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ПЕРЕДМОВА 

 

Шановні читачі! 

 

Цією  передмовою до матеріалів Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції «ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: УКРАЇНСЬКИЙ 

ТА СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ» (Умань, 28 вересня 2018 року) її організатори 

прагнуть підвести підсумки і заявити про подальші плани. Конференція стала 

черговою  подією  в  низці щорічних  наукових  заходів,  проведених  

факультетом  іноземних  мов  Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини у тісній співпраці з Інститутом педагогіки 

НАПН України, Глухівським національним педагогічним університетом імені 

Олександра Довженка, Українською Асоціацією дослідників України. До 

участі у наукових дискусіях традиційно запрошені вчителі шкіл і студенти.   

Звертаємося  зі  словами  вдячності  до  усіх  учасників  конференції.  

Саме широкий інтерес науковців із багатьох регіонів України, Польщі, Китаю, 

Словаччини дає змогу сподіватися, що цей досвід матиме продовження.  

Робота конференції запланована за низкою напрямів, зокрема: теорії 

педагогічної інноватики, інновації в сучасній середній освіті, інновації у вищій 

школі, педагогічна прогностика, мовний дискурс у соціальній і освітній 

практиці.   

Думаємо, що ця конференція стане поштовхом до інтеграції різних 

галузей наукового знання. Вона вже привернула увагу не лише педагогів, а й 

економістів, філологів, істориків. 

Наукові  дискусії  плануємо  продовжити  на  сторінках  науково-

педагогічного журналу «Порівняльно-педагогічні студії».  

  

Оргкомітет конференції 
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Отже, першочерговим завданням є співпраця з іншими партнерами у 

сфері освіти, яка має вирішальне значення. Курси підготовки вчителів 

іноземних мов потребують дискусії з початковою освітою, середньою освітою, 

професійною освітою та університетами з метою узгодження спільних 

соціальних цілей. Результатом таких зустрічей мають стати договори між 

педагогічними коледжами та університетами прикладних наук, які б сприяли 

удосконаленню майстерності підготовлених учителів іноземних мов. Внесок 

університетів прикладних наук в підготовку майбутніх педагогів – це високий 

рівень володіння та викладання педагогічно-дидактичної освіти причому у 

контактах з окресленою сферою роботи. Вищі педагогічні коледжі, у свою 

чергу, також прагнуть навчати більше магістрантів та пропонують професійно 

орієнтовані магістерські програми, створюючи конкуренцію університетам та 

змушуючи їх маневрувати в освітніх послугах. 
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Higher education faces many more challenges today than ever before in its 

history. Universities are challenged to serve a variety of students, from those who 

are academically gifted to those who are under-prepared for uni-level work. They 

are challenged by the shrinking pool of traditional university-aged students. They 

are challenged by the political pressures regarding the cost of attending higher 
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with change unfolding in a decentralized fashion, inside local units and departments 

and not at the institutional level. 

Indeed, universities have changed a lot over the last several decades. The 

question now is how to scale the innovations that work best and enable more 

members of university communities to be part of these changes to the benefit of the 

broader institution. 

It is true that higher education is facing, perhaps, its most tumultuous period 

in its history. The challenges facing colleges and universities are not for the faint-

of-heart and will, no doubt, significantly impact how higher education conducts its 

operations in the future. 

But all is not lost for higher education. Some small colleges and universities 

will likely close or merge with others. Some will struggle to maintain their 

operations. Most will adapt to the new pressures and seek to thrive as they have for 

decades, or in some cases hundreds of years. However, none of them will make it by 

ignoring the writing on the wall. Universities must learn to innovate on their 

campuses. Leaders within higher education must develop strategies to address 

today’s challenges and champion change within their institutions. 
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