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Отже, можемо припустити, що розвиток технологій систем зв‘язку 

5G, 6G та інформаційних технологій дозволить значно розширити 

можливості викладання нових дисциплін та цікавої інформації по вже 

існуючим дисциплінам за рахунок застосування технологій віртуальної 

та доповненої реальності та інших нових інновацій та впроваджень 

(наприклад, розвитку голографії). 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІІ ПРИ ВИКЛАДАННІ НОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Розвиток сучасного суспільства вимагає, при викладанні нових 

дисциплін пов‘язаних з новими даними, застосування сучасних підходів, 

які можуть бути пов‘язані з інформаційними технологіями [1-5]. 
Електронна енциклопедія Вікіпедія стверджує, що історія розвитку 

технологій, або історія вдосконалення методів, процесів і матеріалів, 
використовуваних в різних галузях діяльності людини – це історія 
наукового опису способів технічного виробництва; у вузькому – 
комплекс організаційних заходів, операцій і прийомів, спрямованих на 
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виготовлення, обслуговування, ремонт та/або експлуатацію виробу з 
номінальною якістю і оптимальними витратами, і обумовлених поточним 
рівнем розвитку науки, техніки і суспільства в цілому.  

Інноваційні технології взаємопов‘язані, взаємообумовлені і 
складають певну дидактичну систему, спрямовану на виховання таких 
цінностей як відкритість, чесність, доброзичливість, співпереживання, 
взаємодопомога і забезпечує освітні потреби кожного учня відповідно до 
його індивідуальними особливостями [6]. 

Сучасні технології дозволяють молоді стати більш активними 
учасниками освітнього процесу, а педагогам створювати нові підходи, 
методи, моделі навчання і виховання. Наприклад, педагог може провести 
онлайн-опитування на будь-якому етапі лекції для з‘ясування рівня 
засвоєння матеріалу, що вивчається. Процес навчання стає динамічнішим 
з використанням цифрових підручників, коли студент може скористатися 
посиланнями на відповідні матеріали або ресурси. Молоді люди можуть 
шукати відповіді на поставлені запитання, формувати свою позицію, а 
потім відстоювати її. Онлайн-опитування та інші цифрові інструменти 
допомагають залучити до навчального процесу всіх учасників, в тому 
числі інтровертів та не впевнених у своїх силах, що зазвичай не 
виявляють ініціативу. Онлайн-системи дозволяють регулярно 
отримувати зворотний зв‘язок, в тому числі і відгуки студентів про 
доступність навчальних матеріалів і завдань. Аналіз даних дозволяє 
педагогу легко і швидко виявляти труднощі кожного учасника і вчасно 
надавати допомогу, визначати області, де молоді люди можуть змагатися, 
а значить легко скорегувати роботу кожного студента або роботу в 
групі [6]. 

Отже, можемо припустити, що розвиток технологій систем зв‘язку 
5G, 6G та інформаційних технологій дозволить значно розширити 
можливості викладання нових дисциплін та цікавої інформації по вже 
існуючим дисциплінам за рахунок застосування технологій віртуальної 
реальності та інших нових інновацій та впроваджень. 
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 ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ  

РОБІТНИКІВ У ДНЗ «ЛУГАНСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО ДСЗ» 

Сучасний світ вимагає від людини високого професіоналізму й 

інтелектуальної робочої сили. Суспільство трансформується досить 

стрімко, відбувається відхід від епохи конвеєрної праці. На зміну епосі 

індустріалізації настала ера роботизації та цифрових технологій. 

Цифрова трансформація освітнього процесу стає причиною освітніх 

реформ, які перетворюють освіту на продуктивний сектор економіки. В 

Україні повинен забезпечуватися прискорений, інноваційний розвиток 

освіти шляхом оновлення змісту освіти та організації навчально-

виробничого процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових 

засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень [1]. Отже, 

професійна освіта повинна стати трансформованою, що дозволить 

готувати кваліфіковані кадри для інноваційної економіки та 

інформаційного суспільства, яке повністю залежне від цифрових 

технологій.  

Найважливішою ознакою робітників різних професій був і 

залишається рівень їх професіоналізму. Увесь цивілізований світ 

підтримує та впроваджує в реальність концепцію навчання впродовж 

життя, де освіта дорослих є ключовим та невід‘ємним його елементом. 

Адже перед сучасною дорослою людиною постає безліч викликів, які 
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