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КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ ИНФОРМАТИКИ ДЛЯ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ: ИЗ РЕАЛЬНОГО ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ
На основе своего многолетнего опыта преподавания информатики, физики и математики, а также на основе
успешной совместной работы в профильных классах средней школы, авторы высказывают свое суждение о
трансдисциплинарном подходе в образовании, и в частности, о своем позитивном опыте воспитания конкурентноспособного
выпускника средней школы.
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ІіНгосІїїсНоп
ТЬе сіаззісаі тосіеі оґ есіисаііоп, дуЬісЬ дузз аітесі іо оЬіаіп а 1аг§е атоипі оґ зкіїїз сіие іо іеасЬіп§ аі іЬе
ипіуегзііу апсі іЬеп Іо Ье §гахЗиа11у ітргоуесі опе'з ргоґеззіопаї які іІ “Іаіег” Ьесаизе оґ зиЬзечиепі ігаіпіп^з, Ье§ап
10 со!1ар$е. Опе оґ іЬе геазопз оґ іЬіз із ассеїегаііоп оґ пеесіз ґог пе\у зкіїїз, дуЬісЬ т и зі сопзіапйу апсі /гедиепііу
Ье ирсіаіесі апсі ітргоуесі. ТЬе тосіегп тапиґасіигіп§ ргосеззез гециіге т о ге теп іаі \уогк іг о т а регзоп Ьесаизе
зітр іе гоиііпе дуогкз аге Ьеіп§ аиіотаіесі \уііЬ атагіп§ гаіез.
Есіисаііоп іп ^епегаї аііодуз из Іо гесеіуе кпо\УІесІ£е аз \ує1! ітрогіапі Ііґе зкіїїз. Мг ЯаІрЬ ]. Согсііпег,
ґогтег сЬаігтап оґ Сепегаї Еіесігіс Согрогаііоп, ехргеззесі іЬе аііііисіе оґ іор Ьизіпезз тап ау етеп і іодсагсіз
еаисаііоп аз ґоііодуз: “Визіпезз із іпіегезіесі іп сотреіепсу, поі сііріотаз. Моге апсі то ге усе сіерепсі оп Ьоокз,
ґііез, апсі тасЬіпез Іо зіоге іпґогтаііоп. І ґ дує сап сіо опіу дуЬаі а шасЬіпе сап До, дуе'ге изеїезз. Ноду дуєіі еДисаіесІ
а регзоп із, із шеазигесі Ьу Ьоду дуєII Ьіз тіпсі із (Іеуеіоресі. Іп Ьгіеґ, Ьу Ьоду \ує1! Ье іЬіпкз. АпуіЬіп§ іЬаі ітргоуез
оиг ІЇііпкіпу аЬПііу із оиг есіисаііоп.” [1, р. 271].
ТесЬпісаІ ргоугезз із ітріасаЬІе, апсі іі ^е^иі^ез соггсзропсііпц сЬапуез іп т е есіисаііоп зузіет. Оґсоигзе,
11 із песеззагу Іо геґогт іЬе есіисаііопаї зузіет Ьеге, іп ІІкгаіпе. ТЬе аиіЬогз оґ іЬе дуогк ууоиІД Ііке Іо ргезепі іЬеіг
оріпіоп оп іЬе сіеуеіортепі оґ сіотезііс зресіаіігесі зесопсіагу зсЬооІз.
\Уогкіп§ іп Іікгаіпіап есіисаііопаї зузіет. дує ипсіегзіапсі ііз ріасе апсі гоїе іп оиг зосіеіу. Сиггепііу
зесопсіагу ЗсЬооІ із а Ьазіс еіетеп і оґ іЬе зосіоіоуісаі сЬаіп, \ уЬісЬ із іпЬегепі ґог іЬе тагкеі есопоту апсі ІЬе
сЬаіп іоокз ііке іЬіз: “угасіиаіех о / хресіа/ііес/ зесопсіагу зсігооі —у ипіуегзііу §гасіиа(е$ м'іі/і іке зате
зресіаіггаііоп —> (Не фоЬ тагкеі гедиігетепіз”. Ассогсііпу Іо іЬіз ітрегаііуе, іЬіз Іапсіет “зресіаіігесі зесопсіагу
зсЬооІ + ипіуегзііу’" із еззепііаі іо оріітіге сиггепі зсЬоо) есіисаііоп іп огсіег іо ґогтаііоп оґ зесопсіагу зсЬооІ
угадиаіез ууЬісЬ \уі11 Ье аЫе іо сотреіе іп іЬе ІаЬог тагкеі, езресіаііу аґіег гесеіуіпу Ьу іЬ ет оґ ЬіуЬег
ргоґеззіопаї есіисаііоп.
ТЬе аиіЬогз Ьауе Ьееп \уогкіп§ ґог тап у уедгз іп іЬе Іікгаіпіап ТТ есіисаііоп зесіог - опе оґ іЬепі аз а Ьі§ЬІу
^иаііГієД іеасЬег оґС о тр . Зсіепсе оґіЬе зрєсіаііхесі зесопсіагу зсЬооІ, іЬе оіЬег- аз ап аззосіаіе ргоґеззог оґІТ Бері, оґ
а Теїесогптипісаііоп асасіету: ЬоіЬ аге ґатіїіаг \уііЬ іЬе уепегаї апсі іпіетаї ргоЫетз оґ сіотезііс есіисаііоп.
Езресіаііу кеепіу опе сап ґееі іЬе пеесі ґог сЬапуез іп сіотезііс зресіаіігей зсЬооІз: іі із епоиуЬ іо
тепііоп аі Іеазі опе оґ іЬе ргоЫ етз агізіпу аі іЬе зіа§е оґ сгеаііпц оґ зресіаііхесі сіаззез - ітрегґесііоп оґ гиіез апсі
§еагз оґ зіисіепі зеїесііоп ргосесіигез іп іЬезе сіаззез. Опіу аЬоиі 30% оґ угасіиаіез оґ оиг зресіаіігед зсЬооІ4
сопііпие іЬеіг зіисііез аі ипіуегзіііез ґог іЬе зеїесіеД ргоґііе оґ зїисіуту. Апсі іЬе ґасі гаїзез зо т е ^ие8ііоп8 аЬоиі іЬе
ігаіпіпу еґґесііуепезз ґог риріїз оґ угасіиаііоп сіаззез. Апсі \\;е ти зі, оґ соигзе, тепііоп іЬе ітрогіапі апсі уііаі ґасі:
ґог циаіііу ігаіпіпу оґ зсЬооІ риріїз оґ зепіог ТТ-сІаззез іі із зо пееДеД іо Ьауе песеззагу кпо\УІесі§е апсі зкіїїз оґ
ипіуегзііу ІеасЬегз! Апсі іп іЬіз геуагсі, дує зЬаге іЬе уієду ехргеззесі Ьу [2] сопсегпіпд іо песеззііу іо разз іЬгои§Ь
ассогсііпуіу іо ІЬе 1оп§-1егпі піопііогіп§ сіаіа оп зесопсіагу зресіаІігеЬ зсЬоо! №49 оґ Осіезза Сііу.
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____________________________ Обмін практичним досвідом та технологіями____________________________
ІЬе 8іаІе Ехіегпаї іпсіерепсіепі ТезІіп§ іп Сотриіег 8сіепсе ґог зепіог зсЬооІ риріїз. РгоЫетз іп розі-зесопсіагу
есіисаїіоп аге іЬе гезиіі оґш ану ргоЫ етз іп зесопсіагу есіисаііоп.
РгоЬіетз іп зресіаіігесі зесопсіагу зсЬооІ аге іЬе Ьазіз оґ т ап у §епега1 ог зресіґіс ргоЫетз іп Ьі§Ьег
есіисаїіоп іпзіііиііопз. Оґсоигзе, апу ипіуегзіїу (іп ргіпсіріе) сап соггесі ґЬе віаїш дио, Ьиі опіу іп рагі, Ьесаизе іі
асіз аз а рагі оґ іЬе ехізІіп§ есіисаїіоп зу зіет апсІ іі із ііз Ьозіа§е. ТЬе паіигаї геасііоп іо іЬе зЬогі еЯісіепсу оґ іЬе
зресіаіі/есі зсЬооІ \уаз іЬе сіезіге іо зоіує ІЬіз ргоЫет іЬгои§Ь іЬе соорегаііоп оґзесопсіагу апсІ іегііагу есіисаїіоп.
Опе'з ипсіегзіапсііпз оґ ІЬіз ргоЫет Ьаз Іесі Іо сіозег апсІ ґгиііґиі соорегаііоп ЬеІ\уееп Осіезза Маїіопаї
іГ
Асасіету оґТеіесотшипісаІіопз патесі айег А.8.Ророу (А.8.Ророу (Ж АТ) апсІ іЬе зрееіаіі/есі зесопсіагу 8сЬоо1
И ; #49 оґ ІЬе Сіїу оґ Осіезза (Осіезза 8сЬооі #49) суііЬіп іЬе гезресііуе ресГа§о§іса1 ехрегітепі. 8о, іп 2012, іп Осіезза
'— Сіїу іі суаз езіаЬІізЬесі ІЬе іпіііаііуе егоир оґіосаі есіисаіогз оґ Осіезза 8сЬооі #49 апсі А.8.Ророу (Ж А Т іп огсіег
Іо ргоуісіе асіе^иаіе ієуєіз ЬоіЬ іп сегіаіп кпо\УІесі§е апсі сотреіепсу оґ сиггепі зесопсіагу зсЬооІ «яасіиаіез’ - “іо
Ье §оосі епои§Ь” аз а зіисіепі о ґ іЬе асасіету. АпоіЬег суогсіз, \ує хуоиісі ііке Іо Ьаіапсе оиі іЬе есіисаііопаї ієуєіз оґ
зсЬооІ цгасіиаіез апсі ипіуегзіїу епігапіз. ТЬе аиіЬогз \уєгє іЬе асііуе рагіісірапіз оґ іЬе тепііопесі есіисаііопаі
рго|есІ ґог зо т е уеагз іііі РеЬгиагу ОҐ2017 [3].
8іпсе іЬеп, \ ує луєгє саггуіп§ оиі сііуєгзє суогкз аітесі аі ітргоуіп§ ІЬе циаіііу оґ есіисаїіоп аі іЬе 8сЬооі:
i) пе\у зресіаі 1еагпіп§ соигзе іп Сотриіег 8сіепсе Ьаз Ьееп сгеаіесі (іі \уаз сіезі§пес1 іп огсіег Іо сіїагще
іЬе сопіепі оґ есіисаїіоп ґог риріїз оґ ІЬе ІТ-зресіаІігесі сіаззез оґ ІЬе 8сЬооі);
ii) сопсіисііпс іеззопз іп Р го§гаттіп§ ґог зесопсіагу зсЬооІ зіисіепіз Ьу іЬе (Ж А Т іесіигег;
iii) Ігаіпіпд апсі ргерагіп§ оґ зсЬооІ риріїз ґог сііґґегепі іпіеііесіиаі сотреііііопз (таіпіу іп “Ьагсі”
сіізсірііпез зисЬ аз рго§гаттіп§ апсі рЬузісз) ґог зо т е уеагз;
іу) сіигіпл іЬе регіосі оґ 2013-2015 іЬеге шеге Ьеісі зетіпагз (суогкзЬорз) Іо ітргоуе іЬе зкіїїз оґ зсЬооІ
ІеасЬегз оґ іпґогтаїісз.
Тгапзсіізсірііпагіїу іп ТеасЬіп§ аз а уагіапі оґ зоїиііоп оґ сиггепі Есіисаііопаї ргоЫ етз
8иге1у апу геґогтз (і.е. геаі сЬап§ез, іп ІЬе зепзе оґ “зиЬзІапІіаІ ітргоуетепіз”) оґ сиггепі есіисаііопаї
зу зіе т зіюиісі Ье зі§пШсапІ апсі сопзізіепі. \¥е Ьєіієує іЬаі опе оґ іЬе т а іп зЬогІсотіп§з оґ зсЬооІ есіисаїіоп
зу зіе т аі іЬе ргезепі зІа§е із гесеіуіп§ о ґ Йа§теп1агу кпоссіесіде Ьу риріїз апсі іЬеіг іпаЬіІіІу Іо арріу ІЬіз
кпспуіесіие оиізісіе оґ іЬе ґогтаї Іазкз. ТЬегеґоге, іі із песеззагу Іо риі іпіо ргасіісе оґ зресіаіі/есі зсЬооІ есіисаїіоп
іЬе тосіегп сопсері оґ Ігапзсіізсірііпагу арргоасЬ [4-6]. II аііогуз Іо Ьгеак ск т п сегіаіп кпо\уп “Ьаггіегз” Ьешееп
изиаі зсЬооІ зиЬіесІз, суііісЬ аге зіііі Ьеіпа Іаиеіп зігісіїу зерагаїеіу \\'е Ьауе Ьеге, іп ІЛсгаіпе, апсі опіу а \уеак
іпіегасііоп Ьеісуееп іЬ е т опе сап оЬзєгує аі Ьезі. ТЬеу Ьауе 1оп§ Ьееп изіп§ іЬе ргіпсіріе оґ Ігапзсіізсірііпагіїу іп
зепіог сіаззез оґ зесопсіагу 8сЬоо1 іп асіуапсесі соипігіез оґ іЬе суогісі ґог а 1оп§ Ііт е апсі іЬіз ргасіісе із ґаігіу
зиссеззіиі [7], іЬе т а іп гезиіі оґіЬіз зу зіет оґ Іеатіпа із соггезропсіепсе оґіЬе кпо\УІесі§е ієує! оґ зсЬооі-Іеауегз
Іо пеесіз, суЬісЬ а тосіегп ипіуегзіїу риіз Іо ііз епігапіз.
II із \уеІ1 кпспуп ґасі іЬаі іЬе гезеагсЬез ассогсііп^ Іо іЬе ргіпсіріе оі “оп ІНеіипсііоп о/сІі$егепІ хсіепсех”
аге уегу ґгиіііиі. Іп оиг оріпіоп, ехасіїу Сотриіег 8сіепсе - Ьесаизе оґ ііз о\уп “іп1е§га1іп§” ргорегііез іі Ьаз
сопІгіЬиІесі Іо цаіЬегіп» агоипсі іізеїґ а Іоі оґ ЬгапсЬез оґ кпо\сіес1§е - іі Ьеіресі Іо іт р іе т е п і іп зесопсіагу зсЬооІ
аз суєіі іп Іегііагу зсЬооІ іЬе тосіегп сопсері оґ Ігапзсіізсірііпагу 1еагпіп§ [8, 9].
8іпсе ІЬе т а іп Іазк о ґ зесопсіагу зсЬооІ із іо сгеаіе іЬе Ьазіз ґог апу тосіегп ргоґеззіоп [2], іЬаі суііЬоиІ
іпуоіуетепі оґ ипіуегзіїу ргоґеззогз іп ІеасЬіп§ оґ зіисіепіз оґ зресіаіігесі зесопсіагу зсЬооіз іі \уі11 Ье уегу сііґґкиїї
Іо ргоуісіе іЬе песеззагу ієуєі оГкпосуІесІае апсі зкіїїз.
Бие Іо ііз о\\ п “Іооікііз” апсі теїЬосІз, Сотриіег Зсіепсе т а к е з іі роззіЬІе Іо зоіує гезеагсЬ ргоЫ етз ґог
аіт о зі ипіітіїесі питЬег оґ зсіепііґІс ґіеісіз. Мозі оґ геаііу іпіегезііпд апсі ргасіісаііу ітрогіапі Іазкз аге
Ігапзсіізсірііпагу еззепііаііу зіпсе іЬеу зіер оуєг іЬе Ьоипсіагіез Ьеісуееп сіізсірііпез. Рі§. 1 іііизігаіез ІЬе т а іп
сіігесііопз оґзіисіепіз’ гезеагсЬ суогкз ґго т оиг ргасіісе.
ТЬезе ігапзсіізсірііпагу Іазкз аге сіеаг єуєп ґог Ьі§Ь зсЬооІ зіисіепіз, апсі іЬеу аге геасіу Іо Гіпсі іЬеіг
сіесізіоп оґ ІЬе § іуєп Іазкз асііуеіу апсі \уііЬ сіезіге. ТЬегеґоге іі із уегу ітрогіапі Іо зЬо\у ЬоіЬ ІЬе зсіепііГіс апсі
сотреіепсе ієуєіз оґ ІЬе ІеасЬег, суЬісЬ Ьесотез а суогіЬу Іеасіег ґог Ьіз зіисіепіз. ТЬе ІеасЬег зЬоиІсі Ь ітзеїґ Іо
зЬо'л' Ьіз аЬіііІу Іо ехріоге Ьу регзопаї ехатріе, аз \ує!1ІЬе аЬіІіІу Іо Ьгіп§ ІЬе Ье§ип \\'огк іо а зиссеззґиі ГіпізЬ.
Іі із ап оЫ ІтіЬ , Іігаї іЬе т о з і ітрогіапі ргіпсіріе оґтоїіуаііоп із “Тке Соаі сап Ье аскіеуесі\”. Р го т ІЬіз
ісіеа ІІ сіоез с о т е ІЬе риріГз сопґісіепсе іп Ьіз ІеасЬег апсі, уісє уегза, іЬе ІеасЬег’з ґаііЬ іп Ьіз рирії. Аз а гезиіі, ІЬе
рирії Ье§іпз іо Ьєіієує іп Ьітзеїґ, Ьіз о\ уп росуег.
Зіисіепіз изиаііу с о т е іо іЬе ґееііпц оґ зеїґ-геїіапсе іЬгои§Ь іЬе аЬіііІу Іо геасЬ ІЬаі Ьгои§Ьі ир іп іЬ ет ґог
уеагз, аз \ує11 іЬгои§Ь ІЬеіг осуп зкіїїз іЬаі суеге ІаиеЬі апсі іЬаі суеге сиііигесі Ьу ІЬеіг ІеасЬегз.
А11 іЬе риріїз аге сигіоиз апсі ґиіі оґ сіезіге ґог 1еагпіп§! Ап есіисаіог а іт з Іо іаке іпіо ассоипі ІЬе іпіегезіз
оґ § іуєп рирії, аз суєіі Іо Іаке іпіо ассоипі ІЬе рзусЬо1о§іса1 с]иа!іІіез оґ Ьіз регзопаїііу, апсі аі а сегіаіп зІа§е іЬе
ІеасЬег “аз а тапааег” сап асІУІзе ог єуєп аззщп Ь іт іо іЬе зеїесіесі Іоріс оґ гезеагсЬ. АпоіЬег суогсіз. іп ІЬіз сазе
ІЬе ІеасЬег т а у “соппесі” а зресіґіс ргоЫ ет ууііЬ а зресіґіс регзоп (риріІ-іЬе-гезеагсЬег). 8иге1у, іЬе ІеасЬегзирегуізог ґасез ІЬе т а зз оґ сііґґегепі Іазкз, ато п § суЬісЬ іЬеге із ІЬе рзусЬо!о§іса1 опе іЬаі сіігесіесі іо Ьіз рирії іЬе ІеасЬег'з атЬіІіоп, Ьіз сіезіге Іо сиіііуаіе а риріГз азрігаїіоп Іо зоіує іЬе ргоЫетз Ье Ьаз т е ї. Іп іЬіз \уау іЬе
рирії Ьесотез а геаі ехріогег! ТЬе ригрозе оґ ІЬе ІеасЬег із Іо сіігесі іЬе зіисіепі'з со§ піііує епегцу оп ІЬе Ьеііег
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8Ьагіп§ іЬе ехрегіепсе апсі ІесЬпо1о§іез
раїНсуау: Іо §аіп Ьіз іпіегезі Іо сегіаіп гезеагсЬез апсі Іо іпзріге Ьіз сгеаііуе зкіїїз іп огсіег іо Гиіґііі ІЬе \уогк.

Рі§. 1: С отриіег 8сіепсе а§ іЬе Ма8іег кеу їог Тгап8с1і§сір1іпагу Ейисаііоп
(іі Ши8ігаіе8 іЬе т а т с?ігесііоіі8 оі 8іис1епІ8’ ге8сагсЬ ^огк§ їг о т оиг ргасіісе іп 2015-2016)

\¥с Ьєіієує ІЬаІ опе сап асЬіеуе розіїіуе гезиііз іп Іеатіпи асііуіііез оґ риріїз іп сіаззгоот аз \уе!1 аз
“айег-зсЬооІ-Ьоигз” суЬєп \уогкіп§ уу'ІгИ зтаїї цгоирз оґ риріїз: \ує Ьауе ап орроііипііу іо геріасе с о т т о п
“ігопІаГ іпеїівдсіз оґ іеагпіпц ууііЬ іпсііуісіиаі суогк \ уііЬ зіисіепіз іп огсіег Іо іт р іе т е п і зіисіепі-сепіегесі арргоасЬ іп
іеагпіп§. Оиг осуп ехрегіепсе зЬо\уз ІЬаІ ІЬе зиссеззґи! тосіегп ІеасЬег зЬоикі Ье а сопзиііапі, а Іеасіег апсі еуеп а
тапа§ег, зіпсе Ье Ьаз Іо Ье поі опіу іЬе “тазіег оґ Ігаіпіп§”, гаїЬег аізо “а тазіег оґтап а§іп § оґ 1еагпіп§”. Ргот
Ііт е Іо Ііт е іЬе ІеасЬег Ь ітзеіґ Ьаз “Іо зіі аі іЬе зсЬооІ ёезк” ґог тазіегіп§ пе\у ІесЬпо1о§іез іп есіисаііоп, зо іі із
Ьеііег \уау Іо ореп “пе\у Ьогі/опз " поі опіу Гог Ьіз зіисіепіз Ьиі аізо ґог Ьітзеіґ. Апсі Ьу сотЬіпіп§ оґ Ігасііііопаі
апсі іппоуаііуе ІеасЬіпс. теїЬосіз Ье сап ІеасЬ ргезепі-сіау зіисіепіз “іп а тосіегп \уау”.
‘АУогк, а Таїепі, а Уісіогу”
іп оиг оріпіоп іЬіз зЬогі, Ьиі сарасіоиз рЬгазе із геаііу а «оосі іііизігаїіоп оґопе оґ іЬе уегу сііґГісиїї, Ьиі
регЬарз ІЬе т о з і іп1егез1іп§ Іурез оґ ІеасЬег'з \уогк - Ьіз утогк ууііЬ ІЬе еа§ег апсі Ьагсі-\уогкіп« риріїз сіигіпц
ехігасиггісиіаг Ііт е , п атеіу суЬєп іЬеу \уогкіп§ ироп гезеагсЬ ргсуесіз.
\Уе кпо\у ґго т оиг о\уп ехрегіепсе іЬаІ ІЬе сотЬіпесі утогк оґ а ІеасЬег апсі оґ Ьіз риріі із аЫе іо Ьгіп§
ио о сі гезиііз. А іаіепі іізеіґ із поі аісуауз а §иагапіее оґ зиссезз: іЬе регзопаі циаНііез зисЬ аз сіесіісаііоп, Ьагсі
\уогкіп§ апсі іпіеііесіиаі сигіозіїу аге зіііі сіеіегтіпаїіуе.
ИаШгаПу, а ІеасЬег зЬоиісі ргоуісіе іЬе еуоіиііопагу ргосезз оґ 1еатіп§ іп іЬе ігасііііопаї ігепсі "'/гот (Не яітріе
(о (Не сотріісаіесї'. Кеіуіпц оп іЬіз ргіпсіріе, а ІеасЬег сап апсі зЬоиИ ґогт іЬе риріГз Іоціс. аз \ує11 Ьіз сгіїісаі іЬіпкіп§
зкіїїз аші а1§огііЬтіс іЬіпкт§, Аз изиаі, аі іЬіз зіа§е риріїз т ак е іЬеіг їїгзі зіерз іп тазІегіп§ оґ Ьазіс а1§огііЬтз. Виі
зо те сиггепі іазкз ге^иіге сотЬіпіп» оґсіаззісаі Ьазіс а1§огііЬтз апсі Ьеигізііс арргоасЬ ґог іЬеіг зоїиііоп.
Іп оиг зсЬоІазІіс ргасіісе, еасЬ гезеагсЬ ргоЫ ет \уе Ьауе Іо зоіує \уаз Ьгоксп іпіо песеззагу питЬег оґ
зіа§ез оґ ііз зоіиііоп, - уує саіі іЬ ет “раззадез” (і.е. ехегсізез), еасЬ оґ \уЬісЬ іп ііз еззепсе із а зіер 1о\уагёз
асЬіеуіп§ оиг §оаі. Аз іЬеіг іпсііуісіиаі ргодгезз іп 1еатіп§, іпс1иЬіп§ регзопаі асііуііу апсі зиссезз, ІЬе риріїз \уєгє
сіізігіЬиіесі атоп§ зо т е сиггепі гезеагсЬ ргоЬІетз гезресііуеіу Ю іЬеіг іпіегезіз апсі аЬіііІіез. Айег аЬоиІ а уеаг оґ
Ігаіпіпи. \уЬеп іЬеу Ьасі ргерагесі іЬе іпіепсіесі кпо\у1её§е Ьазе апсі Ьауе тазіегесі ІЬе Ьазісз оґ сііґґегепі геіаіесі
дізсірііпез апсі Ьазіс рго§гаттіп§ а1§огііЬтз, іЬеу \уеге оґґегесі а т о ге кпо\ліес1§е-Ьахесі ґогтиіаііоп оґ ІЬе
ргоЫет. VIв сопзісіег іЬезе зіерз аз Ьгіп§іп§ ІЬ ет Іо іЬе зсіепііґіс уієсу оґ ІЬе сЬозеп ргоЫет.
Аз ґог риріїз, іЬеіг іпсііуісіиаі гесерііуііу оґ сегіаіп Іорісз апсі іЬеіг іпіегезі ґог іЬе сЬозеп ргоЬІетз суеге
іЬе ітрогіапі сгііегіа ґог зеіесііп» Ьу риріїз “іЬеіг” сегіаіп гезеагсЬ агеаз. Рог ехатріе, \уЬеп \¥огкіп« іуііЬ а §гоир
оґ риріїз іп 2016 іЬе і\уо т а іп агеаз оґ гезеагсЬ \уеге зеіесіесі - ІіщиШ іс опе апсі Ьіопіс опе (зее Рі§иге 1). Апсі іп
ЬоіЬ сазез, опе Ьасі іо асЬіеуе іЬе зресіґіс ієуєі іо сгеаіе сотриіег рго§гатз оґ ргасіісаі ітрогіапсе.
\Уе Ьєіієує іЬаі ІЬе уаіие оґзисЬ ууау оґ ІеасЬіп» - ‘^иазі-іпсііуісіиаі” опе - \уаз аізо іп іЬе Расі іЬаІ ЬоіЬ
§гоирз о ґ риріїз суєгє поі ізоіаіесі ґгот еасЬ оіЬег, апсі іЬеу соиісі зее ІЬе хуЬоіє ргосезз оґ тиіиаі 1еатіп§. II шаз
ігаіпіп§з ЬоіЬ ґог §епегаі апсі зресіаі кпо\у1её§е, аз ууєіі аз сотриіег ІесЬпоІоцу зкіїїз Іо изе ІЬе кпо\\'1еёие. ТЬезе
ууеге ІЬе Ііт е регіосіз гаїЬег оґ ІЬе ипіс]ие Ііґе ехрегіепсез ґог іЬе риріїз, іп суЬісЬ іЬеу Ьесате сотріісії апё
зутраіЬеііс іо опе апоіЬег, рагіїу Ьесаизе іЬеу соиісі зее іЬе со§ піііує еуоіиііоп оґ еасЬ.
ТЬе еґґесііуепезз о ґ ейисаііопаї суогк саггіеа оиі ґог зо т е уеагз, аз єуєг, із ргоуеё Ьу ргасіісе: опе оґ іЬе
іпсіісаіогз оґ іЬе еґґесііуепезз оґ ІЬе \уогк із іЬе асЬіеуетепіз оґ риріїз іп іпіеііесіиаі сотреііііопз оґ сііґґегепі
ієуєіз (зее іЬе з и т т а г у ТаЫе 1 оґ іЬе асЬіеуетепіз оґ оиг іеат). Оґ соигзе, апуопе ІеасЬег ’лоикі ііке Іо ІеасЬ іЬе
риріїз ІЬаІ аге сараЫе апё сгеаііуе, апё тогеоуег, ІЬаІ аге аЫе Іо ипёегз1апё “оп іЬе ґіу” есіисаііопаї таїегіаі оґ
апу к т ё . 'Л'е \уои1ё ііке Іо поіе ІЬаІ ІЬе риріїз \уЬо \ уєгє 1гатеё Ьу из апё ргерагеё іо ІЬе іпіеііесіиаі сотреііііопз
оґ уагіоиз ієуєіз (ґгот іЬе геціопаі опе іо іЬе іпіегпаііопаї опе - нее Ґпе ТаЫе 1) апё суЬо Ьаё \уоп ё1р1отаз апё
ргІ2ез, - іЬеу луеге КО'Г зо са!1её А-хіиЛепІя іп ііз сопуепііопаї теапіп§. ТЬиз, іЬе риріїз суєгє іпіегехіеіі іп ІЬе
ргорег зиЬіесі апё \уеге N 0 1 (і/гиісі іо \\>огк а іоі!
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Обмін практичним досвідом та технологіями
ТаЬіе
ТЬе гезиііз о ї риріїз' рагіісіраііоп іп Б о тезііс а* >уе11 Іпіегпаїіопаї сотреііііопз оГ сііїїегепі ієуєіз іп
уагіоиз асасіетіс сіізсірііпез Асасіетіс уеагз: 2013-2017 (ІЬе БсЬооІ #49 оГ Осіезза)
Ь суті оГ

Сотреііііопз,
уеаг
Ке§іопа1,МА8*2013
Ке£Іопа1,МА8*2013
Ке£Іопа1,МАЗ*2014
КеаіопаІ. сопіезі
оГ іпуєпіогз апсі
Іппоуаіогз (2015)
№ііопаІ, сопіезі
оГ іпуєпіогз апё
Іппоуаіогз (2015)
Ке^іопаІ.СопГегеп
се (2016)
Ке£Іопа1,МА82016
НаГіопаІ,
«Есо8оЙ» (2016)
Іпіетаїіопаї, іЬе
20"1Веіагиззіап
ореп КериЬІісап
Сопіезі (2016)

Асасіетіс Бізсірііпе

КаІіп§

(Розіїіоп)

Рирії'з Nате

Огасіе Асіуіїєг Теасіїег

ІпІегпеІ-ІесЬпо1о§у &
ІУеЬ-сІезійп
Рго§гаштіп§
'ГесЬпоІокіез
ІПІЄГПЄІ-ІЄСЬП0І0£У &
УУеЬ-сІе'яірп

УуасЬезІауЕрапсЬ
10- Б
а
Мукуіа
9-А
КЬіпеІепко
УуасЬезІауЕрапсЬ
11-Б

Сотриіег Зсіепсе

Мукуіа
КЬтеїепко

Сотриієг 8сіепсе

Мукуіа
Кіітеїепко

іпуєпііує Асііуііу,
Епегру, Епуігоптепі
Сотриіег Зсіепсе,
Рго£гаттіп£ТесЬпо1о£
іез

Зсіепііі'іс
А йуізєг

N. УеуІизЬепко

Бг. А.СЬерок

N. УеуІизЬепко

Бг. А.СЬерок

N. УеуІизЬепко

Ві, А.СЬерок

11-А

N. УеуІизЬепко

Бг. А.СЬерок

11-А

N. УеуІизЬепко

Бг. А.СЬерок

ОІ£а ОгезЬко^іга
Віігупз’ка

N. УеуІизЬепко

Бг. А.СЬерок

Ьіга Віігупз’ка

N. УеуІизЬепко

Бг. А.СЬерок

N. УеуІизЬепко

Бг. А.СЬерок

ІпГогтаїіоп ТесЬпо1о§у

С%а ОгєзЬко,ЬІ2а
Віігупз’ка

11-Б,9-

РЬузісз

Оіехіі Оогсііепко

11-Б

N. УеуІизЬепко

РгоГ.
І.ТгоІзузЬуп,Вг.
А.СЬерок_____

Ьіга Віігупз’ка

9-Б

N. УеуІизЬепко

Бг. А.СЬерок

11N. УеуІизЬепко
В.11-В

Бг. А.СЬерок

9-В

N. УеуІизЬепко

Бг. А.СЬерок.

9-В

N. УеуІизЬепко

Бг. А.СЬерок

11-В

N. УеуІизЬепко

Бг. А.СЬерок

N. УеуІизЬепко

Бг. А.СЬерок

11-В

N. УеуІизЬепко

Бг. А.СЬерок

9-В

N. УеуІизЬепко

Бг. А.СЬерок

ІуапісЬепкоОІехап
9-В
ёг

N. УеуІизЬепко

Бг. А.СЬерок

КаїуигЬпу Ьеошё

N. УеуІизЬепко

Бг. А.СЬерок

ЕпсоигаСотриіег 8сіепсе
Біріота
КаїуигЬпу
Ьеэшё,Ьеопоуа
Оіехапсіга
ІуапісЬепкоОІехап
ёг
ІуапісЬепкоОІехап
ёг

Ке§іопа1,СопГегеп іпуєпііує Асііуііу,
с е (2016)
Епег§у, Епуігоптепі
Ке£Іопа1,СопГегеп іпуєпііує Асііуііу,
с е (2016)
Епег^у, Епуігоптепі
МипісіраІ.МАЗ*ІпГогтаїіоп ТесЬпоІо^у
2016
Мипісіра1,01утрі
Сотриіег Зсіепсе
аё іп Сотр.Зсі.
(2017)

КаїуигЬпу Ьеошё

КаїуигЬпу Ьеошё
Каїіопаї,
«ЕсоЗоГі» (2017)

Ргоргаттіп§

№ііопа1,
«ЕсоЗоП» (2017)

Рго§гаттіп§

N3110001,
«ЕсоЗоГі» (2017)

Рго§гаттіп§
Рго§гаттіп§

Біріота
оГіЬе
РіпаїізІ
Біріота
оПЬе
РіпаїізІ
Біріота
оГіЬе
РіпаїізІ

8іо1уагепко8аі(1и11
аЬ
Уеу!изЬепкоВо§ёа

№ііопа1,
Ргоргаттіпр
Ьсопоуа 01ехапёга
N. УеуІизЬепко Бг. А.СЬерок
«Есо8оГі» (2017)
Іпіетаїіопаї, іЬе
ІуапісЬепкоОІехап
2151Веіагиззіап
9-В
N. УеуІизЬепко Бг. А.СЬерок
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8Ьагіп§ [Не ехрегіепсе апсі 1есЬпо1о § і е з _____________ ______________
Зи ттагу
А11 іЬе ргезепіесі Неге Ьу аиіЬогз із іакеп й о т іЬеіг ргасіісаі есіисаііопаі ехрегіепсе, суЬісЬ § іуєз іЬе гі§Ьі
іо іЬе ґо11о\уіп§ сопсіизіопз:
1. Яеґогтіп§ оґ зресіаіі/есі зесопсіагу ЗсЬооІ зЬоиісі Ье аітесі оп іЬе ипіуегзііу сгііегіа. АпоіЬег и 'огсіз.
іЬе зресіаіігесі зесопсіагу зсЬ ооіз т и зі §о іп іапсіет ууііЬ іЬе Іегііагу зсЬ ооіз іп сопіепі оґ іеасЬіп^ аз \ує11 аз іп
ґо гт оґ іеасЬіп§.
2. Ргерагаііоп о ґ сотреііііуе зесопсіагу зсЬооІ §гас!иаіез зЬоиісі Ье зґагґесі іп зресіаіігесі зесопсіагу'
зсЬооіз.
3. їт р іе т е п ш іо п оґ іЬе ігапзсіізсірііпагу арргоасК Іо 1еасЬіп§ із опе оґ (Ье еззепііаі \уауз ґог геаіігаііоп
оґгециігесі сЬап§ез іп Ніс сопіепі оґесіисаііоп апсі теіЬосЗз оґіеасЬіпа іп зресіаіігесі зесопсіагу ЗсЬооІ.
4. Сотриіег Зсіепсе із а кеу сіізсірііпе іуЬісЬ сап Ьеір Іо зоіує т а п у ргоЫетз оґтосіегп Есіисаііоп.
5. Ті із іЬгоицЬ іЬе іттегзіо п оґ рирііз іпіо гезеагсЬ апсі кпо\уіесі§е-іпіепзіУе рго]есІз опе сап ґогт
атоп§ ІЬе уоипц уепегаііоп іЬе ипсіегзіапсііпа апсі регсерііоп оґ іЬе іпіецгііу апсі сііуегзігу оґ іЬе зштоипсііпу
суогісі, апсі іЬегеЬу іі \уіі! регшіі іо ауоісі іЬе ргоЫ ет оґґга§тепіаііоп оґкпстїесііде.
6. Апу іеасЬег т и з і сопзіапііу ирагасіс Ьіз кіитіесіце апсі зкіііз, апсі Ье \уі!1іп§ апсі аЫе іо сіо іі.
7. М іЬіп іЬе зітр іе уііаі ґогтиіа “Шогк, а Таіепі, а Уісіогу” опе сап зее ап о Ісі апсі аепиіпе ргіпсіріе оґ
Ьитап зиссезз.
Аскпо\у1е(і§тепі*
ТЬе аиіЬогз моиісі ііке іо ехргезз іЬеіг дгаіііисіе іо Ргоґ Реіго УогоЬіуепко (іЬе Яесіог оґ А.З.Ророу
СЖАТ) апсі Мгз Оаіупа МасіегЬко (іЬе Вігесіог оґ іЬе ОНезза ЗсЬооІ #49) ґог іЬе § іуєп оррогіипііу іо мюгк ууіііі
шоііуаіесі рирііз \уііЬіп іЬе регіосі ґш т 2013 іо 2017 аз со-Ьеасіз оґ зіисТепіз' гезеагсЬ \уогкз. ТЬе аиіЬогз аізо
ехргезз іЬеіг зресіаі §гаіііисіе іо Ргоґ. Реіго УогоЬіуепко ґог Ьіз зиЬзіапііа! апсі сотргеЬепзіуе зиррогі іп
ог§апігіп§ ІЬе ігір оґ іііе Іґкгаіпіап паііопаї Теат оґ рирііз-гезеагсЬегз іо іЬе XX Веіагизіап ореп сопґегепсе оґ
зіисіепіз' гезеагсЬ \уогкз (Міпзк, 2016).
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