
Наукова освіта на 
засадах 

цифровізації 
суспільства. 

Теорія і практика 



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 2 

Світлана  
Бабійчук 

Завідувачка 
лабораторії 

«Геоінформаційні  
системи та дистанційне  

зондування Землі»  к. п. н. 

Марина  
Попова 

Завідувачка відділу  
створення та 
використання  

інтелектуальних 
мережних інструментів 

  к. т. н. 

Віталій 
Приходнюк 

С. н. с. відділу  
інформаційно-
дидактичного 
моделювання 

  

Денис 
Свириденко 

Пров. н. с. відділу  
інформаційно-
дидактичного 
моделювання 

  к. т. н. д. ф. н., проф. 



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 3 

Актуальність 

перелік навичок для ХХІ ст., які має утверджувати сучасна освіта man.gov.ua 



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 4 

Актуальність 



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 

Наукова освіта 

5 

Цілеспрямоване формування у учнів 
ціннісної картини світу на засадах 
виявлення, дослідження та 
інтерпретації ними властивостей 
природних, соціальних та інших 
значущих для розвитку людства 
процесів 

man.gov.ua 



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 

Переваги реалізації концепту наукової освіти 

Науковці 

Поширення результатів 
науково-технічної 

діяльності 

Наукові та освітні 
організації 

Підвищення наукового 
авторитету, престижу в 

науковому світі 

Видання 

Цитування, підвищення 
впливовості 

Біблотеки 

Залучення нових 
користувачів, партнерів 

Національна економіка, 
розвиток науки, освіти, 

інновації 

Прискорення наукового 
прогресу, продуктивності, 

трансферу знань 

6 man.gov.ua 



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 

Трансдисциплінарний 
кластер наукової освіти 

Характеристики та 
особливості 

Модельно-
керована 

архітектура 

Онтолого-керована 
архітектура 

Трансдисцилінарна 
інтеграція знань 

підвищення рівня 

Автоматична 
побудова 
онтологій 

онтологічні 
інформаційні засоби 

та інструменти 

7 man.gov.ua 



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 

Онтологія 
Трансдисциплінарний кластер 

наукової освіти 

Концептуальна 
репрезентація 

Концепти та зв'язки 
предметної області 

Сприяння доступу до 
знань 

Обмін інформацією між 
користувачами та 

гетерогенними системами 

Формальна структура 

Спрощення 
комп'ютерної 

обробки 

Комунікатор 

трансдисциплінарні 
розподілені інформаційні 

ресурси та системи 

8 man.gov.ua 



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 

Трансдисциплінарний кластер наукової освіти 

9 



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 10 

○ автоматизована розробка 
трансдисциплінарних систем 
знань для навчально-
дослідницьких цілей; 

○ значне скорочення трудових, 
часових та фінансових витрат 
на формування систем знань; 

○ прискорення процесів 
проектування систем знань та 
масштабування сервісів їх 
використання; 

○ категоріальний рівень 
представлений онтологією 
верхнього рівня, дизайн якої 
входить до загального 
алгоритму розвитку сучасних 
баз знань. 

 

 

Трансдисциплінарний кластер наукової освіти 

man.gov.ua 



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 

Трансдисциплінарний кластер наукової освіти 

11 

Реалізація 
дослідження 
 

Розробка інформаційно-освітніх 
ресурсів 

 

Моделювання сценарію навчально-
дослідницької взаємодії   

 

 

man.gov.ua 



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 12 

Формування трансдисциплінарного 
кластеру наукової освіти 



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 13 Єдиний інформаційно-освітній простір 

Кластери знань Розподілені інформаційно-освітні 
ресурси 

man.gov.ua 



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 14 

○ вивчення та дослідження 
культурно-історичної спадщини; 

○ 5126 об’єктів історико-культурної 
спадщини України (згідно 
Постанови Кабінету Міністрів – 
835, Наказу МОН – 4291), 37 
профілів діяльності музеїв, 8 
форм юридичної власності, 65 
категорій і 34 типи закладів 
освіти та 25 адміністративних 
одиниць, до яких вони належать; 

○ когнітивні сервіси + онтологічний 
інтерфейс 

Кластер знань «Музейна планета» 

man.gov.ua 



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 

Кластер знань для забезпечення навчальних 
досліджень поверхні Землі 

15 

Основні  напрямки роботи лабораторії 
«ГІС та ДЗЗ»  

 
1. Освітній: 
○ проведення семінарів-практикумів й вебінарів для вчителів 

природничого профілю 
○ створення навчально-методичного забезпечення для освітньої 

діяльності закладів позашкільної та загальної середньої освіти 
○ робота з учнями:   

• організовано Всеукраїнський конкурс для школярів – 
«Екопогляд» 

• проведено міжнародну школу з основ ДЗЗ 
• проведення вебінарів з основ ДЗЗ для учнів 

2. Науковий:  розробка та  виконання  ГІС та ДЗЗ проєктів 
 

man.gov.ua 



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 

Кластер знань для забезпечення навчальних 
досліджень поверхні Землі 

16 man.gov.ua 



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 

Кластер знань для забезпечення навчальних 
досліджень поверхні Землі 

17 



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 

Публікації 

18 



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 19 

Свідоцтва про реєстрацію авторських прав 

man.gov.ua 



Дякуємо за 
увагу! 

https://www.youtube.com/watch?v=U
wWn8Y_EShY&feature=youtu.be 

https://polyhedron.stemua.science 

https://museum.stemua.science/ 

https://www.youtube.com/watch?v=7
KUtBwxWAy4  

https://www.youtube.com/watch?v=7KUtBwxWAy4
https://www.youtube.com/watch?v=7KUtBwxWAy4
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