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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



Адаптація людського капіталу до розвитку цифрового 

суспільства

В ЄС вже з 2013 року розробляється та вдосконалюється напрям

програм «Цифрова Європа». 

Зараз ЄС працює над подальшою реалізацуією цього напряму 

діяльності в програмі Digital Europe Programme and repealing

Decision (EU) на період 2021-2027 рр., з нею можна ознайомитись 

в Official Journal of the European Union L 166/1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0694&qid=1623079930214

В пункті 14 визначаються 5 цілей (переклад українською зроблено 

Google translate) - високопродуктивні обчислення; штучний інтелект; 

кібербезпека та довіра; розширені цифрові навички; та розгортання 

та найкраще використання цифрових можливостей та сумісності. В 

пункті 17 підкреслюється важливість формування єдиного цифрового 

ринку, європейських центрів цифрових інновацій, інноваційних 

хабів та їх взаємодії. 

Нагадаємо, що з 2017 року в ЄС визначено 

Рамку цифрових компетенцій для педагогів 

(DigCompEdu) 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466

https://cutt.ly/tRhyFFv
https://www.tdm2000international.org/di

gital-library/digcompedu-digital-

competence-of-educators/



DigCompEdu-це науково обґрунтована основа, яка підтримує розвиток 

цифрових компетентностей, характерних для педагога. Розроблений 

службою науки та знань Європейської Комісії, DigCompEdu описує 22 

компетенції, організовані в шести областях. У центрі уваги не технічні 

навички. Швидше, рамки мають на меті детально описати, як цифрові 

технології можна використовувати для вдосконалення та інновації освіти та 

навчання.

A framework to develop online teaching competencies: DigCompEdu

October 11, 2021By Abby Fry Moodle Educator Certification (MEC). 

[Electronic resource]. - Mode of access: 

https://moodle.com/news/digcompedu-framework-online-teaching-

competencies/?fbclid=IwAR0P_8fGLLzGILkeTOeQviFU5E2gvAcAhAlJe5bz

yBXk_x7g58KFJSSaDog

https://nus.org.ua/view/yak-uchytelyam-pidvyshhyty-tsyfrovi-kompetentnosti/

https://lib.iitta.gov.ua/715579/1/Ovcharuk%20DiGComp.pdf



ВСЬОГО ВИЗНАЧЕНО 22 КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ІНТЕГРОВАНО У 6 ОБЛАСТЯХ: 

ОБЛАСТЬ 1 зосереджена на професійному середовищі та способах використання цифрових технологій для 

покращення спілкування з учнями та їх сім’ями; та заохочувати професійну співпрацю та роздуми. 

ОБЛАСТЬ 2 зосереджена на пошуку джерел, створенні та спільному використанні цифрових ресурсів, 

зокрема на зміні та використанні наявних ресурсів з відкритою ліцензією. Ця сфера заохочує педагогів 

враховувати конкретні навчальні цілі, контекст, педагогічний підхід та групу учнів під час проектування 

цифрових ресурсів та планування їх використання. 

Область 3 зосереджена на управлінні та організації використання цифрових засобів у навчанні та навчанні. 

Це заохочує педагогів покращити їхню взаємодію з учнями, сприяти спільному навчанню та підвищити 

ефективність своїх навчальних стратегій, експериментуючи з новими педагогічними методами. 

Область 4 охоплює використання цифрових інструментів та стратегій для покращення формувальної та 

підсумкової оцінки за допомогою різноманітних форматів та підходів оцінювання. Це включає використання 

цифрових технологій для забезпечення цілеспрямованого та своєчасного 

зворотного зв’язку з учнями та аналіз доказів успішності учнів для інформування про майбутні стратегії 

навчання. 

Область 5 зосереджена на використанні цифрових інструментів для стимулювання активної та творчої 

взаємодії учнів з предметом, включаючи врахування різноманітних уподобань у навчанні на різних рівнях та 

швидкості, а також забезпечення доступності навчальних ресурсів та видів діяльності. 

Область 6 зосереджена на сприянні розвитку компетентності учнів у безпечному доступі та оцінці інформації 

в цифровому середовищі; використання технологій для спілкування, співпраці та участі та самовираження 

шляхом створення цифрового вмісту у різних форматах. 

Області 2-5 складають педагогічне ядро основи. Вони детально описують компетенції, які повинні мати 

освітяни для розвитку ефективних, інклюзивних та інноваційних стратегій навчання, використовуючи цифрові 

інструменти]. 



IV промислова революція: які навики будуть потрібні у 

2020 р. (ВЕФ-2016)

1. Рішення комплексних задач 

2. Критичне мислення 

3. Творчі здібності.

4. Управлінські таланти. 

5. Координація з іншими 

6. Емоційний інтелект

7. Спроможність примати рішення. 

8. Орієнтація на сервіс (у форматі інтернету речей, великих 

інформаційних баз – М.Ж. ) 

9. Навички  ведення переговорів 

10. Когнітивна гнучкість. 

http://finance.bigmir.net/business/65363-IV-promishlennaya-

revoluciya-kakie-naviki-bydyt-nyjni-v-2020-gody

https://cutt.ly/GgXy0Oa

1. Аналітичне мислення та інноваційнійсть

2. Активне навчання та навчальні стратегії

3. Розв’язання складних проблем

4. Критичне мислення та аналіз

5. Креативність, оригінальність та ініціативність

6. Лідерство та соціальний вплив

7. Використання технологій, моніторинг та 

контроль

8. Дизайн технологій та програмування

9. Витривалість, стресостійкість та гнучкість

10. Логічна аргументація, розв’язання проблем

та формування ідей. 

Тип якостей

Проблемно 

орієнтовані 

навички 

1,3,4,5, 10

Самоменеджм

ент – 2, 9

Робота з 

людьми – 6

Використання 

технологій – 7, 

8
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Ось 5 найкращих

глобальних кластерів

навичок

У технічній документі під

назвою « Глобальні

навички: створення

сильних громадян 21- го

століття» експертна

група ELT (викладання

англійської мови) Oxford 

University Press (2019 –

М.Ж.)

1 – Спілкування та співпраця

2 – Творчість і критичне мислення

3 – Міжкультурна компетентність і 

громадянство

4 – Емоційна саморегуляція та 

благополуччя

5 – Цифрова грамотність

https://oupeltglobalblog.com/2019/11/04/empowere

d-21stcentury-learners/

https://www.oecd.org/education/2030-project/

http://finance.bigmir.net/business/65363-IV-promishlennaya-revoluciya-kakie-naviki-bydyt-nyjni-v-2020-gody


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



European networks of the 

vocational education

https://cutt.ly/2JhbFT2

https://www.youtube.com/results?sear

ch_query=European+networks+of+the+v

ocational+education

The Benefits of Vocational Training

https://www.youtube.com/watch?v=8ylJ1E2kEMg



STARTUP IN THE VOCATIONAL EDUCATION
https://cutt.ly/oJhmkiW
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https://www.youtube.com/watch?v=K-V39LJRSkI

Vocational education and 

training in the next decade

36 projects winning Startup Kite 

contest of vocational education 

students honoured

http://laodongxahoi.net/36-projects-winning-startup-kite-contest-of-

vocational-education-students-honoured-1321844.html



Можливі напрями проєктів під час війни та після перемоги. 

Я б виділив такі напрями: 

1. Створення цифрових ресурсів на українській та     

англійській мовах.

2. Досвід розширення діапазону навчально виховної 

роботи у відповідності до реалій військового стану.

3. Дослідницькі, мережеві, медійні проєкти. 

4. Війна очима дітей.

5. Особливості навчальної роботи та національно-

патріотичного виховання за умов дистанційної,  

віртуальної комунікації.

6. Проєкти психологічної підтримки студентів. 


