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льності і формуванню високого рівня мотивації, удосконаленню інформацій-

ної грамотності, інтересу до навчальної діяльності у студентів, бажання учас-

ті у семінарах, конкурсах, олімпіадах тощо, розвитку самостійності в прийн-

ятті рішень в курсовому і дипломному проектуванні. 

 

 

УДК 37.01/.09 

АТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  

ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ 
  

А.Й. Островський, 

Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця 

 

 Постановка проблеми. Основним завданням для інноваційного розви-

тку вітчизняної освіти є впровадження конкурентоспроможних технологій у 

навчальний процес викладання дисциплін. Необхідно ретельно зважити на-

прямки розвитку інноваційної діяльності та засоби досягнення мети.  

Основна мета роботи. Проаналізувати комп’ютерне забезпечення 

освітнього процесу на прикладі перспективних програмних розробок.  

 Виклад основного матеріалу.  Актуальним пріоритетом для вищої 

школи є курс на інтеграцію до європейського та світового освітнього просто-

ру. Інтенсифікація такої інтеграції неможлива без застосування 

комп’ютерних технологій. Визначивши місце і роль комп’ютерних техноло-

гій у вирішенні фахових завдань, впровадивши їх у процес навчання ми інте-

груємось із найсучаснішим пріоритетним напрямком розвитку інформатиза-

ції. Широке розповсюдження набуло комп’ютерне моделювання для зобра-

ження просторових форм об’єктів за допомогою «КОМПАС-3D», системи 

автоматизованого проєктування та підготовки до виробництва фірми «Ас-

кон». Фрагмент моделювання із застосуванням КОМПАС-3D зображений на 

рис. 1. 

 
 

Рисунок 1. Нарізне з’єднання 

 

 Актуальним залишається використання 2D системи КОМПАС-Графік 

для вирішення різних завдань із застосуванням площинної графіки. Її вико-
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ристовують у машинобудуванні, приладобудуванні, будівництві та в інших 

галузях промисловості. КОМПАС-Графік сприяє автоматизації виготовлення 

документації розробок, ефективно вирішує завдання 2D проєктування. Крес-

леник виконаний за допомогою графічного редактора КОМПАС-Графік 2D 

зображений на рис. 2. 

 
 

Рисунок 2. Прямокутна аксонометрія-ізометричні проєкції шаблону та заго-

товки 

 

 Широкі можливості для моделювання відкриває «Програмний ком-

плекс автоматизованого динамічного аналізу багатокомпонентних механіч-

них систем EULER (ЕЙЛЕР). «Програмний комплекс EULER» є реалізацією 

оригінальної технології дослідження. На рис. 3 показано один із прикладів, 

як можна змінивши код програми перейти від коливання ідеального маятника 

до колового руху. Комплекс відкриває необмежені можливості наукових сту-

дентських  досліджень. 

 

 

 

 
 

а б 
Рисунок 3. Моделювання ідеального фізичного маятника 

а– коливання; б –обертання 

 

 Висновки. Підсумовуючи вищесказане можна зауважити, що метою 

національної системи освіти є досягнення рівня стандартів європейських кра-

їн, що забезпечить входження України до наукової спільноти. Отже, виклики 

які стоять перед закладами вищої освіти можуть бути частково вирішені за-

вдяки впровадженню в освітній процес сучасного комп’ютерного забезпе-

чення, що підвищить якість освітнього процесу, створить атмосферу іннова-
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ційного підходу у вітчизняній освіті, сформує конкурентоспроможного випу-

скника вищого навчального закладу. 

 

УДК 378.014.5(4):005.6 

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

І.В. Соколова,  

Донецький національний медичний університет, м. Маріуполь 

 

Постановка проблеми. Європейська концепція забезпечення якості ви-

щої освіти базується на основних принципах (розвиток взаємної довіри, під-

вищенні мобільності та справедливого визнання кваліфікацій і періодів на-

вчання), які сприймаються європейською освітньою спільнотою як головні, 

суттєві постулати щодо забезпечення якості. Формування культури якості, 

забезпечення освітніх потреб і очікувань здобувачів вищої освіти, інших 

стейкхолдерів, суспільства – мета, що має загальну значущість, вищу імпера-

тивність для країн Болонського процесу.  

Мета дослідження полягає у розгляді європейських практик забезпе-

чення якості на прикладі Польського акредитаційного комітету та Націона-

льної агенції із акредитації і оцінювання у Республіці Болгарія. 

Стратегія «Європа 2020» розглядається як продовження Лісабонської 

стратегії та встановлює три пріоритети – розумний, стійкий та інклюзивний 

розвиток («smart, sustainable and inclusive growth»). Розумність передбачає 

розвиток економіки, що базується на знаннях та інноваціях; стійкість забез-

печується більш ефективним використанням ресурсів; інклюзивність спрямо-

вана на сприяння високому рівню зайнятості населення, соціальному та тери-

торіальному згуртуванню (cohesion) [2]. 

«Після 2020 року: більш амбіційним стане ЄПВО», – зазначено у Па-

ризькому комюніке за результатами зустрічі міністрів у форматі Болонського 

процесу (2018 р.). Забезпечення якості у відповідності із «Стандартами та 

рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти» залишається серед пріоритетів. Разом з цим конференція визначили й 

інші напрямки дій європейської спільноти:  інтенсифікація 

міждисциплінарного та транскордонного співробітництва, розвиток 

інклюзивного та інноваційного підходів до навчання та викладання; 

підтримка інституційних, національних та європейських ініціатив з 

педагогічної підготовки, безперервного професійного розвитку викладачів, 

пошук шляхів кращого визнання високої якості та інноваційного викладання 

[4].  

На Європейському форумі забезпечення якості (EQAF), який проходив 

у 2019 році у Берліні, обговорювалися питання щодо впливу процесів 

зовнішнього і внутрішнього забезпечення якості на діяльність ВЗО, що 

відповідають очікуванням та потребам стейкхолдерів і демонструють цін- 
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156 ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОД СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО  

РОЗВИВАЮЧОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

І.О. Кузнєцова, О.Л. Гаркович, І.П. Кондратенко, 

Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса 

351 

157 ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ  СТУДЕНТІВ 

В.О. Волчок,  

Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса 

353 

158 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
В.О. Орлова, 
 Одеська національна академія харчових технологій,  м. Одеса 

354 




