
У Київському національному університеті імені Тараса Шевчен�
ка презентували комплексну технологічну платформу дис�
танційної освіти «KNU Education Online». Ректор КНУ Леонід Гу�
берський ще на початку зустрічі заявив, що йдеться про презен�
тацію проєкту, який вже заплановано до впровадження в універси�
теті. «KNU Education Online» не єдино можлива форма реалізації
навчального процесу, уточнив ректор, але вона стане дієвим засо�
бом в організації навчання і частиною інформатизації університе�
ту. 

Кожний виклик – і пандемія коронавірусу не виняток — спону�
кає до інтелектуального ривка і прогресу. Думка не нова. Але  прак�
тика знову й знову доводить, що виграє не той, хто зациклюється на
звичних і апробованих  підходах, а той, хто шукає вихід в новій си�
стемі координат, застосовуючи нові ідеї й технології, розширюючи
горизонти можливого.

— У лютому нинішнього року ми почали зі створення персональ�
ного кабінету викладача і студента, — розповів на презентації плат�
форми проректор з перспективного розвитку КНУ Олександр Рож�
ко. — Але «певні обставини», які виникли в березні, змістили ак�
центи і змусили перейти на створення платформи дистанційної
освіти. Звісно, без попереднього підготовчого етапу, наша ак�
тивність була б сумнівною…    

Платформа — частина проєкту, названого відповідно до попу�
лярного тренду: «Цифровий університет. Університет у смартфоні».
Діджиталізація мала б розвиватися за своїм алгоритмом. Але став�
ся СОVІD�19, і все набуло прискорення. 

У пошуку співпраці університет зупинився на компанії «Інтерак�
тивні системи навчання». Іван Волков, який очолює команду роз�
робників, сьогодні поєднує знання, здобуті на економічному фа�
культеті КНУ, та ІТ і працює саме у сфері освітніх технологій. Він
є членом спільного комітету Міністерства цифрової трансформації
та МОН, діяльність якого спрямована, зокрема, на інтеграцію всіх
баз і налаштувань, які створюють в різних університетах. 

«В університеті ми спілкувалися з представниками кожного
структурного підрозділу, — каже Іван Волков.— Результатом стали
24 платформи онлайн та дистанційної освіти. Важливо, що в по�
дальшій роботі маємо змогу додавати різні модулі і функції, які по�
легшують доступ до інформації. Основним елементом системи є
приватний кабінет користувача: викладача та студента. У ньому в
зручному форматі агреговані всі модулі та інструменти, що є в сис�
темі. А основним контентом є онлайн�дисципліна, тобто те, що
університет безпосередньо надає своїм студентам.  

ПлаПлатфотфоррма «цілма «цілодобоодобовогвого спілкуво спілкування» ання» 
У КНУ імені Тараса Шевченка руйнують стереотип про те, що дистанційне навчання не

передбачає спілкування викладачів і студентів

Антарктичні уроки
Головними темами нашого

життя в останні тижні були,
звичайно, епідемія коронаві�
русу, дистанційна робота й
дистанційна освіта, закінчен�
ня навчального року і вступна
кампанія, що теж відбувають�
ся переважно онлайн. Ми де�
далі більше звикаємо бачити
один одного на екрані моніто�
ра і призначати зустрічі у
скайпі чи з допомогою зуму. І
все�таки була в цей час одна,
дуже активна й актуальна те�
ма, пов’язана з безмежними
просторами, науковими до�
слідженнями просто неба, по�
доланням тисяч кілометрів…І
це тема участі українських на�
уковців у дослідженні шостого
континенту Землі.

На суворий час розгортан�
ня пандемії у світі припала
відправка на цілорічну вахту
25�ї Української антарктичної
експедиції та повернення до�
дому 24�ої експедиції та сезон�
ної команди науковців. Але
нелегка дорога позаду, і настав
час, звітувати про роботу. Ці
наукові звіти цілком у дусі сьо�
годнішніх трендів: з ними
можна ознайомитись онлайн. 

Про що звітують українські
полярники? Про те, що вони
вперше  дослідили флору й фа�
уну центральної та південної
частини узбережжя за поляр�
ним колом – це понад 700 км
від станції. Про те, що їхніми
зусиллями на метеостанції
встановлено новий приладний
комплекс, що дає змогу краще
досліджувати зміни глобаль�
ного клімату і передавати он�
лайн у світову мережу. Про те,
що полярники відшукали ве�
личезну печеру всередині льо�
довика і нове підльодовикове
озеро. Створили докладну фо�
токартотеку китів. Знайшли
рідкісні гірські породи  та за�
початкували моніторинг елек�
тромагнітного випромінюван�
ня від надпотужних блискавок
над планетою. Вивчали фіто�
планктон та його здатність ря�
тувати Землю від двоокису вуг�
лецю. Провели комплексну 
аерофотозйомку району Ар�
гентинських островів та роз�
ширили список найбільш
шкідливих хімічних забруд�
ників і шляхів їх перенесення.   

Це дуже важливо для збере�
ження природи планети! А ще
важливо – подбати про вихо�
вання майбутніх дослідників
Антарктиди. Найкращий спо�
сіб – поділитися своїми знан�
нями і своєю любов’ю. Саме
так веде щосереди свої «Ан�
тарктичні уроки» на YouTube�
каналі МОН та Фейсбук�сто�
рінках директор НАНЦ  Євген
Дикий. І це справді цікаво і
перспективно! 

Іван ВОЛКОВ презентує «KNU Education Online»

Закінчення на 2 стор.
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Міністерство освіти і науки продовжило пе�
редплату на міжнародні наукометричні бази
даних Scopus та Web of Science для всіх держав�
них та комунальних вишів і наукових установ
України. Про це повідомляє пресслужба МОН.
Низка закладів також отримали доступ до но�
вих аналітичних інструментів.   

Для підключення або продовження досту�
пу до цих баз даних усі заклади мають подати
заявки до Державної науково�технічної біб�
ліотеки України. Передплату на Web of Science
буде здійснено на рік, а на Scopus – на 9

місяців. Пізніше ці терміни передбачається
продовжити залежно від показників актив�
ності користування базами та наявності бюд�
жетних коштів. 

Окрім доступу всіх установ до Scopus та
Web of Science, деякі заклади та установи
одержать також можливість доступу до
аналітичних платформ InCites та SciVal. Зо�
крема, скористатися можливостями SciVal бу�
де надано Державній науково�технічній біб�
ліотеці України, а також — кільком закладам
вищої освіти: Київському національному

університету імені Тараса Шевченка, Націо�
нальному технічному університету «Хар�
ківський політехнічний інститут», Національ�
ному університету «Львівська політехніка»,
Сумському державному університету та
Харківському національному університету
імені В. Н. Каразіна. Ці заклади надаватимуть
можливість користуватися платформою на�
уковцям з інших вишів та наукових установ. 

Доступ до InCites матиме Український
інститут науково�технічної експертизи та
інформації, який також надаватиме мож�
ливість користуватися даними платформи уче�
ним з інших установ.  

Передплату на міжнародні наукометричні бази даних продовжено
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Розробник постарався корот�
ко ознайомити з модулями сис�
теми. Наприклад, модуль цифро�
вої бібліотеки, який надає доступ
як до матеріалів, розміщених у
цифровій бібліотеці КНУ, так і
бібліотеках інших навчальних за�
кладів, зокрема, й світових. 

Модуль іноземних студентів
дозволяє викладачам КНУ чита�
ти лекції студентам хоч по всьо�
му світу, а закордонним профе�
сорам — в університеті Шевчен�
ка. Але цим його функції не об�
межуються. Модуль надасть ба�
жаючим навчатися в КНУ повну
інформацію – про виш, про умо�
ви вступу, підготовку докумен�
тів. Зрештою, навіть можна про�
водити співбесіду з абітурієнта�
ми, використовуючи сучасні он�
лайн�методи. Це актуально
особливо зараз, коли закриті
кордони, і нема можливості при�
їжджати безпосередньо. 

Модуль відеопрезентацій чи
відеолекцій – без нього жодне
дистанційне навчання не функ�
ціонуватиме. Лекції з субтитра�
ми українською. Наступний мо�
дуль – інтерактивні завдання.
Нині система має понад 40 шаб�
лонів інтерактивних завдань, і
можливості розширення їх –
безмежні. Кожна онлайн�дис�
ципліна може мати будь�яку
кількість вкладень, а вся систе�
ма має в собі хмарне сховище, де
викладачі й студенти можуть
обмінюватися необхідними ма�
теріалами. Важливим є модуль
формалізованих завдань, йдеть�
ся, наприклад, про лабораторні,
курсові, дипломні тощо. Сту�
денти можуть завантажувати
тексти, які будуть доступними в
кабінеті викладача для пе�
ревірки й оцінювання.  

Не менш важливим є модуль
тестування. Сьогодні система
підтримує 9 типів запитань, які
можуть комбінуватися в будь�
якому форматі. Викладач зможе
використовувати будь�яку кіль�
кість запитань: від одного — до
повноцінної контрольної чи
суцільного тестування. Резуль�
тати зберігаються в кабінетах
студента та викладача. Тести пе�
ревіряються як автоматичною
системою, так і навчителем.

Розробники одразу передба�
чили модуль для осіб з особли�
вими освітніми потребами, кож�
ний відеокурс, викладений на
платформі має субтитри, є мож�
ливість збільшувати чи зменшу�
вати текст тощо.

Будь�яка освітня система не
може функціонувати без справ�
жньої інтерактивної взаємодії
учня і вчителя. Для цього введе�
но модуль онлайн�семінару,
який об’єднує всіх учасників в
одному місці. «Це фактично
аналог скайпу чи зуму, чи будь�
якої іншої онлайн�платформи,
— каже Іван Волков. – Ввійти в
систему можна з власного кабі�
нету, ми бачимо всіх, хто з нами,
можемо вмикати�вимикати
звук, взаємодіяти, представляти
матеріали. Можна ввімкнути ка�
меру й проводити лекційне за�
няття, об’єднувати студентів у
групи, створювати «внутрішні
кімнати» для обговорення, на�
давати тій чи іншій групі фіксо�
ваний час для опрацювання за�
вдання, а потім повертати їх до
«загальної кімнати». Цей функ�
ціонал уже активно використо�
вується на деяких факультетах
університету».

Мабуть, найбільш «кульміна�
ційний» модуль – журнал оці�
нювання. Розробник називає
його найважливішим та най�
більш комплексним. Він надає
можливість виставляти оцінки
за будь�які завдання,  є доступ
до них, є змога перевірити,
своєчасність виконання. Систе�
ма навіть здатна на основі всіх
даних самостійно згенерувати
оцінку – як рекомендацію ви�
кладачу.

Запустивши систему, розроб�
ники отримали чимало позитив�
них відгуків. «Ми зрозуміли, що
програма на часі, — провадить
далі Волков. – Якщо говорити
про основні відмінності її від
нині діючих, то в першу чергу –
це комплексність, можливість
зосередити всі необхідні інстру�
менти в одному місці. Це зручно,
зрозуміло й просто. Крім того,
можемо змінювати їх, залежно
від нових потреб і нових вимог. І
при цьому відсутні будь�які гео�
графічні чи кількісні обмежен�
ня: лекції можна читати як для
двох�трьох студентів, так і для

кількох тисяч, де б вони не пере�
бували. Використовувати систе�
му можна на багатьох напрям�
ках, наприклад, в Інституті
післядипломної освіти чи на
різних курсах університету. Нині
ми намагаємося об’єднати всі
технології, які є в університеті,
створивши структурну систему,
яка працює в «єдиному ключі»,
використовуючи весь перелік
інструментів. Крім «класичного»
застосунку, передбачено додаток
на смартфоні, він доступний по�
ки що у тестовому режимі»… 

Презентація платформи ви�
кликала неабиякий інтерес. Ад�
же серед присутніх в аудиторії
червоного корпусу було чимало
«зацікавлених осіб». У заході
взяли участь голова підкомітету
з питань вищої освіти Комітету
Верховної Ради України з пи�
тань освіти, науки та інновацій
Юлія Гришина, заступник мі�
ністра цифрової трансформації
Валерія Іонан, генеральний ди�
ректор директорату вищої
освіти і освіти дорослих Мініс�
терства освіти і науки України
Олег Шаров, керівники екс�
пертних груп директорату стра�
тегічного планування та євро�
пейської інтеграції,  директора�
ту вищої освіти і освіти дорослих
МОН, проректори університету,
представники Центру іннова�
ційного розвитку університету
тощо.  

Вердикт присутніх був одно�
стайно позитивний. Юлія Гриши�
на відзначила важливість того, що
платформу можна використову�

вати не тільки для дистанційного,
а й для змішаного навчання. Саме
так працюють європейські уні�
верситети, і саме така система 
буде найбільш актуальною для 
посткарантинного періоду.

Валерія Іонан підкреслила,
що КНУ першим створив таку
комплексну систему і тим самим
зруйнував стереотип про те, що
дистанційне навчання не перед�
бачає спілкування викладачів і
студентів. Насправді це плат�
форма цілодобового спілкуван�
ня... Їх непросто запроваджува�
ти. У країні є проблеми з цифро�
вою грамотністю. Грудневе до�
слідження засвідчило, що у 53
відсотків українців вона нижче
від базового рівня! Заступниця
міністра пообіцяла підтримку і
допомогу у впровадженні систе�
ми та навчанні цифровим на�
вичкам персоналу.

Олег Шаров зазначив, що
МОН високо оцінює роботу, яку
здійснюють університети у роз�
робці і впровадженні комплекс�
них програм, оскільки фрагмен�
тарність є у багатьох вишах, але
треба переходити на інший рі�
вень. І цей рівень ставить нові й
складніші вимоги і до викла�
дачів, і до студентів.

Водночас розробників заки�
дали запитаннями. Чи працює
вже система? Як здійснюється
доступ до неї і як захищаються
персональні дані? Коли плат�
форма стане обов’язковою для
користування? Кому належать
право інтелектуальної влас�
ності? Що із сертифікатом ком�

плексного захисту інформації?
«Навчальна платформа пра�

цює вже два місяці», — від�
повідав Іван Волков. Нині вона
тестується двома факультетами
— економічним та юридичним.
65�70% викладачів цих під�
розділів уже використовують її
для навчання, загалом платфор�
ма налічує майже 6 300 за�
реєстрованих користувачів, се�
ред яких – і викладачі, і студен�
ти.  Використання ресурсу всіма
навчальними підрозділами пе�
редбачено уже з 1 вересня
нинішнього року. І хоч до кож�
ного модуля команда створила
пояснюючий текст, відеороли�
ки, в університеті передбачено
провести серію тренінгів, зокре�
ма, з викладачами. Чотири
підрозділи вишу вже опанову�
ють нові знання.

«Щодо права на інтелектуаль�
ну власність, ця система розроб�
лена не за кілька місяців, —
відповів Іван Волков, — була ве�
личезна попередня робота, наша
команда обслуговує подібні сис�
теми в шкільній освіті і держав�
них службах. Водночас для уні�
верситету Шевченка ми створили
перелік унікальних модулів, і я, як
розробник базового функціоналу,
передав невиключні майнові пра�
ва на будь�яке доопрацювання – з
нами чи без нас – та використан�
ня системи рідному університету.
Що стосується захисту персо�
нальних даних, — вони зберіга�
ються на серверах вишу. Для
одержання сертифікату ми підго�
тували комплект документів, і по�
ки «процес» ітиме, відбуватиметь�
ся тестова апробація системи, її
вдосконалення».  

Учасники презентації підкрес�
лювали, що нові системи, які
об’єднують класичні і дистан�
ційні методи роботи, накладають
неабияке навантаження на учас�
ників процесу. За таких умов ро�
бота викладача трансформується
в нові професійні виклики, котрі
дають можливості вдосконалю�
вати свої знання й майстерність,
і вимагають значно більшого від
студента. Але, як заявив, комен�
туючи підсумки презентації Ле�
онід Губерський, «цей процес
уже не зупинити». 

Лариса ОСТРОЛУЦЬКА

Н А  Ч А С І

Платформа «цілодобового спілкування» 

Ми зібрали для вас найголовніше,
що і як відбуватиметься в межах за�
значених тем. Отже:

Зовнішнє незалежне оцінювання.
Міністерство освіти та науки ухва�
лило рішення провести його з 25
червня по 17 липня. Дати проведен�
ня такі: математика — 25 червня,
українська мова й література — 30
червня, фізика — 2 липня, іспансь�
ка, німецька, французька мови — 6,
англійська — 7, історія України — 9,
біологія — 13, географія — 15, хімія
– 17.  Результати основної сесії ста�
нуть відомі до 29 липня, додаткова
сесія розпочнеться з 24 липня по 10
серпня. Зважаючи на коронавірус,
разом з державною санітарною
службою буде вироблено алгоритм
дотримання безпеки учасників тес�
тування. Перед початком тестуван�
ня в учасників та залучених осіб
вимірюватимуть температуру. Учні
та інструктори будуть забезпечені
необхідними засобами захисту.

Вступ до вишів. Оскільки довгий
час варіанти проведення ЗНО
змінювалися, вищі навчальні за�
клади мають опублікувати умови та
терміни вступу на своїх сайтах.
Приймання  заяв та документів на
вступ триватиме з 13 до 22 серпня
(якщо за результатами ЗНО), та до
16 серпня, якщо вступники склада�
тимуть   іспити в самих ЗВО. Творчі
конкурси та іспити на місця держ�
замовлення проходитимуть  з 1 по
12 серпня. Рекомендації для зараху�
вання на бюджет надійдуть до 27
серпня, а надання  документів на
зарахування від абітурієнтів – до
вечора 31 серпня.

Вступники з Криму і Донбасу.
Нинішнього року перелік уповно�
важених ЗВО, до яких за спроще�
ною процедурою можуть вступати
мешканці тимчасово окупованих
територій Донбасу та анексованого
Криму, розширився до 91 універси�
тету. Із них — 77 вишів підпорядко�

вані МОН, а решту – МОЗ, МВС та
Мінкульту. Це університети та ко�
леджі Києва, Львова, Одеси, Хар�
кова, Донецької та Луганської та
інших областей. У цих вишах пра�
цюватимуть освітні центри «Дон�
бас�Україна» та «Крим�Україна». 

Вступ до магістратури. До 5 черв�
ня  триватиме реєстрація на єдиний
вступний іспит із іноземної мови
(ЄВІ) та єдине фахове вступне  ви�
пробування (ЄФВВ).  Через каран�
тин вони проходитимуть онлайн.
Як повідомляють на сайті МОН, у
перший же день для проходження
тестування з іноземної мови за�
реєструвалися 936 вступників, 882 з
них складатимуть англійську. На
ЄФВВ зареєструвались 255 вступ�
ників. Вступники можуть надіслати
пакет документів на офіційну елек�
тронну скриньку приймальної
комісії, зазначену в ЄДЕБО та на
сайті закладу вищої освіти. Кон�
тактні дані приймальних комісій

(електронна скринька, адреса, те�
лефон) можна знайти в Реєстрі
суб’єктів освітньої діяльності та на
офіційних сайтах закладів. Вступні
випробування відбуватимуться 1 та
3 липня.   

Студентська сесія, якою їй бути?
Дистанційне навчання студентів
під час карантину логічно закінчи�
лося «дистанційною сесією». Мі�
ністерство освіти і науки розробило
методичні рекомендації закладам
фахової передвищої та вищої освіти
щодо проведення семестрового
оцінювання, захистів дипломних
робіт і складання атестаційних
іспитів. Зазначено, що дистанційна
комунікація учасників освітнього
процесу може здійснюватися через
засоби, вбудовані до системи уп�
равління навчанням (LMS), елек�
тронну пошту, месенджери (Viber,
Telegram та інші), відеоконференції
(MS Teams, ZOOM, Google Meet,
Skype та інші), форуми, чати тощо. 

Міністерство пропонує навчаль�
ним закладам проводити захисти
кваліфікаційних робіт із викорис�
танням відеозв’язку. А паперовий
примірник роботи з власноручним
підписом здобувача може бути
надісланий поштою   до екзаме�
наційної комісії, або ж, якщо у виші
запроваджено електронний доку�
ментообіг, примірник, має бути
засвідчений електронним цифро�
вим підписом.  

*  *  *
Як бачимо, ключовим рішенням

у проведенні усіх традиційних вес�
няно�літніх освітніх заходів  стало
дистанційне навчання, онлайн�
опитування, використання новітніх
форм… Народжується новий кон�
гломерат традиційного і нового в
опануванні знаннями й ко�
мунікаціях учителя й учня. Якість
нових методів «народжується» теж.
Але це нове стає вже невід’ємною
частиною освітнього процесу. 

Особливості вступу, навчання та оцінювання в карантинний період

Закінчення. Початок на 1 стор.

Леонід ГУБЕРСЬКИЙ та Юлія ГРИШИНА
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Так сталося, що наша газета
першою у ЗМІ розповіла про робо�
ту Міжвідомчої робочої групи
представників НАН України, КНУ
імені Тараса Шевченка та НАМН
України щодо прогнозування по�
ширення коронавірусу в Україні ме�
тодами математичного моделюван�
ня. Інтерв’ю  із заступником дирек�
тора Інституту проблем математич�
них машин і систем НАН України
Ігорем Бровченком «В Україні є всі
ознаки того, що вона проходить по�
логий піковий період» надруковано
в попередньому номері. 

Кілька днів по тому в Інституті
проблем математичних машин і
систем НАНУ відбулася прескон�
ференція, на якій було розглянуто
результати роботи вчених за цей
період розвитку епідемії в Україні,
проаналізовано попередні резуль�
тати прогнозування та представ�
лено нові прогнози з огляду на
сценарії виходу з карантину. 

У пресконференції взяли
участь три академіки НАН Ук�
раїни: віце�президент НАНУ, ди�
ректор Інституту теоретичної
фізики ім. М.М. Боголюбова Ана�
толій Загородній, академік�секре�
тар Відділення біохімії, фізіології і
молекулярної біології, директор
Інституту біохімії ім.О.В. Пал�
ладіна Сергій Комісаренко,  ди�
ректор Інституту проблем матема�
тичних машин і систем, на тери�
торії якого відбувалася зустріч,
Анатолій Морозов, а також коор�
динатор Робочої групи з матема�
тичного моделювання, заступник
директора цього інституту доктор
фізико�математичних наук Ігор
Бровченко. Під час пресконфе�
ренції, яка поширювалася з допо�
могою системи ZOOM, на зв’язок
із Японії вийшов ще один учасник
робочої групи – професор Інсти�
туту радіоактивності навколиш�
нього середовища Університету
Фукушіми Марк Железняк.

Пройти через «пом’якшення»  

Оскільки значну частину
інформації про результати діяль�
ності цієї робочої групи, ми пода�
ли в попередньому номері, зупи�
нимося в основному на нових
фактах.  

Нині можемо бачити на
графіках  робочої групи, і, що важ�
ливіше, в житті, що пік захворю�
вання в Україні на СОVID�19 вже
пройдено. «Схил досить пологий»,
уточнив Анатолій Загородній, але
відбувається постійне зменшення
кількості інфікованих. Аналітика
робочої групи наглядно показує,
що введення карантину всього на
тиждень пізніше, дало б набагато
гірші результати – постраждалих
було б втроє більше. Різке зростан�
ня кількості хворих можемо бачи�
ти на прикладах тих країн, де суво�
рим карантином знехтували. На�
приклад, у Швеції з м’якими ка�
рантинними заходами і незнач�
ним зменшенням мобільності на�
селення, кількість інфікованих за
добу вп’ятеро більша, ніж в Ук�
раїні і Польщі. Уточнимо, що й
бездумне повернення до життя «як
було раніше», також таїть у собі ве�
личезну небезпеку. 

За останнім прогнозом учених
на 25 червня (якщо не станеться
ніяких несподіванок) кількість
інфікованих за добу в Україні ста�
новитиме біля 200 випадків, по�
мерлих – 8, тих, хто одужав – 300.
Водночас прогнози стануть дійс�
ністю, якщо ми правильно про�

йдемо через «пом’якшення» ка�
рантину.   

Це стосується і ситуації в
регіонах. Проаналізувавши її,
робоча група зазначає, що обме�
жувальні заходи слід впроваджу�
вати для кожного регіону окре�
мо. Адже ситуація дуже відріз�
няється: у Києві все ще йдеться
про вихід на плато. У столичній
області існує тенденція до неве�
ликого зростання захворювань.
Оптимістично виглядає ситу�
ація в Тернопільській, Пол�
тавській, Кіровоградській,
Дніпропетровській, Одеській
областях.  

«Усіх цікавить, що буде, якщо
пом’якшення карантинних за�
ходів через недотримання  соці�
ального дистанціювання та сані�
тарно�гігієнічних заходів призве�
де до збільшення кількості захво�
рювань, — зазначив Анатолій За�
городній. — На графіках Інститу�
ту видно, як може розвиватися
ситуація. Збільшення коефіцієнту
на 10% призведе до повернення
до фази плато або до незначного
зростання. У випадку збільшення
на 20% — є імовірність другої
хвилі епідемії.  Треба бути свідо�
мим цього і вчасно реагувати». 

Результати послаблення ка�
рантину стануть очевидними днів
через десять після кожного етапу. 

Академік Загородній  нагадав
дані Boston Consalting Group, які
передбачили, що відкриття між�
народних авіаперевезень призве�
де до зростання захворюваності
на 37%, дозвіл на зібрання людей
– на 25%, запуск громадського
транспорту – на 11%. Кожна
країна має свої умови й обстави�
ни, однак треба зважати на такі
дослідження і сподіватися на те,
що ми свідомо й відповідально
вийдемо із ситуації. 

«Важливе значення має відсо�
ток протестованих, — зазначив,
відповідаючи на запитання про
реальну кількість інфікованих,
Ігор Бровченко. – Офіційна ста�
тистика, звичайно, не дає повної
картини. Орієнтовно це можна
визначити математичними мето�
дами. Якщо ми знаємо, що в
Європі коефіцієнт летальності
становить 0,5–1%, а в нас 3%,
логічно допустити, що й інфіко�
ваних у нас втричі, а то й уп’ятеро
більше. Основним чином, за ра�
хунок тих, хто перехворів без�
симптомно. Нині спостерігається
стійке зростання кількості без�
симптомно хворих». Знати їх важ�
ливо для правильного оцінюван�
ня ситуації в країні, однак на
якість математичного прогнозу�
вання це впливає не так суттєво,
для вчених важливі порівняльні
характеристики.

Для вдосконалення прогнозу�
вання, відзначалось на прескон�
ференції,  науковцям потрібна де�
тальніша інформація про подаль�
ший характер розвитку епідемії,
більш деталізовані дані по
регіонах, зокрема, щодо кількості
безсимптомних хворих, яких ви�
являють в процесі тестування. Ад�
же, хоча в цілому Україна демон�
струє позитивну динаміку, і це
дозволяє обережно пом’якшувати
карантин, треба  постійно моніто�
рити ситуацію, особливо зважаю�
чи на ситуацію в регіонах.  

Тестування – не політика 

й не економіка

На вкрай важливій необхід�
ності широкого тестування насе�
лення наголосив і академік
Сергій Комісаренко. Він зазна�
чив, що нинішній коронавірус, на
відміну від своїх «братів» SARS і
MERS, менш летальний, але має
ту особливість, що заражає навіть
тоді, коли людина ще не відчуває
себе хворою. Більше того, пік роз�
повсюдження вірусу настає перед
тим, як «людина насправді за�
хворіє». Ось чому важливе со�
ціальне дистанціювання й інди�
відуальні засоби захисту. 

Як краще тестувати: методом
полімеразної ланцюгової реакції
чи через імуноферментні методи
аналізу? Академік вважає, що тре�
ба задіювати обидва методи, адже
перший показує, чи є людина
носієм вірусу, а другий –
наскільки вона має імунітет про�
ти нього. 

Досить суперечливі дані і щодо
імунітету, який виробляється в
людей, котрі перехворіли на
СОVІD�19, він неоднаковий «в
різних популяціях і навіть різних
індивідумів», і скільки саме він
тримається в організмі, остаточно
не визначено. «Ми сподіваємось

на вакцину, — каже академік
Комісаренко, — але й вакцина
працюватиме тільки тоді, коли
буде імунна відповідь на перене�
сене захворювання».

Сергій Комісаренко нагадав,
що інститути Національної ака�
демії, як тільки виникла загроза
епідемії в країні, запропонували
свою допомогу. Вся країна знає,
що Інститут молекулярної біо�
логії і генетики одразу почав роз�
робляти діагностикум. У лютому
цей діагностикум був запропоно�
ваний РНБО. 13 березня вийшов
указ Президента: Інститут мав ви�
робити понад 200 тисяч тестів, а
уряд – профінансувати цю робо�
ту. І що ж? Жодної гривні інститут
не отримав, тести виробляла при�
ватна компанія, і яка якість тих
діагностикумів, ніхто не пе�
ревіряв. 

Інститут біохімії ім.О.В. Пал�
ладіна, яким керує академік
Комісаренко, займається зараз
теж важливою проблемою, пов’я�
заною з короновірусом: адже од�
ним із смертельних ускладнень
цього захворювання є мікротром�
бози. А Інститут біохімії ще з часів
Радянського Союзу, був лідером з
вивчення проблем діагностики
систем зсідання крові. А ще
Сергій Васильович сказав одну
річ, яка  прозвучала як сенсація:
«Ми також працюємо зараз над
можливістю створення вітчизня�
ної вакцини». 

(Інтерв’ю з академіком НАН
України С.В. Комісаренком  «Світ»
передбачає опублікувати в наступ#
ному числі газети)

Від прогнозування — 

до моделей розвитку держави

Як базову установу Інститут
проблем математичних машин і
систем обрано не випадково. Цей
Інститут має величезний досвід
прогнозування різних критичних
ситуацій ще з часів Чорнобильсь�
кої катастрофи, коли вчені успіш�
но передбачили поширення
радіонуклідів у дніпровській воді
у 1986—1989 роки. Результати ма�
тематичного моделювання вико�
ристовувались також для обґрун�
тування водоохоронних заходів
на річці Прип’ять (1986—1993). 

«Нинішні моделі побудовані
на базі тих, що розроблялися ще
під час Чорнобиля, — каже ди�
ректор Інституту академік Ана�
толій Морозов. — Щоб ви мали
уяву, під час аварії на ЧАЕС тут
працювали над створенням мо�
делі, яка повинна була дати
відповідь, чи можна пити воду з

Дніпра 33 мільйонам мешканців
України. Така була ціна питання».

Математичні моделі Інституту
були інтегровані до Європейської
системи підтримки рішень після
ядерних аварій (RODOS), впрова�
дженої не тільки на всіх ук�
раїнських АЕС, а й у багатьох
країнах світу. За словами ака�
деміка Загороднього, система Ро�
дос була  задіяна і під час пожеж у
квітні нинішнього року.  Досвід
киян у моделюванні поширення
радіонуклідів знадобився і після
аварії на  японській АЕС Фу�
кушіма. Представник Інституту і
член робочої групи НАН України
з моделювання коронавірусу про�
фесор Марк Желєзняк та його ко�
леги вже кілька років успішно зай�
маються вивченням і прогнозу�
ванням поширення радіонуклідів
у створеному з їхньою допомогою
Інституті у місті Фукушіма.

«Чому наш інститут займається
проблемою короновірусу?» – за�
питав далі  академік Морозов.
Відповідь очевидна: тому, що «ми
це вміємо робити. І вміємо не
тільки це». «Ви перебуваєте зараз у
ситуаційному центрі Інституту. Тут
зосереджено технологію уп�
равління системами такого класу,
як: держава, оборона, інші великі
системи. Сьогодні всі передові
країни світу перейшли до автома�
тизованої системи управління дер�
жавою. Ми ж, маючи такі можли�
вості, залишаємось «на ручному
керуванні». Анатолій Морозов пе�
реконаний: Національна академія
наук зробила все, щоб така робота
була і в нас розпочата. За раніше
ухваленими рішеннями, каже він,
ми повинні були б уже нинішньо�
го року використовувати центри
управління, розміщені в кожній
державній установі. На жаль,
«програми створюються для того,
щоб їх не виконували».

Держава, тим більше, якщо це
«держава у смартфоні», повинна
приділяти особливу увагу мате�
матичним моделям розвитку
економіки й держави, соціально�
го життя, прогнозуванню про�
цесів, вибору  кращих моделей
переходу від ручного до автома�
тичного управління у кожній
сфері і на кожному важливому
етапі розбудови держави.   

Про те, як використовують у
нашій країні розробки науковців,
академік Морозов продемонстру�
вав на прикладі з системою для го�
лосування «Рада» в парламенті.
Він нагадав тим, хто цього не знає,
що система «Рада», і такі ж систе�
ми в Україні і в деяких інших
країнах, було розроблено в Інсти�
туті проблем математичних ма�
шин і систем. І скільки вже років у
стінах парламенту борються з
кнопкодавством, скільки пленар�
них засідань на це пішло, скільки
коштує витрачений на це час, а
проблема вирішується за три хви�
лини: не треба Указів Президента і
постанов, достатньо внести до рег�
ламенту Верховної Ради пункт про
роботу із сенсорною кнопкою.
Просто треба хотіти. Цей приклад
показує, як багато часу в нашій
країні витрачається на аналіз не
тих проблем. «Нам необхідні су�
часні моделі  розвитку держави, і
як ми зараз прогнозуємо коро�
навірус, так і моделі розвитку дер�
жави здатні створити, а від них
тоді перейти до вироблення стра�
тегічних рішень». Академік Моро�
зов дуже хотів би, аби нарешті
відбулися реальні зрушення!  

Лариса ОСТРОЛУЦЬКА

А К Т У А Л Ь Н А  Т Е М А

Коронавірус як каталізатор процесів у державі

Графік поширення захворювання 

Під час онлайн.пресконференції
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Д У М К А  В Ч Е Н О Г ОВ  О Б ’ Є К Т И В І  « С В І Т У »

XVIII Міжнародний фести�
валь�конкурс дитячо�юнацької
журналістики «Прес�Весна на
Дніпрових схилах» ІТА «ЮН�
ПРЕС» Київського Палацу дітей
та юнацтва відбувся, як завжди, у
травні, але онлайн. Впродовж
двох місяців на пошту Фестива�
лю приходили роботи, зареєстро�
вані в гугл�формі. Всього цьо�
горіч на адресу «Прес�весни»
надійшло 874 роботи з різних
регіонів України. А також із Біло�
русі, Узбекистану, Франції, Поль�
щі, Молдови, Чехії та Нідер�
ландів.

Творчі роботи подавалися на
конкурс у 10 номінаціях: «Літера�
турний твір», «Газета, «Жур�
налістська робота», «Нові медіа»,
«Медіапроєкт», «Відеоробота»,
«Фоторепортаж», «Радіоробота»,
«Традиції та новаторство», «Голос
покоління Z». Найбільше робіт
надіслано на  номінації  «Жур�
налістська робота», «Відеоробо�
та» та «Фоторепортаж». В умовах
карантину зросла конкуренція
серед робіт технічного спряму�
вання.

Усі роботи оцінювало про�
фесійне журі: редактори та жур�
налісти провідних ЗМІ, науковці

та практики столичних закладів
вищої освіти. 

Для всіх, хто хоч раз побував
на Фестивалі, «Прес�весна» – це
нові знайомства, шалений драйв і
ритм, теплохідна прогулянка
Дніпром, екстремальні змагання,
цікаві квести! Але цьогорічна си�
туація в світі внесла свої коректи�
ви. Цьогорічна тема «2020: Моя
країна у смартфоні» стала проро�
чою. Свято було «у мережах». Од�
нак за три дні відбулося 13
вебінарів, брифінгів і майстер�
класів у прямих ефірах та онлайн
від експертів – професійних жур�
налістів, блогерів та медіатре�
нерів, на  які зареєструвалося по�
над 400 учасників.    

Фішкою Фестивалю є тра�
диційний медіамарафон «Інфо�
манія», під час якого   учасники
фесту в режимі нонстоп дві доби
продукують свої журналістські
матеріали, фото та відео, присвя�
чені подіям Прес�весни та 30�
річчю ІТА «ЮН�ПРЕС», розкри�
вають свої враження від нового
формату цьогорічного фестива�
лю, згадують цікаві фестивальні
моменти минулих років.  

Наталя ПЛОХОТНЮК

Прес%Весна на Дніпрових схилах 
Взаємодія психологічних чин�

ників інтелекту та творчого мис�
лення, про що йтиметься в цій
статті, частково висвітлені на
сторінках наукових праць таких
вітчизняних та зарубіжних дослід�
ників, як І. Грекова, С.Смірнов,
О.Степанов, Ж.Адамар, Д.Век�
лер, Дж.Гілфорд, Д.Кун та ін.  

В одному з новітніх сучасних
енциклопедичних видань у царині
психологічної думки інтелект ви�
значається як система пізнаваль�
них здібностей індивіда, яка вияв�
ляється в здатності швидко і легко
набувати нові знання і вміння, до�
лати несподівані перешкоди, зна�
ходити вихід із нестандартних си�
туацій, глибоко розуміти те, що
відбувається навколо, адаптувати�
ся до складного та мінливого сере�
довища. Найчастіше фахівці виз�
начають інтелект як розумову
здібність, пов’язану з іншими
пізнавальними процесами –
сприйманням, пам’яттю, уявою. 

Широке визнання в психології
отримала розроблена амери�
канським психологом Дж. Гіл�
фордом модель структури інте�
лекту. Її основою є класифікація
п’яти великих груп інтелектуаль�
них здібностей: фактори пізнан�
ня, пам’яті, конвергентного і ди�
вергентного мислення та оцінки.
Здібності до дивергентного мис�
лення (генерування оригінальних
і нестандартних рішень) він роз�
глядав як основу креативності, що
протиставляється конвергентно�
му мисленню, яке реалізується в
діях за певним зразком. 

Заслуговує також на увагу
класифікація інтелектуальних
здібностей, здійснена амери�
канським психологом Г.Гардне�
ром із Гарвардського університе�
ту. У процесі дослідження він
дійшов висновку про існування
семи різних видів інтелекту, що
пов’язані з професійною діяль�
ністю: 1) мова – письменник,
юрист, актор; 2) логіка і матема�
тика – вчений, бухгалтер; 3)
візуальне і просторове мислення
– інженер, винахідник, худож�
ник; 4) музика – композитор,
музикант, музичний критик; 5)
тілесні та кінестичні здібності –
танцюрист, спортсмен, хірург; 6)
внутрішньо�особистісні здіб�
ності (самопізнання) – поет, ак�
тор, міністр; 7) міжособистісні
здібності (соціальні) – психолог,
вчитель, політик.

Отже, інтелект – це загальна
здатність діяти цілеспрямовано,
мислити раціонально та ефек�
тивно взаємодіяти зі своїм ото�
ченням. Усі інтелектуальні тести
в кращому випадку (наприклад,
тест Торренса) дозволяють лише
приблизно виміряти інтелекту�
альний потенціал індивіда.
Інтелект повинен поєднуватися
з наполегливістю та мотивацією.
Певною мірою він обумовлений
спадковістю, а частково – впли�
вом середовища, в якому люди�
на формується як особистість.

Альфою й омегою інтелекту є
творче мислення. Пізнання чи

мислення належить до сфери
обробки інформації. Зокрема,
якщо йдеться про сучасні про�
цеси, пов’язані з комп’ютерни�
ми системами.  Зазначимо, що
результатом творчого мислення
– є принципово чи суб’єктивно
новий або вдосконалений образ
певного аспекту дійсності. Вже
згадуваний нами Дж. Гілфорд
охарактеризував творче мислен�
ня як оригінальне, гнучке, гли�
боке і нетривіальне. На думку
Г.Ліндсея і К.�Л Халла, від�
сутність у людей творчого мис�
лення обумовлена різними при�
чинами, серед яких можна на�
звати нерішучість, бажання бути
таким, як усі, неадекватне оці�
нювання своїх дій і як наслідок
– їх приховування,  надмірна
тактовність, невміння постояти
за себе тощо. За змістом і харак�
тером творче мислення проти�
лежне репродуктивному, яке
відбувається в межах застосу�
вання готових знань і вмінь. 

У психологічному сенсі твор�
че мислення пов’язане, насам�
перед, зі здатністю не лише
усвідомлювати, а й формулюва�
ти проблему. Фахівці  точних на�
ук стверджують, що математич�
ний талант – це не вміння
розв’язувати складні завдання, а
здатність мовою математики
сформулювати проблему, яка
стосується певної галузі знань.  

Важливим психологічним кри�
терієм творчого мислення є яск�
раво виражене емоційне пережи�
вання, яке передує моменту зна�
ходження рішення, яке подекуди
є просто осяянням.  Це стосується
й математичної творчості, в якій
значну роль відіграють емоційні
та естетичні почуття.

Французький математик
А.Пуанкаре вказував на велике
значення для творчого мислен�
ня емоційного переживання, зо�
крема, почуття краси, яке ви�
значає вектор наукового пошу�
ку. Творчий пошук необхідний
як в науці, так і в мистецтві. Ад�
же художня творчість, музичне
чи образотворче мистецтво є си�
нонімічними поняттями. Креа�
тивність, інноваційність в мис�
тецтві визначаються, передусім,
глибиною й оригінальністю
творчої ідеї митця, його піднесе�
ним психологічним станом. 

Аналізуючи основні парамет�
ри музичного мислення, відо�
мий педагог Г.Нейгауз підкрес�
лював необхідність поєднання
пристрасті, інтелекту і техніки в
діяльності музиканта, незалеж�
но від того чи це досвідчений
професіонал, чи той, хто лише
готується ним стати. Тільки їх
поєднання, взаємопроникнення
народжують справжнє мис�
тецтво. На його переконання,
пристрасть та інтелект, виступа�
ючи у ролі своєрідного творчого
інтегралу, ведуть музиканта у
правильному напрямку. А від�
сутність чи навіть помітне по�
слаблення одного з цих компо�
нентів може завдати серйозної

шкоди як мисленню музиканта,
так і конкретним результатам
його діяльності. Г.Нейгауз пос�
тійно наголошував у своїх пра�
цях: «Чим глибший інтелект,
тим більш широкими є емоційні
зв’язки та асоціації, тим більш
яскравою є індивідуальність ху�
дожника, тим більше радості він
приносить людям і тим легше
удосконалюється його техніка,
оскільки він твердо знає, до чого
прагне». 

Якісно новий рівень музично�
го мислення пов’язаний з мис�
ленням творчим. Музично�інте�
лектуальні процеси на цьому рівні
характеризуються посиленням
креативності, переходом від ре�
продуктивних дій до продуктив�
них, від відтворювальних до твор�
чих. Музичне мислення може
проявлятись в різних видах і фор�
мах, основними з яких є написан�
ня музики, музикознавчий аналіз,
викладацька діяльність, інтерпре�
тація та активне індивідуально�
самобутнє переосмислення його у
виконавських професіях. По�
трібно також зазначити, що твор�
че мислення з психологічної точ�
ки зору спирається на сталу й дов�
готривалу або ж короткочасну,
проте дуже сильну мотивацію,
яку дослідники відносять до важ�
ливих критеріїв творчого мис�
леннєвого акту. 

Такі зарубіжні вчені, як
Г.Гельмгольц, А.Пуанкаре та
інші, визначили чотири стадії
будь�якого творчого процесу: 1)
стадія збирання емпіричних ма�
теріалів, накопичення теоретич�
них знань, які можуть бути по�
кладені в основу вимірювання
проблеми; 2) стадія дозрівання
чи інкубації, на якій вступають в
дію механізми підсвідомості, а
на рівні свідомих регуляцій лю�
дина може займатися будь�якою
іншою діяльністю; 3) стадія
осяяння чи інсайту, коли рішен�
ня зовсім раптово, у цілісному
вигляді з’являється у свідомості;
4) стадія контролю та перевірки
ухвалених рішень, яка вимагає
повного включення свідомості.  

Разом з тим, між рівнем роз�
витку інтелекту хоч і існує гли�
бокий зв’язок, проте його більш
доцільно розглядати не в сис�
темі жорстких імперативних
відносин підпорядкування, а в
контексті діалектичної та інтег�
ративної взаємодії фундамен�
тальних й універсальних,
емоційно та естетично приваб�
ливих категорій психологічної
науки. У кінцевому підсумку в
творчій діяльності, творчому по�
шуку мають домінувати і пере�
магати здоровий глузд, розумне
серце, інтелектуальні емоції,
емоційний інтелект.

Анатолій ПАВКО,
доктор історичних наук, 
професор, лауреат премії 

ім. М.С.Грушевського НАН України
Леонід КУРИЛО‚ 

кандидат педагогічних наук‚ 
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