, для правильної організації інноваційного навчання
викладач повинен:
− уміти добирати й застосовувати інноваційні методи та форми
враховуючи вікові, індивідуальні особливості студентів, рівень їхньої освітньої
підготовки, етап навчання;
− уміти зацікавити студентів освітнім процесом і спонукати
їх до виконання тих чи інших завдань із застосуванням інноваційних
методів навчання;
− уміти швидко оцінювати ситуацію і відповідно реагувати під час
проведення будь якої форми проведення інтерактивного навчання;
− уміти прогнозувати, моделювати й аналізувати власні дії та дії
студентів у процесі проведення заняття;
− уміти сприймати нове, перетворювати та застосовувати на заняттях;
− уміти узагальнювати й впроваджувати досвід педагогів-практиків,
які розробляють або застосовують інноваційні методи та форми навчання
у своїй практичній діяльності;
− володіти артистичними уміннями 1 (майстерність впливу
на особистість і колектив (володіння технікою організації контакту,
управління педагогічним спілкуванням, організація колективної творчості);
уміння виразно проявляти емоції, передавати власну оцінку певної інформації,
факту, втілювати внутрішнє переживання в тілесній природі; володіння засобами
педагогічної режисури; володіння вербальними засобами комунікації: технікою
мовлення (дихання, голос, дикція), логікою мовлення (логічні наголоси, паузи,
інтонації, підтекст, словесна дія та ін.; володіння невербальними засобами
комунікації: пластикою тіла, мімікою, жестикуляцією, поставою, мізансценою;
уміння імпровізувати.
Оскільки процес формування професійних умінь викладача застосовувати
інноваційні методи та форми навчання починається ще у студентські роки,
то представити його можна як на Рис.1.
З рисунку 1. видно, що однією з умов ефективної організації освітнього
процесу спрямованого на формування професійних умінь застосовувати
інноваційні методи та форми навчання є дотримання принципів, основу
яких складають як загальні педагогічні, так і принципи інтерактивного
навчання, на які ми вказували у нашій попередній праці 2.
Для компетентної організації процесу підготовки до застосовування
інноваційних методів і форм навчання нами розроблена методика діагностики,
яка дозволяє скоригувати процес формування зазначених умінь і визначати
рівні їхньої сформованості.
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Рис.1. Процес формування професійних умінь викладача застосовувати
інноваційні методи і форми навчання
Отже, застосування компетентного підходу до процесу підготовки викладача
застосовувати інноваційні методи і форми навчання дозволить долати
суперечності між вимогами, які висуваються державою до якості вищої
освіти та отриманими освітніми результатами.
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ІНДУСТРІЯ КУЛЬТУРИ, ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ
КАРАНТИНУ: ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ
Уже більше року весь світ живе в умовах пандемії COVID-19. Не обійшли
карантинні обмеження й Україну. Одними з найперших відчули на собі цей
негативний вплив заклади освіти, науки та культури, оскільки вони орієнтовані
безпосередню на взаємодію з живою аудиторією. Так, за даними опитування
2020 р. про вплив COVID-19 на креативні та культурні індустрії в Україні,
що проводила агенція PPV Knowledge Networks за підтримки Міністерства
культури та інформаційної політики України, 72% респондентів вважали
креативний бізнес у цілому більш вразливим і чутливим до наслідків COVID-19,
ніж інші сфери [4]. Адже перед навчальними, науковими та культурними
закладами, окрім існуючих викликів, постали питання безпеки (дезінфекція,
наявність антисептиків, контроль температури відвідувачів) та фінансування.
Особливо це стосується проведення фестивалів і концертів (кіно, музичних
та ін.), підготовка до яких іноді триває до року.
Відчувши на собі обмеження локдауну, більшість культурних і освітніх
закладів, заради збереження аудиторії та продовження навчального процесу,
змушені були переформатувати свою роботу та перейти в on-line, оскільки
можливості проведення лекцій, конференцій, концертів та фестивалів «наживо»
зникли. Йдеться про створення нового контенту, нових платформ та збільшення
потоку комунікацій у різноманітних соціальних мережах (You Tube, Facebook,
Instagram, Telegram, Viber та ін.). Очевидно, знайшлися й ті, що не змогли
пристосуватися до викликів часу – через нерозуміння потреби в адаптації своєї
діяльності, психологічну неготовність або технічну непідготовленість кадрів
до цього, через відсутність цифрового контенту. Так, 27% респондентів
неспроможні перевести власний бізнес в on-line загалом та потребують
спеціальних програм стимулювання [4].
Вперше в історії незалежної України, зіштовхнувшись із подібною ситуацією,
вкрай важливим мала стати політика держави, направлена на підтримку
діяльності закладів культури, освіти та науки. Однак, тривалий час остання
«нагадувала хаотичні спроби втримати баланс тут і зараз, потерпаючи без
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практики довгострокового планування» [3]. Проте, уже в 2021 р., за словами
заступника Міністра фінансів Романа Єрмоличева, Мінфіну, в перспективі,
вдасться збільшити видатки на культуру. Загальний обсяг фінансування якої
у проекті держбюджету має скласти 7,52 млрд гривень (0,5% ВВП),
що на 2,77 млрд (58,3%) більше, аніж у 2020 році. Цих коштів має вистачити
на розвиток 418 проектів. Серед них – 157 інноваційних проектів, 124 –
міжнародних, 62 – із збереження, актуалізації і популяризації національного
культурного надбання [7]. З певними корективами відповідний законопроект
№ 4000 зареєстрували у Верховній Раді 14 вересня 2020 р. у проекті державного
бюджету на 2021 рік.
Разом з тим, значна кількість креативних закладів почали розглядати
кризу, що виникла у зв’язку пандемією, як можливість для створення
нового типу освітнього та культурного продукту. Так, освітні і наукові
заклади перейшли на дистанційний режим роботи і почали активно
впроваджувати нові інтерактивні проекти, проводити Інтернет-конференції
та вебінари, налагоджувати нові партнерські зв’язки для кращого
взаєморозуміння завдань української науки, популяризувати її досягнення
впроваджувати результати досліджень в електронному форматі, проводити
наукові міждисциплінарні квести, майстер-класи, навчати й удосконалювати
навички візуальної оповіді. Активізувалася робота по створенню безкоштовних
конференцій, курсів, лекцій, on-line-зустрічей, присвячених навчальним
предметам, що раніше викладалися безпосередньо в аудиторіях Вишів і шкіл.
З’явилося також багато пізнавально-розважальних трансляцій. Архіви
та бібліотеки продовжили оцифровку матеріалів фондів та впровадження
електронних ресурсів відкритого доступу.
Вдалим прикладом застосування інноваційних технологій з метою
повноцінного забезпечення студентів навчальним матеріалом в учбовому
процесі та адаптації до умов дистанційного навчання є діяльність Університету
культури. Так, 8 квітня 2021 р. на YouTube-каналі відбулася прем'єра нового
документального фільму режисера Олександра Ковша «Ректор. Нові часи»,
в якому розповідалося про те, як в умовах пандемії та економічної кризи
КНУКіМ вдалося створити «Міжнародний центр інноваційних технологій»,
а також низку творчих оn-line-лабораторій. Фактично був заснований
віртуальний університет. У картині також представлені новаторські ідеї,
серед яких наявні тренінги та майстер-класи провідних фахівців і успішних
особистостей [5].
Пандемія також стимулювала появу нових форм та методів у культурі
та мистецтві. Адже культурні та творчі напрями включають усі сектори,
діяльність які базуються на культурних цінностях або художніх вираженнях,
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та охоплюють загальний ланцюг створення вартості, що втілюють культурні,
художні або інші творчі вираження, а також функції освіти та управління [1].
Так, музеї активно впроваджують не тільки уже відзняті відео-екскурсії,
а й проведення їх у прямому ефірі, намагаючись залучити до діалогу
відвідувачів. Створюються і відео-розповіді як про наявні колекції, так і про
діяльність працівників музею «за лаштунками». Разом з тим, загальна
світова практика свідчить, що провідні музеї світу уже давно використовують
3-D тури та інші інноваційні формати. Українським же – поки що не вистачає
і технічного оснащення, і відповідних фахівців. Тому вони, як правило,
обмежуються викладенням у Internet уже відзнятих екскурсій. У свою чергу,
театри перейшли до відеотрансляції вистав on-line, читання п’єс, додаючи
доступ до записів попередніх років, створюючи on-line-афішу і т.ін.
Впроваджуються також проекти експериментальних вистав, що вирішують
питання: як і куди можна перенести стаціонарні постановки, щоб їх можна
було безпечно показувати і не втрачати театральності. Пропонуються
незвичайні локації: театр у зоопарку, театр в легкоатлетичному манежі,
театр у цирку, вистави просто неба, які дозволяють глядачам дотримуватися
соціальної дистанції [6]. У свою чергу, стрімінгові платформи для втримання,
а, по можливості й збільшення переглядів, застосовують ІТ-технології
та відкривають безкоштовний доступ до перегляду фільмів та інтерактивного
телебачення. Загалом 54% задіяних респондентів, у наведеному опитуванні,
відзначили, що зміни в організації роботи та бізнес-процесах будуть для них
актуальними і після завершення карантину [4].
Разом з тим, карантин проявив й інші проблеми. Життя в on-line вплинуло
на значне дистанціювання особистості від живого спілкування, від соціуму.
Існування перед монітором або телевізором спричинило те, що «людина
і техніка стали практично одним цілим, і одне без одного існувати не можуть.
Необхідні додаткові умови, зручності для процесу запису, зберігання,
відтворення інформації. Відбувається взаємний вплив, в якому, здається,
із зростанням технологічного рівня, людина своїми біологічними функціями
(можливостями) починає програвати, а, отже, якимись параметрами
й деградувати функціональністю пам’яті, фізичним станом [2].
Таким чином, переживаючи другий рік поспіль карантинних обмежень
різної інтенсивності, освітні, наукові та культурні заклади опинилися
в достатньо складних умовах існування. Суттєво зменшилася платоспроможність
населення, особливо це стосується оплати культурних та розважальних
заходів. Споживач став більш вимогливим, тому значно зросла конкуренція.
Разом з тим, криза стала стимулом для створення нових on-line проектів
та інновацій.
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МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ «ПЕДАГОГІКИ УСПІХУ» В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
Трансформація та оновлення системи освіти в Україні в умовах пандемії
орієнтує надавачів освітніх послуг на пошук нових форм і методів навчання,
розширюючи сфери освітньої діяльності на основі цифрових освітніх технологій.
Використання освітянських платформ та авторських сайтів у соціальних
мережах, персональних комп’ютерів, ґаджетів в освітньому процесі –
ефективний спосіб підвищення мотивації та індивідуалізації навчання,
розвитку творчих здібностей і створення благополучного емоційного фону,
перспектива розвитку дистанційної освіти. Використання у процесі навчання
нових медіазасобів допомагає розкрити природу створення творчої роботи
від задуму до втілення.
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Основою роботи відповідно до Закону «Про фахову передвищу освіту»
є модернізація практичної підготовки студентів фахового педагогічного
коледжу на основі різних типів проєктів та індивідуальних освітніх траєкторій,
студентоорієнтоване навчання, упровадження елементів дистанційного навчання
сучасного закладу освіти в контексті розбудови суспільства рівних можливостей
в Україні [1].
Перетворення, що відбуваються в сучасній Україні вимагають суттєвих
змін у парадигмі управління освітнім процесом. Формування майбутніх
педагогів Нової Української школи на основі пошуку здорового ділового
початку, що заслуговує похвали і заохочення – складова потенціалу успіху [2].
Питання успіху здебільшого опрацьоване у соціальній психології. Тож
визнано, що для результативного управління слід більше увагу викладачам
звертати на позитивні вчинки та заохочувати їх. Успішність як соціальна
властивість викликає соціальний оптимізм на основі затрачених зусиль
і прагнень та сприяє ефективному становленню та самоствердженню особистості
в соціумі.
Актуальність компетентного педагогічного управління дистанційною
освітою на основі внутрішньої співпраці учасників освітнього процесу очевидна,
за умови домінування в сучасній освітній ситуації умов для розвитку і вияву
успішних педагогів.
Успіх – переживання радості, задоволення результатом до якого
прагнуть, або перевершення його. На основі цього стану формуються нові,
більш сильні мотиви діяльності, змінюються рівні самооцінки, самоповаги
освітян. За умови стабільного успіху, як системоутворюючого чинника,
звільняється величезний потенціал особистості.
Розв’язання освітніх завдань – відповідальна справа. Це передбачає відверту
та рівноправну співпрацю на основі наявності вичерпної інформації при
розподілі доручень та моніторингу результативності освітніх досягнень
здобувачів освіти. Студенти на прикладі робіт митців та педагогів-художників,
що знаходять в мережі Інтернет, вчаться створювати власні електронні
продукти з метою підготовки до проведення уроків під час практики у школі:
текстові документи, таблиці, малюнки, діаграми, презентації, відеокліпи,
мультфільми; вчаться використовувати готові програмні продукти (енциклопедії,
навчальні та демонстраційні програми).
Прийняття ефективних рішень, цілеспрямоване організоване поєднання умов,
за яких створюється можливість досягти значних результатів як особистісного
зростання кожного, так і колективу в цілому – гарант результативної співпраці.
Це вимагає координації дій і співпраці всіх, хто може внести вклад
у спільну справу. Для оцінки досягнених результатів необхідний контроль,
що одночасно слугує інструментом інформації та допомоги. Справедливе
202

Інформаційні технології
в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

оцінювання – основа заохочення та критики, поєднання успішності
та неуспішності, відповідно до індивідуальних здібностей, що стимулює бажання
результативно працювати. Щотижневе визначення рейтингу пізнавальної
активності груп, ефективна мотивація до активної співпраці з викладачем
закладена за умови оцінювання за трансферно-накопичувальною системою.
Стимулювання та допомога – запорука успіху системи професійної підготовки
майбутніх фахівців у закладах фахової передвищої освіти. Здійснений успіх –
шлях до подальшого розвитку на основі розуміння, свободи, взаємоповаги,
співпраці.
Дидактичний інструментарій застосування дистанційних художньопедагогічних технологій ґрунтується на методах і прийомах порівняння –
встановлення спільних та відмінних рис між різними художніми явищами,
та аналогії – пошуку часткової схожості між ними за допомогою виявлення
й стимулювання образних асоціацій. Значну роль у мистецькій педагогіці
має стиль художнього спілкування.
Комунікативна функція мистецтва виявляється в різних видах спілкування:
діалог з митцем, діалог з образом твору, діалог культур, діалог особистісних
смислів у системі «студент – студент» або «викладач – студент», внутрішній
діалог (інтеріоризована дискусія). Розуміння образотворчого мистецтва –
це творчий процес співпереживання та інтерпретації, який носить активно
діалогічний характер. Отже, засоби образотворчого мистецтва унікальні,
бо ті завдання й проблеми, які вони можуть вирішувати, за певних умов, стають
провідними у освітньому процесі педагогічного фахового коледжу.
Таким чином, проблема дистанційного навчання може бути реалізована
у фаховому педагогічному коледжі на основі системного впровадження
головних принципів кооперованого керівництва з метою організації ефективної
самостійної практичної діяльності здобувачів освіти, а у перспективі – феномен
вмілого керування – це піклування, спрямування, мотивація підлеглих для
успішної реалізації встановлених цілей.
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ДИСТАНЦІЙНИЙ УРОК У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Взаємодія учнів початкових класів з учителем-класоводом – важливий
фактор впливу на процес навчання та виховання молодшого школяра. Крім
цього, навчання – це соціальна активність. Перебуваючи у школі, дитина
вчиться правильно будувати стосунки з однолітками й дорослими самостійно,
без участі рідних. Але життя вносить свої корективи і дистанційне навчання
стало однією з форм отримання освіти. Онлайн-навчання звужує можливість
навчатися разом, але професійна майстерність учителя може допомогти
учням подолати різні виклики нової шкільної реальності.
Дистанційна форма навчання передбачає наявність гаджетів (комп’ютера,
ноутбука, планшета, смартфона тощо) в усіх учасників освітнього процесу.
До того ж світ стає дедалі мобільнішим, освіта – більш індивідуалізованою
та гнучкою. Виникає необхідність того, щоб діти володіли інформаційнокомунікаційними технологіями.
Дистанційне навчання стало найдієвішим способом для вчителя
познайомитись із нестандартними й новаторськими методами роботи. Але
вчитель має знати чи досягає учень потрібного результату під час онлайннавчання.
Дитина має відчувати внутрішню потребу присутності на уроці. Адже
кожен учень по-своєму сприймає матеріал, що вивчається. Один добре
сприймає матеріал, коли вчитель щось розповідає наживо. Для іншого
краще, коли виступ вчителя є у записі. А для когось зручніше передивитись
презентацію.
У початковій школі як базову платформу для зв’язку з учнями зручно
використовувати Google Meet. Сервіс простий у використанні. Можна
скласти розклад наперед та закріпити єдине посилання до основних предметів,
які викладає вчитель. Учні знають, що ці уроки доступні за цим лінком
і не потрібно шукати щоразу новий. Вчителі-предметники створюють власні
посилання та підкріплюють їх біля назв предметів. Важливо, щоб вчителькласовод потурбувався про те, щоб платформа була єдина для учнів свого класу.
Так як молодші школярі мають низький рівень готовності до самостійної
роботи, допомогти вчителеві організувати дистанційне навчання для молодших
школярів можуть дорослі. З цією метою слід провести на платформі Zoom
онлайн-конференцію з батьками учнів, обговорити форми співпраці, щоб
204

Інформаційні технології
в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

ті завчасно перевіряли справність та рівень зарядки гаджета, щоб діти
самостійно чи разом з батьками слідкували за вмиканням та вимиканням
мікрофону, щоб під час уроку були закриті бідь-які ресурси, що не мають
стосунку до навчання.
Для учнів Нової української школи стало звичним розпочинати день
з ранкового кола. У дистанційному форматі також можна двічі-тричі
на тиждень проводити цю звичну для дітей вправу, коли кожен з дітей ділиться
враженнями від вихідних чи вчитель обирає іншу тему для обговорення [1].
Учні молодших класів сприймають навчання через гру (гейміфікація
навчання), тож вчитель продумує хід онлайн-уроку не лише з елементами
гри (Kahoot, Quizlet), а й обов’язково з комунікацією та співпрацею учнів
одне з одним. Основний навчальний матеріал можна подавати створюючи
презентації в Power Point, Canva та демонструвати коротенькі відео [2].
Найскладніший виклик для вчителя, який працює з учнями з використанням
технологій дистанційного навчання – це утримати увагу учнів. З цією метою
можна запропонувати онлайн-квач. На уроці, мають бути цікавинки, але не слід
перенавантажувати урок розвагами, адже тоді учень не сприйматиме цей
урок як процес навчання.
Для роботи з молодшими школярами підійде онлайн-дошка Lino. Учитель
має можливість змінювати фони і кольори дошки, робити їх яскравими, щоб
привернути увагу. На цю дошку вчитель завантажує власні файли та зображення
і виводить їх на екран.
За аналогією роботи з віртуальною дошкою, вчитель створює та використовує
навчальний сайт/блог. З цією метою користується хмарним сервісом Google
Сайти, в якості назви сайту, обирає назву класу, а для кожного предмета
створює окрему сторінку. Адресу сайту слід повідомити батькам учнів. Для
співпраці з батьками також можна використовувати електронну пошту.
Для учнів можна виставляти щотижня аватарки з зображенням тематики
тижня (1 клас) чи обирати героїв, у яких кожен з учнів буде «перевтілюватись».
Дитина, яка багато часу проводить біля екрана, має обов’язково рухатися.
Вчитель дозволяє учням самостійно обирати плейліст для фізкульхвилинок
(список композицій створено заздалегідь), а потім щодня вмикаємо певний
трек [3].
Існує думка, що працювати з учнями початкових класів дистанційно
значно складніше, ніж з більш дорослими школярами. Утім, усі навчальні
завдання можна розв’язати, якщо заручитися допомогою зручних онлайнсервісів.
У рамках змішаного навчання вчитель повинен стати для молодших
школярів не просто людиною, яка навчає, а вчить вчитися, обираючи при
цьому синхронний чи асинхронний режим взаємодій.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО
НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Під час пандемії все більше постає питання про організацію дистанційного
та змішаного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Пандемія
змушує змінювати методи організації освітнього процесу, шукати форми, методи
модернізації за рахунок інформаційно-комунікаційних технологій. У своєму
повідомленні ми хочемо поділитися досвідом, як організоване дистанційне
і змішане навчання у ліцеї «Престиж» м Києва.
Для організації дистанційного та змішаного навчання у ліцеї було обрано
безкоштовну платформу з корпоративними обліковими записами для G Suite
for Education. Основними перевагами використання даної платформи
є безкоштовність, простота використання, сучасний дизайн, відсутність
реклами, безпечність. Вагомим плюсом використання єдиної платформи
є те, що учні в одному місці мають доступ до всіх потрібних навчальних
матеріалів. Завдання розміщуються в Google Classroom. Це один із сервісів
Google, призначений для створення віртуальних класів. Classroom легко
інтегрується з іншими сервісами, які можна використовувати у навчальному
процесі. Он-лайн уроки проводяться за допомогою Google Meet. Важливим
є інформування усіх учасників освітнього процесу про теми, ресурс
проведення завдань та терміни виконання. Для організації дистанційного
та змішаного навчання було створено сайт за допомогою Google сайтів, доступ
до якого мають, як учні, так і їхні батьки, – для ознайомлення з темами
уроків, домашнім завданням та термінами виконання. Для кожного класу
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було створено сторінку електронного щоденника за допомогою Google
Таблиць, яка дуже схожа на сторінку звичайного учнівського щоденника.
Основні поля такої електронної таблиці: предмет, учитель, тема та зміст
уроку, ресурс, домашнє завдання, термін здачі. Вчителям, які викладають
у цьому класі, надано спільний доступ вчителів. Це дає можливість
викладачам вносити до щоденника всю необхідну інформацію. А учням,
в свою чергу, вчасно ознайомитися з темою, змістом та термінами виконання
визначених завдань та ресурсом, на якому буде розміщене завдання.
Дистанційне навчання може здійснюватися у двох режимах: синхронному
(всі учасники освітнього процесу одночасно перебувають у веб-середовищі)
чи асинхронному (освітній процес здійснюється за зручним для вчителів
та учнів графіком). Відмінністю між синхронним і асинхронним режимами
є миттєві повідомлення та негайний зворотний зв’язок. Асинхронний режим
не дає можливості такого типу взаємодії. Синхронний режим дозволяє
співпрацювати в режимі реального часу. Перевага синхронного режиму
в тому, що можна залучати учасників миттєво та у визначений час [1, 42].
Асинхронний режим може включати в себе різноманітні засоби інформації,
аудіо- та відеоуроки (але не обмежуватись ними). За допомогою асинхронного
режиму навчання учень/учениця може працювати у власному темпі та в зручний
для себе час [1, 44].
У електронному щоденнику кожен вчитель зазначає режим проведення
уроку – у асинхронному чи синхронному режимі. У синхронному режимі
обов’язково зазначається час проведення з дотриманням рекомендованого
санітарного регламенту:
− для учнів 5-7-х класів – не більш ніж 20 хвилин;
− для учнів 8-9-х класів – 20-25 хвилин;
− для учнів 10-11-х класів на 1-й годині занять – до 30 хвилин,
на 2-й годині занять – 20 хвилин [2, 17].
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МУЗИЧНИХ ЗВО
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Вступ. Глобальне поширення пандемії коронавірусної хвороби COVID-19
(SARS-CoV-2), яке розпочалося з грудня 2019 р. й триває досі, спричинило
масштабні світоглядні зміни та трансформацію попереднього життєвого
та соціального укладу. Значні новації відбулися і в ділянці організації
освітнього процесу. Задля уникнення безпосередніх, прямих контактів між
його учасниками, гостро актуальним стало впровадження дистанційної
форми навчання за допомогою інформаційних технологій.
Постановка проблеми. Починаючи з 12 березня 2020 р., в умовах карантину
навчальний процес у вітчизняних музичних закладах вищої освіти (ЗВО),
куди входять музичні академії, спеціалізовані факультети (чи інститути)
у складі педагогічних університетів тощо, був переведений на дистанційну
форму. У зв’язку з цим, перед його учасниками постало нагальне питання
вибору найбільш оптимальних та ефективних інформаційних технологій
і цифрових інструментів, з метою забезпечення якісних показників викладання
та навчання.
Виклад основного матеріалу. Вельми позитивно, що застосування новітніх
інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі музичних
ЗВО є дуже переспективним процесом та уможливлює «по-новому, комплексно
використовувати на уроках текстову, звукову, графічну та відеоінформаціюстворюється новий мультимедійний контент» [2, с. 5].
Як і в інших ЗВО, у музичних ЗВО, які готують фахівців у виконавській,
композиторській, музикознавчій та музично-педагогічній царинах, основними
видами навчальних занять є лекції, практичні, семінарські, індивідуальні
заняття, консультації тощо. Варто відзначити, що в професійних студіях
музикантів-виконавців – інструменталістів та співаків, пріоритетними
є індивідуальні заняття, причому, для їх проведення необхідна присутність
не лише діади («викладач – студент»), а й тріади учасників освітнього
процесу («викладач – концертмейстер – студент»). У фаховій реалізації
студій диригентів-симфоністів задіяний «квартет» учасників – педагог, два
концертмейстери та студент. Ця специфіка суттєво відрізняє музичні ЗВО від
інших інституцій.
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Перехід на дистанційне навчання в умовах пандемії значною мірою
виявився спонтанним та екстреним, учасники освітнього процесу обирали
найбільш оптимальні інформаційні технології навмання, часто, шляхом
проб та помилок. Як зазначив проф. С.О. Семеріков, з-поміж грона проблем
увиразнились і низька виробнича підготовка студентів та викладачів,
«відсутність надійної аутентифікації на контрольних заходах, перевантаження
документуванням освітнього процесу, комп’ютерна тривожність» [1, с. 6].
На початковому етапі перед досвідченими та юними музикантами постало
завдання вибору оптимальних ІТ технологій, ефективних онлайн-сервісів
та платформ, задля узгодженої організації зустрічей та чатів у мережі
Інтернет. Як і інших ділянках знань, найбільш затребуваним програмним
засобом для проведення відеочатів занять став ZOOM, декотрі педагоги
вибрали Messenger, Skype, Google Meet, Classroom чи Viber. Як засвідчили
реалії, у музичних ЗВО застосування сучасних інформаційних технологій
продемонструвало найбільш ефективні показники та високий коефіцієнт
корисної дії при проведенні лекційних та семінарських групових занять
з музично-теоретичних та музично-історичних дисциплін, організації наукових
конференцій, читань, вебінарів, на захисті дипломних та кандидатських робіт
в режимі онлайн тощо.
Підсумки карантину показали, що найбільше «каменів спотикань» зазнала
сфера проведення індивідуальних занять онлайн, при підготовці спеціалістів
виконавських спеціальностей, у яких залучена більша кількість учасників
навчального процесу. Причому, проблеми торкнулись не стільки технічного
забезпечення занять, скільки питань, пов’язаних із придатною акустикою
приміщень, якісним контролем звуковидобування учня зі сторони педагога,
симультанним накладанням інструментального чи вокального звучання
із фортепіанним супроводом концертмейстера. Реалії ж увиразнили кілька
слабких моментів, до яких можна віднести: слабкий сигнал покриття мережі
Інтернет, значна узалежненість Інтернет-трафіку від погодних та інших умов,
часто відсутність оптимальних акустичних умов для проведення занять
у помешканнях вихованців (не враховуючи реакцію зі сторони сусідів),
неспівпадання у хронометражі дій учасників освітнього процесу (співу
чи гри на певних інструментах у супроводі фортепіано).
Висновки. Перспективи застосування інформаційних технологій у музичних
ЗВО величезні та багатообіцяючі, позаяк «навчання на відстані» ставить
нові педагогічні виклики й челенджі, водночас, відкриваючи незвідані раніше
можливості та компетенції. Через стрімкий перехід на форму дистанційного
навчання в умовах карантину, практичний досвід цифрової трансформації
освітнього процесу й впровадження інформаційних технологій у навчальний
процес здобувався освітянами не поступово, а екстрено.
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Завдяки особливій специфіці проведення занять у музичних ЗВО, видається,
що використання тут інформаційних технологій потребує спеціальної підготовки
та коригування звукового потоку під час проведення зустрічей за участю діади,
тріади та квартету учасників навчального процесу. В подальшому, оптимальним
варіантом для музичних ЗВО видається поєднання методів змішаного навчання –
у випадку групових занять, навчання онлайн за допомогою сучасних
інформаційних технологій, та уроки офлайн, у традиційному форматі, – для
проведення фахових дисциплін для студентів виконавських спеціальностей.
Погоджуємося із твердженням Н. Попович, яка слушно зазначила,
що «підвищення якості ступеневої освіти має стати стратегічним національним
пріоритетом України, а впровадження інформаційно-комунікаційних технологій –
ключовим важелем розвитку інформаційного суспільства» [2, с. 2].
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ОСВІТА І КУЛЬТУРА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
У березні минулого року українці як і ввесь світ зіштовхнулися
з проблемою через пандемію коронавірусу, яка зачепила всі галузі суспільного
життя. У тому числі освіту та культуру. Спочатку все призупинилося
в очікуванні подальшого розвитку подій. Загалом людство не було готовим
до швидкого переходу на дистанційну форму навчання. Це було дуже складно
як в психологічному, так і з технічного погляду. А згодом, розуміючи,
що ситуація так скоро не вирішиться, керівні структури почали надавати
перші інструктажі та вказівки з рекомендаціями як діяти далі. Коли стало
зрозумілим, що карантин так швидко не закінчиться, суспільство почало
помалу оговтуватися та пристосовуватися до непростої ситуації.
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Школи, заклади профосвіти та вищі навчальні заклади активно почали
опановувати цифрові технології та переходити на дистанційне навчання
з використанням смартфонів, планшетів, ноутбуків і комп’ютерів.
З їх допомогою комунікація між вчителями, викладачами здійснювалася
через соціальні мережі та месенджери, зокрема Viber та Scype. Ці ресурси
використовувалися для обговорення нагальних питань, що виникали між
учасниками освітнього процесу, розсилки оголошень, завдань тощо [1].
А для розміщення завдань, їх перевірки почали застосовувати різноманітні
навчальні платформи, зокрема Moodle, Zoom, Google Classroom, Youtube тощо.
У цей час починають активно використовуватися платформи та ресурси для
самоосвіти: Prometheus, Coursera та інші. Для обміну файлами застосовують
електронну пошту та хмарні середовища.
Якщо говорити про сферу культури, то на початку пандемії всі театри,
філармонії, музеї, галереї призупинили свою діяльність, а згодом, найбільші
з них почали активно переходити в онлайн-формат. Перед фахівцями
креативної галузі країни постав нелегкий вибір ‒ змиритися з наслідками
цієї кризи та перекваліфікуватися чи використати її як поштовх до пошуку
нових рішень та стратегій. На щастя, більшість все ж за другий варіант [2].
Якщо говорити про великі світові музеї та галереї, то вони й до кризи мали
свої сайти, через які можна було здійснити безплатну екскурсію
й ознайомитися з їх кращими експонатами. Тепер ця робота почала стрімко
розширюватися і приймати нові форми. Твори мистецтва почали ще активніше
оцифровувати й таким чином викладати в мережу, де вони стали доступними
для глядача. Окрім того, музеї та галерейні простори розширили освітню
складову, оскільки онлайн оглядова кімната може містити безліч додаткових
матеріалів про твір або художника: відео, фотографії, історичний контекст,
рецензії та тлумачення тощо [3].
Щодо роботи театрів, то окремі з них також перейшли на онлайнтрансляції та почали демонструвати концерти, театральні постановки
й програми. Зараз транслюються повні записи вибраних концертів. Відомі
на увесь світ театри та оркестри, великі зірки можуть дозволити собі
викладати в безплатний доступ свої спектаклі, концерти, пісні.
Зрозуміло, що дистанційне навчання та проведення культурних заходів
онлайн не зможуть замінити живого спілкування. Сьогодні ми ще не можемо
сказати яке місце займуть віртуальні проєкти після кризи, але вже зрозуміло
що проблеми підштовхнули сфери освіти та культури до розвитку і пошуку
нових рішень, які однозначно знайдуть застосування у майбутньому.
Ми віднеслися до змін як до можливості отримати унікальний досвід, запустили
нові культурні проєкти, а у старих розширили географію учасників.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТИ
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
За умови необхідності переходу навчальних закладів під час пандемії
на онлайн навчання особливої уваги потребує цифровізація освіти,
що передбачає внесення змін в основні процеси: розробка стратегії
цифровізації освітніх ресурсів, відповідна трансформація вишу, розробка
та освоєння цифрового освітнього середовища усіма учасниками освітнього
процесу (викладач, студент, методист, керівник, адміністратор тощо).
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При цифровій трансформації навчання необхідним є опанування нових
методів, засобів, інструментів навчання, зміна власної мотивації до електронного
навчання як зі сторони того, хто викладає конкретні курси, так і зі сторони
того, хто отримує знання. Рівень сформованості цифрової компетентності
викладача й рівень цифрової компетентності студента – дві основні складові
цифрової трансформації вишу.
Існуюча практика оцінювання студентів містить істотний елемент випадку,
тому особливої актуальності набуває проблема розробки та впровадження
нових форм і видів контролю навчальної діяльності та заохочення студентів
до нестандартних форм отримання знань.
В умовах пандемії під час дистанційного навчання відбувається перехід
до оцінювання студентів за допомогою тестів замість співбесіди. Результати
оцінюються в змішаному форматі: в синхронному форматі під час онлайн
зустрічей та в поєднанні з асинхронним форматом, студент пізніше завантажує
роботу для оцінювання в електронні навчальні курси. При дистанційному
навчанні педагог на перевірку робіт витрачає значно більше часу.
Розширюються компетентності, якими повинні в більшому обсязі володіти
викладачі для ефективної організації дистанційного навчання та здійснення
оцінювання студентів: комунікація, цифрова грамотність, організація командної
роботи, тайм-менеджмент, інноваційність, здатність до самовдосконалення.
Під час організації дистанційного навчання використовуються різнопланові
інструменти: тести з питаннями закритого та відкритого типу, онлайн зустрічі,
форуми (в тому числі форум в LMS Moodle), чати (в тому числі Чат в LMS
Moodle), робота зі спільними документами, презентаціями, таблицями,
електронна пошта, ресурси системи LMS Moodle (завдання, глосарій, семінар),
Wiki-ресурси, карти знань, інструменти гейміфікації (LearningApps).
В умовах дистанційного навчання розширились можливості використання
інструментів формувального оцінювання: рубрикатори, запитання, які
спрямовують навчання, рефлексія, опитувальники зі зворотнім зв’язком,
портфоліо студента. Такий підхід надає нові можливості студентам, вони
аналізують роботи інших, визначають типові помилки, знаходять ідеї щодо
покращення власних робіт, краще засвоюють навчальний матеріал.
Всі ці показники мотивують студентів до спільної роботи, що є надважливим
фактором в умовах дистанційного навчання для формування навичок мислення,
аналізу та самоосвіти.
В умовах пандемії значна увага приділяється питанням організації роботи
студентів та опису критеріїв оцінювання. Ця робота вимагає значної кількості
часу для викладача для підбору відповідних цифрових інструментів.
В процесі реалізації формувального оцінювання студенти оцінюють один
одного.
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Цікавим аспектом в умовах дистанційного навчання стало виконання
практичних завдань студентами, які пов’язані з дослідженням найактуальніших
питань сьогодення, впливу COVID-19 на формування індивідуальної траєкторії.
Як приклад наведемо роботу студента ІІ курсу спеціальності «Менеджмент»
Київського університету імені Бориса Грінченко, виконану за допомогою
сучасних цифрових інструментів статичної інфографіки.

Рис.1. Дослідження студента на тему «Вплив карантину на особисте життя»
з використанням інструментів інфографіки.
Використано онлайн сервіси Easel.ly, Piktochart, інтелектуальні інформаційні
ресурси у вигляді ментальної карти (тобто карти розуму) MindMeister,
Mindomo, MindMup, Bubbl.us.
В дослідженні особливу увагу було виділено етапам формування життєвих
цінностей під час пандемії, зміні робочого часу студента, навичкам,
що сформувались у нових умовах, новим інтересам.
Дані актуальні дослідницькі творчі роботи сприяли процесам мотивації
студентства до оволодіння новими цифровими інструментами, стимулювали
кожного студента до створення сайту - портфоліо з власними доробками,
дослідженнями та результативними роботами, активізували засвоєння
навчального матеріалу.
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ОСВІТНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

У сучасних умовах здійснення докорінного реформування системи освіти
є об’єктивною потребою, яка відповідає викликам українського суспільства,
зважаючи на потребу працювати в умовах пандемії. Проте цьому заважає
недосконалість підходів до реформування та реалізації у цьому контексті
управлінських функцій держави. Адже умовою успішності реформування
є не лише державне розуміння важливості освітніх змін в умовах, що складися,
але й дотримання цивілізованого шляху їх організації. Реформаторські дії
повинні підпорядковуватися загальній меті – процвітанню суспільства. Щодо
цілей освітніх перетворень, то вони випливають із загальної парадигми
освіти та відповідної ідеології.
Результатом реформи має бути всеосяжна трансформація освітнього
сектору, а освіта має перетворитися на систему, здатну на саморегуляцію –
відповідно до викликів суспільного розвитку, що постійно змінюються.
Освіта повинна стати ефективним важелем економіки знань та інноваційним
середовищем, в якому учні і студенти набуватимуть навичок і вмінь самостійно
опановувати знання в умовах дистанційного навчання та застосовувати
їх у практичній діяльності. Освіта має продукувати індивідів, здатних
забезпечити прискорене економічне зростання і культурний розвиток
країни, свідомих, суспільно активних громадян, конкурентоспроможних
на європейському і світових ринках праці і поряд із цим гарантувати
забезпечення високих соціальних стандартів.
Треба сказати, що в Україні в освітній сфері за час карантину було
запроваджено різноманітні програми та проекти, ефективна діяльність яких
може реалізуватись на залученні нового інструментарію. Зрозуміло, що освіта
є фундаментом, який покладений в основу української державності. Тому
основними напрямами реформування в умовах пандемії мають стати
модернізація освіти, рівень якості надання освітніх послуг, відповідність
освіти сучасним викликам, конкурентність освіти тощо
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В управлінні освітою потрібні ґрунтовні зміни на основі нових підходів,
які би, в свою чергу, враховували українськи традиції та потребу формування
нової концепції управління, яка би долала недоліки існуючої та враховувала
всі напрями освітнього розвитку. Реалізація єдиних для всієї освітньої
сфери завдань має здійснюватися різними шляхами – через розмаїття
освітніх інституцій, форм і методів навчання, запровадження сучасного
менеджменту, а також застосування цифрових технологій [1]. Тому Україні
важливо виробити цілісну, дієву, науково обґрунтовану концепцію розвитку
освіти, яка повинна відповідати вимогам сьогодення, адже її відсутність
в освітній сфері є істотним дестабілізуючим чинником.
У напрямі реформування системи державного управління освітою
в Україні найбільш доцільним можна вважати неперервне удосконалення
освітньої системи, тобто впровадження еволюційних, “дозованих” змін
(й відмовитися від “навздогінної” стратегії). Оскільки вітчизняна освітня
політика спрямована на модернізацію освіти (або модернізаційну реформу),
то концепція модернізації повинна мати цілісний характер, охоплювати
навчальні програми, організацію, методи й засоби навчально-виховного
процесу, пов’язані зі шкільною структурою, а також – варіативний
та перспективний проекти освітніх змін. Орієнтація на такий шлях оновлення
та розвитку системи освіти є одним із найважливіших завдань України.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ІППО В УМОВАХ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Щороку людство невпинно розвивається, посилюючи свій потенціал. Досвід
2020 року в умовах пандемії COVID-19 став надзвичайним і відкрив ресурси
для переосмислення в усіх сферах суспільного життя. Із запровадженням
карантину в Україні виші прийняли складний виклик – забезпечити
опосередковану взаємодію викладачів і студентів під час організації навчального
процесу в дистанційному режимі.
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Як це часто буває, новий виклик для когось став не підйомною ношею,
а для когось - можливістю для розвитку. Як результат, це стало, з одного
боку, стимулом для впровадження інноваційних технологій, а з іншого –
індикатором основних проблем і недоліків в сучасній освіті. Готовність до цього
процесу була різна, виникли суто технічні проблеми – відсутність Інтернету,
комп’ютерів, навчальних матеріалів у мережі. А головне, неготовність
викладачів до дистанційного навчання [2].
Дистанційне навчання – одна із форм навчання, яка виникла
й удосконалювалася разом із розвитком інтернет-технологій, і на сьогодні
має чіткі характерні ознаки, принципи і певні методичні напрацювання.
Дотепер дистанційне навчання було камерною формою, зазвичай, для дорослих
людей або учнів, які прагнули поліпшити та поглибити свої знання, вміння
у певній галузі. Методика проведення дистанційних занять знаходиться
у процесі становлення, а принципи дистанційного навчання та його особливості
стали серйозними викликами для системи освіти в цілому.
Виклик перший – умотивованість учнів. Класичне дистанційне навчання
апріорі передбачає наявність усвідомленої мотивації у тих, хто навчається,
тому що постійний контроль із боку педагогів неможливий. Умотивованість
учнів сучасної школи є однією з основних освітніх проблем, і за умов
віддаленого навчання набуває ще більшої гостроти.
Виклик другий – здатність учнів до самоосвіти. Дистанційне навчання
передбачає, що більшість навчального матеріалу школярі опановують
самостійно. Але в учнів початкової школи навички самостійної навчальної
роботи (уміння вчитися) майже не сформовані, в учнів 5–7 класів такі
навички є ще слабкими. Проблема для вчителя – як організувати самостійну
роботу учнів – під час карантину стає проблемою для батьків: як навчити
самостійності та як цю роботу проконтролювати.
Виклик третій – комунікація в процесі навчання. За умов традиційного
очного навчання відбувається постійна вербальна й невербальна комунікація
між учителем і учнями, учнів поміж собою. Під час дистанційного навчання
соціальна комунікація різко зменшується, її невербальна частина майже
зникає. А це негативно впливає на формування важливих соціальних
комунікативних та кооперативних умінь школярів.
Четвертий виклик – це індивідуалізація навчання, що є однією з головних
переваг і принципів дистанційного навчання, тобто можливість для кожного
учня самостійно обирати темп навчання, час проведення занять і виконання
завдань тощо. В умовах масової школи, коли кожний учитель працює
з 5–6 класами, а в кожного учня від 11 до 18 предметів, індивідуалізація
неможлива як для вчителя, так і для учня, навіть організаційно.
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Виклик п’ятий – сформованість певного рівня умінь щодо використання
цифрових технологій. Сучасні учні, навіть учні початкової школи, швидко
опановують електронні 7 засоби навчання. Для вчителів ця проблема
ускладнюється тим, що їм потрібно не просто опанувати новий засіб, а й змінити
власну відпрацьовану роками методику навчання, знайти та застосувати
нові методи і форми так, щоб досягти обов’язкових результатів навчання.
Шостий виклик – це необхідність ідентифікації учнів. Дистанційне навчання
надає більше можливостей для фальсифікації результатів (виконання завдань
іншою людиною). В умовах класичного дистанційного навчання ця проблема
вирішується за умов високої мотивації учня – ті, хто вчаться дистанційно,
хочуть насамперед отримати нові знання та вміння, а вже потім – певну оцінку.
У традиційній школі оцінка залишається основним стимулом до навчання
і тому ризик несамостійного виконання домашніх завдань і контрольних
робіт значно збільшується.
Виклик сьомий – визначення чіткого регламенту часу на проведення онлайнуроків і самостійної роботи школярів. Під час очного навчання є тижневий
розклад занять та кількість домашніх завдань, обмежена відповідно до віку
учня. Однак у пандемію вчителі та учні витрачали набагато більше часу для
навчальної роботи.
І останній виклик – це відсутність єдиної уніфікованої електронної
платформи для навчання. Адже в процесі дистанційного навчання вчитель
може використовувати різноманітні онлайн-сервіси, які він опанував. Але
учню доведеться створювати облікові записи в цих сервісах та опановувати
кожний, що лише ускладнює навчання та зміщує фокус зі змісту предмета
на застосування цифрових технологій [3].
Після тимчасової розгубленості всім довелось прийняти цей виклик
та швидко адаптуватись до нових реалій, але питання розвитку дистанційної
освіти набуло неабиякої актуальності.
Післядипломна педагогічна освіта, являючи собою різноманітну за формами
систему професійного та особистісного розвитку педагогів, здатна гнучко
реагувати на соціально-економічну ситуацію в країні, враховувати суспільні
запити та освітні потреби педагогів, серед яких особливо актуальними
є використання ресурсів інформаційних технологій та дистанційних форм
навчання.
Для педагогів, слухачів курсів підвищення кваліфікації КЗ Сумський
ОІППО, дистанційне навчання доступне протягом 8 років (з 2007 року)
та здійснюється на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційнокомунікаційних технологій, коли за опосередкованої взаємодії віддалених
один від одного учасників навчання (викладача та слухача) у спеціалізованому
середовищі відбувається індивідуалізований процес передачі та засвоєння
знань, способів пізнавальної діяльності.
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У відповідь на світовий виклик, зумовлений поширенням коронавірусу,
адміністрацією інституту проаналізовані способи навчання педагогів
дистанційно під час карантину, виконання освітніх програм підготовки магістрів
та програм підвищення кваліфікації шляхом ущільнення графіку освітнього
процесу, а також виконання працівниками організаційно-педагогічної,
методичної, наукової роботи.
Враховуючи висновки та рекомендації експертів стосовно можливостей
і специфіки використання для вчителів різних сервісів дистанційного навчання,
зокрема, Microsoft Teams, Google Classroom, Cisco Webex, Zoom, Class Dojo,
Classtime та інших, для забезпечення безперервної освіти педагогів Сумщини
під час карантину було прийнято рішення створити онлайн-аудиторії, які
об’єднають онлайн-зустрічі, виконання завдань офлайн, обмін файлами
та можливості відео- та аудіо-комунікації на єдиній платформі Microsoft
Teams, доступній на мобільному пристрої, планшеті, ПК чи у браузері.
У ході навчання стало зрозумілим, що цей інструмент дозволить об’єднати
навчальні матеріали для реалізації освітніх програм курсів підвищення
кваліфікації, магістерських програм, завдання для слухачів і студентів у різних
форматах, оцінки (за потреби), оголошення тощо. Microsoft Teams – центр
для командної роботи, який інтегруватиме користувачів, вміст і засоби,
необхідні команді для забезпечення ефективної освітньої діяльності. Застосунок
об'єднає все в спільному освітньому середовищі, яке містить чат для нарад,
файлообмінник та корпоративні програми.
Взаємодія всіх учасників освітнього процесу – один з найважливіших
факторів успішного функціонування будь-якої шкільної спільноти. В умовах
дистанційного навчання, коли вчителі й учні не можуть бути поруч, взаємодія
між усіма учасниками освітнього процесу: адміністрацією школи, вчителями,
учнями і батьками – набуває особливої важливості.
Зацікавленість освітян у цій темі зумовлена не тільки її актуальністю
сьогодні, а й важливістю розуміння того, які зміни чекають на освіту та всіх
учасників освітнього процесу вже завтра. А головне, бажанням знайти відповідь
на питання – чи залишимо ми освіту такою як вона була, але з використанням
дистанційних технологій, або чи зможемо ми змінити підходи до освітнього
процесу та зробити освіту якісно іншою.
Сьогодні кожному педагогу важливо усвідомити завдання підготувати
не учнів-формалістів, які здатні лише відтворювати набуті в процесі навчання
знання, але таких, що вміють творчо мислити, зіставляти та аналізувати факти,
аргументовано захищати власну точку зору. Вони повинні мати достатню
теоретичну підготовку, яку б уміли реалізувати на практиці в житті та для
подальшого навчання. Для розкриття творчих можливостей учнів, задоволення
їх особистих та суспільних інтересів, учителю необхідно володіти методиками,
які стимулюють конструктивно-критичне мислення, розвивають творчі здібності
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учнів. Досягнути цих завдань можливо тільки за умови інноваційного, творчого
підходу до процесу навчання. «Сьогодні змінюється підхід до вчителя: проста
передача знань вже не є цінністю, важливо розвивати всі можливості
і схильності дитини… Ми не знаємо, що саме через 20 років дасть результат,
тому необхідно дати можливість дитині керувати своїми талантами, вкласти
в його інструментарій якомога більше понять, навичок, умінь. Стів Джобс
винайшов такий геніальний предмет як Айпад завдяки тому, що він був
сильний і як інженер, і як дизайнер. Людина має таланти з абсолютно різних
областей. І якби ми його традиційно пустили за системою освіти математичної
школи, не даючи підживлення його іншим талантам, то, напевно, Айпад
навряд чи був би винайдений» [4].
Ключовим є розуміння того, навіщо нам така система потрібна взагалі.
Якщо це рятувальний круг на випадок карантину або інших надзвичайних
ситуацій у майбутньому, такий варіант організації якісного навчання потрібен.
Майбутнє – за змішаним навчанням, яке дуже легко перемикати в різні
режими: збільшувати чи зменшувати офлайн- або онлайн- компоненти, обирати
різні організаційні моделі та стратегії відповідно до можливостей, потреб
і викликів. Викладачам потрібна як емоційна підтримка, так і забезпечення
інтернетом та технікою.
Хороший інтернет – маст-хев. Технічне забезпечення учнів є не менш
важливим. Вважаємо, що можна було б створити спільноту серед усіх бажаючих
викладачів і проаналізувати реально працюючі кейси.
Ще один важливий момент – це навчання та підготовка викладачів, яка
має здійснюватися відповідно до потреб і за індивідуальними навчальними
траєкторіями" [1].
Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій,
комунікувати зі слухачами на відстані, надихати та мотивувати їх до навчання,
допомагати – це ті навички, якими тепер на додаток мають володіти сучасні
викладачі.
Немає сумнівів, що цей досвід усім нам ще знадобиться, адже карантини
через спалахи сезонного грипу трапляються щороку. До того ж світ стає
дедалі мобільнішим, освіта – дедалі більш індивідуалізованою та гнучкою;
отже, щодня виникають нові й нові причини для того, щоб певні діти
певний час навчалися дистанційно.
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СТАН СИСТЕМИ ОСВІТИ ТА ЇЇ РОЗВИТОК В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
Право на освіту – одне із основних прав людини. Воно реалізується
переважно через державні та комунальні заклади освіти. Високий рівень
освіченості людини сприяє швидкому пошуку роботи, отриманню належних
умов праці та високої заробітної плати. Освічені люди беруть активну участь
у суспільному та політичному житті. Отже, недарма освітній процес став одним
із важливих питань, яке поставила перед нами пандемія. Дослідження проблеми
стану освіти в умовах пандемії – є безумовно актуальним та доцільним.
Навесні 2020 року всі навчальні заклади України були змушені перейти
на дистанційну форму навчання, через складну епідеміологічну ситуацію
у світі. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів (КМУ) № 211 від
11 березня 2020 року, на всій території країни впроваджувався карантин,
і здобувачам освіти заборонили відвідувати заклади освіти всіх рівнів.
У результаті, пандемія призвела до значних змін у системі освіти.
Дистанційне навчання стало викликом та серйозним випробуванням для
всіх учасників освітнього процесу – освітян, учителів, учнів та їхніх батьків.
Дистанційне навчання – це форма навчання з використанням комп'ютерних
та телекомунікаційних технологій, що забезпечує інтерактивну взаємодію
вчителів та учнів на різних етапах дослідження [1].
Якщо розглянути особливості дистанційної освіти з погляду комунікацій
між вчителем/викладачем та учнем/студентом, то можна визначити такі
її характерні риси:
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−

самоосвіта як основа дистанційного навчання, що передбачає
самомотивацію учня/студента щодо власного навчання, а також певний
рівень самоорганізації особистості;
− спілкування вчителя/викладача і слухача за принципом «один до одного»,
що відповідає за формою і змістом індивідуальній консультації;
− спілкування і взаємодія «один до одного» не виключає взаємодії
«одного до багатьох», оскільки вчитель/викладач, відповідно до заздалегідь
складеного графіка, працює відразу з безліччю учнів/студентів;
− взаємодія «багатьох до багатьох» означає, що можливе одночасне
спілкування безлічі учнів/студентів, які обмінюються між собою досвідом
і враженнями [10, с. 85-89].
Серед найперших змін системи освіти в умовах пандемії можна виділити
такі: учням, які у 2020 році завершили здобуття початкової та базової середньої
освіти, замість ДПА зарахували середні бали з відповідних предметів;
випускники 11 класів, котрі планували вступати до вищих навчальних закладів,
складали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) і за бажання могли зарахувати
бали ЗНО як бали ДПА з відповідних предметів або також отримати
в атестат середній бал на основі річних оцінок. Таким чином, у 2020 році ЗНО
складали лише ті, хто використовував його для вступу до закладів вищої
освіти. Стосовно процедури проведення, то основна сесія ЗНО пройшла
практично без змін, якщо не рахувати вимог соціального дистанціювання
(відстань між учасниками не менше 1,2 м), використання антисептиків
і засобів індивідуального захисту [5].
Новий навчальний рік розпочався також зі змін. У цей час залежно від ряду
показників (динаміки кількості хворих, кількості місць у лікарнях тощо) кожній
адміністративно-територіальній одиниці було вирішено присвоювати один
із 4 статусів. За цими статусами визначався ступінь карантинних обмежень.
Приймати рішення щодо того, чи певний навчальний заклад переходить
на дистанційне навчання доручалося місцевій владі. Організацію та форму
дистанційного навчання визначала педагогічна рада школи [3].
У містах, де рівень захворюваності був низький, тобто в зеленій зоні, –
навчання відбувалось у закладах освіти практично без змін. Учасники
навчального процесу повинні були дотримуватися загальних санітарних
рекомендацій щодо дезінфекції, а також провітрювати приміщення, мити
руки, організовувати навчання з уникненням скупчення людей. Під час уроків
діти і вчителі не повинні носити маски, натомість батькам заборонено
заходити до приміщення шкіл і садків. Якщо статус змінювався на жовтий
чи помаранчевий, рекомендувалося такі предмети, як мистецтво чи фізкультура
проводити дистанційно, щоб зменшити кількість часу, який діти проводять
у школі. Але якщо рівень захворюваності досягав червоного рівня, навчання
повністю переводилося в дистанційну форму.
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У закладах професійно-технічної освіти та вищих навчальних закладах
заняття також проводилися дистанційно, якщо рівень захворюваності у цих
містах досягав статусу «червоної зони». У помаранчевій зоні дозволялася
змішана форма навчання та асинхронний розклад. Могли організовуватися
заняття у групах не більше 20 осіб [9].
Дистанційним навчанням передбачено існування двох режимів –
синхронного та асинхронного. Синхронний режим передбачає взаємодію
між суб'єктами дистанційного навчання, під час якої учасники одночасно
перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються
за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції. Інакше кажучи, це проведення
уроку в режимі реального часу в обраному цифровому середовищі. Одночасно
присутні вчитель та учні класу, і спілкуються вони приблизно так,
як це відбувається на звичайному уроці. Асинхронний режим – взаємодія
між суб'єктами дистанційного навчання, за якої учасники взаємодіють між
собою із затримкою в часі, застосовуючи при цьому інтерактивні освітні
платформи, електронну пошту, форуми, соціальні мережі тощо. Можна сказати,
що це режим більш самостійного навчання, яке, водночас, підтримується
вчителем з використанням відповідних цифрових інструментів [4].
Дистанційна форма навчання в Україні характеризується і значним
розмаїттям платформ, які обрали освітяни для викладання. Учителі проводили
уроки на платформі Zoom, Google Meet, працювали з додатком Google
Classroom, що дозволяє спростити організаційні аспекти навчання. На своїх
уроках вони залучали відомий усім електронний засіб навчання – презентацію,
адже саме вона забезпечує наочність, ефективність сприйняття і засвоєння
навчального матеріалу, інтерактивність та простий доступ. Без презентації
майже неможливо уявити дистанційне навчання. Дехто почав записувати
і завантажувати на диск короткі відеопояснення до уроків у звичному для
учнів форматі, до яких вони могли ставити конкретні запитання. Поширеною
практикою стали голосові повідомлення. Викладачі активно працювали в Zoom
та на навчальній платформі Moodle.
Технологія Moodle базується на модульному підході, а саме широкому
застосуванні сучасних інформаційних технологій та характеризується тим,
що у ній використовуються:
1) глосарне навчання: система заучування фактів і понять, що входять
у професійні словники;
2) оглядове навчання: побудоване на використанні оглядових лекцій,
допомагає студенту створити цілісну картину галузі знань та діяльності,
що вивчається;
3) алгоритмічне засвоєння знань: навчання, побудоване на засвоєнні
алгоритмів професійних умінь;
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4) розвиваючий тренінг: спонукає студента до самостійного пошуку
інформації, її творчого осмислення та самостійних дій у постійно змінних
умовах;
5) контроль знань: поточний, модульний і підсумковий [6, с. 133-139].
Хоч і дистанційно, але лекції, практичні семінари, навчальні практики,
іспити та заліки відбувалися за розкладом.
Варто зазначити, що через брак попереднього досвіду дистанційного
навчання виникла ціла низка освітніх проблем. Насамперед, брак у вчителя
та викладача попереднього досвіду дистанційного навчання. Велика кількість
освітян раніше у своїй педагогічній діяльності не використовували технології
дистанційного навчання. Не менш важливим є й те, що відразу не було
розроблено жодних рекомендацій щодо організації занять в умовах
дистанційного навчання.
Серед освітніх проблем можна виділити й таку, як брак універсального
доступу до Інтернету та обладнання, необхідного для навчання. Ця проблема
стосується як вчителів, так і учнів. Більшість учасників навчального процесу або
взагалі не мали необхідного обладнання вдома, або мали Інтернет з низькою
швидкістю. Багато дітей використовували для дистанційного навчання
смартфони, на яких не всі завдання, запропоновані вчителем, можливо було
виконати [7, с. 182-188].
Значним упущенням у системі освіти було й те, що велика частина
навчального матеріалу була залишена на самостійне опрацювання. У багатьох
навчальних закладах дистанційне навчання відбувалося лише у вигляді
надсилання матеріалу для самостійного опрацювання з підручника, тести
для перевірки знань та оцінювання результатів без обговорення, зворотного
зв’язку та пояснень. Та варто зазначити, що надсилання вчителями
чи викладачами через Viber чи Messenger тем та завдань для опрацювання –
це самостійне навчання, а не дистанційне [8, с. 177-182].
Незважаючи на труднощі, з якими стикалися учасники освітнього процесу,
в умовах пандемії, уряд України продовжив роботу над реалізацією реформи
«Нова українська школа»: затверджено новий Держстандарт базової середньої
освіти, на основі якого вже розпочато розробку типових освітніх програм.
Спільно з міжнародними партнерами розроблено курси, за допомогою яких
вчителі можуть розвинути вміння навчати дистанційно. Також було ухвалено
нове Положення про дистанційне навчання, яке мало би забезпечити якісну
освіту в умовах карантинних обмежень [2].
Таким чином, перехід на дистанційну форму навчання під час пандемії
має значний вплив на стан освіти, її розвиток та на освітні результати. Кожен
учитель, отримавши педагогічну свободу у виборі методів, використовував
найзручніші для себе онлайн-інструменти, попередньо переконавшись,
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що більшість учнів також має до них доступ. Дистанційний формат уособлює
в собі наявність елементів очного навчання: групові дискусії, обговорення
важливих питань. Але щоб забезпечити повноцінний навчальний процес,
за винятком технічних інструментів, учитель повинен мати низку професійних
та особистих навичок, які б змогли зацікавити учнів та втримати їхню увагу
на навчальному процесі якомога довше. Організація якісного навчання
з використанням цифрових технологій, комунікація з учнями на відстані,
мотивація їх до навчання, допомога батькам – це ті компетентності, якими
тепер має володіти кожен учитель.
Здобувачам вищої освіти дистанційне навчання дає доступ до нетрадиційних
джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, дає абсолютно
нові можливості для творчого самовираження, знаходження та закріплення
різних професійних навичок, а викладачам, у свою чергу, дозволяє реалізувати
абсолютно нові форми і методи навчання. Розвиток дистанційного навчання
буде продовжуватися і вдосконалюватися із розвитком інтернет-технологій
і вдосконалення методів дистанційного навчання.
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ГНУЧКА СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
Вища освіта швидко розвивається у всьому світі. Глобальна кількість
студентів у вищих навчальних закладах зросла більш ніж удвічі менш ніж
за два десятиліття [1]. Це призвело до надзвичайно різноманітного сектору
вищих навчальних закладів, освітніх програм та режимів навчання, більшій
різноманітності студентів й здобувачів, які входять до системи. Однак
вища освіта також стає дедалі фрагментованішою, що відображається
у багаторівневому управлінні, диверсифікованому фінансуванні та зростаючій
автономії вищих навчальних закладів. У цьому контексті створення чітко
сформульованих та гнучких підходів до навчання, здатних задовольнити
різноманітні навчальні потреби, є проблемою у багатьох системах вищої
освіти.
Закриття вищих навчальних закладів через covid-19 вимагає більш гнучких
підходів до організації освітнього процесу [2], які б краще реагували
на зростаючі ризики та виклики. Довготривала криза в умовах пандемії
covid-19 показала важливість прийняття стратегії «Освіта 2030» (Education
2030 Agenda and SDGs) [1], яка спирається на політику й тенденції,
результати досліджень, практичні приклади, що стосуються розвитку освіти
в сучасних умовах, потенціал і можливості використання електронних ресурсів,
проблеми та перспективи в галузі забезпечення якості освіти. Політика
студоцентризму спрямована на необхідність з боку навчальних закладів
дозволяти студентам вибирати темп (інтенсивність), місце та спосіб проведення
занять. Також посилюється роль концепції «навчання впродовж життя».
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Результати дослідження гнучкого навчання [3] дозволило встановити
переваги підтримки гнучких підходів у вищій освіті через національну
систему кваліфікацій та забезпечення якості. Сучасні розробки призводять
до виникнення більш гнучких навчальних підходів та освітніх пропозицій
поза традиційною кваліфікацією. Як зазначається ЮНЕСКО (2015): «Точки
входу та точки виходу для будь-якого віку та всіх рівнів освіти, зміцнення
зв’язків між формальними та неформальними структурами, а також визнання,
підтвердження та акредитація знань, умінь і навичок, набутих завдяки
неформальній та неформальній освіті» [1]. Що має бути покладено в основу
розвитку гнучкої вищої освіти в сучасних умовах і викликах.
Зокрема, на сьогодні перешкодами для розвитку гнучкої системи вищої
освіти виступають [3]:
1) Системні фактори в цілому: слабка політика розвитку гнучкого
навчання, адміністративна фрагментація, яка не дозволяє злагоджено розвивати
систему вищої освіти; інституційна автономія, що в свою чергу, обмежує
здатність держави керувати змінами та впроваджувати ефективну і швидку
політику; конкуренція і змагання між навчальними закладами послаблюють
співпрацю між ними.
2) Інституційні фактори: відмінності між вищими навчальними закладами
у забезпеченості ресурсами, навчальними програмами, підходами до викладання
та оцінювання; інституційна культура, націленість на престижність й відсутність
взаємної довіри між інституціями; недостатньо ефективне управління
та інформаційне забезпечення прийняття рішень; інституційна культура,
консерватизм і прагнення зберегти статус; а також відсутність інформації
та настанов для підтримки тих, хто навчається, у процесі їхнього переходу
до вищої освіти і розвитку.
Цілеспрямовані заходи, що сприяють гнучким навчальним підходам,
включають альтернативні шляхи вступу до вищої освіти, можливості трансферу
між навчальними закладами та гнучкі навчальні програми, крім альтернативних
способів навчання (тобто домовленості за сумісництвом, охоплення навчальних
програм). Незважаючи на те, що дослідження показують, що в багатьох країнах
вже існують ініціативи щодо підвищення гнучкого навчання у вищій освіті,
на практиці необхідний більш цілісний і систематичний підхід, щоб забезпечити
гнучкість навчальних шляхів не лише пріоритетом політики, а й добре
функціонуючою інституційною практикою в усьому світі.
Гнучка система освіти має багато переваг і майбутніх перспектив. Завдяки
зменшенню бар’єрів у доступі та можливостей для трансферу, вища освіта може
бути краще обладнаною для обслуговування нетрадиційних студентів, які
в іншому випадку не змогли б цим скористатися. Гнучкі навчальні програми
можуть також допомогти системам вищої освіти стати більш ефективними
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й результативними у виконанні своїх місій та цілей. Гнучке забезпечення вищої
освіти може краще задовольнити різноманітні потреби як студентів, так
і роботодавців, викладачів. Це також може покращити перспективи
працевлаштування та створити почуття задоволення серед тих, хто займається
навчанням. Більш чітко сформульована, але гнучка система вищої освіти,
також може призвести до підвищення ефективності.
Необхідність адаптації освітніх систем для кращої підтримки гнучких
навчальних підходів з метою зміцнення справедливості та заохочення навчання
впродовж усього життя добре визнана в міжнародній програмі освіти
до 2030 року та цілях сталого розвитку.
Вища освіта визнається ключовим фактором досягнення цілей сталого
розвитку. І зараз важлива роль належить вищій освіті у забезпеченні доступу
та підтримки можливості навчання впродовж життя для всіх людей,
є передумовою розвитку інклюзивного суспільства, відповідального громадянства
та кваліфікованої робочої сили. Щоб забезпечити готовність вищої освіти
до задоволення зростаючих вимог і потреб, усі країни світу у співпраці
мають будувати чіткіші та більш справедливі системи вищої освіти, які
підтримують навчання протягом усього життя та пропонують гнучкі підходи
до навчання для всіх студентів за програмами та рівнями навчання.
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДИК НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Перехід до інформаційного суспільства вимагає нових підходів до підготовки
та проведення уроків. Сучасний освітній процес це не лише пояснення
вчителя та інформація з підручника, сьогодні до навчання долучаються
цифрові джерела інформації. І не зважаючи не те, що більшість учнів все
ж вважають математику важким предметом, зацікавити новими мотеріалом,
допомоготи здолати бар’єр який виникає у учнів перед складними завданнями
сучасному вчителю допомагають численні інформаційні ресурси.
Використання цифрових інструментів на уроках математики допомагає
бвльш наочно представити матеріал, особливо коли це стосується графіків
в алгебрі, чи задач про плоскі та обє’мні фігури в геометрії. Крім того можна
використовувати графіку і анімації при поясненні будь-якого матеріалу.
Зручним інструментом, який можна використовувати при дистанційному
навчанні є інтерактивні онлайн-дошки, за допомогою яких можна спільно
розв’язувати завдання, можна надавати дозвіл для «розв’язку на дошці»
окремому учневі, приєнувати візуальні демонстрації, тощо. Однією
із найзручніших дошок для використання на уроках математики є дошка
iDroo (https://idroo.com/). Серед інструментів доступних користувачеві є редактор
формул, засоби побудови графіків, використання готових візуальних
представлень.
Потужним та зручним навчальним інструментом при вивченні математики
є GeoGebra [1]. GeoGebra – це програма динамічної математики для всіх
рівнів освіти, яка об'єднує геометрію, алгебру, таблиці, графіки, статистику
та обчислення в одному простому у використанні пакеті. GeoGebra має такі
переваги: безкоштовність; наявність онлайн, офлайн та мобільної версій
програми; простий у використанні інтерфейс при потужному функціоналі;
дозволяє створювати авторські інтерактивні навчальні матеріали у вигляді
веб-сторінок; доступна на багатьох мовах та має величезну світову спільноту
користувачів, де можна обмінюватись матеріалами та досвідом; відкритий
вихідний код програмного забезпечення. Вільність доступу до даної програми
дозволяє уникати проблем з ліцензуванням, що дозволяє учням та вчителям
вільно користуватися нею як у класі, так і вдома [1].
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Великої популярності в сучасних підходах до освіти набувають технології
BYOD (Bring Your Own Device – принеси свій власний пристрій). Застосовуючи
такий підхід вчитель не тільки зробить урок уікавішим та пізнавальнішим,
але й спонукає учнів використовувати телефони під час уроку не для ігор.
Використання компю’тера на уроках допомагає зацікавити учнів
інформацією викведною на екран. Структура уроку з використанням комп’ютера
є багатоваріантною, однак основною задачею використання інформаційних
технологій є не лише формування знань, але й сприяння розвиткові учнів.
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ОБ’ЄКТ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Сьогодні в Україні триває обговорення плану заходів з реалізації Концепції
розвитку штучного інтелекту в Україні, схваленої Розпорядженням Кабінету
Міністрів України 2 грудня 2020 р. [1]. Прийняття національної Концепції
є вкрай актуальним, зважаючи на той факт, що в умовах науково-технічної
революції штучний інтелект здатен стати потужною рушійною силою активізації
глибинних соціально-економічних і соціально-культурних змін. У світі вже
кілька десятків країн – світових лідерів, зокрема США, Китай, Нідерланди,
Франція, Японія, ОАЕ та ін. прийняли відповідні плани дій, визнаючи
важливість стратегічного бачення у цьому напрямі, що враховує роль штучного
інтелекту для національної економіки, соціальних відносин і безпеки. Штучний
інтелект дає змогу отримати результати, аналогічні результатам інтелектуальної
діяльності людини, у таких сферах, як: комп’ютерний зір, рекомендовані
системи та інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, обробка
природної мови, розпізнавання та синтез мовлення, а також інші перспективні
методи і технології штучного інтелекту. Штучний інтелект кардинально змінює
усі сфери життєдіяльності сучасного суспільства: від фінансового сектора,
промисловості, енергетики і сільського господарства, до освітньої галузі
і сфери культури. За прогнозами міжнародної консалтингової компанії Deloitte,
обсяг інвестицій у штучний інтелект у 2021 році досягне 57,6 млрд доларів [3],
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а прибутки від його використання у певних галузях світової економіки,
за даними McKinsey Global Institute analysis, становитимуть від 3,5
до 5,8 трильйонів доларів [4].
Незважаючи на колосальні темпи розповсюдження штучного інтелекту
по всьому світу, його дискурс донині перебуває поза межами культурологічного
вивчення, будучи сформований у міжпредметному просторі комп’ютерних
наук. Один із основних напрямів розуміння штучного інтелекту ґрунтується
на твердженні, що штучні системи за своєю структурою та функціонуванням
не повинні повторювати біологічні системи (Дж. Маккарті). Протилежною
є парадигма біокомп’ютерінгу (У. Мак-Каллак) - поєднання інформаційних,
молекулярних технологій і біохімії, яка походить із середовища розробників
комп’ютерів і комп’ютерного забезпечення. Між тим, досліджуючи світ
лише крізь призму комп’ютерних наук або намагаючись вирішити глобальні
проблеми тільки за допомогою технологій, людство наражається на ризик
зробити очікувані помилки, що уповільнюють прогрес і підсилюють нерівність.
Відокремлення проблеми штучного інтелекту від культури інформаційного
суспільства неминуче призводить до її звуження, концентрації дослідницької
уваги на окремих, нехай навіть таких важливих питаннях, як розробка нейронних
мереж.
Отож, культурологічне дослідження штучного інтелекту є вкрай актуальним
і визначається поширенням симбіозних форм взаємодії користувача
і глобального програмного забезпечення. Йдеться про ситуацію, коли
громадська думка схиляється до того, що електронний суддя може бути
більш ефективним, ніж суддя реальний, щоправда у разі, коли розглядається
справа, не пов’язана з інтерпретацією закону, а електронний лікар може більш
точно поставити діагноз. Електронні сервіси з підбору товарів в інтернетмагазинах давно довели свою ефективність, так само, як і туристичний,
готельний бізнес та організація перевезень, а тому вилучення людського
чинника в цих сферах видається цілком можливим. Включення до сфери
культурологічного обговорення проблематики штучного інтелекту дасть
змогу відсторонитися від техніцизму, актуалізму, зокрема й у питанні про
носія штучного інтелекту.
Взаємодія систем штучного інтелекту і сфери культури є далекою від
досконалості, вона розбалансована і некерована, пов’язана з екзистенційними
і цивілізаційними викликами. Тим не менш, штучний інтелект уже існує,
і існує в культурі, яка реагує на нього і вибудовує свої відносини з ним.
Рефлексія культури, коли остання відкидає ідеї техноапокаліпсису і повстання
машин, може дати поштовх до виникнення нових смислів і перспектив для
людини і культури. Більше того, усе частіше лунають заклики зупинити
нарешті «сліпу гонитву» за цифровим майбутнім і почати приймати більш
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обґрунтовані рішення відносно того, коли і з якою метою використовувати
здобутки у сфері ІТ. Саме тому невипадковою є поява так званого «штучного»
живопису - допоки ідеологією машинобудування завідують корпорації,
чи не єдиним майданчиком для представлення альтернативних поглядів
є поле саме сучасного мистецтва. Сьогодні можна переглянути психоделічні
картини, написані штучним інтелектом, уже розроблено проект Microsoft
з генерації зображень на основі творів мистецтва (напр., картина «Наступний
Рембрандт»), систему MosAIc для пошуку взаємозв’язків між предметами
мистецтва з різних культур та епох, та алгоритм, що ретушує фотографії
в режимі реального часу. За даними корпорації Intel, штучний інтелект уже
використовувався для створення експериментальних трейлерів до фільмів,
сценаріїв для короткометражних фільмів і музичних композицій. Попри
те, що застосування штучного інтелекту у сфері культури перебуває лише
на початковому етапі, у подальшому, безперечно, він вплине на формування
мистецтва майбутнього. Отож, технологіх штучного інтелекту можуть
не лише виконувати рутинні завдання, а й надихати на створення чогось
принципово нового. Тому для розкриття всього потенціалу штучного
інтелекту необхідно змінити культуру. А відтак, це передбачає необхідність
гуманітарної рефлексії проблематики штучного інтелекту, з тим, щоб своєчасно
і послідовно займатися його осмисленням із застосуванням методології
культурологічних досліджень.
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ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
Пошук шляхів покращення якості шкільної освіти в умовах пандемії
змушує навчальні заклади вдаватися до використання нових форм організації
навчального процесу, широкого застосування сучасних засобів та методів
навчання, новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Однією
із нагальних потреб часу є введення в навчальний процес дистанційного
і змішаного навчання.
«Дистанційне навчання – організація освітнього процесу … в умовах
віддаленості один від одного його учасників в освітньому середовищі, яке
функціонує на базі сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових)
технологій» [1, c. 1]. Коли ми говоримо про змішане навчання учнів, то маємо
на увазі насамперед поєднання онлайн навчання та традиційного очного
і самостійного навчання. Наше повідомлення стосується досвіду організації
саме змішаного навчання учнів ліцею під час вивчення дисциплін природничоматематичного циклу. Нажаль, одним із найбільших викликів сучасної
освіти є тенденція до зниження зацікавленості учнів дисциплінами природничоматематичного циклу. Це призводить до подальшого зниження кількості
висококваліфікованих фахівців технологічних галузей. А тому зусилля вчителівпредметників в умовах дистанційного і змішаного навчання спрямовані
на те, аби вмотивувати, зацікавити учнів до вивчення природничо-математичних
дисциплін. В умовах онлайн навчання учневі пропонується прослухати
відео пояснення свого вчителя у програмі для відео та голосового зв’язку
Skype, у якій передбачено функцію запису заняття, або Zoom чи Google
Meet, доступних на платформах Android, iOS, Web (та/або відеолекцію
з освітніх платформ Всеукраїнської школи онлайн, GIOS, репозиторію
освітніх відео та навчальних каналів на YouTube чи ін.). На жаль, питання
якісного інтернету поки що не є розв’язаним, не усі учні мають до нього
синхронно повноцінний доступ, а тому функція запису заняття у Skype
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чи Zoom є досить важливою, бо дозволяє переглянути як увесь урок повторно
(тим, хто не мав до нього доступу в синхронному режимі), так і якусь його
частину (за потреби усім бажаючим учням). На онлайн уроці відбувається
обговорення теоретичних аспектів розглянутих вдома відеолекцій, труднощів,
які виникли під час виконання практичних домашніх завдань. Також
розглядаються нові типові практичні і теоретичні задачі, встановлюється
поточний зворотній зв’язок між учнями і вчителем. Як відомо, «будь-який
курс містить три складові, які мають узгоджуватись між собою:
1. Очікувані результати навчання, які узгоджені з цілями освітньої
програми та програмними результатами навчання.
2. Оцінювання, яке перевіряє визначені результати навчання.
3. Усі види діяльності впродовж курсу, які націлені на досягнення
результатів навчання» [2, c. 26].
З метою досягнення прийнятних результатів навчання в умовах онлайн
навчання у класах з профільним вивченням математики учням пропонуються
індивідуальні домашні завдання, які учні виконують і прикріплюють
у Google Classroom. Вчитель перевіряє виконане і коментує за потреби
допущені помилки, проте етап оцінювання цих завдань завершується лише
під час очного навчання (захисту проектів, написання самостійних, контрольних
робіт). Виконання індивідуальних домашніх завдань сприяє виробленню
відповідальності за отриманий продукт, цілеспрямованості у набутті нових
знань, умінню організовувати самостійно свій навчальний процес. При цьому
ми підтримуємо думку про те, що «обмеження часовими рамками учнів при
виконанні окремих тем необхідне, так як воно мотивує їх до вчасного
виконання завдань, в результаті чого вони отримують позитивну оцінку.
При невчасному виконанні їхня оцінка знижується, навіть коли всі завдання
теми виконані на «відмінно» [3, с. 73]». Ми вважаємо, що це сприяє
виробленню в учня уміння планувати свою роботу, розподіляти правильно
свій час, дозволяє привчити школярів до самостійності, стимулювати
до діяльності, більшої працездатності, наполегливості в навчанні тощо.
Під час очного етапу навчання у школі вчитель зможе відкоригувати
досягнення учнями практичних навичок розв’язання типових і нестандартних
завдань, у вчителя з’являється можливість перевірити і оцінити результати
навчання своїх учнів. «Оцінювання не повинно обмежуватися вимірюванням
рівня досягнень учнів, а має використовуватися як засіб покращення їхніх
досягнень. Оцінювання передбачає активізацію співпраці вчителя і учня,
що забезпечує зворотний зв’язок між якістю навчальних досягнень і створенням
можливостей їх досягнення» [4, c. 25].
Спілкування з мотивованими учнями старших класів щодо змішаного
навчання виявило певні переваги (під час змішаного навчання у учнів
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вивільняється час, що зазвичай витрачається, зокрема, на дорогу, який можна
використати на додаткове вивчення улюблених предметів, у десятих класах –
це і робота над дослідницькими проектами у Малій академії наук, в одинадцятих
класах також підготовка до олімпіад та до складання предметів ЗНО)
та недоліки, пов’язані з самоорганізацією та складністю у самостійному
опануванні важких тем.
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РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ ХАБІВ У БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ
Останнім часом в сучасному інформаційному просторі України стали
з’являтися такі освітні установи, як хаби і коворкінги. Слово «хаб» (hub) має
англійське походження й означає «центр, вузол». Іншими словами, освітні хаби –
це поліфункціональні центри переважно навчальної спрямованості, де кожен
бажаючий може отримати різноманітні послуги за встановлену плату або
безкоштовно. У хабах проводяться різні культурні заходи, зустрічі, читаються
лекції з різних галузей науки і життя, долучаються молоді фахівці для отримання
певного досвіду тощо. У центрах можна пройти освітні курси: мовні, художні,
математичні та інші.
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Слово «коворкінг» (coworking) перекладається з англійської мови як «спільно
працювати». Таким чином, коворкінг – це певний простір, обладнаний усім
необхідним для повноцінної роботи і може здаватись в оренду одній людині
чи групі людей на термін від кількох годин до кількох місяців. Функцію
коворкінгу може включати в себе й освітній хаб. В цілому, поняття хаба
і коворкінгу тісно взаємопов’язані, оскільки вони доповнюють один одного,
маючи за мету залучити людей до спілкування й саморозвитку, забезпечивши
комфортні умови для цього процесу. Коворкінги характеризує зручна
інфраструктура й економічність, гнучка організація робочого простору
та прагнення до формування спільноти резидентів та внутрішньої культури.
Можливість зустрічі із замовником на нейтральній території, спілкування
із колегами, отримання професійного досвіду, нових знайомств, обміну
ідеями привертають фрілансерів – переважно молодих фахівців за різним
типом зайнятості без обладнаного робочого місця. Коворкінг також популярний
серед студентів, для яких виконання завдань комфортніше в робочій атмосфері,
ніж в тісному та галасливому гуртожитку. Зонування простору коворкінгу
є гнучким, тобто здійснюється без усталених правил для організації приміщень
з урахуванням усіх потреб клієнтів. Тут розташовані зони з офісними
столами, окремі закриті кабінети, конференц-зали, зони відпочинку, зони
для кави-брейк тощо. Також передбачено і спеціальне обладнання (комп’ютери,
ксерокопіювальні пристрої), проте в більшості випадків відвідувачі приходять
з власними ноутбуками. У великих коворкінг-центрах можна навіть зустріти
елементи оздоровлення та дозвілля: спортивні і тренажерні зали, плавальні
басейни, кінотеатри та ін. Зонування освітнього хаба є схожим із основними
зонами коворкінгу і залежить від заданих функцій. У будівлі можуть також
бути лекційні зали, студії, зали творчої спрямованості, комп’ютерні класи та ін.
Умовно коворкінги і хаби поділяють на універсальні та спеціалізовані. Перші
орієнтовані на широкий діапазон відвідувачів зі стереотипними потребами, про
які згадувалось вище. У спеціалізованих центрах, крім стандартних зон,
проектуються приміщення певної спрямованості, що є домінантою комплексу
та задає стилістику і концептуальне рішення. Зокрема, в Україні набувають
популярності хаби цифрової освіти – це місця, куди може завітати кожен
громадянин та безкоштовно отримати доступ до мережі інтернет, зокрема
до платформи «Дія. Цифрова освіта» та долучитись до навчання з цифрової
грамотності. Функціонування такого типу хабу може бути спрямоване
на підтримку розв’язання певної освітньої проблеми або присвячене широкому
спектру освітніх питань [2]. Простір цифрового освітнього хабу може бути
розбудований та інтегрований у цифрове освітнє середовище або реалізоване
на базі бібліотек.
236

Інформаційні технології
в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

Стрімкий розвиток інформаційних технологій в Україні та порушення
питання цифрової грамотності населення на національному рівні сприяло
інтенсивному створенню хабів. Так, у 2016 р. Міністерство освіти і науки
України оприлюднило намір створення освітніх хабів у різних областях
України, де б вчителі змогли знайти матеріали для своїх уроків. Проект
«School HAB» мав полягати у тому, що так звані центральні школи-хаби,
оснащені сучасними лабораторіями з новітніми кабінетами і всім необхідним для
практичних занять, стануть опорними навчальними закладами [2]. У свою чергу
11 січня 2020 року Міністерство цифрової трансформації України підписало
меморандум про співпрацю з Українською бібліотечною асоціацією, згідно
з яким бібліотеки України стануть першими оффлайн-хабами національного
проекту «Дія. Цифрова освіта», а українці отримають доступ до безкоштовного
навчання на національній онлайн-платформі з цифрової грамотності.
Згодом Мінцифри та благодійна організація «Благодійний фонд «Бітрут
Академія» у червні 2020 року також підписали меморандум про партнерство, що
передбачає сприяння та поширення цифрової та мобільної грамотності
серед населення України; стимулювання створення умов для набуття
сучасних цифрових навичок; обмін сучасними методами навчання цифровій
та мобільній грамотності, освітніми текстовими та відеоматеріалами та ін.
Одним із перших кроків було відкриття двох хабів цифрової освіти
у Краматорську та Маріуполі в червні 2020 року. За даними Мінціфри,
6 тис. бібліотек по всій Україні приєднаються до освітнього проекту,
популяризуючи таким чином цифрову освіту. Загалом з хабами цифрової
освіти можна ознайомитись на інтерактивній карті мережі хабів цифрової
освіти та знайти відповідний у своєму місті чи районному центрі, при цьому
дізнавшись адресу, графік роботи та номер телефону [3]. Деякі хаби
передбачають можливість отримати консультації та допомогу в навчанні
з боку працівників. Але цифровим хабом бібліотека може стати за наявності
інтернету від 100 мбіт/с, вільного доступу відвідувачів до WiFi, сучасних
комп’ютерів. Саме за таких умов користувачі зможуть отримати якісний
контент та повноцінно користуватись онлайн-сервісами, однак, за даними
Мінцифри, 92% бібліотек не мають якісного інтернету [1]. Тому Мінцифри
робить впевнені кроки для виправлення ситуації: підключення бібліотек
до якісного інтернету увійде до Національного плану розвитку широкосмугового
доступу до інтернету, який розробляє Мінцифри. Також вже підписаний
у травні 2020 року меморандум про співпрацю з Комітетом Верховної Ради
України з питань цифрової трансформації, Інтернет Асоціацією України
та Громадською організацією «Всеукраїнська громадська організація Українська
бібліотечна асоціація». Учасники готові розглядати соціальні проєкти щодо
підключення бібліотек до мережі у невеликих населених пунктах. Також
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завдяки проєкту «Дія.Цифрова освіта» та за сприяння Української бібліотечної
асоціації в допомоги соціально відповідального бізнесу Міністерство цифрової
трансформації комп’ютеризує бібліотеки, передавши їм у користування 5 000
комп’ютерів.
Таким чином, у світовій практиці, освітні хаби і коворкінг набувають
активного поширення і розвитку. Що стосується України, то тут їх поширення
тільки набирає обертів. Прикладами є: соціальний інноваційний проєкт
«Освітній хаб міста києва», «Spalah» (Харків), «Сoworking365», «I Coworking
Hub» (Дніпро), коворкінг «Platforma», «Толока», «Часопис» (Київ), «Betaplace»,
«coMMuna» (Львів) та багато інших. Освітні хаби і коворкінг виконують
важливу освітню та суспільну функцію, вони є центром розвитку та дозвілля,
комунікації людей. Як світове явище, хаби – це таке місце, яке об’єднує
і формує культурні процеси в різних країнах та поступово стає частиною
й повсякденного життя людей.
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ОНЛАЙН-ІНСТРУМЕНТ SELFIE
ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ
ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Онлайн-інструмент SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by
Fostering the Use of Innovative Educational Technologies) - це безкоштовний
онлайн-інструмент оцінки ефективності впровадження цифрових технологій
в закладах освіти, розроблений Європейською комісією в тісній співпраці
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з групою експертів зі шкіл, міністерств освіти, дослідницьких інститутів
та інших організацій європейських країн. Інструмент SELFIE допомагає освітнім
закладам самостійно оцінити, наскільки ефективно вони використовують нові
освітні технології у своїй роботі, побачити недоліки, визначити пріоритети
й плани подальшої інформатизації навчального процесу з метою підвищення
його якості. В основі SELFIE лежить концепція Європейської комісії
з просування цифрового навчання в освітніх установах, SELFIE доступний для
використання на 31 мові, тисячі закладів освіти із 74 країни світу вже
скористалися цим безкоштовним інструментом.
Під час самоаналізу учасникам опитування пропонується відповісти
на запитання, за допомогою яких анонімно та добровільно збирають думки
керівників, педагогів та учнів щодо цифрової готовності закладів освіти.
Учасникам пропонуються короткі затвердження і питання з простою
шкалою відповідей від 1 до 5, це запитання щодо інфраструктури
та обладнання, доступу до Інтернету для забезпечення освітнього процесу,
технічної підтримки, системи захисту інформації та персональних даних,
підвищення кваліфікації вчителів і здатність учнів використовувати ІКТ
тощо. Оскільки кожна освітня організація унікальна, в SELFIE можна
додавати індивідуалізовані питання. Освітній заклад може вибрати і додати
питання відповідно до власних потреб й особливостей організації навчального
процесу.
За результатами складається інтерактивний звіт, який допомагає
керівництву закладу виявити сильні та слабкі сторони щодо використання
цифрових технологій в навчальному процесі. Чим більше респондентів
візьме участь в опитуванні, тим точніше будуть його результати.
На основі звіту заклад може підготувати стратегічний план щодо
покращення стану цифровізації та підвищення ефективності впровадження
цифрових технологій в освітньому процесі. Заклади освіти можуть
проводити аналіз стану цифровізації та динаміки змін із використанням
інструменту SELFIE щорічно, щоб відстежувати свій прогрес. У разі
потреби впродовж одного навчального року скористатися інструментом
можна тричі.
У квітні 2021 року в Україні, за підтримки Міністерства освіти і науки
України, Міністерства цифрової трансформації України та Європейського
фонду освіти розпочалося пілотне впровадження онлайн-інструменту
SELFIE. Першими пройдуть оцінювання 60 шкіл та 30 закладів профосвіти
з 10 регіонів країни. Пілотне впровадження SELFIE буде завершено
в травні, потім буде здійснено підготовку до масштабного запровадження
SELFIE в усій системі загальної середньої освіти, професійної освіти,
а також в системі фахової передвищої освіти. А у жовтні 2021 року
інструмент SELFIE буде доступний для всіх охочих закладів освіти.
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
Безперервна освіта слугує засобом підвищення компетентності людини
і сприяє ії найефективнішій самореалізації в процесі життєдіяльності
в інформаційному суспільстві. Використання комп’ютерних мереж і онлайнових
засобів надає можливостей формувати віртуальне середовище, що враховує
різні індивідуальні запити студентів. Сьогодення змінює вимоги до фахівця:
зростає обсяг інформації.
Це вимагає трансформації системи освіти, забезпечення можливостей
навчатися протягом усього життя. Система безперервної освіти формується
як універсальна форма освітньої діяльності, що використовує усі наявні
педагогічні та інформаційні технології і спрямована на розвиток
особистості протягом усього життя.
Завдяки інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) до усіх
галузей діяльності людини, у навчальних закладах з’явилися передумови
впровадження та розвитку сучасної інтерактивної освіти, яка базується
на використанні інформаційних технологій і дозволяє забезпечити необхідний
рівень підготовки фахівців. Ця форма освіти для керівників закладів вищої
освіти (ЗВО) стає одним з пріоритетних напрямків розвитку. В Україні
сучасні технології навчання, дистанційне навчання, віртуальний освітній
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простір розвиваються на засадах використання зарубіжного досвіду
і впроваджуються у практику завдяки створенню центрів безперервної
освіти і дистанційного навчання або різних розробок викладачів з власної
ініціативи.
У сучасний період розвитку комп’ютерних технологій актуальним
завданням є використання у навчальному процесі дидактичних матеріалів,
що розробляються із застосуванням мультимедійних технологій. Сучасний
рівень розвитку ІКТ дозволяє модернізувати та підвищити ефективність
освітнього процесу, автоматизувати й технологізувати як власне процес
навчання,і зробити такі висновки:
 використання мультимедіа завдяки відео, звуку, графіки [ 2,c.47-49];
 навчальні тренажери забезпечують формування необхідних практичних
навичок; для обговорення будь- якої проблеми доцільним є проведення
відеоконференції.
Технологічною основою організації сучасного інтерактивного навчання
в умовах інформаційного суспільства стали новітні ІКТ, які демонструють
зміну традиційних форм в організації освітнього процесу. Корисним є і нові
напрямки діяльності викладача- розробка сучасних технологій навчання,
методичних комплексів дисциплін, що передбачають використання ІКТ,
оскільки з’являються нові можливості й для самореалізації педагога
у професійній діяльності.
Використання усіх можливостей ІКТ навчання, їх креативне застосування
викладачами в навчальному процесі є одним із найперспективніших напрямків
у розвитку безперервної освіти.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Лосєва Н.М. Сучасний підхід до вивчення особистості керівника
освіти / Н.М. Лосєва, Степаненко Е. К., // Педагогіка і психологія.- №3(68).2010.с.70.
2. Губар Д.Є. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій
у навчанні дисципліни «Аналітична геометрія» / Д.Є. Губар // Вісник
Черкаського університету: Педагогічні науки – Черкаси, 2011.-№201.,
с.47-49.
3. Лосева Н.М. Розвиток ідеї самореалізації особистості / Лосєва Н.М. //
Рідна школа.-№ 5.-2004. С. 172.

Секція 6. Освіта і наука в умовах пандемії:
виклики та можливості

УДК 008
Шздщхм В.О.
К.е.н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки
Державний університет інфраструктури та технологій,
м. Київ, Україна

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
У період кризи COVID-19 відбулись серйозні зміни в сфері вищої освіти,
зокрема дистанційна освіта (або онлайн-освіта) стала вагомим зрушенням
від традиційних методів викладання до сучасного підходу до навчання, від
аудиторії до Zoom і інших платформ, від особистісного спілкування
до віртуального, від семінарів до вебінарів.
На початок карантину заклади вищої освіти (ЗВО) не були повністю
підготовлені до онлайн-освіти, лише деякі з них використовували окремі
елементи онлайн-освіти. Таким чином, пандемія коронавіруса змусила ЗВО
адаптуватися до мінливої ситуації. Раптове закриття навчальних закладів
в якості запобіжного соціального дистанціювання для запобігання передачі
інфекції в суспільстві перемістило очні заняття в системи дистанційної або
онлайн-освіти. Це змусило зосередитися на пошуках платформ електронного
навчання для ефективної взаємодії викладача зі студентом.
Як зазначають Н. Стукало і А. Сімахова, незважаючи на несподіване
оголошення загальнонаціонального карантину в країні, ЗВО швидко
організували процес онлайн-навчання [2].
І. Прокопенко і С. Бережна стверджують, що COVID-19 заохочує заклади
вищої освіти в Україні здійснювати інноваційні рішення за порівняно короткий
проміжок часу та запроваджувати дистанційне навчання з використанням різних
веб-серверів, платформ, ресурсів та соціальних мереж [1]. Для дистанційного
навчання почали використовуватись WhatsApp, Telegram, Moodle, Zoom, Google
Meet, Skype, Office 365, Google classroom тощо.
Пандемія виявила недоліки існуючої системи вищої освіти і необхідність
підвищення рівня підготовки викладачів в сфері цифрових технологій для
адаптації до мінливого середовища в сфері освіти.
Переваги і недоліки дистанційної освіти в умовах пандемії наведено
на рисунку 1.
Згідно з опитуванням серед студентів, яке було проведено Н. Стукало
і А. Сімаховою, 80 % респондентів були готові та підготовлені до онлайносвіти, а 18,6 % не були належним чином підготовлені до роботи в Інтернеті.
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Тож, в цілому, попри відсутність досвіду викладача, студенти були готові
до організації онлайн-освіти. Також найбільш оптимальними респонденти
вважали відеозустрічі в Zoom (84 %), а ЗВО активно використовували для
дистанційного навчання платформу Google Meet [2].

Рис. 1. Переваги і недоліки дистанційної освіти
Джерело: сформовано автором на основі [1; 3]
Щодо підготовки викладачів до дистанційного формату навчання,
то результати опитування показали, що 61,1 % респондентів іноді користувалися
інструментами онлайн-навчання або деякими його елементами, 23,3 % – не мали
попереднього досвіду роботи в Інтернеті, і лише 13,7 % – мали досвід і постійно
викладали в Інтернеті [2].
Наразі, крім переваг і можливостей, вища освіта України в дистанційному
форматі стикається з серйозними недоліками. У таких умовах відбувається повне
переосмислення методів навчання.
Варто зауважити, що до пандемії дистанційне навчання і заочні курси
розглядалися як частина неформальної освіти, але в разі тривалого перебігу
карантинних заходів вони можуть поступово замінити формальну систему
освіти.
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В цілому, Україна має високий освітній потенціал і після подолання кризи
з пандемією дистанційне навчання і віртуальна освіта можуть стати невід’ємною
частиною системи вищої освіти. Заклади вищої освіти вже зараз повинні
планувати освітні та дослідницькі стратегії, щоб в подальшому після подолання
пандемії гарантувати результати навчання студентів і стандарти якості освіти.
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СТАН КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Культура є однією з найважливіших складових суспільства, з одного боку,
залежить від процесів, що відбуваються в ньому, з іншого, безумовно, –
впливає на всі процеси і сторони життя, оскільки є передумовою економічного
і соціального розвитку, а також її важливою функцією є передача соціального
досвіду.
Як відомо, культура є сукупністю матеріальних і духовних цінностей,
створених людством протягом його історії; а також історично набутий набір
правил усередині соціуму для його збереження та гармонізації. В залежності від
форм культуротворчої діяльності людини, розрізняють матеріальну та духовну
культури, а в сучасних джерелах, через недостатність такого поділу, розглядають
також соціальну і фізичну культури [1].
В умовах пандемії культура, а саме духовна, може допомогти людині
витримати психологічне навантаження та побороти в собі внутрішній біль,
відволіктись від оточуючих проблем та залишити хоча б на пару хвилин цей
складний період часу та доторкнутись до чогось приємного, зрозумілого
та окриляючого. Емоційно-естетична функція культури допомагає сприймати
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й розуміти людині навколишнє середовище, переживати емоції, надихати
на перетворювальну діяльність та творчу активність. Залишитись не самому
з проблемою, а знайти супутника, який хоч трошки, а іноді і більше ніж
оточуючі, допоможе чи дасть відповідь на певні запитання.
В сучасних умовах важко звикати до нових порядків та дотримуватись їх,
постійно перебувати в напрузі і звикати до змін, які можуть відбуватися в будьякий момент. Але нам на допомогу приходить програмне забезпечення, яке має
можливість трохи знизити негативні емоції і надати змогу відчути захищеність
і контроль з боку держави, а саме програма «Дія».
Перенесення культурних заходів послабить в країні наповненість
населення та нашого молодого покоління внутрішнім заповненням
благородства та любові, взаєморозуміння та взаємодопомоги, але це і може
викликати більшу цікавість та жагу очікування певних дійств. Але подолати
проблему присутності на «певному Дійстві», за відсутності місць, або
взагалі заборону присутності відвідувачів нам допоможе будь-яка програма,
яка підходить для «Online» трансляцій [2]:
1. ZOOM Cloud Meeting;
2. Google Meat;
3. Instagram (прямий ефір);
4. Youtube.
Можливості творити і отримувати натхнення під час пандемії для
творців матеріальних цінностей культури підвищує можливість творити
там, де раніше не було змоги (певні місця, які переповнені відвідувачами),
а ще за допомогою Google Планета Земля (Google Earth) можна потрапити
в потрібне вам місце у будь-який час.
Недоліки також присутні: для того, щоб потрапити на улюблену виставу,
не вистачить місця або її перенесуть, чи взагалі «локдаун» і все закрито.
Замовити певні матеріали чи зустріч з певними людьми також стають
проблематичними.
Багато галузей культури, які допомагали людству відволікатись від
життєвих проблем, давали змогу розвиватися чи створювати повноцінні
«комірки» суспільства, заморожуються або взагалі починають занепадати,
що для культурного розвитку країни стає великою проблемою.
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ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС В УМОВАХ
ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО ФОРМАТІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Пандемія COVID-19 призвела до закриття величезної кількості шкіл
по всьому світу. Усвідомлюючи небезпечність ситуації, країни світу розпочали
трансформацію освітнього процесу в режим дистанційного (віддаленого)
навчання.
Під час пандемії майже кожна європейська країна мала власну стратегію
навчання школярів, застосовуючи різні підходи, залежно від динаміки
і масштабу поширення вірусу. Більшість країн звернулися до інформаційнокомунікаційних технологій, вимагаючи від вчителів переходу до онлайн-уроків.
Водночас були країни, які не вдавались до закриття шкіл, зокрема Швеція.
В Україні, з початком карантинних заходів у березні 2020 р., заклади освіти були
змушені зачинитися та організувати для здобувачів освіти дистанційне навчання.
Навчання у поточному навчальному році в Україні відбувається за наступним
принципом: на час, коли населений пункт потрапляє в зелену чи жовту зону –
очне, у помаранчеву – змішане, у червону – дистанційне. Узагальнюючи
практики різних країн, можна дійти висновку про те, що під час пандемії у світі
використовуються три моделі навчання: очна, дистанційна та змішана (гібридна),
яка поєднує очну та дистанційну форми навчання. Актуальності набуває
завдання науково обґрунтованого визначення форматів дистанційного
та змішаного навчання в англомовному та українському контексті.
У робочих документах Європейської комісії здебільшого вживають
термін віддалене навчання (remote learning) і позначають ним викладацьку
та навчальну діяльність, за якої учасники освітнього процесу не перебувають
фізично одночасно в одному місці, а використовують різні засоби для
зв’язку та участі у освітній діяльності. Дистанційне навчання (distance
learning) – це термін, який вживався до широкого розповсюдження
цифрових технологій у навчанні і первісно був пов’язаний із заочними
навчальними програмами. Тож, дистанційне навчання використовується для
позначення існуючих програм, а віддалене навчання використовується
на позначення онлайн навчання в умовах COVID-19 [1].
Українська нормативно-правова база здебільшого використовує термін
дистанційне навчання і трактує його як індивідуалізований процес набуття
знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який
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відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від
одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке
функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційнокомунікаційних технологій. Головною метою дистанційного навчання
є надання учням можливості отримати основні або додаткові якісні знання,
набути вміння та навички відповідно до основної або додатково обраної
навчальної програми (плану) без обов’язкових очних контактів з учителем
та перебування у навчальному закладі. [2].
Дистанційне навчання може здійснюватися у двох режимах: синхронному
(всі учасники освітнього процесу одночасно перебувають у веб-середовищі
через чат, аудіо-, відеоконференцію, соціальні мережі тощо) чи асинхронному
(освітній процес здійснюється за зручним для вчителів та учнів графіком
через електронну пошту, форум, соціальні мережі, блог, анкетування тощо).
Синхронний режим дозволяє співпрацювати в режимі реального часу.
Перевага синхронного режиму в тому, що можна залучати учасників
миттєво та у визначений час. Асинхронний режим може включати в себе
різноманітні засоби інформації, аудіо- та відеоуроки (але не обмежуватись
ними). За допомогою асинхронного режиму навчання учені можуть
працювати у власному темпі та в зручний для себе час.
Технічне забезпечення дистанційного навчання включає: апаратні засоби
(персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного
живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо; інформаційнокомунікаційне забезпечення, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання
навчального закладу цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для
реалізації навчального процесу у синхронному та асинхронному режимах;
програмне забезпечення загального та спеціального призначення; веб-ресурси
навчальних дисциплін (програм); дистанційний курс тощо. Найголовнішим
критерієм вибору інструментів для організації дистанційного навчання має бути
відповідність поставленим методичним цілям, тобто наскільки певний сервіс або
ресурс уможливлює досягнення очікуваних результатів навчання в дистанційному
форматі.
Дистанційне навчання, яке вимагає фізичної присутності на місці з будьякої причини, наприклад для складання іспитів, вважається гібридним
або змішаним. Змішане навчання, за визначенням українських освітян,
це педагогічний підхід, що поєднує очне та онлайн-навчання, з певним
елементом контролю учня щодо часу, місця, ходу та темпу навчання.
За визначенням Агентства із забезпечення якості вищої освіти Великобританії
(QAA), змішане навчання (blended learning) та гібридне навчання (hybrid
learning) – це терміни, які взаємозаміно використовують на позначення
форми організації навчання, яке частково відбувається в цифровому
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середовищі (на місці або віддалено), а частково – особисто на місці.
Здебільшого в англомовному контенті використовують термін «змішане
навчання».
Отже, в умовах пандемії COVID-19 освітній процес в Україні та країнах
ЄС здебільшого відбувається в дистанційному та змішаному форматах.
В англомовному контенті на позначення організації освітнього процесу
в умовах пандемії використовується термін «віддалене навчання» (remote
learning), а в україномовному – «дистанційне навчання». Обидва визначення
базуються на принципі гнучкості місця, часу, темпу та траєкторії навчання.
Терміном «змішане навчання» (blended learning) послуговуються і українські
і європейські освітяни і позначають ним форму організації навчання, яке
поєднує очне та навчання в цифровому середовищі.
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A DUAL FORM OF LEARNING AS A MODERN DIRECTION
OF THE TRANSFORMATION OF THE FORMS OF EDUCATION
Modern conditions for the development of society put forward more and more
stringent requirements for the quality of education, which serves as the basis for
the training of a successful, competitive, qualified specialist. Globalization and
European integration processes take education beyond local application, which
requires its development on an innovative basis. The duality of education is one
of the areas that allows students to improve and expand their opportunities in the
labor market, and employers to get the necessary specialists.
Dual education, combining the theoretical component of the educational
program while studying in higher education institutions with practical skills
directly at enterprises and institutions, brings universities and employers closer to
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achieve the success of society as a whole. As the use of artificial intelligence
becomes more widespread, the need for highly skilled and educated people is
only increasing.
Dual education began to gain widespread development back in the mid-60s of
the twentieth century in European countries. The relevance of this type of training
attracts the attention of an increasing circle of specialists, both in the field of
education and in production.
Educational innovations can be initiated by the state, enshrined in legislation
and implemented in society. The economic situation in Ukraine does not facilitate
the organization of a dual training system on the German model, but some
universities are already working with it. For example, NUBiP of Ukraine
introduced curricula for training specialists with elements of dual training,
developed supplements to working curricula, where the percentage of theoretical
and practical training is 30/70; 60/40 depending on discipline; an individual form
of training has been introduced, which makes it possible for students,
simultaneously with training, to master their chosen profession directly in
production, in workplaces equipped with modern equipment with the latest
technology, followed by the possibility of employment [2]. This approach to the
provision of educational services gives positive results in the formation of
professional competencies and makes graduates competitive in the labor market.
In order to converge education and the business environment, improve the
quality of the educational process, undergo practical classes, industrial and
educational practices, carry out scientific research and future employment of
students in the NUBiP of Ukraine, they constantly expand partnerships with
enterprises operating in various spheres of the country's economy. For example,
with such as: LLC "Complex Agromars", PJSC "Wimm-Bill-Dann Ukraine",
PJSC "Mironovsky Hliboproduct", hypermarket "AUCHAN", "Silpo" chain, Bayer
and Kernel companies and others. In addition, there is the newest master's
program "Agrokebet" for the training of generalists who will understand the
basics of agricultural technologies, navigate management tools, business process
management, and will also acquire skills for personal effectiveness [1]. For this,
direct communication, personal assistance and supervision of a recognized
professional in various fields of business are introduced; 6 months of practice
directly in the employer's company with the possibility of further employment
and the like.
The convergence of educational institutions and the business environment
greatly simplifies and improves the training process for a demanded and
competitive specialist in accordance with the requirements of partner enterprises,
promotes the practical activities of students, accelerates their employment and
career growth, and minimizes the cost of retraining [3].
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The active use of such methods of educational activities makes it possible to
increase the level of competitiveness of higher educational institutions, to meet
the urgent needs in the market of educational services among consumers, to
promote the implementation of the Law of Ukraine "On Higher Education",
which notes the need to harmonize the market for the provision of educational
services with international standards. the educational process is focused on the
integration of educational, scientific, innovative, industrial and social activities.
At the same time, this contributes to the growth of not just the country's
potential, but qualified potential. Since in Ukraine there is a tendency for the
growth of a part of the population with higher education, and employers mainly
complain about the lack of practical skills among Ukrainian university graduates
due to the large gap between theory and practice, the implementation of this
direction of transformation of forms of education will ensure a further increase in
its quality and approximation to European standards.
The COVID-19 pandemic has disrupted the educational process and accelerated its
transformation, forcing the academic community to use new teaching methods,
including distance and online learning. Unfortunately, now there are almost no
platforms that offer professional practical training for real activities remotely,
with the exception of IT areas. Since there is no definite understanding of when
the pandemic will end, it is necessary to look for solutions in these conditions.
So, the advantages of the dual form of education are obvious for students, for
enterprises, and for the state. Students have the opportunity to study in real
production conditions, to acquire professional skills and abilities for their future
careers, which increases motivation; be competitive in the labor market.
Enterprises (employers) receive an incentive to invest in education, and as a result
competent graduates who meet their requirements; save costs for staff
recruitment; increase labor productivity.
The state can reduce budgetary expenditures for specialist training; ensure the
quality of educational processes; predict the release of specialists in an
unfavorable demographic situation.
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РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Цифровізація публічного управління та адміністрування є сучасною
фазою в освоєнні державою цифрових технологій, яка сприяє раціонально
реалізовувати публічну владу, що забезпечить більш ефективнішу співпрацю
держави і суспільства.
Державні службовці покликані забезпечувати реалізацію положень
Конституції України, законодавчих та інших нормативно-правових актів
щодо впровадження цілей, завдань і функцій держави.
Відсутність у більшості державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування необхідних цифрових компетенцій загострюють потребу
щодо підготовки висококваліфікованих фахівців [3 с. 84].
Щодо питання підготовки високопрофесійних кадрів для системи
державної служби при переході на сучасні цифрові технології, важливо
створити належні умови цих нововведень, забезпечити якісну і доступну
комунікацію, формування цифрової культури та дотримання цифрової
гігієни та безпеки, функціональної єдності на інноваційних засадах, які
спрямовані на забезпечення якості системи державної служби, яка була б
виключно орієнтована на потреби населення країни та її подальший
розвиток з використанням цифрових технологій.
Підвищення цифрових навичок державних службовців означає, що інновації
будуть простішими, з кращою доставкою, кращими рішеннями щодо придбання
та більшою впевненістю та готовністю співпрацювати між департаментами.
Відповідно, будуть оптимізовані витрати часу та ресурсів, створено такий
тип інтеграції, обміну та прозорості, який має вирішальне значення для
досягнення пріоритетів. Підтримка виконавчої влади є надзвичайно важливою,
тому інтеграція «лідерства службовця» у підготовку керівних кадрів стане
головним фактором розвитку культури та організаційного розвитку в державному
секторі [2].
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Щодо покращення розвитку цифрових компетенцій у державних службовців
та впровадження державної політики цифрового розвитку у системі публічного
управління та адміністрування рекомендовано використовувати інтегровану
інформаційну систему, яка є основним ядром цифрової організації, й охоплює
технологію надання рішень для персоналу, а також управління партнерською
цифровою екосистемою та новими моделями адміністративних процесів, які
вона реалізує [1].
Варто зазначити що робоче місце державного службовця, завдяки
застосуванню цифрових технологій, змінюють традиційну думку щодо
розуміння «робочого місця» державних службовців, оскільки робочі місця
у цифровому суспільстві трансформувалися, та є мобільними і не потребують
постійного перебування в організації чи установі.
Отже, цифрова компетентність у державних службовців є важливою вимогою
сьогодні. Вони повинні мати сучасні професійні навички для належного втілення
цифрових змін. Цифрова компетентність державного службовця є важливою для
навчання, роботи та активної участі в суспільстві для впровадження цілей,
завдань і функцій держави.
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ФОРМУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ ГРОМАДЯН
В УНІВЕРСИТЕТАХ ТРЕТЬОГО ВІКУ
Визначальним виміром інформаційного суспільства є високий темп
технологічних змін. Оскільки технології розвиваються, то якісні поточні
знання й уміння людини швидко застарівають. Тому, як наголошується
у програмних документах ЮНЕСКО, освіта має бути безперервною.
З огляду на це, особлива увага в сучасній освіті приділяється комп’ютерній
грамотності, що передбачає готовність людини не тільки самостійно освоювати
нові інформаційні технології, оцінювати їхні можливості й ризики, але й бути
готовою до сприйняття технологічних змін, кількісне зростання яких
постійно прискорюється.
Разом з розширенням можливостей отримувати знання з різних джерел
поняття навчального закладу, як місця освітньої практики, зазнає істотної
трансформації. Вже сьогодні студенти будь якого віку отримують значну
частину своїх знань саме в Інтернеті. Прикладом може слугувати практика
університетів третього віку використовувати елементи дистанційної освіти
за допомогою веб-порталів в умовах пандемії.
Цікавою є специфіка оволодіння комп’ютерною грамотністю людьми
в залежності від віку. З огляду на інтенсивність розвитку інформаційних
технологій в сучасному суспільстві доросле покоління через зайнятість
та сформованість певних звичок в роботі з інформацією оволодіває новими
цифровими технологіями дещо повільніше за дітей. Така проблема отримала
назву – «цифровий розрив». Цифровий розрив поступово скорочується
не тільки за рахунок переходу дорослих в категорію людей похилого віку, але
і завдяки тому, що освітні центри, бібліотеки сприяють навчанню старшого
покоління основам комп’ютерної грамотності. Дорослі користувачі Інтернет
за рівнем активності здебільшого не тільки не поступаються молодому
поколінню, а навіть випереджають їх [2]. Перед комп'ютером усі рівні,
комп'ютер ділить всіх людей на користувачів і не користувачів, а за цим слідує
незадоволеність від невміння повноцінно жити в сучасному світі. Для
більшості старших людей стало очевидним, що без освоєння інформаційних
технологій і сучасних засобів комунікації легко потрапити на життєве
узбіччя, тому цей освітній напрям найбільш популярний та масовий [3].
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Кожен університет третього віку проводить комп’ютерні курси
та тренінги з підвищення інформаційної грамотності для своїх слухачів.
Запроваджена методика проведення занять дозволяє їм опанувати
комп’ютерну грамотність, зокрема, основи роботи з сучасним програмним
забезпеченням у середовищі операційної системи Microsoft Windows,
отримати навички роботи з пошуковими системами мережі Інтернет,
керування розсилкою електронної пошти та оволодіти технологією роботи
з електронними каталогами сучасної бібліотеки. У результаті все більше старших
людей можуть оплачувати комунальні платежі онлайн та вирішувати багато
інших питань, полегшуючи собі життя.
Звернемо увагу, на те що найважливішим умінням в комп’ютерній
грамотності є критичне мислення або можливість уникати хибних суджень
про те, що ми знаходимо в Інтернеті. У навчальних курсах з підвищення
комп’ютерної грамотності важливо також формувати настанови на постійне
оновлення знань і придбання нових компетентностей. Цікавим є твердження, що
відеоігри – розвага лише для молоді, але в світі набирають популярності
літні геймери (люди, котрі грають у комп'ютерні ігри). Однак це не просто
екзотичне хобі пенсіонерів, а реальна терапія. Ігри тренують логіку, пам'ять,
покращують реакцію, дрібну моторику, тому грати в них не лише весело,
а й, як стверджують фахівці, корисно для людей похилого віку, особливо
хворим на деменцію [1].
Підсумовуючи, зазначимо, що вчені довели тісний взаємозв’язок між
навчальною активністю людей похилого віку та їхнім здоров’ям, оскільки
навчальна діяльність позитивно впливає на когнітивну здатність, сприяючи
соціальній інтеграції індивіда, його добробуту й уповільненню спаду
пізнавальної та розумової активності у похилому віці. Отже, здоров’я
людини та її ставлення до навчальної діяльності – важливі чинники
активного довголіття.
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СУЧАСНИЙ ЦИФРОВИЙ ІНТЕЛЕКТ ГРОМАДЯНИНА
Цифровий розвиток та інтеграція України в Європейський цифровий
простір має на увазі поліпшення цифрових навичок суспільства. Стрімка
цифровізація диктує цілу низку нових професій, які акумулюють як аспекти
притоманні галузям знань, так і володіння інформаційно-комунікаційними
технологіями (ІКТ). Сучасна освіта повинна адаптуватись до вимог сучасності
та появи нових професійних компетенцій.
Цифрова грамотність залежить від інфраструктури, яка оточує людину.
В Україні, за даними 2019 року, не володіють базовими цифровими
навичками 53% [1]. В той час як цифрова грамотність так само важлива
сьогодні, як вміння писати, читати і говорити. Від рівня цифрової
грамотності залежить не лише комфорт проживання в цифровій державі,
а й конкурентоспроможність кожного громадянина, вміння опиратися
неправдивої інформації та дбати про свої дані онлайн.
Глобальна інформатизація всебічної людської діяльності є домінуючою
тенденцією розвитку сучасного світу. У зв’язку з цим інформатизація освіти
є найважливішим напрямом реалізації сучасної освітньої парадигми [2].
Застосування сучасних інтелектуальних технологій дає змогу якісно змінити
дидактичний процес та індивідуалізувати процес навчання. Причому
під індивідуалізованим навчанням розуміємо навчання з урахуванням
індивідуальних характеристик особи, які допомагають створювати оптимальні
умови для найкращого розвитку особи, формуванню її здатностей для реалізації
у різних сферах діяльності (рис. 1).
На сьогоднішній день перелік професій не відповідають потребам
майбутнього. Наука та освіта на шляху великих трансформацій. Існуючі
галузі знань, та спеціальності, які опановує більшість не є релевантними.
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Галузі знань автономні, але більшість з них потребує перегляду, тому
що мають додаткові, цифрові компетенції. Напрямки розвитку цифрових
технологій залежать від наявності інформації та знань у населення,
та каналів доступу до них [3].

Рис. 1. – Галузі знань
Аналіз цифрових трендів дозволяє прогнозувати розвиток конкретного
економічного, технологічного та соціального розвитку в майбутньому. Все
це дозволяє розширити досвід людини [4].
Підключення до мережі Інтернет та персоналізація клієнтського досвіду,
розблокування та аналіз даних для бізнесу, та прогнозування даних є одними
з найважливіших центрів цифрових перетворень в 2021 році. Як наслідок
реформування освіти і науки.
Максимізація цінності штучного інтелекту та машинного навчання;
розробка багатохмарних стратегій; доповнена, віртуальна, змішана реальність все це дозволяє вже зараз переходити до персоналізованого навчання.
Цифрова трансформація зумовлює появу нових унікальних систем і процесів,
що складають їх нову ціннісну сутність. Поняття інтелекту людини теж
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змінюється. Він стає комплексним показником якості АйКью, володіння
емоціями та володіння сучасними технологіями цього спонукають революційні
зміни в індустрії (рис. 2).

DQ – цифровий інтелект (Digital Quotient),
EQ – емоційний інтелект (Emotional Quotient),
IQ – рівень інтелекту (айк'ю) (Intelligence Quotient),
SQ – інтелект громадянина (Summary citizen Quotient)

Рис. 2 – Сучасний цифровий інтелект громадянина
Стрімкий розвиток сучасного цифрового суспільства потребує у першу
чергу, нових підходів до формування компетенцій в освіти. Запропоновано
критерій для вимірювання усіх складових інтелекту громадянина. Показано
необхідність впровадження та розвитку фахових цифрових компетенцій.
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА ПІД ВПЛИВОМ ДЕТЕРМІНАНТІВ
ПАНДЕМІЇ COVID-19
Передумови світової кризи країн, що спричинено пандемією Covid-19,
призвело до застосування та пошуку нових каналів комунікацій. Карантинні
обмеження спричинили перехід спілкування суспільства від offline
до online. Однією з особливостей сучасного етапу діяльності підприємств
сфери освіти, науки, культури, мистецтва, економіки, бізнесу та послуг
є підвищення ролі й удосконалення інформаційного обслуговування.
Інформаційне обслуговування на підприємстві, в умовах ринку, є смисловим
аспектом соціальної взаємодії, однією з найбільших загальних характеристик
будь-якої діяльності, включаючи управлінську.
Однак, освоєння інтернет-простору є важливим стратегічним кроком для
підприємств сьогодення. Так за рік, як показують дослідження Інформаційного
порталу електронної комерції та за даними Statista [1], поточний відсоток
роздрібних продажів в електронній комерції складає близько 15%. Це число
зростає з кожним роком, і Statista прогнозує, що воно досягне 17,5% в 2021
році і 22% в 2023 році. З огляду на те, що чверть населення світу в даний
час здійснює покупки через Інтернет мережу, ці прогнози здаються
обґрунтованими і навіть трохи консервативними.
Зростання Інтернету в Україні, як і в усьому світі, є фундаментом неминучої
«Глобальної діджиталізаціі» і обумовлюється рядом взаємозалежних факторів,
ключовими з яких є:
• зростання доступності Інтернету і пристроїв для доступу до нього;
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• перехід бізнесу в онлайн режим і зростання «загальної корисності»
Інтернету для людини;
• 9 з 10 українців вже працюють онлайн;
• за 5 років проникнення Інтернету зросло на 29%.
Пристосування суспільства під час карантинних обмежень призвело
к виявленню тенденції зростання рівня Інтернет - користувачів і нарощує
охоплення дорослої аудиторії 45+ та перестало бути для них «чимось
незрозумілим або марним». Так, за даними проведеного опитування,
представникам покоління Y притаманне найбільш широке користування
різними девайсами, тоді як Z – це скоріше «мобільні» користувачі
(смартфон + ноутбук), а ось X – в меншій мірі використовують смартфон
для інтернет-серфінгу, але частіше, ніж Z, користуються стаціонарними
пристроями (ПК, ТВ). Дані дослідження представлено на рис 1.

Рис. 1. Аналіз цільової аудиторії Інтернет –користувачів за 2020 рік [2]
Як показали дослідження, представники покоління X частіше за інших
називають основним пристроєм ПК та значно рідше – смартфон. А ось 8
з 10 представників зумерів – надають перевагу смартфону, щоб бути завжди
і скрізь онлайн.
Отже, в сучасному світі смартфони отримують все більше функцій, які
роблять життя легшим та комфортнішим, дозволяють розпланувати свій
день та встигнути виконати все задумане. Вони стали незамінними
в подорожах: дуже зручно, коли один маленький пристрій замінює вам
мапу, фотоапарат, книгу, плеєр та чимало інших речей, які ще кілька років
тому займали в рюкзаку туриста ледь не половину його об’єму. Знайти
квитки, забронювати житло, прокласти маршрут, обрати найкращі заклади
харчування та переглянути афішу найцікавіших подій у будь-якому місті,
тепер доступно завдяки використанню популярних мобільних додатків [3].
260

Інформаційні технології
в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

Тобто, саме карантинні вимоги і призвели до швидкого розвитку
діджиталізації в світі і охопили всі сфери діяльності суспільства.
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ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Цифрові трансформації економіки України, активна розбудова
інформаційного суспільства, впровадження технологій електронного урядування
та всеохоплююча діджиталізація усіх адміністративних процесів вимагають від
державних службовців відповідних компетентностей для належного втілення
цифрових змін.
У наш час якість функціонування органів державного управління
та місцевого самоврядування прямо або опосередковано залежить від їхньої
інформаційної інфраструктури, наявних чи перспективних цифрових засобів
опрацювання великих потоків різнотипної інформації [1].
Протягом кількох останніх років у нашій країні багато зроблено у напрямку
ширшого використання громадянами електронних адміністративних послуг
та державних електронних сервісів. Відбувається популяризація та розвиток
державної системи дистанційної ідентифікації осіб за допомогою BankID.
Найбільші мобільні оператори, які обслуговують абонентів на території
України, запровадили в дію послугу MobileID. Повсякденною практикою
стало підписання документів кваліфікованим електронним підписом.
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У 2021 році Україна стала ще на один крок ближче до побудови
цифрової держави і переходу в режим «без паперу», ставши першою
країною у світі, в якій цифрові паспорти отримали таку ж юридичну силу,
як і фізичні аналоги. Вже з 23 серпня 2021 року українці зможуть
використовувати цифрові паспорти на рівних правах з паперовими, а всі
установи повинні будуть їх приймати, крім окремих випадків, передбачених
законом [2].
Найкращі світові та вітчизняні практики цифрового урядування пов’язані,
насамперед, із вагомими внутрішніми інвестиціями в людей, культуру, чіткі
стратегії та цілі, а також внутрішні цифрові, технічні та дизайнерські
можливості [3].
Як бачимо, технології стають дедалі складнішими, різноманітнішими
та розвиваються швидкими темпами, що вимагає від державних службовців
постійного підвищення рівня власної цифрової компетентності, яка включає
в себе не лише вміння використовувати смартфони, планшети, комп’ютери
та інше технічне устаткування в професійній діяльності, а й уникати
небезпек в цифровому просторі, зберігати конфіденційні дані, вміти
ефективно впроваджувати електронні послуги для громадян та вирішувати
проблемні ситуації за допомогою цифрових технологій [4].
У 2020 році Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства
цифрової трансформації та додав цифрову грамотність до обов’язкових
компетентностей державних службовців, які оцінюватимуться при проходженні
конкурсу на посади державної служби.
Досліджуючи структуру цифрової компетентності державних службовців,
можна виокремити три основні групи компетенцій:
1) загальні;
2) професійні;
3) комплементарні.
Перша група компетенцій передбачає прості цифрові навички та вміння,
наприклад, користування Інтернетом, сканування та розпізнавання документів,
використання стандартних офісних програм для виконання поточних завдань
тощо.
Друга група пов’язана з оперуванням та навіть створенням різноманітного
цифрового контенту, наприклад, веб-сторінок, чат-ботів, каналів та спільнот
у месенджерах, налаштування і використання систем електронного
документообігу та ведення електронних архівів, нагромадження хмарних
даних тощо.
Третя група компетенцій передбачає оволодіння навичками, які допомагають
у процесі виконання нових завдань, наприклад, бізнес-планування, розвитку
соціальних мереж для підтримки цифрових комунікацій в громадах. Сюди
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ж віднесемо більш просунуті навички використання даних для моделювання
та підтримки державної політики у сфері публічного управління, оцінки
впливу та аналізу даних щодо надання послуг тощо. Крім того, державні
службовці повинні навчитися управляти проєктами, а також вміти
взаємодіяти з громадянами за допомогою електронних інструментів.
Розвитку зазначених вище цифрових компетенцій майбутніх державних
службовців сприятиме запровадження в програми підготовки здобувачів
вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»
у закладах вищої освіти України таких обов’язкових навчальних компонентів,
як «Офісні комп’ютерні технології», «Цифрове урядування», «Електронний
документообіг в публічному управлінні», «Цифрові комунікації в громадах»
тощо.
На етапі підвищення кваліфікації державних службовців можна
рекомендувати проходження курсів на відкритих платформах, з метою
оволодіння сучасними професійними компетентностями та визначення
рівня цифрової грамотності. Наприклад, на порталі «Дія.Цифрова освіта»
(https://osvita.diia.gov.ua/) або на платформі U-LEARN (https://u-learn.org.ua/).
Потрібно постійно зміцнювати цифрові навички державних службовців,
щоб кожен громадянин міг повною мірою скористатися можливостями
сучасних електронних державних послуг. Але це не означає, що кожен
державний службовець має стати програмістом чи веб-дизайнером, він має,
скоріше, прагнути до імплементації кращих практик та інструментів
цифрового урядування та електронної демократії для забезпечення сталого
розвитку громад.
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ALLDIGITAL WEEK AS A TOOL OF POPULARIZATION OF DIGITAL SKILLS
The modern period of social development is characterized by an active process
of digitalization, caused by global trends in the transition to a digital economy
and digital society.Naturally, today digital literacy is recognized as one of the
main skills of the individual. As a person's willingness and ability to apply
information and communication technologies confidently, effectively, critically
and safely in various spheres of life, ICT competence is one of the leading
in professional activities.
In Ukraine, the urgency of the need to increase the level of digital literacy
is obvious: according to a poll [1] conducted in 2019 by order of the Ministry
of Digital Transformation of Ukraine, 37.9% of Ukrainians aged 18-70 have
digital skills below average, another 15.1 % do not have them at all. At the same
time, 48% of Ukrainians have indicated that they need to acquire digital literacy
and improve their digital skills.
On March 3, 2021, the Government approved the Concept for the Digital
Competences Development and approved an action plan for its implementation [2],
designed for the period up to 2025. It is expected that the implementation of the
Concept will allow, in particular: significantly increase the level of digital skills
and digital competencies in society, as well as the level of state competitiveness
and the quality of human capital; increase the employees' competitiveness by
mastering digital skills and digital competencies; significantly reduce the possible
risks and dangers while using digital technologies, etc.
Kyiv National University of Culture and Arts takes an active part in the
development of digital competencies in Ukraine. The international project of the
EU program Erasmus+ «Digital competence framework for Ukrainian teachers
and other citizens» (dComFra) (598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP)
is implemented by іnternational consortium, which includes KNUCA and other
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6 Ukrainian universities, 5 European Universities, Ministry of Education and
Sciences of Ukraine, Public institution Information Technologies Institute
(Lithuania), the public organization “Ukrainian Association of Information
Technology Professionals”. The purpose of the dComFra project [3] is to develop
a national structure of digital competencies, harmonize it with European
initiatives, in particular with the European digital competence framework
(DigComp), raise the digital competencies level of Ukrainian teachers and other
citizens, including internally displaced persons and veterans of hostilities in
eastern Ukraine.
Following the requirements of the project, Kyiv National University
of Culture and Arts (KNUCA) is holding a series of events in support of
European initiatives AllDigital Week (#AllDigitalWeek), Safe Internet Day
(#SaferInternetDay), Code Week (#CodeWeek), International Girls in ICT Day
(#GirlsinICT).
Thus, AllDigitalWeek aims to raise awareness of digital skills, improve their
levels increase employment opportunities through the development of appropriate
skills for new digital jobs. All Digital Week [4] encourages various activities
to support the Europeans who do not have enough digital skills to participate fully
in the society and benefit from digital transformation.
The program of the Digital Week, conducted by KNUCA, included various
events designed for different types of audiences and distributed by main topics:
AllDigitalWeek in KNUCA: info day; Digital Competence Framework for UA
(round table to discuss developments in the adaptation of the digital competence
framework); practical training “Digital Skills for University Staff”; series of
events “New Digital Jobs – New Opportunities”. In 2019, more than 1,500 events
were added to the #alldigitalweek map, which automatically participated in the
competition for the best event, information about which was disseminated by
national partners, and presented on the ALL DIGITAL week website. The
finalists were selected by ALL DIGITAL staff. The scale and variety of events
were truly impressive, and choosing the best ones was not easy. The ALL
DIGITAL Week team selected the 14 best events for the jury, which included an
event “New Digital Jobs – New Opportunities” from Kyiv National University of
Culture & Arts, Ukraine. This diversity and scale of activities is a strong
confirmation of the proper attitude in modern society to the problems of digital
literacy.
In 2010-2020, more than 1,300,000 participants joined the European All
Digital Week. The campaign is conducted in coworking spaces, community
centers, schools, universities, libraries and other places related to education.
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This year, All Digital Week is supported by the Ministry of Digital
Transformation of Ukraine [5], which aims to unite representatives of the state,
business and citizens within the initiative # AllDigitalWeek2021 and form a wide
range of partners to make the initiative visible [6]. The informational and
organizational support from Ministry allowed to involve new partners and
participants in the campaign, expand the geography of events and and emphasize
public attention to the importance of developing digital skills.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Fig. 1. Ukrainian events on the map of ALL Digital Week [4]
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НАЦІОНАЛЬНА РАМКА ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
У 2013 році Європейською Комісією була оприлюднена Європейська
система цифрової компетентності громадян DigComp (Digital Competence
Framework). Рамка DigComp стала орієнтиром для розвитку стратегічного
планування ініціатив із цифрової компетентності на загальноєвропейському
рівні та на рівні держав-членів ЄС. У 2016 та 2017 роках Європейська
система цифрової компетентності громадян була оновлена й отримала назву
DigComp 2.0 [1]. Оновлена рамка цифрової компетентності громадян ЄС
на сьогодні представлена у вигляді 21 компетентності, згрупованих
у 5 основних блоків.
Цифрова трансформація визначена пріоритетом Президента та Уряду
України і має вирішальне значення для підвищення ефективності
та стимулювання економіки, створення робочих місць та забезпечення
соціального прогресу в Україні. За даними дослідження 2019 року, яке
проводилося за ініціативи Міністерства цифрової трансформації, 53%
громадян України володіють цифровою грамотністю нижче базового рівня,
47% мешканців України у віці 18−70 років мають бажання підвищити
рівень володіння цифровими компетентностями [5].
В березні 2021 Кабінет Міністрів України схвалив концепцію розвитку
цифрових компетентностей та затвердив плану заходів з її реалізації.
Основною метою Концепції є визначення пріоритетних напрямів і основних
завдань з питань розвитку цифрових навичок та цифрових компетентностей,
підвищення рівня цифрової грамотності населення в умовах розвитку
цифрової економіки та цифрового суспільства. Реалізація цієї Концепції
передбачена на період до 2025 року. реалізація концепції дозволить
громадянам України підвищити конкурентоспроможність на ринку праці,
надасть можливості для безперервного навчання, підвищить рівень
доступності до державних послуг, зменшить ризики небезпек під час
користування Інтернетом [4].
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На державному рівні, реалізація концепції синхронізує основні поняття
та вимоги в рамках цифрових компетентностей з європейськими стандартами,
модернізує процеси державного управління, зменшить цифровий розрив
та гармонізує національний цифровий ринок з Європейським Союзом,
прискорить впровадження інструментів електронної демократії та електронного
урядування [6].
30 березня Міністерство цифрової трансформації України оприлюднило
Рамку цифрової компетентності для громадян із метою широкого громадського
та експертного обговорення [2]. За основу взято європейську концептуальноеталонну модель європейської Рамки цифрових компетентностей для громадян
“The Digital Competence Framework for Citizens” (DigComp 2.1). Рамку цифрової
компетентності для громадян України було адаптовано українськими експертами
за результатами досліджень, проведених у процесі реалізації проекту dComFra
(Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens 598236-EPP1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP) міжнародногої програми Еразмус+ [3].
Перекладений та адаптований проект Рамки було обговорено та удосконалено
в експертному середовищі Міністерства цифрової трансформації, Комітету
з питань цифрових навичок Української національної цифрової коаліції
“Коаліції цифрової трансформації” із залученням представників експертноконсультативного Комітету з цифрових технологій при Міністерстві освіти
і науки України та експертів мережі eSkills Програми EU4 Digital в Україні.
Враховуючи виклики сьогодення, Рамку адаптовано до культурних,
освітніх та економічних особливостей України. Наразі ця Рамка містить
4 виміри, 6 сфер, 30 компетентностей та 6 рівнів володіння цифровими
навичками. На основі Рамки для громадян планується розробка й затвердження
рамок для вчителів, медичних працівників, державних службовців тощо.
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