Звіт громадської організації «Інноваційні обрії України»
за 2021 рік
Уже три роки поспіль ГО «Інноваційні обрії України» активно працює в
Україні, популяризуючи українське слово, долучаючи нових членів та
демонструючи гарні ідеї.
Протокол №1 громадської організації «Інноваційні обрії України»
датується 22 грудня 2017 року і є основним для створення нашої Організації.
Однак, нумерація Протоколів є наскрізною, і в 2021 році було проведено
10 засідань, про що є запис в офіційних документах.
У 2021 році відбулось 10 засідань членів громадської організації
«Інноваційні обрії України»:
Протокол №11 від 26 лютого 2021 року.
Протокол №12 від 23 квітня 2021 року.
Протокол №13 від 19 травня 2021 року.
Протокол №14 від 29 червня 2021 року.
Протокол №15 від 23 серпня 2021 року.
Протокол №16 від 09 вересня 2021 року.
Протокол №17 від 25 вересня 2021 року.
Протокол №18 від 22 жовтня 2021 року.
Протокол №19 від 26 листопада 2021 року.
Протокол №20 від 17 грудня 2021 року.
Протокол №11 від 26 лютого 2021 року.
1. Про оформлення заявки на участь у конкурсі «Благодійна Україна –
2020»
Протокол №12 від 23 квітня 2021 року.
1. Про включення до складу експертної комісії з питань визначення
результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під
час прийому до навчальних закладів Шарову Тетяну Михайлівну – голову
Правління ГО «Інноваційні обрії України».
Протокол №13 від 19 травня 2021 року.
1. Про результати Конкурсу «Благодійна Україна – 2020».
2. Про включення до складу експертної комісії з питань визначення
результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під
час прийому до навчальних закладів Шарову Тетяну Михайлівну – голову
Правління ГО «Інноваційні обрії України» (наказ МОН України № 76 від
12.05.2021 р.).
Протокол №14 від 29 червня 2021 року.
1. Звіти про роботу експертної комісії з питань визначення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час
прийому до навчальних закладів.

Протокол №15 від 23 серпня 2021 року.
1. Про оформлення заявки на участь у Конкурсу «Молодий вчений
року» (2020) в номінації «Громадська організація – популяризатор науки».
2. Про організацію презентації книги Ольги Деркачової «Пальто
британської королеви».
Протокол №16 від 09 вересня 2021 року.
1. Про літературну премію імені Василя Скуратівського.
2. Про рекомендацію Гузовської-Корицької Галини Романівни до
присудження літературної премії імені Василя Скуратівського.
Протокол №17 від 25 вересня 2021 року.
1. Про результати Конкурсу «Молодий вчений року» (2020).
2. Про презентацію книги Ольги Деркачової «Пальто британської
королеви».
Протокол №18 від 22 жовтня 2021 року.
1. Про рекомендацію кандидатури Шарової Т.М. до участі в Конкурсі
на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для
увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України –
Героїв Небесної Сотні (номінація стипендія імені Назарія Войтовича).
2. Про підготовку звіту ГО «Інноваційні обрії України» та звітної
документації за 2021 р.
Протокол №19 від 26 листопада 2021 року.
1. Про проведення тренінгів на Базі Таврійського державного
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.
2. Про створення Гугл форми для оновлення складу ГО «Інноваційні
обрії України».
Протокол №20 від 17 грудня 2021 року.
1. Про звітну діяльність Громадської організації «Інноваційні обрії
України» за 2021 р.
2. Про затвердження нового списку членів ГО та створення
посвідчень/сертифікатів членам громадської організації «Інноваційні обрії
України» на 2020 р.
На засіданнях обговорювались питання, які потребують колективного
рішення. Слід акцентувати увагу на тому, що по можливості до засідань
долучались всі члени громадської організації. Саме тому усі ідеї та
рекомендації одразу втілювались в життя та не потребували довготривалого
вирішення.
Так, Громадською організацією «Інноваційні обрії України» у 2020 році
було організовано, проведено багато заходів. До деяких заходів члени ГО

активно долучались та приймали участь в обговоренні. Детальніше про
заходи, які представлені на сайті «Інноваційні обрії України»:
Робота членів ГО в МАН http://obrii.org.ua/news/543

28 лютого 2021 р. на базі Запорізького національного університету
відбувся захист науково-дослідних робіт вихованців Малої Академії наук
Запорізької області. Захід відбувався у форматі онлайн в системі Google
Meet. У якості члена журі від Мелітопольського державного педагогічного
університету імені Богдана Хмельницького була присутня доктор
філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української і зарубіжної
літератури, голова Правління ГО «Інноваційні обрії України» ШАРОВА
ТЕТЯНА.
Науковий
семінар
«Базові
ресурси
для
науковця»
http://obrii.org.ua/news/544
Спікер семінару, доцент, заступник голови ГО «Інноваційні обрії
України» СЕРГІЙ ШАРОВ, продемонстрував різноманітні ресурси для
науковця. На прикладі власних профілів у Google Академії, Publons,
ResearchGate, Orcid він поділився цінними порадами щодо публікаційної
активності та підтримки в актуальному стані індивідуальних профілів
науковця.
Ivan Franco International Prize 2021 http://obrii.org.ua/news/546
Робота членів ГО «Інноваційні обрії» при БФ «Міжнародний фонд Івана
Франка». Від ГО «Інноваційні обрії України» участь у Конкурсі брала
ШАРОВА ТЕТЯНА (кандидатка філологічних наук, доцентка), «Автор і текст
у системі соцреалізму: природа естетичного конформізму та поетика
компромісу (на матеріалі творчості К. Гордієнка)».
https://bit.ly/3yLGsa8 (9 хв. 59 с.)
V Всеукраїнська науково-практична заочна конференція з
міжнародною участю http://obrii.org.ua/news/547
26 березня 2021 р. відбулася V Всеукраїнська науково-практична заочна
конференція з міжнародною участю «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В
ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ». Організаторами конференції
були громадська організація «Інноваційні обрії України», зокрема голова
оргкомітету ШАРОВА ТЕТЯНА.
Посилання на сторінку збірника http://obrii.org.ua/usec/
Результати Всеукраїнського учнівського літературно-мистецького
конкурсу «СТЕЖКАМИ КАМЕНЯРА» http://obrii.org.ua/news/549
20 квітня 2021 р., було оголошено результати Всеукраїнського
учнівського
літературно-мистецького
конкурсу
«СТЕЖКАМИ
КАМЕНЯРА». Модерувала захід координаторка проєкту Ольга Нижник, від

ГО «Інноваційні обрії України» у складі журі конкурсу були ШАРОВА
ТЕТЯНА та ШАРОВ СЕРГІЙ.
Результати V наукової постер-сесії студентської та учнівської молоді
http://obrii.org.ua/news/550
23.04.2021 р. кафедрою української і зарубіжної літератури було
проведено V наукову постер-сесію студентської та учнівської молоді на тему:
«Категорії «свій / чужий» в художньому тексті: основні прояви і форми
вираження».
Співзасновниця ГО «Інноваційні обрії України» ЗЕМЛЯНСЬКА АЛІНА.
наголосила, що цього року об’єктами обговорення стали сучасні твори
вітчизняних і зарубіжних митців слова (В. Шкляра, І. Роздобудько,
М. Гримич, П. Коельо, А. Бачинського, О. Радушинської та ін.), які
прочитувались з погляду розкриття в них категорій «свого / чужого». До
уваги бралися такі аспекти: свій / чужий простір, своя / чужа культура, своя /
чужа людина.
Наша
громадська
організація
долучилася
до
конкурсу
http://obrii.org.ua/news/553
Наша громадська організація «Інноваційні обрії України» цього року
вперше долучилася до участі у 14-му щорічному Національному конкурсі
«Благодійна Україна-2020». Нам є чим пишатися!
Обговорення питань акредитації освітньо-професійних програм
молодшого бакалавра http://obrii.org.ua/news/555
13 травня 2021 року о 14:00 член ГО «Інноваційні обрії України»,
професор Таврійського державного агротехнологічного університету імені
Дмитра Моторного ТЕТЯНА ШАРОВА долучилася до обговорення
актуальних питань проблеми підготовки і акредитації освітньо-професійних
програм молодшого бакалавра.
Участь
у
Міжнародній
науково-практичній
конференції
http://obrii.org.ua/news/556
14-15 травня 2021 р. викладачі кафедри суспільно-гуманітарних наук
Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра
Моторного професор ШАРОВА Т.М., доцент ЗЕМЛЯНСЬКА А.В. та доцент
кафедри комп’ютерних наук Шаров С.В. взяли участь у IV Міжнародній
науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених
«Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та
національний досвід». Конференція була проведена спільно з Сумським
державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка в рамках
проєкту Erasmus+ та ГО «Інноваційні обрії України».
Доктор філологічних наук, професор Шарова Т.М. у своєму виступі на
пленарному засіданні зауважила на важливості дотримання принципів

академічної доброчесності у добу цифровізації, розповіла про масові онлайнкурси, присвячені цій темі.
Доцент Шаров С.В. подав на секційному засіданні аналіз інформаційних
ресурсів та програмного забезпечення для перевірки академічних текстів на
плагіат.
Доцент Землянська А.В. ознайомила із сучасними тенденціями в
академічній культурі здобувачів вищої освіти.
Члени
ГО
долучилися
до
освітнього
форуму
http://obrii.org.ua/news/558
17.05.2021 року Член громадської організації «Інноваційні обрії
України» СЕРГІЙ ШАРОВ долучився до участі у форумі «Перспективи
розвитку природничо-математичної та інженерної освіти на прикладі
Запорізької області», що проходив у змішаному режимі.
Участь
у
Запорізькому
Промисловому
Форумі
http://obrii.org.ua/news/559
19 травня 2021 року представники ГО «Інноваційні обрії України»
ТЕТЯНА ШАРОВА та СЕРГІЙ ШАРОВ долучилися до участі у
«Запорізькому Промисловому Форумі – 2021». Форум відбувався упродовж
18-20 травня 2021 року на базі виставкового центру «Козак-Палац» у м.
Запоріжжя. Організатором триденного заходу виступила Запорізька торговопромислова палата.
Перемога в регіональному конкурсі! http://obrii.org.ua/news/560
У Запоріжжі в обласному краєзнавчому музеї відбулася церемонія
нагородження переможців Національного конкурсу «Благодійна Україна».
Конкурс проводить Асоціація благодійників України. Регіональним
партнером в Запорізькій області вже втретє виступив Благодійний фонд
«Карітас Запоріжжя».
Серед переможців мелітопольські благодійники: громадська організація
«ІННОВАЦІЙНІ ОБРІЇ УКРАЇНИ» (ІІІ місце у номінації «МІСЦЕВА
БЛАГОДІЙНІСТЬ»)
https://bit.ly/3bXS8Ol
Перемога в регіональному конкурсі! http://obrii.org.ua/news/561
19 травня у м. Запоріжжя відбулося нагородження лауреатів
регіонального конкурсу «Благодійне Запоріжжя – 2020». Серед тих, хто
отримав благодійного «Оскара» є і мелітопольці.
Конкурс «Благодійне Запоріжжя» вже багато років поспіль проводить
Асоціація благодійників України. У Запорізькій області регіональним
партнером асоціації виступає благодійний фонд «Карітас Запоріжжя» і вже
втретє проводить церемонію нагородження.
Серед переможців мелітопольські благодійники: громадська організація
«Інноваційні обрії України» (ІІІ місце у номінації «МІСЦЕВА

БЛАГОДІЙНІСТЬ»), волонтерський рух «Свічадо» ДНЗ «Мелітопольський
ПАЛ» (ІІІ місце «БЛАГОДІЙНІСТЬ НЕУРЯДОВОГО СЕКТОРУ»),
благодійний фонд «Все можливо» (І місце у номінації «БЛАГОДІЙНІСТЬ В
ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я»), Запорізький обласний благодійний фонд
«Маріам» (ІІІ місце у номінації «БЛАГОДІЙНІСТЬ В ОХОРОНІ
ЗДОРОВ’Я»).
https://bit.ly/3OTSJiv
Участь
членів
ГО
у
святкуванні
Дня
вишиванки
http://obrii.org.ua/news/562
День вишиванки в Мелітополі запам'ятається ходою в міському парку,
учасниками якого стали як студенти і школярі, працююча молодь, так і
представники громадських організацій, депутатського корпусу і «пересічні
городяни». На мелітопольців можна було побачити вишиті сорочки та сукні
різних кольорів і фасонів.
Члени ГО «Інноваційні обрії України» СЕРГІЙ ШАРОВ та ТЕТЯНА
ШАРОВА взяли участь у святковій ході, присвяченій святкуванню
Всеукраїнського Дня вишиванки.
https://bit.ly/3uuvbbH
Члени ГО взяли участь в тренінгу від Національного агентства
http://obrii.org.ua/news/564
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти постійно
піклується про підвищення рівня своєї діяльності, кваліфікації експертів,
зрозумілості процесу акредитації освітніх програм. Цьому сприяє постійні
вебінари та тренінги, публічні засідання тощо.
Особливостям роботи керівника експертної групи було присвячено
дводенний тренінг в онлайн режимі для керівників експертних груп, який
відбувся упродовж 27-28 травня 2021 року. У тренінгу взяв участь доцент
кафедри комп’ютерних наук СЕРГІЙ ШАРОВ.
Участь членів ГО в експертній комісії з питань визначення
результатів ЗНО http://obrii.org.ua/news/565
03 червня 2021 року відбулося перше засідання експертної комісії з
питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що
використовуються під час прийому до закладів освіти, при Українському
центрі оцінювання якості освіти, з хімії.
До складу експертної комісії з питань визначення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання увійшла ШАРОВА ТЕТЯНА – доктор
філологічних наук, голова правління громадської організації "Інноваційні
обрії України", професор кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського
державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.
Участь членів ГО в експертній комісії з питань визначення
результатів ЗНО http://obrii.org.ua/news/566

03 червня 2021 року відбулося перше засідання експертної комісії з
питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що
використовуються під час прийому до закладів освіти, при Українському
центрі оцінювання якості освіти, з хімії.
До складу експертної комісії з питань визначення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання увійшла Шарова Тетяна – доктор
філологічних наук, голова правління громадської організації «Інноваційні
обрії України», професор кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського
державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.
За результатами голосування з питань визначення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання (поріг «склав/не склав») з хімії
експертна комісія у 2021 році визначила поріг – 14 б.
Встановлено поріг балів «склав/не склав» з іноземних мов,
математики і фізики у 2021 році http://obrii.org.ua/news/567
17 червня 2021 року при Українському центрі оцінювання якості освіти
відбулось засідання експертної комісії з питань визначення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання, що використовується під час прийому
до закладів освіти. На порядку денному було 4 питання, де представлено
вступне слово в.о. директора УЦОЯО Валерія БОЙКА, а також встановлення
порогового балу «склав/не склав» з іноземних мов, математики і фізики у
2021 році.
До складу експертної комісії з питань визначення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання, що використовується під час прийому
до закладів освіти від Таврійського державного агротехнологічного
університету імені Дмитра Моторного увійшла доктор філологічних наук,
професор кафедри суспільно-гуманітарних наук ТЕТЯНА ШАРОВА.
За результатами голосування встановлено такий поріг балів «склав/не
склав» з іноземних мов (німецька, іспанська, французька, англійська) у 2021
році – 18 б.
За результатами голосування встановлено такий поріг балів «склав/не
склав» з математики у 2021 році – 10 б.
За результатами голосування встановлено такий поріг балів «склав/не
склав» з фізики у 2021 році – 12б.
Встановлено поріг балів «склав/не склав» у 2021 році
http://obrii.org.ua/news/568
24 червня 2021 року в онлайн режимі з прямою трансляцією в YouTube
при Українському центрі оцінювання якості освіти відбулось засідання
експертної комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного
оцінювання, що використовується під час прийому до закладів освіти.
У якості експерта ГО «Інноваційні обрії України» представляла доктор
філологічних наук, професор кафедри суспільно-гуманітарних наук
Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра
Моторного ТЕТЯНА ШАРОВА.

За результатами голосування встановлено такий поріг балів «склав/не
склав» з української мови у 2021 році – 17 б.
За результатами голосування встановлено такий поріг балів «склав/не
склав» з української мови і літератури у 2021 році – 27 б.
Участь у вебінарі «Цифрові технології для розвитку сфери освіти»
http://obrii.org.ua/news/573
11 серпня 2021 року член ГО «Інноваційні обрії України» СЕРГІЙ
ШАРОВ взяв участь Взяв учать в онлайн семінарі «Цифрові технології для
розвитку сфери освіти», який відбувся в ZOOM-режимі. Онлайн семінар був
проведений в рамках реалізації проекту EU4USociety. Модератором заходу
був президент ГО АЄІ, керівник НКП ІКТ програми Горизонт 2020 Іван
Кульчицький.
Участь у FDP «Achieving Excellence in Teaching, Research and
Commercialization» http://obrii.org.ua/news/575
Члени ГО «Інноваційні обрії України» доц. ШАРОВ СЕРГІЙ та доц.
ЛУБКО
ДМИТРО
взяли
участь
у
міжнародному
стажуванні
«Achieving Excellence in Teaching, Research and Commercialization».
Захід
було організовано з 19 по 23 липня в онлайн режимі за допомогою Microsoft
Teams. Організаторами програми розвитку були Amity Institute of Information
Technology, Amity University (Калькутта, Індія). Учасниками заходу могли
стати кандидати наук, викладачі закладів вищої освіти, науковці.
Участь в урочистостях з нагоди Міжнародної премії імені Івана
Франка http://obrii.org.ua/news/578
На VI урочистій церемонії нагородження лауреата Міжнародної премії
імені Івана Франка були присутні високоповажні гості з різних куточків
України, Канади, Польщі, Австрії. До урочистостей долучилась голова
правління ГО «Інноваційні обрії України» ШАРОВА ТЕТЯНА, професор
кафедри суспільно-гуманітарних наук, професор Таврійського державного
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.
Голосування за представників ГО у конкурсу «Громадська
організація – популяризатор науки» http://obrii.org.ua/news/581
Сьогодні ми маємо шанс гідно представити себе на конкурсі «Молодий
вчений» у номінації «13. Громадська організація – популяризатор науки».
Голосування буде тривати до 21 вересня 2021 року включно.
Голосуємо за ШАРОВУ ТЕТЯНУ як за Голову Правління ГО (Блок
№13)
Участь
у
вебінарі
з
академічної
доброчесності
http://obrii.org.ua/news/586
15 вересня 2021 року викладачі кафедри комп’ютерних наук, доц.
ШАРОВ СЕРГІЙ та доц. ЛУБКО ДМИТРО взяли участь у вебінарі

«Академічна доброчесність і підготовка навчально-методичних матеріалів».
Захід був проведений в Zoom-режимі для зареєстрованих учасників та був
доступний для всіх бажаючих через відеотрансляцію у Facebook.
Презентація книги відомої письменниці Ольги Деркачової
http://obrii.org.ua/news/587
24.09.2021 р. у Таврійському державному агротехнологічному
університеті імені Дмитра Моторного спільно з ГО «Інноваційні обрії
України» відбулася презентація нової книги письменниці з ІваноФранківська ОЛЬГИ ДЕРКАЧОВОЇ «Пальто британської королеви».
Зустріч є органічним продовженням заходів у рамках програми
академічної мобільності між закладами вищої освіти України. Модератором
заходу виступила доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук АЛІНА
ЗЕМЛЯНСЬКА, співзасновниця ГО «Інноваційні обрії України».
Перемога
у
конкурсі
«Молодий
вчений
року»
(2020)
http://obrii.org.ua/news/590
29 вересня 2021 року у м. Київ відбулась урочиста церемонія
нагородження лауреатів Конкурсу «Молодий вчений року» (2020).
Усього на Конкурс було подано 1300 заявок у 100 номінаціях. 4
тематичні блоки Конкурсу були представлені різними галузями. З України на
Конкурс могли подаватись особи, які відповідають Положенню про Конкурс.
Подавати заявки можна було з 15 березня до 01 вересня 2021 року. Однак
результати номінанти повинні були висвітлювати за 2020 рік.
Конкурс містить 100 різних номінацій:
• 31 номінація стосується популяризації науки;
• 50 номінацій присвячено галузям знань;
• 12 – номінації Національної академії наук України;
• 7 – Малої академії наук.
Від Таврійського державного агротехнологічного університету імені
Дмитра Моторного лауреатом Конкурсу «Молодий вчений року» стала
доктор філологічних наук, професор Шарова Тетяна Михайлівна.
ТЕТЯНА ШАРОВА отримала перемоги у двох номінаціях 71
«Філологічні науки» та у номінації 13 «Громадська організація –
популяризатор науки» (ГО «Інноваційні обрії України»).
Лист від ЗОДА у зв’язку з перемогою Т.М. Шарової в Конкурсі
http://obrii.org.ua/news/591
На ім’я ректора Таврійського державного агротехнологічного
університету імені Дмитра Моторного надійшов лист від Департаменту
науки і освіти Запорізької обласної державної адміністрації.
У ньому йдеться мова про перемогу співробітника Університету, Голови
правління ГО «Інноваційні обрії України» ШАРОВОЇ ТЕТЯНИ у
Всеукраїнському конкурсі «Молодий вчений року 2021».

Проєктна діяльність членів ГО «Інноваційні обрії України»
http://obrii.org.ua/news/592
15-16 жовтня 2021 року Громадською організацією «Нове Бачення» за
підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні у м.
Дніпро було організовано та проведено Установчу сесію з питань реалізації
проєкту «Громадяни майбутнього».
Проєкт «Громадяни майбутнього» спрямований на сприяння
інклюзивної інтеграції, соціальної згуртованості та активної громадянської
позиції серед молоді. Для участі у проєкті запрошуються викладачі 42-45
навчальних закладів (шкіл, ліцеїв, коледжів, університетів) з восьми областей
України.
Громадську організацію «Інноваційні обрії України» представляли дві
особи: Голова Правління – доктор філологічних наук, професор ТЕТЯНА
ШАРОВА та кандидат педагогічних наук, доцент СЕРГІЙ ШАРОВ.
Ділимося лайфхаками педагогічної кухні http://obrii.org.ua/news/593
23 жовтня 2021 р. член ГО «Інноваційні обрії України», доцент кафедри
суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного агротехнологічного
університету імені Богдана Хмельницького АЛІНА ЗЕМЛЯНСЬКА взяла
участь у Магістральній (не)конференції mini-EdCamp Melitopol Boarding
Liceum «Ми знаємо про успіх УСЕ». Це не перша участь представників ГО у
всеукраїнських та регіональних освітніх заходів. Цього разу А. Землянська
виступила у ролі спікера конференції для активних освітян з м. Мелітополя,
Києва, Вінніци, Запоріжжя та ін. з темою «Постер-сесія – покажи себе!».
Академічна лекція на базі Сумського державного педагогічного
університету імені А.С. Макаренка http://obrii.org.ua/news/594
25 жовтня 2021 року доктор філологічних наук, професор, голова
Правління ГО «Інноваційні обрії України» ТЕТЯНА ШАРОВА провела
лекцію в Сумському державному педагогічному університеті імені
А.С. Макаренка на тему «Якісна освіта – запорука сталого розвитку».
Тетяна Шарова читала лекцію здобувачам вищої освіти ІІ курсу на
запрошення завідувача кафедри української мови і літератури Сумського
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктора
педагогічних наук, професора Олени Семеног. Лекція була проведена
відповідно до проєкту «Гостьовий лектор».
Цілі сталого розвитку: імплементація ключових подій в Україні
http://obrii.org.ua/news/595
02 листопада 2021 р. голова Правління ГО «Інноваційні обрії
України» ТЕТЯНА ШАРОВА та заступник голови Правління ГО «Інноваційні
обрії України» СЕРГІЙ ШАРОВ долучились до семінару УкрІНТЕІ з
підвищення кваліфікації на тему «Цілі сталого розвитку: проблеми

впровадження та завдання для сфери науки, технологій та інновацій».
Спікеркою заходу була Людмила Мусіна.
Акцентуємо увагу на тому, що це не перший захід, у якому беруть
участь члени ГО «Інноваційні обрії України». Свого часу члени ГО були
учасниками проєкту «Цілі сталого розвитку для громадських активістів»
(ПРООН). Члени ГО є активними організаторами та учасниками семінарів,
вебінарів, майстер-класів з питань трактування цілі сталого розвитку №4
«Якісна освіта».
Участь в онлайн заході «Кейс-клуб у вашому навчальному закладі:
для кого та навіщо» http://obrii.org.ua/news/596
Члени ГО «Інноваційні обрії України», зокрема СЕРГІЙ ШАРОВ, взяли
участь у заході «Кейс-клуб у вашому навчальному закладі: для кого та
навіщо», що проходив в онлайн режимі з використанням Zoom.
Організатором заходу виступили IREX in Ukraine, Проєкт USAID
«Економічна підтримка Східної України» та «Мріємо та діємо».
Участь в онлайн заході «Як успішно опублікувати статтю в
міжнародному журналі» http://obrii.org.ua/news/597
12 листопада 2021 року члени ГО «Інноваційні обрії України» СЕРГІЙ
ШАРОВ та ТЕТЯНА ШАРОВА відвідали онлайн семінар «Як успішно
опублікувати статтю в міжнародному журналі і підвищити рейтинг ВНЗ».
Організатором заходу була компанія Big Time. Спікером семінару виступила
керівник науково-редакційного відділу компанії Міла Орєхова.
Сторітеллінг у світлі цифрових технологій http://obrii.org.ua/news/598
17 листопада 2021 р. у межах сертифікатної освітньої програми
«Вербалізація і візуалізація в науці та освіті» відбувся другий тренінг на
тему: «Технології сторітеллінгу та інтерактивні методи візуалізації історій».
Учасники програми під керівництвом к.філол.н., доцента АЛІНИ
ЗЕМЛЯНСЬКОЇ опановували структурні основи сторітеллінгу, знайомились
із методологією візуалізації історій за допомогою онлайн-ресурсів, визначали
етапи навчальних занять, на яких доцільно застосовувати той чи інший
прийом сторітеллінгу. Пропоновані матеріали й ресурси стануть педагогам у
нагоді як на дистанційній формі навчання, так і в аудиторіях.
Вчитись ніколи не пізно: практичні інструменти сертифікатної
програми http://obrii.org.ua/news/599
15 листопада 2021 року на базі Таврійського державного
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного під керівництвом
Голови Правління Громадської організації "Інноваційні обрії України",
д.філ.н., професора ТЕТЯНИ ШАРОВОЇ для слухачів сертифікатної освітньої
програми «Вербалізація і візуалізація в науці та освіті» було проведено
семінар на тему: «Візуалізація даних в сучасному просторі».

Під час презентації Т.Шарова акцентувала увагу на особливостях
візуалізації даних у сучасному просторі. Було наголошено на тому, що
інформація, яка представлена за допомогою графічних об’єктів значно краще
сприймається та запам’ятовується, оскільки йде зорове сприйняття та
візуальне переосмислення.
Розвиток критичного мислення та інфомедійна грамотність
http://obrii.org.ua/news/602
На сьогодні особиста та суспільна думка більшою мірою формується
через ЗМІ та мережу Інтернет. Тому критичне мислення, здатність розпізнати
фейкову інформацію та знайти корисну вважаються важливими
компетентностями сучасної людини. Саме інфомедійній грамотності було
присвячено тренінг заступника голови Правління громадської організації
"Інноваційні обрії України" СЕРГІЯ ШАРОВА на тему «Інфомедійна
грамотність та розвиток критичного мислення: візуальне сприйняття».
Захід було проведено у рамках освітньої сертифікатної програми
«Вербалізація і візуалізація в науці та освіті», який проходив з 15 по 22
листопада 2021 року. На тренінгу учасники долучилися до інтерактивного
опитування на тему «Що для вам означає медіаграмотність?», «Що для вас
означає медіаосвіта», дізналися про сутність медіаграмотності та значення
медіаосвіти.
«Вербалізація і візуалізація в науці та освіті»: підвищення
кваліфікації http://obrii.org.ua/news/603
Відповідно до наказу №2047-К від 05 листопада 2021 р. виконуючого
обов’язки ректора Таврійського держаного агротехнологічного університету
імені Дмитра Моторного Олександра Ломейка в університеті з 15 листопада
по 22 листопада 2021 року було проведено тренінги сертифікатної освітньої
програми «Вербалізація і візуалізація в науці та освіті» (розробники
програми: ТЕТЯНА ШАРОВА – професор, доктор філологічних наук, АЛІНА
ЗЕМЛЯНСЬКА – доцент, кандидат філологічних наук, СЕРГІЙ ШАРОВ –
доцент, кандидат педагогічних наук). Члени ГО "Інноваційні обрії України"
подібні програми пропонують для вчителів закладів загальної середньої
освіти, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти,
педагогічних працівників дошкільних закладів освіти з метою підвищення
кваліфікації.
15 листопада 2021 року під керівництвом д.філ.н., професора Тетяни
Шарової для слухачів сертифікатної освітньої програми «Вербалізація і
візуалізація в науці та освіті» було проведено семінар на
тему: «Візуалізація даних в сучасному просторі».
Під час презентації Т.Шарова акцентувала увагу на особливостях
візуалізації даних у сучасному просторі. Було наголошено на тому, що
інформація, яка представлена за допомогою графічних об’єктів значно краще
сприймається та запам’ятовується, оскільки йде зорове сприйняття та
візуальне переосмислення.

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції у м.
Умань http://obrii.org.ua/news/605
24-25 листопада 2021 року член ГО «Інноваційні обрії України»,
завідувач кафедри комп’ютерних наук ТДАТУ імені Дмитра
Моторного СЕРГІЙ ШАРОВ взяв участь у Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Сучасні фізичні знання як основа інтеграції змісту
шкільної природничої освіти». Конференція відбулася на базі Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини в онлайн
форматі з використанням Google Meet.
Участь у вебінарі «Публікація статей у хижацьких виданнях:
наслідки для дослідників та університетів» http://obrii.org.ua/news/606
30.11.2021 року член ГО «Інноваційні обрії України», завідувач кафедри
комп’ютерних наук ТДАТУ СЕРГІЙ ШАРОВ взяв участь у вебінарі
«Публікація статей у хижацьких виданнях: наслідки для дослідників та
університетів». Захід був проведений у межах реалізації проєкту «Ініціатива
академічної доброчесності та якості освіти» (Academic IQ). Мова заходу –
англійська.
Участь у тренінгу «Успішна онлайн подія від А до Я»
http://obrii.org.ua/news/609
Член громадської організації «Інноваційні обрії України» СЕРГІЙ
ШАРОВ долучився до вебінару «Успішна онлайн подія від А до Я». Захід був
проведений за підтримки проєкту USAID. Спікерами заходу були Роман
Гринишин (деректор event-агенства Travelite Mice & Travel), Володимир
Терновський (менеджер з розвитку трудових ресурсів в Проєкт
USAID), Ольга Мілінчук та Юлія Центелевич (HR-директорка компанії
Агросем), які на професійному рівні представили ідею та зміст онлайн
заходу.
Тренінг за сертифікатною освітньою програмою «Вербалізація і
візуалізація в науці та освіті» http://obrii.org.ua/news/610
На базі Таврійського державного агротехнологічного університету імені
Дмитра Моторного з 09 грудня по 15 грудня 2021 р. членами ГО "Інноваційні
обрії України" було організовано та проведено тренінги за сертифікатною
освітньою програмою "Вербалізація і візуалізація в освіті та науці".
Кількість навчальних годин сертифікатної освітньої програми – 30 годин
(1 кредит), із них 10 годин аудиторні навчання (віртуальна кімната ZOOM).
На тренінги за програмою було зараховано 20 слухачів.
Заняття за сертифікатною освітньою програмою «Вербалізація і
візуалізація в науці та освіті» здійснювались відповідно до графіку, який
узгоджений в університеті на різних рівнях:
1.
13.12.2021 16.00-16.40 – семінар проф. Т.ШАРОВОЇ;
2.
14.12.2021 14.00-14.40 – семінар-тренінг доц. А.ЗЕМЛЯНСЬКОЇ;

3.

15.12.2021 14.00-14.40 – презентація доц. С.ШАРОВА.

Медіаграмотність та медіаосвіта – ключові поняття ХХІ століття
http://obrii.org.ua/news/611
15 грудня 2021 року в Таврійському державному агротехнологічному
університеті імені Дмитра Моторного в межах надання платних послуг за
сертифікатною освітньою програмою «Вербалізаці і візуалізація в науці та
освіті» відбувся семінар, який провів член ГО "Інноваційні обрії
України" СЕРГІЙ ШАРОВ.
Заступник голови правління ГО "Інноваційні обрії України" к.пед.н.,
доцент Сергій Шаров представив слухачам інформацію про інфомедійну
грамотність, акцентувавши увагу на медіаграмотності та медіаосвіті. Тема
семінару «Інфомедійна грамотність та розвиток критичного мислення:
візуальне сприйняття» викликала у слухачів програми жваве обговорення,
адже у цьому аспекті наша країна останнім часом перебуває на активних
позиціях. Лектор під час семінару надавав слухачам слушні поради, наводив
приклади із життя, а такою презентував яскраві фейки та помилки в ЗМІ.
Особливо вдалою була практична робота і режимі онлайн, коли здобувачам
треба було побудувати хмаринки слів, правильно підібравши до наданих
лектором, термінів та понять.
Технології сторітеллінгу та інтерактивні методи візуалізації історій
http://obrii.org.ua/news/612
14 грудня 2021 р. у рамках сертифікатної освітньої програми
«Вербалізація і візуалізація в освіті та науці» член ГО "Інноваційні обрії
України" АЛІНА ЗЕМЛЯНСЬКА провела тренінг «Технології сторітеллінгу та
інтерактивні методи візуалізації історій». Цього разу учасниками стали
вчителі закладів середньої та професійної освіти гуманітарного профілю,
зокрема філологічних дисциплін, а також педагоги закладів дошкільної
освіти.
Любити, плекати, бегти... ІІ етап ХІІ Міжнародного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
http://obrii.org.ua/news/613
15 грудня 2021 року Головою Правління ГО "Інноваційні обрії України"
ТЕТЯНОЮ ШАРОВОЮ за підтримки Адміністрації Таврійського
державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного було
організовано та проведено ІІ етап ХІІ Міжнародного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка.
Переможці ІІ етапу ХІІ Міжнародного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка http://obrii.org.ua/news/614
18 грудня 2021 року стали відомі імена ІІ етапу ХІІ Міжнародного
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Ними

стали Резніченко Артур та Коротиш Аріана (науковий керівник д.філол.н.,
професор ТЕТЯНА ШАРОВА)
Заступника голови Правління ГО «Інноваційні обрії України»
обрано
експертом
Національного
агентства
кваліфікацій
http://obrii.org.ua/news/615
Рішенням Національного агентства кваліфікації, протокол №20 (56) від
09.12.2021 заступника
Голови Правління ГО
«Інноваційні обрії
України» СЕРГІЯ ШАРОВА було включено в експерти з акредитації
кваліфікаційних центрів та занесено до Реєстру кваліфікацій.
Нагадаємо, що Голову Правління ГО «Інноваційні обрії України»
ТЕТЯНУ ШАРОВУ у жовтні 2021 року було також обрано до складу
експертів Національного агентства кваліфікацій (протокол №2 засідання
НАК №14 (50) від 26.10.2021 р. (реєстр кваліфікацій).
Урочисте вручення сертифікатів: підвищення кваліфікації освітян
http://obrii.org.ua/news/616
20 грудня 2021 р. у Таврійському державному агротехнологічному
університеті імені Дмитра Моторного відбулося урочисте вручення
сертифікатів здобувачам сертифікатної освітньої програми «Вербалізація і
візуалізація в освіті та науці», розробниками та тренерами якої є члени ГО
«Інноваційні обрії України».
Голова Правління ГО «Інноваційні обрії України» ТЕТЯНА
ШАРОВА повідомила присутнім, що за 2021-2022 н.р. слухачами програми
стали більше 60 педагогів закладів дошкільної, загальної, професійної та
вищої освіти з різних куточків України: Запорізької, Харківської,
Херсонської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської, Чернігівської,
Львівської областей.
За час навчання учасники програми пройшли тренінги «Візуалізація
даних в сучасному просторі» (тренерка ТЕТЯНА ШАРОВА), «Інфомедійна
грамотність та розвиток критичного мислення: візуальне сприйняття»
(тренер СЕРГІЙ ШАРОВ) і «Технології сторітеллінгу та інтерактивні методи
візуалізації історій» (тренерка АЛІНА ЗЕМЛЯНСЬКА). Контроль результатів
навчання проводився у формі виконання здобувачами проблемних, творчих і
тестових завдань.
Додатково представники Громадської організації долучались до інших
освітніх та наукових заходів, що дозволило їм покращити роботу в
Організації та підвищити власну кваліфікацію. Подібні заходи досить
згуртували членів ГО та надали їм сили на подальші звершення.
У 2022 році плануємо більшу кількість заходів та долучення активних
громадян до роботи Організації з метою популяризації художнього слова та
представлення наукових досягнень. Знаємо, що тільки спільними зусиллями
ми можемо активно працювати на ниві освіти та науки. Плануємо на

майбутнє долучатись до різноманітних заходів, що стосуються освіти і науки,
а також працювати над грантовими заявками з метою долучення більшої
кількості слухачів.

