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Вже стало традицією, що Національний центр «Мала академія наук 

України, спільно з командою, представленою 21 співорганізатором, до якої 

входять провідні вітчизняні наукові установи, громадські об’єднання, 

інноваційні загальноосвітні, професійно-технічні і вищі навчальні заклади 

України, проводить унікальний науково-практичний масовий захід: 

Всеукраїнський форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, 

реалії, стратегії».  Інтерес до Форуму підтверджує аудиторія заходу, яка 

щорічно охоплює понад від 600 до 1400 осіб та тематика його наукових 

панелей-дискурсів, зокрема таких як цифровізація розвитку освіти ХХІ 

століття, професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних 

працівників в умовах відкритої освіти, особистісна самореалізація вчителя та 

учня в інноваційному освітньому просторі, трансдисциплінарна парадигма 

наукової освіти; STEM-освіта та  інших актуальних науково-педагогічних 

напрямів.  

Для того щоб адаптувати матеріали Форуму, зібрані за 3 роки до потреб 

його співорганізаторів й учасників, поширити і позиціонувати інформацію про 

захід в цікавій формі, було запропоновано спроектувати його віртуальний 

інформаційний простір засобами онтологічних трансдисциплінарних 

інструментів. Завдання роботи полягало в тому, щоб розробити логічну 

архітектоніку ресурсу й наповнити й її узагальненими матеріалами, створити 



зрозумілий креативний інтерфейс,  забезпечити критерій юзабіліті (англ. 

usability – зручність користування). Реалізація задуманого проекту була 

здійснена на основі використання свідоцтва про реєстрацію авторського права 

на твір № 96125 - комп’ютерної програми «Трансдисциплінарна інформаційно-

аналітична система ПРИЗМА» («ТІАС ПРИЗМА» 2020 р.). 

Результатом роботи став створений ресурс, розроблений для освітян і 

дослідників, який презентує інформацію про місію, наукові напрями заходу; 

спрямовує користувача до прес-релізу, програми, тез (збірників за 3 роки), 

сертифікатів і дипломів; представляє співорганізаторів і програмний комітет 

Форуму, команду організаторів та учасників панельних дискусій (Рис. 1).  

 

 

Рис.1. Інформаційний віртуальний простір Форуму «Інноваційні трансформації 

в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії», представлений засобами 

трансдисциплінарної інформаційно-аналітичної системи «ПРИЗМА» [1] 
  
 Подальші прикладні напрями роботи щодо позиціонування 

Всеукраїнського форуму «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, 

реалії, стратегії» полягають у створенні веб-сайту  заходу з розміщенням на 

його сторінці призми Форуму, як ресурсу, що акумулює наукові 

напрацювання  його  учасників в цікавій наочній формі. 
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