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Країна без освіти і науки – 
раб свого сусіда 

Гельвецій 
 
Початок XXI століття обумовлено активним впровадженням 

процесів цифровізації, систем і технологій штучного інтелекту, 
інформаційно-комунікаційних технологій Індустрії 4.0. Процеси 
цифровізації зачіпають сферу освіти, науки, економіки, а глоба-
льні виклики, що відбуваються в даний час, отримали назву «чо-
рний лебідь», що у черговий раз підкреслює безсумнівну актуа-
льність і практичну значимість питань цифровізації та широкого 
створення, впровадження технологій і систем штучного інтелекту 
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(СШІ) на основі нових парадигм освіти, науки та інноваційних 
технологій. У XXI столітті саме освіта стає «базисом базису» ду-
ховного і матеріального відтворення людини, перетворюючи су-
спільство XXI століття в освітнє товариство, що забезпечує ви-
конання вимог закону випереджаючого розвитку якостей 
людини, якості суспільного інтелекту і якості освітніх систем у 
суспільстві — базової умови для сталого розвитку в формі керо-
ваної соціоприроднми факторами ноосферної еволюції16. Освіта 
XXI століття—  якою їй бути? На якому фундаменті маємо буду-
вати освіту майбутнього? Що є визначальною соціальною цінніс-
тю у сучасній освіті? Жахливі по своїй жорстокості національні 
конфлікти, що відбуваються в сучасному світі — яскравий доказ 
того, що національна ідея служить роз’єднанням людей. Те ж са-
ме відноситься і до держав. Джерелом такої об’єднуючої ідеї, як 
у суспільствах техногенної цивілізації, так і в постіндустріально-
му суспільстві, може бути наука. Перед людством стоїть найбіль-
ший виклик за час його існування. Цифровізація, штучний інтелект 
(ШІ) і роботизація є головними драйверами сучасних інноваційних 
технологій. З використанням ІКТ можливий перехід до нової осві-
тньої парадигми на основі сучасних наукових, конвергетних і тех-
нологічних інновацій: «навчання на місці проживання», «навчання 
впродовж життя», «міждисциплінарність і трансдисциплінар-
ність». ШІ буде інтегруватися в освітній процес. 

Технології та системи штучного інтелекту повинні проектувати-
ся на базі таких підсистем і компонент: наукові основи, фундамен-
тальні дослідження та математичне забезпечення (МЗ); технічне 
(апаратне) і технологічне забезпечення (ТЗ); системи, платформи і 
інструментарій програмного забезпечення (ПЗ); соціо–гуманітарне 
(морально-етичне, культурно-етичне, філософське і правове) забез-
печення (СГіПЗ). Важливо відзначити, що системи ШІ є складними, 
нелінійними системами, що розвиваються [1—5]. ШІ як нова наука 
в її історичному становленні і представляє різноманіття існуючих у 
світовій і вітчизняній науці підходів до розуміння цього міждисци-
плінарного наукового напрямку. Тому важливо визначитися: з тер-
мінологією, визначеннями, принципами аналізу і синтезу, заснова-
них на системному і синергетичному підходах, інноваційних, 
інформаційних, конвергентних технологіях з життєздатного і безпе-
чного і сталого розвитку в контексті Індустрії 4.0. 

               
16 Субетто А.И. Доктрина духовно — нравственной системы ноосферного 

человека и ноосферного образования — СПб. — Кострома: КГУ им. Н.А. Не-
красова, 2008. — С .14.  
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Отже, головними науково-технологічними рушійними факто-
рами в XXI столітті стануть розвиток таких надтехнологій: шту-
чний інтелект, нанотехнології, біо-медіо-технології, когнітивні 
технології і соціо-гуманітарні технології. Точніше — це сучасний 
розвиток Інноваційних Технологій: «НБІК»+»CГ». Наука, інно-
ваційні технології і освіта — головне джерело та драйвер цифро-
вої трансформації. Держава зобов’язана в першу чергу подолати 
відставання фундаментальної і прикладної науки. Цифровізація, 
штучний інтелект і роботизація стануть головними драйверами 
зростання світової економіки до 2030 р. При цьому важливою па-
радигмою і платформою є Інтегрована система: <Освіта-Наука-
Технології-Інновації-Економіка> для Індустрії 4.0. ЦЕ і ШІ з ура-
хуванням комплексного принципу І2К2+СГ [2, 3]. 

Концепція стійкого і безпечного розвитку держави в цілому і 
окремих регіонів дозволяє забезпечити стабільний і збалансова-
ний розвиток чотирьох секторів життєдіяльності: економічного, 
екологічного, соціального і духовно-моральної єдності на базі ін-
новаційних соціо-гуманітарних технологій, об’єднуючи в цілісну 
систему принципи економічної ефективності, соціальної захище-
ності і екологічної безпеки. Загальну схема інтеграційної моделі 
стійкого безпечного еколого-економічного і соціально-
гуманітарного розвитку системи можна представити у вигляді ін-
тегратора: ),( tESTIHSEES uocn  , тобто як інтегральна 
«4-х-єдина» система в фазовому просторі (ESTI, t)[3], ESTI — 
education, science, technology, innovation (R&D) або ОНТІ — 
«освіта — наука — технології — інновацій». Система стійкого і 
безпечного розвитку є НМСБР, тобто — ноосферна модель ста-
лого і безпечного розвитку [3]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

В умовах поширення нової коронавірусной інфекції COVID-
19 безпека праці науково-педагогічних працівників повинна за-
безпечуватися створенням таких умов праці, які виключатимуть 
негативний вплив шкідливих факторів не тільки виробничого ха-
рактеру, але й небезпеки навколишнього середовища. Тому в бі-
льшості розвинутих країн спостерігається тенденція до збіль-
шення інвестицій у дистанційне навчання, професійний розвиток 
науково-педагогічних працівників, а також у забеспечення захо-
дів щодо безпеки їх праці. 

У короткостроковій перспективі — це забезпечення безпеки 
(дезінфекція будівель, створення оптимального режиму роботи і 
соціальної взаємодії; забезпечення психоемоційної рівноваги, 
зменшення ризиків стресу тощо). Санітарно-гігієнічні заходи пе-
редбачають також забезпечення засобами дезінфекції, вентиляції 
повітря, популяризацію особистої гігієни тощо. 

В умовах епідеміологічних обмежень застосування дистанцій-
них освітніх технологій є найперспективнішим напрямом органі-


