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Збірник матеріалів 6-го Всеукраїнського наукового форуму з міжнародною участю 

«Адаптивні процеси в освіті», що відбувся 5-6 лютого 2021 року в режимі онлайн, містить 

тези доповідей учасників та основні організаційні документи заходу. 

Тематику публікацій розміщено за науковими панелями Форуму. У роботах висвітлено 

актуальні питання розвитку освітньої галузі України, розкрито такі напрями, як: методологія 

адаптивного управління в освіті; адаптивність освітнього процесу в забезпеченні якості 

підготовки фахівців у закладах вищої освіти; адаптивні технології в підготовці магістрів з 

управління закладами освіти; інформаційна аналітика як інструментарій регулювання 
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України та виділено певні адаптивні засади в цьому ключі. 

Матеріали Форуму призначено для вивчення керівниками закладів освіти, науково-

педагогічним працівникам, викладачами закладів післядипломної освіти, педагогічними 
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Отже, вважаємо, що залучення адаптивних технологій в професійну 

підготовку магістрів з управління інтелектуальною власністю, дозволить 

закладам вищої освіти готувати керівників іншого формату, таких які будуть 

гнучкими та гармонійно зростати на протязі всього трудового життя, не 

зважаючи, як на різноманітні трансформації професій, так і на соціально-

політичній економічні зрушення. 
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Розвиток суспільства, соціально-економічні зміни спонукають до 

постійного оновлення освітнього процесу. Питання вибору освітньої парадигми 

професійної підготовки педагогів висвітлено на державному рівні, зокрема 

в Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр., Законах 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Постанові 

Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р. «Порядок підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» та ін. Ці 

нормативні документи є засадничими для методологічної переорієнтації 

процесу підвищення професійної компетентності педагогів. Система 

післядипломної освіти має враховувати зміни на ринку праці для коригування 

обсягів і напрямків професійної підготовки та здатна відреагувати на умови, що 

змінюються. Основним завданням післядипломної освіти є забезпечення 

професійно-особистісного розвитку педагога на адаптивних засадах. 

Дослідниця Г. Єльникова зазначає, що адаптивний підхід передбачає таку 

організацію освітнього процесу, здійснення якої передбачає актуалізацію 

адаптивних процесів навчання/самонавчання, виховання/самовиховання, 

розвитку/саморозвитку для оптимального засвоєння освітньої інформації та 

формування відповідних життєвих компетентностей [1]. 

Формування особистості професіонала за своєю сутністю і змістом є 

процесом присвоєння історичного, професійного досвіду, досвіду поведінки 
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й життєдіяльності, а його результативність співвідноситься з рівнем 

компетентності. На наш погляд, це відбувається в процесі взаємопов’язаної 

діяльності учасників освітнього процесу, у якому відбувається розвиток 

суб’єкта навчання на основі врахування його соціально-педагогічного досвіду, 

реальних навчальних можливостей, потреб, інтересів, надання можливості 

вибору змісту навчання, форм, методів, прийомів його засвоєння, що сприяє 

самоствердженню особистості, її самореалізації. 

Формування готовності майбутніх керівників закладів освіти до 

ефективного управління відбувається в процесі включення здобувачів освіти 

в інтерактивну діяльність. Наприклад, під час інтегрованого заняття у формі 

освітнього хакатону «Актуальні зміни сьогодні ‒ успішна школа завтра» 

учасники заходу визначають візію щодо моделей початкової школи, гімназії та 

академічного ліцею та пропонують умови, необхідні для їх функціонування. 

Здобувачі освіти висувають ідеї щодо нормативного врегулювання таких 

основних проблем: модернізація штатних розписів закладів освіти 

з урахуванням необхідності введення актуальних посад, функціонування 

початкових шкіл, гімназій і ліцеїв, зокрема як окремих юридичних осіб; 

повноваження керівника закладу освіти; приведення до відповідності термінів 

вступу в академічні та професійні ліцеї; перспективи функціонування 

авторських шкіл і наукових ліцеїв; необхідність запровадження конкурсного 

відбору до академічних ліцеїв. 

Участь у роботі панельної дискусії, мета якої полягає у визначенні 

професійних якостей педагога й окресленні шляхів професійного розвитку, до 

якої залучають керівників закладів освіти – випускників магістратури, – дає 

можливість визначити ключові напрями, що будуть використані як підґрунтя 

для організації науково-методичної роботи закладу освіти, і надати здобувачам 

освіти інформацію про форми роботи з педагогічним колективом щодо 

підвищення кваліфікації. 

Під час панельної дискусії можна розглянути, приміром, такі питання: що 

необхідно для налагодження ефективного партнерства між адміністрацією та 

педагогом, яке бачення основних напрямів взаємодії та співробітництва між 

ними, які заходи є першочерговими для здійснення адаптивного підходу до 

розвитку професійної компетентності педагога? Використанню суб’єктного 

досвіду здобувачів освіти та його розвитку в процесі опрацювання проблеми 

управління впровадженням педагогічних технологій в освітній процес закладу 

освіти сприяє така форма роботи, як воркшоп – інтенсивний навчальний захід, 

на якому учасники навчаються перш за все завдяки власній активній роботі. 

Якщо за традиційного підходу педагог викладає теоретичний матеріал, 

демонструє слайди, максимум ставить запитання здобувачам освіти, щоб хоча б 

якось привернути їх увагу, то у форматі воркшопу учасники працюють 

у групах, до яких ми включаємо наших випускників. Кожна група має свій 

матеріал для його аналізу, виділення основних положень, сильних і слабких 

його сторін. Після того як кожна з груп проаналізувала свій матеріал, вона 

обирає доповідача, який виступає перед усією аудиторією, а решта учасників 

ставлять йому запитання. Так були визначені організаційні заходи й умови, 
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необхідні для впровадження технології навчання. Отже, замість того щоб 

викладач передавав знання або транслював їх, жорстко керував процесом 

навчання, щось вимагав від здобувачів освіти, учасники самі активно 

здобувають знання, діляться ними, освоюють та засвоюють їх. 

Використання інтерактивних методів, не тільки розвиває комунікативні 

здібності, пізнавальні інтереси, а й уміння встановлювати емоційні контакти, 

партнерські стосунки, формувати інтелектуальну спроможність. Нетрадиційні 

заняття розвивають комунікаційні вміння, самостійність висловлювання, 

партнерство, ініціативність, відповідальність за якість виконаної роботи. 
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Сучасна підготовка майбутніх конкурентоспроможних фахівців-

управлінців в Україні має бути побудована на тісній взаємодії вищої освіти та 

ринку праці, що ставить свої особливі вимоги до якості, змісту й форм 

підготовки магістрів з управління закладом освіти, стимулює заклади освіти 

ставати більш ефективними, інноваційними та підприємливими, що також 

підвищує якість дослідницької діяльності та генерує розмаїття освітніх 

послуг [1]. Перевагами ринку називають гнучкість та високу адаптивність до 

умов, що змінюються. Тому ефективним кроком до забезпечення якісних змін у 

підготовці конкурентоспроможних управлінців може стати перехід на 

адаптивну систему підготовки магістрів з управління закладом освіти, що 

базується на гнучкості самої системи, пристосуванні до сучасних вимог, 

враховує мету та специфіку організації освітнього середовища. Під поняттям 

«адаптивна система підготовки магістрів» ми розуміємо цілісне утворення, яке 

складається із взаємодіючих елементів, що пов’язані субординаційними та 

координаційними зв’язками, виконують конкретну функцію підготовки, мають 

цілеорієнтований характер у досягненні інтегративної мети. Здійснення 

оперативних змін у меті, змісті, методах, формах, засобах, технології, суб’єкт-

суб’єктній взаємодії, освітньому середовищі стане запорукою позитивної 

динаміки рівня підготовки майбутніх управлінців в умовах нестабільності. 

Змінити традиційний вектор підготовки магістрів з управління закладом 

освіти (далі – УЗО) і не втратити орієнтацію на її мету та специфіку можна 
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