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Довідка про творчий внесок 
Бабійчук Світлани Миколаївни

Під час виконання роботи «Наукова освіта на засадах цифровізації 
суспільства. Теорія і практика» Бабійчук Світлана Миколаївна працювала на посаді 
завідувачки лабораторії «Геоінформаційні системи та дистанційне зондування 
Землі» Національного центру «Мала академія наук України».

Бабійчук С. М. виконано аналіз та узагальнення наукової літератури з метою 
визначення можливостей застосування супутникового моніторингу Землі в 
пошуковій, дослідній, проектній та дослідницьких роботах учнів закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти. А також було обґрунтовано можливість 
побудови освітнього процесу з аналізу супутникових знімків, базуючись на 
концепції наукової освіти.

Основні ідеї, наукові положення та теоретичні висновки представленої 
роботи сформульовані та обґрунтовані Бабійчук С. М. особисто, а саме: розроблено 
та апробовано трирівневу програму з основ дистанційного зондування Землі (за 
якою у Київському та Львівському територіальних відділеннях МАН працюють 
секції “ПС та ДЗЗ” у відділеннях “Наук про Землю”); укладено 
навчально-методичне забезпечення для освітньої діяльності закладів позашкільної 
та загальної середньої освіти (укладено та видано посібники: «Основи 
дистанційного зондування Землі: історія та практичне застосування» 
(рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист від 24.05.19 р. 
№1/11-4919) та «Дистанційне зондування Землі: аналіз космічних знімків в 
геоінформаційних системах». Розроблено та апробовано робочий зошит з “Основ 
дистанційного зондування Землі” (частина 1). Укладено навчальні програми 
дослідницько-експериментального напряму “ГІС у географії*” (рекомендовано 
Міністерством освіти і науки України, лист № 1/14-14727 від 15.09.2014) та 
“Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі”); проведення 
семінарів-практикумів і вебінарів для вчителів географії, екології та біології 
(розроблено спецкурс для педагогів “Теорія та практика дистанційного зондування 
Землі: історія та практичне застосування” та проведено ряд вебінарів 
дистанційного освітнього курсу «Дистанційне зондування Землі: аналіз космічних 
знімків у геоінформаційних системах»); за сприяння мережі Академій Копернікус



організовано перший Всеукраїнський конкурс з аналізу супутникових знімків для 
школярів -  «Екопогляд» (в якому у 2020 році взяло участь 341 учасник, у 2021 - 
428); організовано першу Міжнародну літню школу з основ ДЗЗ (1-6 липня 2019 р., 
с. Поляна, Свалявський р-н, Закарпатська обл. було організовано першу в Україні 
Міжнародну літню школу з ДЗЗ, в якій взяли участь учні з України, Чорногорії, 
Словаччини, Польщі та Кенії). На усіх заходах було апробовано теми трирівневої 
програми з основ ДЗЗ.
Основні результати роботи «Наукова освіта на засадах цифровізації суспільства. 
Теорія і практика» викладені Бабійчук С. М. у 17 друкованих наукових працях, в 
тому числі 11 статтей у наукових фахових виданнях України, 1 монографія, 1 
посібник та 1 освітня програма, 1 матеріал у збірниках наукових праць 
міжнародних науково-практичних конференцій в Україні.
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Довідка про творчий внесок 
Попової Марини Андріївни

Під час виконання роботи «Наукова освіта на засадах цифровізації 
суспільства. Теорія і практика» Попова Марина Андріївна працювала на посаді 
завідувачки відділу створення та використання інтелектуальних мережних 
інструментів Національного центру «Мала академія наук України».

Попова М. А. брала участь у розробці і розгортанні програмного комплексу 
трансдисциплінарного кластеру науково-освітніх ресурсів НЦ «МАН», зокрема 
формуванні кластеру знань для вивчення і дослідження історико-культурної 
спадщини «Музейна планета», з метою вирішення науково-технічної проблеми 
підвищення ефективності взаємодії суб’єктів освіти з фізично та тематично 
розподіленими інформаційними ресурсами і системами, створеними у різних 
форматах та за різними стандартами і технологіями, та між собою в середовищі 
геоінформаційної системи шляхом розробки та впровадження онтології взаємодії.

Основні ідеї, наукові положення та теоретичні висновки представленої 
роботи сформульовані та обґрунтовані Поповою М. А. особисто, а саме: 
розроблено модель взаємодії геоінформаційної системи та онтології предметної 
області, яка дає можливість вирішення задачі в середовищі онтографу за 
відсутності такої можливості в середовищі геоінформаційної системи; розроблено 
модель онтологічного інтерфейсу як засобу взаємодії суб’єктів освіти з 
розподіленими інформаційними ресурсами, системами та між собою, що 
забезпечує інтегрований доступ до агрегованих інформаційних ресурсів та систем з 
використанням тематичних онтологій в єдиному понятійному 
інформаційно-аналітичному середовищі, що відрізняється від подібних 
відсутністю необхідності гіерегенерування програмного засобу за будь-якої зміни в 
структурі онтології предметної області; розроблено метод взаємодії суб’єктів 
освіти з розподіленими інформаційними ресурсами, системами та між собою в 
середовищі геоінформаційної системи, який забезпечує контекстне розширення 
онтології предметної області, що, в свою чергу, забезпечує багатоаспектний та 
різнобічний аналіз предметної області в процесі навчально-дослідницької 
діяльності. Поповою М. А. запропоновано інформаційну технологію онтологічної 
взаємодії користувача ГІС, яка забезпечує підвищення ефективності використання



тематично та просторово розподілених інформаційних ресурсів та систем в 
середовищі геоінформаційних систем різного призначення.

Наведені розробки входять до складу розробленої в НЦ «МАНУ» когнітивної 
IT-технології «Поліедр», на базі якої розгорнуто трансдисциплінарний кластер 
науково-освітніх ресурсів НЦ «МАН».

Основні результати роботи «Наукова освіта на засадах цифровізації 
суспільства. Теорія і практика» викладені Поповою М. А. у 48 друкованих 
наукових працях, в тому числі статті у виданнях, що індексуються провідними 
міжнародними наукометричними базами 1 -  Scopus, 1 -  Web of Science, 9 -  Index 
Copernicus, 2 -  статті у наукових фахових виданнях України, 4 -  статті у науковому 
фаховому реферованому виданні іноземної держави, 6 -  матеріали у збірниках 
наукових праць міжнародних науково-практичних конференцій, 7 -  монографій, 6 
-  навчально-методичних посібників, 3 -  свідоцтва про реєстрацію авторського 
права на твір, 8 -  в інших виданнях.
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Довідка про творчий внесок 
Приходнюка Віталія Валерійовича

Під час виконання роботи «Наукова освіта на засадах цифровізації 
суспільства. Теорія і практика» Приходнюк Віталій Валерійович працював на 
посаді старшого наукового співробітника відділу інформаційно-дидактичного 
моделювання Національного центру «Мала академія наук України».

Приходнюк В. В. брав участь у розробці і розгортанні програмного 
комплексу трансдисциплінарного кластеру науково-освітніх ресурсів НЦ «МАН» з 
метою підвищення ефективності роботи суб’єктів освіти з великими масивами 
слабко- і неструктурованої інформації (зокрема, геопросторової), шляхом розробки 
та впровадження програмних засобів структуризації та трансдисциплінарного 
представлення такої інформації.

Основні ідеї, наукові положення та теоретичні висновки представленої 
роботи сформульовані та обґрунтовані Приходнюком В. В. особисто, а саме: 
розроблено модель трансдисциплінарного представлення слабко- і 
неструктурованих документів на засадах використання лексикографічних систем, 
що забезпечує можливість отримання швидкого доступу до інформації, наявної в 
великих масивах фізично та тематично розподілених інформаційних ресурсів; 
розроблено онтологічну модель інтерактивного документа, як технологічної 
основи формування спеціалізованих тематичних додатків, що дозволяє 
представляти великі масиви інформації в зручній для користувача формі 
тематичних кластерів; розроблено метод рекурсивної редукції, що дозволяє 
здійснювати структуризацію слабко- і неструктурованих документів з подальшим 
представленням результатів структуризації у вигляді онтологій, які можуть 
використовуватись як основа для трансдисциплінарного представлення 
інформаційних ресурсів або для формування інтерактивних документів.

Приходнюком В. В. розроблено інформаційні технології, що реалізують 
модель трансдисциплінарного представлення документів, онтологічну модель 
інтерактивного документа і метод рекурсивної редукції. Дані інформаційні 
технології є основою розробленої в НЦ «МАН» когнітивної ІТ-технології 
«Поліедр», на базі якої розгорнуто трансдисциплінарний кластер науково-освітніх 
ресурсів НЦ «МАН».



Основні результати роботи «Наукова освіта на засадах цифровізації 
суспільства. Теорія і практика» викладені Приходнюком В. В. у 23 друкованих 
працях, серед яких 1 стаття у виданні, що індексується провідними 
наукометричними базами (Scopus), 9 -  статті у наукових фахових виданнях 
України, 9 -  матеріалів у збірниках наукових праць міжнародних
науково-практичних конференцій в Україні, 3 -  монографії, 1 -  в інших виданнях 
України.
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Довідка про творчим внесок 
Свириденка Дениса Борисовича

Під час виконання роботи «Наукова освіта на засадах цифровізації 
суспільства. Теорія і практика» Свириденко Денис Борисович працював на посаді 
професора кафедри методології науки та міжнародної освіти Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та на посаді провідного 
наукового співробітника відділу інформаційно-дидактичного моделювання 
Національного центру «Мала академія наук України» за сумісництвом.

Свириденком Д.Б. здійснено розробку низки георетичних питань, які 
стосуються протиріч імплеменатації концепту наукової освіти у вітчизняний 
освітній простір, спираючись на теоретико-методологічні підходи сучасної 
філософії освіти, досягнень вітчизняної та закордонної педагогічної теорії, із 
урахуванням протиріч модернізації української осві і и на усіх її рівнях. Результати 
досліджень автора виступили необхідним теоретичним фундаментом для 
подальшої розробки практичних цифрових інструментів реалізації принципів 
наукової освіти у вітчизняному осві тньому просіорі.

Основні ідеї, наукові положення та теоретичні висновки представленої 
роботи сформульовані та обґрунтовані Д.Б. Свириденком особисто, а саме: 
досліджено проблему гібридності імплементації європейського освітнього досвіду 
в українському освітньому просторі, втому числі, прогресивних практик наукової 
освіти; проаналізовано проблеми інтеграції та реінтеграції освітнього ландшафту 
України, розділеного гібридною війною, в результаті чого виявлено потребу у 
розвитку дослідницьких компетенций суб'єктів освіти, розвитку їх критичного 
мислення, реалізації принципів миробудівництва; окреслено недостатність 
імплементації ідеології сталого розвитку при підготовці майбутніх педагогічних



працівників, що дистанцію^ їх від можливості реалізації освітнього процесу на 
визнаних світом ціннісних засадах; проведено дослідження методологічного 
потенціалу систематизації теорій освіти у їх історичному досвіді, що мало 
потенціал для розуміння протиріч розвитку української освіти, в тому числі, при 
імплементації підходів наукової освіти; проаналізовано можливості наукової 
освіти в руслі реалізації принципів відкритості освіти та її інклюзивного 
потенціалу. Свириденком Д.Б. виявлено існуючі протиріччя, які виступають 
стримуючими чинниками для розширення українського дослідницького дискурсу 
наукової освіти та публікаційної активності вітчизняних вчених. Ним розроблено 
концепцію кафедри UNESCO з наукової освіти при Національному педагогічному 
університеті імені М.П. Драгоманова, яка буде створена у 2021 р. з метою 
модернізації моделі підготовки вчителів па засадах наукової освіти; досліджено 
можливості різних типів знання, отримуваних у освітньому процесі, та 
обгрунтовано їх плідну конфігурацію в руслі реалізації ідей наукової освіти; 
проаналізовано можливості наукової освіти виступати інструментом розвитку 
людського капіталу в умовах викликів, концептуально оформлених теорією 
Industry 4.0. Дані дослідження автора виходили із необхідності теоретичного 
обгрунтування та подальшої практичної реалізації цифрових освітніх інструментів 
впровадження наукової освіти в українському освітньому просторі.

Основні результати роботи «1 Іаукова освіта на засадах цифровізації 
суспільства. Теорія і практика» викладені Свириденком Д.Б. у 1 1 друкованих 
наукових працях, в тому числі: у двох статтях у журналах, що індексуються базою 
Web of Science; у двох статтях у журналах, що індексуються базою Scopus; одна 
стаття у вітчизняному фаховому виданні; одна стаття у закордонному фаховому 
виданні; у одних тезах міжнародної науково-практичної конференції та у чотирьох 
статтях у вітчизняних журналах та збірках наукових праць.

Л.М. Гіанченко


