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ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ 

ОСВІТИ

1. Глобальні виклики цивілізаційного 

розвитку:

1.1. 4 промислова революція, глобалізація 

4.0

1.2. Розвиток цифрового суспільства. 

1.3. Інноваційний пріоритет людського 

капіталу.

1.4. Вплив Covid-19 на розвиток освіти

1.5. Особливості навчання цифрових 

поколінь. 

2. Трансформаційні виклики 

перетворення України на 

високотехнологічну державу.

3. Виклики розвитку освіти в умовах 

російської війни та після перемоги.

EDUCATION + INNOVATION+STARTUP = HUMAN CAPITAL 2022+  

«…надати знання та 

інновації, необхідні 

для формування 

стабільного та 

мирного майбутнього 

для всіх, хто 

закріплений за 

соціальною, 

економічною та 

екологічною 

справедливістю»

UNESCO’S FUTURES OF 

EDUCATION. 10.11.21 REPORT

https://en.unesco.org/news/w

hat-you-need-know-about-

unescos-futures-education-

report

https://www.mckinsey.com/feature

d-insights/future-of-work/the-

future-of-work-rethinking-skills-to-

tackle-the-uks-looming-talent-

shortage

https://cutt.ly/kHYKC2B



ПРОБЛЕМНО-РЕСУРСНИЙ ПІДХІД - орієнтує людину на розуміння проблем та технологій їх

рішень. Дуже важливим при цьому є швидка орієнтація у відкритих ресурсах, визначення

діапазону практичного аналогового досвіду розуміння та рішень, ідентифікація рівня власних

підходів і визначення шляхів їх оптимізації. Я завжди раджу використовувати не тільки

традиційний пошук через, наприклад, Google. А і через Google зображення та YouTube. Це

дозволяє побачити зразу відповідний ландшафт як розуміння так і рішення проблеми.

Звичайно пошук бажано здійснювати на українській та англійській мовах.

ПОТЕНЦІАЛ ФАХОВОЇ МОБІЛЬНОСТІ ІНДИКАТИВНО-

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

ПІДХІД - дозволяє

визначити діапазон

пріоритетів у

відповідності до рівня

готовності до

практичних дій. При

цьому слід зауважити,

що якщо проєктам і

кейсам в нашій

освітній діяльності

приділяється потрібна

увага, то можливості

дорожніх карт

використовуються

значно менше. Але

саме вони найбільш

ефективні за умов,

коли людина

зіткається з

проблемою, досвіду

рішення якої вона

практично не має і це

дозволяє зменшити

неефективні дії.

Soft & Hard skills https://cutt.ly/fYGoDUH WEF top skills 2030 -

https://cutt.ly/hYGpTpm



ОБДАРОВАНІСТЬ = ІННОВАЦІЙНІСТЬ +МІКС АНАЛІТИКА?

Gifted children in Finland 

https://cutt.ly/6QS87ss

Gifted children projects 

https://cutt.ly/cQSOsfH

https://cutt.ly/cQSOuyo

Social and emotional qualities

https://cutt.ly/wQVhO9n

Дуже раджу подивитись You 

Tube канал Н.В. Шеденко 

https://www.youtube.com/channel/UC8y9J9tE0_yUr0PgsrAIFZA

Всеукраїнський освітній хаб педагогічних інновацій НУШ 2021.

http://oipopp.ed-sp.net/?q=taxonomy/term/5461

http://oipopp.ed-sp.net/?q=taxonomy/term/5465

Електронне посилання на папку з авторськими 

матеріалами: 

https://drive.google.com/drive/folders/1bNVa1T

Cu-OcIG-o8XSF-F0CvUZF8uhrX?usp=sharing



https://cutt.ly/4Rcx9ro https://kivinen.wordpress.com/tag/finnish-education-system/

https://www.youtube.com/results?search_query=

DigCompEdu+in+Finnish+schools

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en



https://cutt.ly/GHYXdF7NETWORK OF EUROPEAN SCHOOLS



Українські школи за кордоном

https://cutt.ly/tYCtTgS
https://cutt.ly/GYCt2R8



https://www.facebook.com/groups/12

1998621592582/?multi_permalinks=143

1271623998602&notif_id=165293686152

9871&notif_t=group_activity&ref=notif

https://www.facebook.com/photo?fb

id=2839544369679903&set=pcb.12151

69245893458

https://www.facebook.com/groups/591010238289813

https://www.facebook.com/groups/1125966660893756/

https://www.facebook.com/shkolan6

https://www.facebook.com/groups/905030713573981/

https://life.pravda.com.ua/culture/2022/

05/19/248698/



«Війна очима дітей», вчитель» Н.В. Шеденко 

(с.Берестівка Роменського району Сумської області) 

Слава нації - Смерть ворогам!!! 

Правда і перемога за нами!!!  


