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ОБРАЗ СВІТУ — цілісна, багаторівне
ва система уявлень людини про світ, 
інших людей, себе та свою діяльність. 
Діяльнісна природа О.с. проявляється 
у властивих фізичному світові атри
бутах — простору та часу, також систе
мі значень, яка втілює у собі результа
ти сукупної суспільної практики 
(О. М. Леонтьев). О.с. — визначена, 
динамічна система уявлень людини 
про світ, оволодіння якою означає пе
реворот у розумінні традиційної схеми 
відношень мислення та буття, світу та 
людини. Будується на основі особис
того досвіду та засвоєння загально
людського досвіду, втіленого у творах 
культури.

Бастуй М.В.

ОБРАННЯ НА ПОСАДУ КЕРІВНИ
КІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛА
ДІВ III-IV  РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ -
порядок обрання на посаду керівників 
вищих навчальних закладів III—IV рів
нів акредитації визначено чинним За
коном України «Про вищу освіту» від 
17 січня 2002 року № 2984-ІІІ. Відпо
відно до статті 32 названого Закону 
безпосереднє управління діяльністю 
вищого навчального закладу здійснює 
його керівник — ректор (президент), 
начальник, директор тощо. Порядок 
обрання на посаду керівників вищих

навчальних закладів III—IV рівнів ак
редитації регламентується статтею 39 
названого вище Закону.
Кандидат на посаду керівника вищого 
навчального закладу III—IV рівнів ак
редитації повинен бути громадянином 
України, вільно володіти українською 
мовою, мати вчене звання професора, 
науковий ступінь доктора або канди
дата наук і стаж науково-педагогічної 
діяльності не менше, ніж десять років. 
Конкурс на заміщення посади керів
ника вищого навчального закладу 
III—IV рівнів акредитації оголошуєть
ся власником (власниками) або упов
новаженим ним (ними) органом (осо
бою) кожні п’ять років (посади керів
ника національного вищого навчаль
ного закладу — кожні сім років).

Бардачов Ю.М.

ОВІДІЙ (ПУБЛІЙ ОВІДІЙ НАЗОН)
(43 р. до н. е. — 18 р. н. е.) — давньо
римський поет.
Головним твором є міфологічна поема 
«Метаморфози». Це своєрідна міфо
логічна енциклопедія, що об’єднує 
близько 300 міфів, викладених у зв’яз
ній послідовності. Зокрема, змальо
вується першопочаткове і найдавніше 
перетворення — перехід від хаотично
го стану стихій до формування світу як 
гармонійно влаштованого космосу.

268



ОНОВЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Далі йдуть чотири традиційних епохи -  ОНЛАИН-СЕМІНАР (англ. online — у
золота, срібна, мідна і залізна, потім мережі, на зв’язку; лат. seminarium —
звиродніння людей і всесвітній потоп, розсадник) — різновид веб-конфе-
від котрого починається нове коло ренції, проведення онлайн-зустрічей
(виток) людства. чи презентацій через Інтернет у режи-
У «Метаморфозах» історія розуміється мі реального часу. Під час О.-с. кожен
й сприймається як моральний та інте- з учасників знаходиться біля персо-
лектуальний поступ людства, як рух до нального комп’ютера або ноутбука, а
праведного життя, миру, злагоди, гу- зв’язок між ними підтримується через
манності. Поема ґрунтується на важ- Інтернет з використанням спеціальної
ливій для сучасної освіти дорослих програми, встановленої на комп’ютері
історичній парадигмі — священній кожного з учасників, або через веб-

с- історії. Вона, на відміну від тради- браузер. В останньому випадку, щоб
(9 ційної матеріалістичної, віддає перева- приєднатися до конференції, потрібно

гу сакральним (священним, духовним, просто ввести адресу сайту проведен-
о божественним) аспектам еволюції ня семінару. О.-с. можуть бути спіль-
с- індивіда, народу, всього людства. Свя- ними і включати сеанси голосувань і
м щенна історія — це розповідь про ми- опитувань, що забезпечує повну
ю нуле людства, яка грунтується на інте- взаємодію між аудиторією і ведучим,
а, лектуальному осмисленні знань, за- О.-с. (залежно від провайдера) можуть
і- кладених у Першокнигах людства (Be- мати функцію анонімності або «неви-
ої дах, Авесті, Корані і, насамперед, Біб- димості» користувачів, завдяки чому
в. лії), а також на історичній міфології. учасники однієї і тієї ж конференції
в- Найдьонов О.Г. можуть не знати про присутність один
ху одного.
ь- ОНЛАЙН-КУРС (англ. online — у ме- Мищишен A.B. 
в- режі, на зв’язку) — комплекс елек-
о- тронних навчально-методичних ма- ОНОВЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ -
в- теріалів, створених для організації процес, що передбачає визначення
ь- індивідуального та групового навчання ключових компетенцій особи, яка

з використанням дистанційних техно- навчається, та оновлення переліку
Ц. логій, що базуються на Інтернет-тех- знань, умінь та навичок, спрямованих

нологіях, відповідно до графіка нав- на здобуття професійних компетенцій.
і)  чального процесу вищого навчального О.о.п. — необхідність, зумовлена онов-
о- закладу. О.-к. включає в себе різні ленням змісту навчання відповідно до

види занять та дозволяє здобути освіту сучасних вимог.
ла з вузьких спеціальностей, отримати У контексті навчання дорослих О.о.п.
о- нові знання та навички. Використання означає внесення змін до освітніх про-
ує сучасних технологій дає можливість грам з метою удосконалення профе-
з- зробити курси наочними, зрозумілими сійних компетенцій фахівця. Сучасні
о- й інформативними для будь-якої кате- тенденції О.о.п. в Україні передбача-
це горії слухачів. Після закінчення О.-к. ють поступовий перехід до навчання
о- слухач отримує документ про закін- впродовж життя.
як чення навчання. Синицина Н.Г. 
:у. Мищишен A.B.

і
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