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SMART-ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ 

НАВЧАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВУ 

Інформаційне суспільство є новим етапом розвитку людського 

суспільства, в якому інформація виступає ключовою складовою всіх 
сфер життєдіяльності, як наслідок, продукується абсолютна залежність 

від новітніх інформаційних технологій. 

Сьогодні освітня технологія e-learning (навчання за допомогою 

інтернету та мультимедіа) трансформувалася в smart-освіту (гнучке 

навчання в інтерактивному освітньому середовищі за допомогою 

контенту з усього світу, що знаходиться у вільному доступі).  

Розвиток smart-освіти, в першу чергу, став можливим завдяки 

накопиченому досвіду електронного навчання (e-learning) та розвитку 

інтернет-середовища, в якому викладачі мають змогу ділитися своїм 

досвідом, здобутками і напрацюваннями, підвищувати професійний 

рівень та водночас допрацьовують, поєднують та розвивають вже 

існуючий контент. Крім того, розумна освіта містить в собі значну 
практичну складову, оскільки існуючий навчальний контент 

доповнюється завданнями в умовах реальної ситуації. 

Які ж основні переваги smart-освіти доцільно виділяти у 

контексті навчання 21 сторіччя? Це, насамперед, освіта протягом 

всього життя або іншими словами «безперервна освіта». Рада Європи 

затвердила навчання протягом життя як один з основних компонентів 

європейської соціальної моделі. Таке навчання не обмежується лише 

сферою освіти; воно також є критичним чинником у сферах зайнятості 

й соціального забезпечення, економічного зростання і 

конкурентоспроможності [1]. Крім того, smart-освіта формує якісні 

знання, підтримує мотивацію студентів на високому рівні, залучає їх 
до креативної і наукової діяльності.  

Зазначимо, що останнім часом залучається до сфери освіти 

значна кількість студентів, які працюють на умовах трудового найму, 

підприємці або мають на меті змінити вид своєї професійної 

діяльності. І в цьому випадку використання розумної освіти 

забезпечить надання ефективної освітньої послуги, зважаючи на часові 

та територіальні обмеження працюючої особи.  

Для реалізації smart-технологій у навчальному процесі ЗВО 

використовують такі технічні засоби: планшети, планшетні 
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комп’ютери, смартфони, Smart TV, Smart-дошки, Smart-приставки, 

документ-камери, Smart-проектор, Smart-панель, Smart-столи [2]. 

Кожен з перелічених технічних засобів дозволяє не лише по-новому 

формувати контент, але і використовувати його у зручному місці та 

часі. 

Наведемо перелік найбільш важливих навиків студентів у 

21 сторіччі:  

– соціальна відповідальність;
– здатність до критичного мислення;

– робоча етика;

– розуміння цінності дистанціювання та меж особистого

простору; 

– комунікативні навики, зокрема і в мережі Інтернет;

– мотиваційна компетентність до самостійного оволодіння

знаннями; 

– уміння ефективно вирішувати проблеми у стислі терміни як

самостійно, так і за шляхом колаборації. 

Оскільки окреслені навики є тими, які необхідні при навчанні 

підприємництву, то підприємців повинні готувати смарт-університети, 

визначальними ознаками викладачів яких є високий рівень володіння 
інноваційними технологіями. Викладач у сфері «розумної» освіти 

застосовує індивідуальний підхід до кожного студента, виходячи з тих 

компетенцій, які він розвиває, та зважаючи на їх особисті якості, а 

студент, у свою чергу, використовує знання не лише викладача, а й 

групи та знання, розміщені в мережі Інтернет. 

Застосування smart-освіти для навчання майбутніх підприємців 

відповідає вимогам часу, забезпечує їх швидку адаптацію відповідно 

до нових умов ринку, розвиває здатність навчатися впродовж усього 

життя відповідно до стрімких змін сучасного суспільства та виступає 

фундаментом побудови успішної професійної кар’єри. 
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