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Концепція SMART-освіти реалізується в рамках пілотного проєкту 

створення Навчально-наукового інституту сучасних технологій у ДВНЗ 

«ПДТУ», як експериментальний майданчик для всього освітнього процесу в 

університеті. Технології SMART у ДВНЗ «ПДТУ», як «розумні» технології в 

освіті розвиваються в тій їх частині, що належить безпосередньо і до 

освітнього процесу, і до зовнішнього навколишнього середовища, в яке 

входять «школа», «училище», «технікум», «батьки», «викладачі» «місцева 

адміністрація», «роботодавці», тобто система стейкхолдерства в повній 

відповідності з Положенням ДВНЗ «ПДТУ» «Про стейкхолдерів освітніх 

програм ДВНЗ «ПДТУ». 

 

1. МІСІЯ ПРОЄКТУ SMART-ОСВІТИ У ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Створення внутрішньої системи забезпечення сучасних якісних 

технологій освіти для молоді на базі цифрових систем, індивідуалізації 

освіти, ремейджинінгу (переосмислення) сучасних тенденцій у вищій освіті, 

в тому числі і у ДВНЗ «ПДТУ», та відповідно до потреб зовнішнього 

середовища. 

 

2. ЦІЛІ SMART-ОСВІТИ У ДВНЗ «ПДТУ» 

 

1. Підвищення конкурентоспроможності випускників, у тому числі 

людей з обмеженими можливостями на ринку праці, їх привабливість для 

роботодавців усіх рівнів. 

2. Забезпечення студентів не тільки знаннями, а й компетенціями, 

навичками, що надають професійну й компетенційну впевненість, здатність 

до саморозвитку протягом усього активного життя. 

 

3. ЗАВДАННЯ SMART-ОСВІТИ У ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Ставиться амбіційне завдання щодо створення системи для 

саморозвитку студента відповідно до потреб зовнішнього середовища за 

допомогою: 

1) об’єднання в єдину гнучку систему взаємодії випускників шкіл і 

коледжів, студентів і випускників закладу вищої освіти, викладачів, 

адміністрації вишу в рамках єдиного інформаційного простору та єдиної 

нормативної бази, на основі єдиних стандартів і технологій; 

2) забезпечення розвитку та реалізації творчого потенціалу кожного 

студента за індивідуальними траєкторіями навчання в загальному 

інформаційному просторі; 

3) підготовки й перепідготовки викладачів у галузі змішаних On-, Off- 

форм навчання з використанням SMART-технологій; 

4) створення єдиного цифровізованого інформаційного освітнього 

простору на території університетського кампусу та за його межами; 
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5) негайного реагування освітнього процесу та його суб’єктів на всі 

зміни в зовнішньому навколишньому середовищі вишу, в економіці та ін. 

 

4. ІНСТРУМЕНТИ І РЕСУРСИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ І 

ЗАВДАНЬ 

 

1. Наявність для навчання розподіленого інтерактивного освітнього 

середовища. 

2. Технічна інфраструктура, що включає: 

а) обчислювальну мережу (обладнання бездротового доступу до 

Internet, комп’ютери, пристрої телекомунікацій); 

б) системи управління базами даних; 

в) мобільні пристрої доступу до цифрових ресурсів; 

г) обладнання для презентацій тощо; 

д) технології Web2.0, хмарні технології та мобільний доступ. 

3. Інформаційна інфраструктура (сукупність цифрових ресурсів, 

додатків і сервісів внутрішньо-університетського інформаційного 

середовища). 

4. Система ідентифікації осіб, які мають доступ до ресурсів Smart-

кампуса. 

5. Інституція стейкхолдерства, як джерело оновлення й розвитку в 

галузі підготовки інженерних та інших кадрів. 

6. Постійно актуалізований освітній контент і центральний репозиторій 

знань із доступом з будь-яких віддалених точок знаходження. 

7. Мережеві освітні програми для магістратури як результат спільної 

праці викладачів різних закладів вищої освіти України та зарубіжжя. 

8. Вузькоспрямовані сертифіковані курси, сертифікати про закінчення 

яких будуть зараховуватися як освітні модулі в дипломі. Диплом можна 

«збирати» з окремих освітніх програм і подібних сертифікатів як документ 

про унікальний і конкурентоспроможний рівень освіти. 

9. Система smart-моніторингу зовнішнього середовища. 

 

5. СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ 

 

1. Індивідуальна траєкторія навчання для кожного студента. 

2. Персоналізація роботи з кожним студентом як окремою одиницею в 

освітньому процесі (поняття групи відходить на другий план). Вибір курсів, 

їх формат, час навчання. Відноситься до магістерських програм. 

3. Міждисциплінарні програми навчання. 

4. Метапредметні системи й системи double-skills для індивідуальних 

траєкторій та унікальних спеціальностей для потреб ринку праці. 

5. Можливість навчатися в будь-який час і в будь-якому місці, 

використовуючи для цього інтернаціональний навчальний контент. 
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6. Раціональне поєднання аудиторних (off-line) занять з самостійною 

роботою студентів в on-line режимі. 

7. Можливість поєднання навчання з роботою за спеціальністю, яку 

набувають. 

 

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

1. Об’єднання інтересів учнів старших класів шкіл і студентів в галузі 

науки, технологій, математики, у методах опанування освітнього матеріалу 

будь-якої складності. 

2. Уміння для випускника закладу вищої освіти вільно орієнтуватися в 

сучасному інформаційному просторі при вирішенні професійних та інших 

завдань. 

3. Розвиток здібностей для самостійної освіти серед молоді, гнучких 

навичок у трудовій і повсякденній діяльності, як невід’ємної складової 

життєвого циклу інтелігентної людини в Україні, що дозволяють виходити за 

рамки професійних стереотипів і знаходити нові рішення. 

4. Формування довгострокових внутрішніх зв’язків для випускників, 

викладачів, роботодавців з метою подальшого розвитку й створення нових 

освітніх систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 
 


