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Анотація. Стаття розкриває парадокс та парадигму освітньої, наукової й прикладної діяльності 
на прикладі кафедри аеропортів Національного транспортного університету під час підготовки фахів-
ців для транспортно-дорожнього комплексу за напрямом «Аеропорти, аеродромні конструкції та спо-
руди» та «Системний аналіз в транспортній інфраструктурі» та практики застосування дистанційного 
навчання в умовах невизначеності пандемії коронавірусу. Представлена авторська модель заснована 
на принципах встановлення механізму системного впровадження компетентнісного підходу та засто-
сування інноваційних технологій дистанційного навчання, що отримано в процесі аналізу вітчизняного 
та закордонного досвіду за умов невизначеності пандемії коронавірусу. 

Об'єкт дослідження – освітньо-науково-прикладна діяльність кафедри аеропортів, як Лаборато-
рії системних знань та раціональних інфраструктурних рішень у складі Національного транспортного 
університету, що позиціонується як Регіональний освітньо-науковий логістичний центр на засадах 
аутсорсингу в умовах дистанційного навчання та невизначеності пандемії коронавірусу. 

Мета роботи – встановлення механізму системного впровадження компетентнісного підходу та 
застосування інноваційних технологій для взаємозв’язку «викладач–студент–роботодавець», що до-
зволяє у підсумку визначити найбільш ефективні шляхи та засоби досягнення кінцевих цілей освітньої, 
наукової й прикладної діяльності в умовах невизначеності пандемії коронавірусу та забезпечення ви-
сококваліфікованими кадрами транспортно-дорожній комплекс країни. 

Методи дослідження – системний, концептуально-методологічний та програмний  підходи. 
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Встановлення механізму застосування інноваційних технологій для моделі «методи навчання–
результати навчання–оцінювання» за компетентнісним алгоритмом «знання теорії–вміння приклад-
ного застосування–навички володіння технологіями» для посилення взаємозв’язку «викладач–сту-
дент–роботодавець», дозволить довести результати освітнього процесу до вимог роботодавців та за-
безпечити транспортно-дорожній комплекс висококваліфікованими кадрами.  

Подальший розвиток об'єкта дослідження – впровадження освітньої, наукової й прикладної дія-
льності Лабораторії системних знань та раціональних інфраструктурних рішень у складі Регіонального 
освітньо-наукового логістичного центру, для забезпечення висококваліфікованими кадрами транспор-
тно-дорожній комплекс в умовах дистанційного навчання та невизначеності пандемії коронавірусу. 

Ключові слова: парадокс, парадигма, кафедра, університет, освітня, наукова та прикладна дія-
льність, пандемія, невизначеність, системні знання, раціональні рішення. 

 
Формулювання цілей статті. 
Метою статті є встановлення механізму системного впровадження компетентнісного підходу та 

застосування інноваційних технологій для налагодження взаємозв’язку «викладач–студент–роботода-
вець», що дозволяє у підсумку визначити найбільш ефективні шляхи та засоби досягнення кінцевих 
цілей освітньої, наукової й прикладної діяльності в умовах невизначеності, викликаної пандемією ко-
ронавірусу, та забезпечення висококваліфікованими кадрами транспортно-дорожній комплекс країни. 

 
Виклад основного матеріалу дослідження. 
У частині другій даної статті, враховуючи актуальність проблеми ВО під час «локдауну» та об-

межень, викликаних пандемією коронавірусу та накопичений вітчизняний й закордонний досвід її ви-
рішення, на засадах системного, концептуально-методологічного та програмного підходів, авторами 
розкрито парадокс та парадигму освітньої, наукової й прикладної діяльності підрозділу ЗВО, на прик-
ладі кафедри аеропортів НТУ, та подано механізм побудови нової моделі навчання. Це все можливе за 
умови новацій, нововведень, інновацій та трансферу технологій [34 - 36]. Для початку слід пояснити, 
що новація є лише теоретичним відкриттям у вигляді винаходу чи ноу-хау, нововведення – це спроба 
практичного застосування новації, а інновація – результат впровадження нововведень, що приніс реа-
льну користь навчальному процесу, отже, ототожнюється із результатами впровадження.  

Представлена авторська модель навчання заснована на принципах встановлення механізму сис-
темного впровадження компетентнісного підходу та застосування інноваційних технологій з викорис-
танням елементів дистанційного та змішаного навчання, що отримано в процесі аналізу вітчизняного 
та закордонного досвіду за умови обмежень та невизначеності, викликаних пандемією коронавірусу, 
та дозволяє у підсумку визначити найбільш ефективні шляхи та засоби досягнення кінцевих цілей осві-
тньої, наукової й прикладної діяльності щодо забезпечення висококваліфікованими кадрами транспо-
ртно-дорожній комплекс (ТДК) країни.   

Отже, перед нами постали задачі, що раніше вважалися неможливими та саме пандемія корона-
вірусу дала поштовх для ширшого застосування технологічних процесів і моделей мислення, що за 
звичайних умов зажадало б більш тривалого часу. Карантин змусив по-новому, в рамках системного 
підходу, поглянути на: процеси освітньої, наукової та прикладної діяльності, систематизувати та під-
вищити її ефективність; впровадження спільної та дуальної освіти при змішаному навчанні; наведення 
нових зв’язків та посилення їх взаємозв’язку; розширення інклюзивності; мотивування співробітників 
та покращення їх управління, корпоративну культуру; розроблення і реалізацію нових сильних місії, 
бачення, стратегії та тактики для досягнення кінцевих цілей ВО. 
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Парадокс освітньо-наукової й прикладної діяльності в умовах невизначеності 
У нашому випадку значення слова парадокс розглядається як думка, що разюче розходиться з 

усталеними поглядами, начебто суперечить здоровому глуздові, хоча насправді може й не бути хиб-
ною. Спершу розкриємо значення організаційної структури нашого університету у вирішені першоче-
ргових питань щодо запровадження заходів та способів дистанційного навчання під час карантину. 
Отже, організаційна структура, що передбачає наявність невидимих кордонів між підрозділами, що 
обумовлені специфікою їх функцій, завжди є однією з найбільших перешкод для значущих змін та 
утворює бар’єри для обміну навичками і створення необхідної синергії.  

Так сталось, що у нашому університеті про дистанційне навчання йшлося ще з 2003 року, коли 
був створений Інститут заочного і дистанційного навчання для організаційного забезпечення впрова-
дження прогресивних інформаційних технологій у навчальний процес, потім, 2016 року, коли інститут 
був перетворений у Центр заочного та дистанційного навчання (ЦЗДН), як структурний підрозділ з 
метою організаційного забезпечення впровадження передових інформаційних технологій в навчальний 
процес. До речі, освітній процес на всіх рівнях ВО в ЦЗДН здійснюється з урахуванням визнаних в 
Європейському просторі вищої освіти (ЄПВО) та рекомендованих Європейською кредитною трансфе-
рно-накопичувальною системою (ЄКТС) механізмів і процедур у відповідності до Положення про ор-
ганізацію освітнього процесу в НТУ (джерело: http://vstup.ntu.edu.ua/pro_ 
orhanizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf).  

Парадокс полягає в тому, що повноцінне дистанційне навчання було запроваджено після 18 бе-
резня 2020 року, коли було оголошено про організацію та активізацію дистанційного навчання з боку 
адміністрації на різних рівнях (МОНУ, ректорат, навчально-методичний відділ, факультет, кафедра) та 
затверджені відповідні накази, розпорядження, положення, інструкції щодо роботи професорсько-ви-
кладацького та інженерно-технічного складу університету на період карантину. 

Серед них можна виділити наступні: щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання; про 
організацію дистанційної роботи; про профілактичні заходи; про впорядкування обліку робочого часу 
робітників; про огляд-конкурс кафедр університету на кращу постановку науково-дослідної роботи; 
про виконання плану роботи професорсько-викладацького та інженерно-технічного складу; про запо-
внення таблиць зайнятості на період карантину; про графіки чергувань та консультацій на кафедрі; про 
організацію модульного контролю; про проведення семестрової сесії; про захист бакалаврських та ма-
гістерських робіт; про проходження щорічних практик студентів; про заходи щодо завершення навча-
льного року; про графіки відпусток, про вступну кампанію тощо.  

Треба визначити що, через людський фактор або інертність самої академічної спільноти, могло 
загальмуватись запровадження або, взагалі, зірватись загальний перехід до он-лайн навчання, бо тільки 
невелика частина викладачів мала досвід дистанційного викладання і бажання реалізовувати його на-
далі. На відміну багатьох скептиків, таку перешкоду було подолано у дуже короткі строки, всі заціка-
влені сторони університету згуртувалися навколо оперативно встановленої чіткої та єдиної мети: запо-
бігти поширенню коронавірусу, зберегти здоров’я співробітників і студентів та забезпечити повно-
цінне безперервне навчання. 

Як з'ясувалося, переформатування курсів на дистанційне навчання є трудомісткою роботою та 
потребувало додаткового навантаження щодо підготовки до он-лайн занять та збереження якості нав-
чального процесу. Всупереч всьому, співробітники кафедри переорієнтувались на позитивний лад для 
вирішення першочергової проблеми передачі знань студентам доступними засобами мобільного 
зв’язку, як-от Київстар, Vodafone, Lifecell та Інтернет-ресурсів Classroom, Moodle, Zoom, Meet, елект-
ронна пошта, Viber, Telegram, WhatsApp. Дистанційна модель значно змінила базові освітні технології 
та культуру викладання через взаємодію з територіально розподіленою групою студентів, за допомоги 
Інтернету (відео-конференції, соціальні мережі, форуми). На виконання постанов КМУ, рекомендацій 
МОНУ, наказів та розпоряджень адміністрації НТУ, процес навчання та заліково-екзаменаційна сесія 
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на кафедрі аеропортів для студентів напрямів освітніх програм «Аеропорти, аеродромні конструкції та 
споруди» (БА) та «Системний аналіз в транспортній інфраструктурі» (СА) здійснювались за розкла-
дами у дистанційному або змішаному режимах на базі он-лайн платформи MOODLE та системи «Ка-
федра», рис.4.  

 

 
Рисунок 4 – Управління взаємодією «студент – викладач» на кафедрі аеропортів в умовах карантину 

(18.03-31.12.2020 р.) 
 

Figure 4 – Management of Interaction «Student – Teacher» at the Department of Airports in Quarantine  
(18.03-31.12.2020) 

 
Крім вирішення проблем освітнього процесу щодо видачі лекційного матеріалу, завдань на ви-

конання реферативних доповідей, практичних, лабораторних та контрольних робіт, розрахунково-гра-
фічних та курсових робіт, курсових проєктів, паралельно здійснювались заходи щодо створення сила-
бусів, змістових модулів, робочих зошитів, перегляду та корегування змісту навчальних та РП, підго-
товки до друку та редагування змісту окремих тем, розділів, конспектів лекцій, методичних рекомен-
дацій та вказівок, збірників, посібників, підручників, монографій та практикумів. Також, були здійс-
нені введення електронних журналів з обліку занять, ліквідація заборгованостей за попередній семестр 
та складання академічної різниці для поновлення студентів, виставлення оцінок за КП/КР/РГР/контро-
льну роботу та проведення іспиту/заліку.  



СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ 

 

 
Науково-технічних  збірник «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ І ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО» http://addb.ntu.edu.ua 
ISSN 0365-8171 (Print), ISSN 2707-4080 (Оnline), ISSN 2707-4099 (CD). 
AUTOMOBILE ROADS AND ROAD CONSTRUCTION, 2021. Issue 110 

119 

Здійснено наукове керівництво, редагування змісту та підготовку до друку тез доповідей та пре-
зентацій, матеріалів для проведення конференцій, статей до вітчизняних та міжнародних фахових ви-
дань, наукове керівництво щодо виконання етапів розрахунково-графічних та курсових робіт, курсових 
проєктів, випускових робіт, он-лайн консультування. Паралельно на кафедрі виконувалась робота за 
10 науково-дослідними роботами, що мали прикладний характер та підтверджено відповідними актами 
впровадження за виконаними госпдоговірними темами. Отже, парадокс, безумовно, виявився в тому, 
що пандемія коронавірусу забезпечила великий прорив, при якому кафедра аеропортів зробила досить 
вагоме зрушення, переходячи до повномасштабного дистанційного навчання (співробітники підлаш-
тувались під вимоги цих змін) та продовжила свою освітню, наукову й прикладну діяльність, рис. 5. 

 

 
Рисунок 5 – Результати діяльності кафедри аеропортів в умовах карантину (18.03-31.12.2020 р.) 

 
Figure 5 – The Results of the Airports Department in Quarantine Conditions (18.03-31.12.2020). 

 
У підсумку діяльності кафедри аеропортів з березня до грудня місяців 2020 року в умовах неви-

значеності викликаної пандемією коронавірусу, слід зазначити наступне.   
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По-перше, умови карантину стали головним каталізатором поширення дистанційного навчання 
та дозволили отримати викладачами нові навички щодо набору певних методик і підходів при побудові 
освітнього процесу, опанувати нові освітні та комунікаційні технології. Прискорене переформатування 
за цих умов дозволило запобігти поширенню коронавірусу та забезпечити повноцінне безперервне на-
вчання.  

По-друге, не перервався процес наукової думки, що дозволило залучити під керівництвом ви-
кладачів кафедри студентів до наукової роботи, видати статті за напрямами дослідження, виступити на 
конференціях, підготувати до захисту дві кандидатські дисертації, виконати заплановані етапи дослі-
джень.  

По-третє, наукові дослідження, що виконувались на кафедрі, мають прикладне значення, що 
підтверджено їх впровадженням та авторським наглядом й надходженням відповідних коштів.   

Парадоксом залишається діяльність з боку профільного міністерства, що обмежилось збіркою 
нормативних документів та рекомендаціями щодо впровадження змішаного навчання у закладах освіти 
[37], на відміну, наприклад, від національної освітньої стратегії Китаю, що була розроблена і реалізо-
вана за лічені дні та включила загальну хмарну платформу з навчальними матеріалами, залучила гро-
мадські телеканали для трансляції освітніх передач, великі телекомунікаційні компанії, що об'єднали 
зусилля з технічними гігантами Baidu, Alibaba і Huawei для підтримки цифрової навчальної мережі з 7 
тис. серверами, пропускною спроможністю 90 терабайт/сек. Співпраця між школами, вишами і підп-
риємствами призвело до розробки всеосяжної освітньої моделі для учнів та студентів, тобто, створення 
нової системи управління освітою за участі всього суспільства, не покладаючись лише на державну 
підтримку [38].   

  
Парадигма освітньо-наукової й прикладної діяльності в умовах невизначеності 

Парадигма у даному випадку розуміється як «приклад», «взірець», у загальному значенні – тео-
ретико-методологічна модель. Перед тим, як подати авторську модель навчання, звернемось до [32, с. 
36], де: передбачено університетську автономію та інституційну спроможність ЗВО серед пріоритет-
них принципів розвитку ВО; в основі концептуальної моделі ВО має бути покладений кібернетичний 
принцип необхідного розмаїття, у структурі ЗВО існують стартап-центри, бізнес-інкубатори, вироб-
ничі підрозділи [39, с. 37-38]; на другому етапі (з 2023 р.) – досягнення рівня інституційної автономії 
та забезпечення стійкого фінансування діяльності ЗВО [39, с. 59].  

Перспективи «зеленого університету» [27], дозволили представити концептуальну модель дія-
льності НТУ, що позиціонується як Регіональний освітньо-науковий логістичний центр (Центр ОНЛ) 
та функціонує на засадах аутсорсингу [19]. Інноваційні аспекти та переваги запропонованої моделі 
освітньо-наукової й прикладної діяльності дозволяють створити механізм для реалізації реформування 
у галузі ВО дорожньо-транспортного спрямування та перспективи надання аутсорсингу у виконанні 
різноманітних робіт на регіональному рівні та перейняти функції місцевих адміністрацій, що дозволить 
перейти на більш високій рівень управління регіоном, як-от охорона здоров’я, розвиток культури, со-
ціальні проблеми тощо. Одночасно, авторами представлено бачення кафедри аеропортів, як Лаборато-
рії системних знань та раціональних інфраструктурних рішень (Лабораторія ЗР) у складі Центру ОНЛ.  

Ідея створення Лабораторії ЗР має на меті збереження і розвиток талановитих студентів, пробу-
дження в них духу заповзятливості та взаємодії з соціальною та віртуальною спільнотами, просування 
інклюзивного і стійкого середовища, наповненого змістом громадського простору. Для інтегрованого 
бачення довготривалого просторового, соціального і економічного розвитку території та тестування 
різних стратегій досягнення довгострокових цілей через короткострокові дії, передбачено спільну ро-
боту студентів, фахівців науково-дослідних і конструкторських установ, спеціалізованих лабораторій, 
малого і середнього бізнесу креативної індустрії і місцевих виробників малих архітектурних форм для 
міського середовища і матеріалів для благоустрою, рис. 6.  
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В межах Лабораторії ЗР передбачено залучення творчої спільноти студентів до простих точко-
вих проєктів локального простору, як-от, зупинка або автопавільйон транспорту загального користу-
вання, ділянка велодоріжки, пішохідної зони, автомобільної дороги, будівлі та споруди аеропортів до 
поступового зростання рівня складності повномасштабних проєктів Великого будівництва, модерніза-
ції та розвитку інфраструктури аеропортів в межах країни. Внаслідок вище приведеного, передбачено 
синтез освітньо-професійних програм БА та СА факультету транспортного будівництва для подаль-
шого просування ідеї подвійного диплому/ступеня, що надаються після успішного завершення здобу-
вачем ВО спільної освітньої програми певного циклу/рівня ВО.  

 

 
Рисунок 6 – Парадигма діяльності Лабораторії системних знань та раціональних рішень  

 
Figure 6 – Paradigm of the Laboratory of System Knowledge and Rational Solutions 

 
Також, на часі запровадження елементів дуальної форми здобуття ВО за моделями: 1) із інтег-

рованою практичною підготовкою, що передбачає поєднання періодів навчання для здобувачів фахової 
передвищої чи першої ВО в закладі освіти та на підприємстві; 2) із інтегрованою професійною діяль-
ністю для поєднання навчання в ЗВО та на підприємстві для тих, хто вже здобув фахову передвищу 
або першу ВО, працює на підприємстві та має бажання продовжити навчання за своїм профілем або 
профілем, визначеним підприємством. Нагадаймо, що дуальна система має на меті підвищити якість 
підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів з урахуванням вимог роботодавців у рамках організа-
ційно-відмінних форм навчання з освоєнням сучасних інноваційних виробничих технологій та подо-
лання розриву між теорією і практикою, освітою й виробництвом.  

Як відомо, більшість студентів, для оплати освітніх послуг, змушені підробляти в галузях торгі-
влі, ресторанного та туристичного бізнесу тощо, що не є суміжними з дорожньо-будівельним напрямом 
підготовки та віддаляють їх від фахової орієнтації. Отже, інновації у ВО з елементами дуальної освіти 
дозволить майбутнім фахівцям заробляти в нашій системі ТДК та набувати професійних навичок, що 
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знадобляться їм в подальшій управлінській діяльності на відповідних посадах фахового спрямування. 
Для цього потрібно: а) забезпечити дослідно-експериментальну та науково-технічну роботи за затвер-
дженими програмами та заявками та б) залучення матеріально-технічної бази за переліком затвердже-
них базових підприємств, установ, лабораторій тощо виробників продукції транспортно-дорожньої га-
лузі. Тому, найближчим часом потрібно діяти у напрямі налагодження зв’язків з усіма зацікавленими 
сторонами, як можливий вектор ідентифікації та уособлення Лабораторії ЗР в структурі Центру ОНЛ, 
рис.7. Про перспективи галузевої аналітичної структури див. [40].   

 
Рисунок 7 – Функціональна спрямованість Лабораторії на взаємодію із зацікавленими сторонами 

 
Figure 7 – Functional Focus of the Laboratory on Interaction with Stakeholders  

 
На підготовчому етапі проведено SWOT-аналіз очікуваних результатів та сприятливих факторів 

партнерської співпраці з роботодавцями щодо адресної підготовки кадрового потенціалу; стажування 
науково-педагогічних працівників кафедри на базах роботодавців та відповідна підготовка їх праців-
ників у ЦПК НТУ за відповідними спеціальностями та спеціалізаціями транспортного будівництва та 
одночасно, – міждисциплінарними зв’язками; з урахуванням вимог роботодавців розробити експери-
ментальний робочий навчальний план та узгодити їх плановий рівень кваліфікації/категорії з навчаль-
ним планом кафедри; розрахувати загальний фонд економії годин теоретичного навчання за держав-
ним стандартом освіти та ОПП (ОНП) за умов дуальної системи та переваг для студентів й роботодав-
ців зокрема та держави в цілому; передбачити розробку бази даних для постійного моніторингу праце-
влаштування та подальшого росту кваліфікації й перспектив на ринку праці випускників кафедри Цен-
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тром ОНЛ. Цьому має передувати мультиплікація досвіду на кафедри спорідненого профілю для: уз-
годження сумісних етапів дослідно-експериментальних та науково-технічних робіт; уникнення проявів 
недоброчесності під час виконання державних та госпдоговірних тем дорожньо-транспортного й доро-
жньо-будівельного спрямування; оформлення результатів фундаментальних, експериментальних чи 
прикладних досліджень.  

Додаймо, що Торгово-промислова палата (ТПП) разом із галузевою профспілкою (ПС) мають 
стати основними зацікавленими сторонами у налагоджені ефективного взаємозв’язку між галузевими 
підприємствами, установами тощо із Центром ОНЛ взагалі та з Лабораторією ЗР зокрема, як основної 
лабораторії з продукування висококваліфікованих спеціалістів за специфічними напрямами освітніх 
програм БА та СА, затребуваних національним, європейським та світовим ринками праці. При чому 
залучення ТПП має передбачати консультацію галузевих підприємств щодо навчання; здійснення під-
готовки інструкторів і персоналу; перевірку і сертифікацію галузевого підприємства, що здійснює під-
готовку за дуальною системою; здійснення аудиту, перевірки виробничого навчання та арбітраж вирі-
шення спірних питань між кафедрою, студентом і галузевим підприємством; організацію проміжних 
(модульних) іспитів; підтримку галузевих підприємств під час пошуку студентів; організації відповід-
них фахових заходів. У той же час ПС залучається до узгодження оплати за навчання; контролю виро-
бничого (прикладного) навчання; участі у розробці стандартів освітніх програм; екзаменаційних/атес-
таційних спільних комісій. 

Щодо специфіки інклюзивного середовища, слід врахувати локацію кафедри та можливість ді-
статися до неї через центральну транспортну браму, використання вантажного ліфту, також, зручне 
сусідство з читальною залою, можливість задоволення біологічних потреб (туалет). Потребуватиме до-
даткове облаштування пандусів та розширення отворів дверей до самої кафедри та авдиторій, що їй 
підпорядковані, для здобувачів, які користуються візками. 

В контексті внутрішньої взаємодії з структурними підрозділами університету, слід наголосити 
на потребі у залучені фахівців з іноземних мов та іноземної філології до якісної підготовки технічного 
перекладу поданого змісту матеріалів та результатів наукових досліджень кафедри у вигляді тез допо-
відей, рефератів, статей до конференцій та журналів, що входять до науково-метричних баз даних або 
до переліку фахових видань України. Залучення майбутніх філологів дозволить з одного боку заглиб-
лення у предмет навчання та постійну практику перекладу і забезпечення високопрофесійної підгото-
вки бакалаврів та магістрів за фахом перекладу для ТДК, що в подальшому посприяє налагодженню 
партнерських стосунків із зарубіжними інвесторами та підприємствами, з іншого боку – зекономити 
значні ресурси авторів на якісний переклад. 

Основним завданням ВО у ХХІ ст. є розвиток мислення, орієнтованого на стійке майбутнє та 
якісну підготовку висококваліфікованого фахівця у відповідності до інноваційних технологій, визна-
чених Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ ст., Національною стратегією розвитку 
освіти в Україні на 2012–2021 рр. та ґрунтується на рекомендаціях Римського Міністерського 
Комюніке, як основоположного документу, що окреслює пріоритети розвитку для країн Європейського 
простору ВО (ЄПВО) на наступні 10 років. У той же час, умови невизначеності пандемії коронавірусу 
виявили наступну парадигму: 

- прозорість якості освіти дозволяє легко під'єднатися до лекції, семінару або будь-якого запису, 
за допомоги доступних продуктів можна організувати курси будь-якої складності – від простих вебі-
нарів до повноцінних навчальних програм; 

- спільне розроблення ЗВО і бізнесом он-лайн бакалавратів та магістратури пропонує відкритий 
відбір до програм ВО на основі цифрового сліду на своїй платформі. Змішане навчання стає стандар-
том, предикативна аналітика і штучний інтелект змінюють освітні технології та підходи, освітні про-
дукти персоналізуються під потреби замовника та користувача; 
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- проведений аналіз цифрової інфраструктури щодо трансляції занять, використаного відео-кон-
ференц-зв'язку, збереження величезного контенту вимагає захисту інтелектуальних прав на викладені 
у відкритому доступі лекції і заняття та потребує інвестування R&D (дослідження та розробки), дизайн 
платформ і методик навчання; 

- через економічну кризу та втрату роботи зростає попит на отримання другої освіти, змінюється 
траєкторія кар'єри і формати зайнятості, компанії починають спиратися на дані й insight, що отримані 
в результаті дата-аналітики (за даними Gartner Inc. третина з них вже відмовилась від штатного персо-
налу на користь самозайнятих), посадові рамки стають все більш гнучкими - на передній план виходять 
не формальні обов'язки, а навички; 

- посилення ролі корпоративних університетів та зростання числа міжнародного партнерства, 
стає можливим завдяки он-лайн формату, що дозволяє заощадити значні кошти на оренду приміщень, 
транспортні витрати та відрядження через залучення висококваліфікованих фахівців он-лайн; 

- змінення поведінки через гнучкість графіку он-лайн формату навчання, що зручно вписується 
в повсякденне життя; до речі, студенти обирають живе спілкування з викладачем і одногрупниками; 
запускаються антипрокрастинаційні марафони для залучення студентів, які замість навчання блукають 
в соціальних мережах; приділяється увага вже сформованим новим формам роботи та викладання, по-
ліпшення форматів комунікації і wellbeing (благополуччя), тобто ментальне, фізичне, психічне, емо-
ційне здоров'я і рівновагу. 

Отже, прискорений розвиток і масштабування освітніх технологій, внаслідок карантину, вима-
гають інтеграції сервісів он-лайн конференцій і масових відкритих он-лайн курсів до класичної сис-
теми ВО, навчання за запитом, персоналізації і Гейміфікації, змішану форму освіти, посилення ІТ-ком-
понент і soft skills в програмах ЗВО та перекваліфікації викладачів відповідно до цих трендів.  

В контексті вище приведеного, проведений SWOT-аналіз діяльності кафедри аеропортів дозво-
лив визначити нову місію, що полягає в підготовці фахівців рівнів ВО бакалаврів/магістрів за ОПП БА 
та СА, затребуваних національним, європейським та світовим ринками праці шляхом формування у 
випускників необхідних знань, розуміння, навичок, умінь і компетентностей. Внаслідок цього, бачення 
кафедри – бути провідною та визнаною кафедрою на національному і міжнародному рівні у галузі під-
готовки спеціалістів за ОПП (ОНП) БА та СА, що забезпечує сучасні, високоякісні інженерні знання 
та пропонує передові технології будівництва й прикладний системний аналіз. В межах стратегії кафе-
дра проводить навчальну, методичну, виховну та профорієнтаційну, у поєднанні з науковою, науково-
дослідною та науково-технічною діяльністю; застосовує студентоцентрований підхід, в основу якого 
покладена компетентнісна модель фахівця, що створена за участі викладачів, роботодавців і випускни-
ків, рис.8. 

Гасло «На варті системних знань та розвитку раціональних рішень» є визначальним для кафедри 
аеропортів з часу її заснування 2002 року, відповідно, це має корелюватися безпосередньо із можли-
вими напрямами кафедри на найближчу перспективу, рис. 9. З огляду на те, що особливого значення 
набуває тріада «виклик – потреба – вимога» та втілення інноваційних технологій ВО, представлена 
модель «методи навчання – результати навчання – оцінювання» за компетентнісним алгоритмом 
«знання теорії – вміння прикладного застосування – навички володіння технологіями» для посилення 
взаємозв’язку «викладач – студент – роботодавець», що доводить результати освіти до вимог робото-
давців й забезпечення ТДК висококваліфікованими кадрами. Це все залежить від якісного викладаць-
кого складу, що поєднує, також, наукову діяльність з подальшим впровадженням результатів дослі-
джень та встановленого корпоративного клімату на кафедрі. 

Залучення науково-педагогічних працівників до проєктів та програм галузі дорожньо-транспо-
ртного будівництва стають реальним взірцем для студентів та значним важелем поваги до отриманого 
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досвіду під час навчання у ЗВО, спонукають до всебічного іх залучення до різноманітних сфер діяль-
ності (не тільки навчання) від якого залежить майбутнє випускника у подальшому працевлаштуванні 
за фаховою орієнтацією. 

Для реалізації компетентнісного алгоритму «знання теорії – вміння прикладного застосування – 
навички володіння технологіями» використано системний підхід як засіб вивчення, аналізу й узагаль-
нення педагогічних фактів і явищ у діалектичному процесі пізнання, що дозволив викладачам: інтег-
рувати свій предмет до інших фахових дисциплін; чітко визначати пріоритетні напрямки викладання; 
структурувати навчальні завдання, а саме: формулювання кінцевої мети навчання; визначення кінце-
вого рівня знань студентів; відбір змісту навчального матеріалу; розробка конкретної технології орга-
нізації навчального процесу; здійснення навчання; проведення контролю, аналізу та оцінки результа-
тів. 

 
Рисунок 8 – Стратегічні напрями кафедри аеропортів за умов невизначеності пандемії коронавірусу 

на 2021-2022 роки 
 

Figure 8 – The Strategic Directions of the Airports Department under Conditions of Uncertainty of the 
Coronavirus Pandemic for 2021-2022 

 
Рисунок 9 – Орієнтири кафедри аеропортів за умов невизначеності пандемії коронавірусу  

на 2021-2022 роки 
 

Figure 9 - Landmarks of the Airports Department under Conditions of Uncertainty of the Coronavirus 
Pandemic for 2021-2022 
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Системний підхід дозволив визначити перспективи навчання, його основні взаємодіючі компо-
ненти з урахуванням провідних тенденцій і принципів суспільного розвитку; реальні потреби і можли-
вості суб’єктів навчання, координацію і субординацію таких великих систем, як освіта, наука і впрова-
дження, а також дозволив відобразити кількісне й якісне зростання ВО та прогнозувати освітні про-
цеси, з урахуванням вимог суспільства та роботодавців. У підсумку було встановлено організаційний, 
методичний та технологічний блоки можливості змішаної форми навчання за умов невизначеності па-
ндемії коронавірусу. 

Викладачі стають провідниками сакрального вислову «…даємо не рибу, а вудку..». Не секрет, 
що студенти під впливом легкої «здобичі», що пропонують безліч застосунків та Інтернет-ресурсів пе-
ребувають у скривленій «віртуальній реальності», й наша задача довести до них, що «реалії віртуаль-
них світів» та марнування часу на накопичення відповідного ігрового досвіду (хоча, є дослідження що 
ігроманія розвиває специфічні навички) або перегляду безлічі розважального контенту не створюють 
у підсумку цінності, за що нараховується заробітна платня для забезпечення заробітку не тільки «на 
хліб насущний», але і для повноцінного життя сім’ї в сучасних умовах.   

Інформацію слід подавати невеликим обсягом. Важливо привести висновки українського нейро-
фізіолога Богдана Ткача про те, що неасоціативній людській пам'яті потрібно 23 хв. для засвоєння 
отриманої інформації, і якщо вона важлива, то переходить до пам'яті довготривалого асоціювання (так 
звана денна пам'ять). Обов’язково використати для переформатування класичних розкладів щодо три-
валості занять та перерв між ними. Також, інформацію слід подавати у вигляді презентацій з візуаліза-
цією образів щодо теми дослідження (за оцінками експертів використання образів до 10 разів збільшує 
обсяги засвоєння матеріалу); аудіокоментарі (голос за кадром); відео кліпи щодо фіксації, наприклад, 
актуальності, об’єкту та предмету дослідження, мети та поставлених задач, практичної цінності або 
ефективності проєктних рішень; використання кінодокументалістики для відображення спеціалізації 
етапів технологічних/виробничих процесів та наслідків/масштабів їх порушення.  

Слід використовувати рольовий фактор під час навчання для створення у студента образу май-
бутнього керівника (для оперативного, тактичного, стратегічного рівнів управління), що безпосеред-
ньо змушує ототожнювати себе з цим конкретним персонажем не тільки в момент дії, але й в момент 
розмірковування, очікування, переживання втрати/перемоги тощо, що має відбитися на якості здійс-
нення етапів аналізу та пошуку проблеми, прийняття раціональних проєктних рішень, їх остаточної 
реалізації зокрема та якості освітнього процесу в цілому. 

В рамках неформальної освіти, слід додати, що перехід від класичного викладання теоретичного 
матеріалу (зазвичай монотонне вимовляння з ігноруючим поглядом понад головами слухачів) до нова-
ційних прийомів сприяє якісному зростанню ефективності процесу навчання і освітньої послуги та 
можна співставити зі створенням високобюджетних творів у кіноіндустрії: здивувати (феєрверк або 
свіжі спецефекти); примусити завагатися (каскадери і акробати); відчуття загадки/таємниці (фокус-
ники/факіри тощо). Можливо скористатися нововведеннями за формою та змістом викладання, серед 
яких може бути екстравагантний вигляд або форма вимовляння лектора (звісно, естетично та змістовно 
доведені), кросворди-ребуси, девізи-лозунги, вірші, а може й пісні (той же реп або рок). У даному ви-
падку «спільна гра» викладача, як «режисера» та студента, як «актора» має змусити останнього, після 
ефекту здивування, завагатися та виявити бажання змінити свій спосіб життя через аналіз своєї пове-
дінки, на основі своїх власних дій, незадоволеності побутом, безпосереднім оточенням, вимог часу 
тощо.  

Остаточним результатом залучення студента до самостійного розгадування «таємниць» та осо-
бливостей майбутньої спеціальності та обраної спеціалізації має призвести до розв’язання протиріччя 
з уявленнями про самого себе, як «споживача образів», й про навколишню дійсність, як-от проблеми 
розвитку суспільства, становлення індивіда, пізнання світу та остаточно закріпити цінності/ідеали май-
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бутнього випускника. Важливим в цьому є застосування прикладної освіти, за якої задається межа вза-
ємодії раціонального та ірраціонального й додається крапля розсудливості/здорового глузду, внаслідок 
чого студенти перестають мріяти, а переходять до проєктування і складання бізнес-планів за обраною 
спеціальністю та мають отримати задоволення від очікуваних результатів. 

У підсумку до другої частини нашого дослідження визначимо, що система технічної ВО в Ук-
раїні увійшла до стадії колапсу, що очевидно та вимагає негайних дій, враховуючи, що у нас мертвим 
вантажем лежать необхідні для цього ресурси. Для виправлення ситуації першорядними пропонується: 
по перше - якнайшвидший перехід до інтерактивних методик навчання студентів. Необхідно створю-
вати не підручники, а цикли ключових лекцій у відео форматі, і, що особливо важливо – тематичні 
цикли науково-популярних фільмів, у яких повинні бути просто, зрозуміло і наочно зафіксовані най-
важливіші технологічні процеси, що відбуваються на реальному виробництві, з коментарями фахівців 
таких підприємств. Цей медіа контент повинен бути зведений до єдиної бази даних університету, дос-
туп до неї повинен бути платним, а конфіденційність з’єднання забезпечуватися індивідуальними па-
ролями. Подібні методики (зокрема, тестування слухачів освітніх програм) вже напрацьовані, напри-
клад, в компанії «Сканія», і показали себе дуже ефективно. Роль викладача у такій системі освіти зве-
деться до систематичної перевірки знань студентів, консультацій, проведення лабораторних робіт, 
практичних занять, керівництва виробничою практикою тощо. Розраховувати на державні кошти при 
створенні такої бази медіа даних не доводиться. Фінансове забезпечення такого проєкту може бути 
здійснене тільки за допомоги міжнародного гранту, і за дольової участі світових виробників промис-
лової техніки та її користувачів в Україні. 

Тому треба скликати нараду за участі керівників таких підприємств, як-от ТОВ «ШБ «Альтком», 
ТОВ «ОНУР КОНСТУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ», ТОВ «СП Автострада», ТОВ «Автомагістраль – Пів-
день» тощо, попросити їх про міжнародну підтримку НТУ щодо надання гранту, і дізнатися про мож-
ливості, умови і перспективи їх дольової участі у проєкті створення фільмів, що стануть для них най-
потужнішою цільовою рекламою із усіх можливих. Фільми можна буде перекладати іншими мовами, 
торгувати ними не тільки в Україні, а й за кордоном. Але на даний час такі проєкти в Україні є абсо-
лютно безнадійними через відсутність ринку інтелектуальної власності. 

Тому друга пропозиція, що є ключовою – наш університет розробив безліч винаходів і техноло-
гій, що широко використовуються як в Україні, так і за кордоном. Біда в одному – ніхто не платить у 
встановленому законом порядку за їх використання ні університету, ні авторам. Так відбувається тому, 
що ці винаходи і технології, іншими словами – нематеріальні активи, в Україні не обліковуються, не 
зараховуються на бухгалтерський облік підприємств і установ, що їх продукують або використовують, 
а фіскальні органи не перевіряють ні такої звітності, ні законності використання об’єктів інтелектуа-
льної власності. Щодо цінності таких активів, то вона дуже висока, і визначається нормативними до-
кументами, зокрема, це Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», за-
тверджене наказом №242 міністерства фінансів України ще 1999 року. Тобто нормативна база в цьому 
питанні ідеальна, за одним винятком: за тридцять років КМУ так і не дав завдання податковій інспекції 
щодо розробки інструкції про порядок перевірки бухгалтерського обліку нематеріальних активів, що 
продукуються або використовуються установами та підприємствами. Це єдина причина, з якої в Укра-
їні досі немає ринку інтелектуальної власності, і вирішити цю проблему може тільки уряд, однією-
єдиною інструкцією для податківців. 

НТУ – це крупний національний виробник об’єктів майнових прав інтелектуальної власності, 
але ні він, ні його автори за це не отримують належної винагороди (роялті). Тому, якщо КМУ і надалі 
утримуватиметься від запуску такого ринку, нам доведеться закритися разом з усією економікою дер-
жави, або стати зачинателями у цьому важливому питанні.  
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Висновки з даного дослідження. 
На засадах системного, концептуально-методологічного та програмного підходів досліджені 

проблеми вищої освіти під час пандемії коронавірусу та накопичений вітчизняний й закордонний дос-
від її вирішення, що дозволило розкрити парадокс та парадигму освітньої, наукової й прикладної дія-
льності кафедри аеропортів за умов невизначеності карантину.  

Розкрито механізм побудови нової моделі навчання, що заснована на принципах встановлення 
механізму системного впровадження компетентнісного підходу та застосування інноваційних техно-
логій з використанням елементів дистанційного навчання.  

Представлений парадокс освітньо-наукової й прикладної діяльності кафедри в умовах невизна-
ченості карантину, що виявив спроможність виконання через мобілізацію всіх наявних можливостей 
та ресурсів технічного забезпечення та швидкого підлаштування співробітників під вимоги цих змін, 
що підтверджено результатами річного звіту.  

Представлено концептуальну модель діяльності кафедри, як Лабораторії системних знань та ра-
ціональних інфраструктурних рішень у складі університету, що позиціонується як Регіональний осві-
тньо-науковий логістичний центр та функціонує на засадах аутсорсингу в умовах невизначеності ка-
рантину.  

Парадигма діяльності Лабораторії полягає у синтезі освітньо-професійних програм «Аеропорти, 
аеродромні конструкції та споруди» та «Системний аналіз в транспортній інфраструктурі» факультету 
транспортного будівництва для подальшого просування ідеї подвійного диплому/ступеня, що нада-
ються після успішного завершення здобувачем спільної освітньої програми певного циклу/рівня вищої 
освіти.  

Враховуючи функціональну спрямованість Лабораторії на взаємодію із зацікавленими сторо-
нами, запропоновано просування дуальної форми здобуття вищої освіти з метою адресної підготовки 
кадрового потенціалу дорожньо-транспортного профілю.  

Розкрито можливість діяльності кафедри аеропортів за умов інклюзивного середовища.  
Запропоновано залучення університетських фахівців та студентів з іноземних мов до якісного 

технічного перекладу матеріалів та результатів наукових досліджень для їх представлення до науково-
метричних баз даних або до переліку фахових видань України, що дозволить заглиблення у предмет 
навчання та постійну практику перекладу та економію ресурсів авторів на якісний переклад.  

Внаслідок проведеного SWOT-аналізу діяльності кафедри аеропортів, визначено нову місію, ба-
чення, стратегічні напрями та орієнтири кафедри аеропортів за умов невизначеності викликаної пан-
демією коронавірусу на 2021-2022 роки.  

Представлено реалізацію компетентнісного алгоритму «знання теорії – вміння прикладного за-
стосування – навички володіння технологіями» та розглянуто організаційний, методичний та техноло-
гічний блоки можливої змішаної форми навчання за умов невизначеності пандемії коронавірусу. 
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Abstract: The article reveals the paradox and paradigm of educational, scientific and applied activities 
on the example of the Airports Department of the National Transport University during the specialists for the 
transport and road complex training in the field of «Airports, aerodrome constructions and structures» and 
«System analysis in transport infrastructure» in conditions of coronavirus pandemic uncertainty. 

The presented author's model is based on the principles of establishing the systematic competency 
approach implementation mechanism and innovative technologies of distance learning application, which was 
obtained in the process of domestic and foreign experience analysis under coronavirus pandemic uncertainty. 

 The research object – educational, research and applied activities of the Airports Department, as a 
Laboratory of Systems Knowledge and Rational Infrastructure Solutions within the National Transport 
University, which is positioned as a Regional Educational and Research Logistics Center on the basis of 
outsourcing in distance learning and coronavirus pandemic uncertainty. 

The purpose of the work is to establish a mechanism for competency approach systematic 
implementation and innovative technologies application for the «teacher–student–employer» relationship, 
which allows to determine the most effective ways and means to achieve the ultimate goals of educational, 
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scientific and applied activities in the coronavirus pandemic uncertainty. providing highly qualified personnel 
to the transport and road complex of the country. 

Research methods – system, conceptual, methodological and program approaches. 
Establishing of a mechanism for the model «teaching methods–learning outcomes–assessment» 

applying innovative technologies according to the competency algorithm «knowledge of theory–application 
skills–technology skills» to strengthening the relationship «teacher–student–employer», will bring the results 
of the educational process to employers requirements and provide the transport and road complex with highly 
qualified personnel. 

Further development of the study object – the introduction of educational, scientific and applied 
activities «Laboratory of Systems Knowledge and Rational Infrastructure Solutions» as part of the «Regional 
Educational and Scientific Logistics Center», will achieve the ultimate goals of providing transport complex 
by highly qualified personnel in terms of distance learning and coronavirus pandemic uncertainty. 

Key words: paradox, paradigm, department, university, education, scientific and applied activities, 
pandemic, uncertainty, system knowledge, rational solutions. 
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