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У статті обґрунтовано створення та розвиток науково-освітніх кластерів на основі соціального 
партнерства між навчальними закладами, студентами, роботодавцями та громадськістю. Наведено ви-
значення терміна «науково-освітній кластер» та погляди вчених. Розглянуто структуру найбільш відо-
мого у світі Массачусетського науково-освітнього кластера США. Визначено основні принципи розвитку 
науково-освітнього кластера та переваги створення цих кластерів для всіх сторін партнерства.
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В статье обоснованы создание и развитие научно-образовательных кластеров на основе социального 
партнерства между учебными заведениями, студентами, работодателями и общественностью. Приве-
дены определения термина «научно-образовательный кластер» и взгляды ученых. Рассмотрена струк-
тура наиболее известного в мире Массачусетского научно-образовательного кластера США. Опреде-
лены основные принципы развития научно-образовательного кластера и преимущества создания этих 
кластеров для всех сторон партнерства.
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The article contains the creation and development of educational clusters based on social partnership between 
educational institutions, students, employers and the publi,c. This author grounds the definition of educational clus-
ter and the deals with modern views of scientists. The structure of the world’s most famous Massachusetts Educa-
tion Cluster of the United States. The basic principles of an educational cluster and the advantages of the creation 
of these clusters for all parties of the partnership are defined.
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Постановка проблеми. сучасна економіка, 
розвиток якої останнім часом відбувається 
інноваційним шляхом, висуває високі вимоги 
до рівня кваліфікації і компетентності кожного 
працівника. світова практика довела, що ство-
рення науково-освітніх кластерів дає змогу 
організувати безперервну і багаторівневу про-
фесійну освіту; сприяти вдосконаленню мате-
ріально-технічної бази освітніх закладів; віді-
брати і структурувати зміст педагогічної освіти з 
урахуванням інтересів усіх суб’єктів освітнього 
кластера; стимулювати професійне зростання 
викладацького складу освітніх установ.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. теоретичні основи формування кластерів 
заклали у своїх працях М. Портер, е. лимер, 
в. Фельдман та інші вчені. аналіз практик форму-
вання кластерів здійснено у працях вітчизняних 
і зарубіжних науковців, серед яких слід відзна-

чити роботи Ю. бажала, і. брижань, н. волкова, 
Ю. іванова, в. лизунова, с. Метелева, о. край-
ника, Д. крисанова, с. соколенка, о. тищенка, 
л. Федулової. Проте в сучасній вітчизняній нау-
ковій літературі проблематика кластеризації у 
системі освіти досліджена недостатньо.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження засад 
формування та функціонування науково-освіт-
ніх кластерів на принципах соціального парт-
нерства між навчальними закладами, студен-
тами, роботодавцями та громадськістю.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. у світовій практиці поняття науко-
освітнього кластера та його формування не 
є новим. наприклад, у Франції виокремлено 
20 науково-освітніх кластерів на національ-
ному рівні. учасниками цих кластерів є освітні, 
наукові установи різних рівнів, які локалізовані 
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на певній території. Порівняно з провідними 
вузами світу, французькі вузи досить маленькі 
та непомітні, тому кластеризація дає змогу 
зробити більш ефективне спільне викорис-
тання наукової, технічної бази, чим приваблює 
іноземних студентів.

найбільш відомим у світі є Массачусетський 
науково-освітній кластер сШа. у штаті Мас-
сачусетс сконцентровані численні коледжі та 
інститути в безпосередній близькості, а ядром 
цього кластера є Гарвардський університет 
та Массачусетський технологічний інститут. 
М. Портер у своїй роботі [10] розглядає Масса-
чусетський науково-освітній кластер і представ-
ляє його концептуальну схему (рис. 1). з рис. 1 
добре видно, що центром кластера є освітній 
процес, а бізнес-активність розглядається як 
фактор підвищення якості освітнього процесу. 
Між учасниками кластера простежується тісна 
взаємодія та співробітництво, тому в наукових 
працях можна зустріти опис Массачусетського 
кластера як галузевого. наукова та освітня 
діяльність вузів фінансується державою та при-
ватними структурами.

освітній кластер, створений на базі універси-
тету упсала, в Швеції, є прикладом поєднання у 
систему освітніх шкіл та закладів всіх рівнів про-
фесійного навчання (включаючи післявузівську та 
додаткову підготовку). кластер успішно виконує 
завдання розвитку освіти та зміцнення зв’язків 
системи професійної освіти з ринком праці.

сьогодні серед науковців немає єдиного 
визначення науково-освітнього кластера. наве-
демо найбільш поширені визначення.

науково-світній кластер, за визначенням 
н. корчагіної, – це сукупність взаємопов’язаних 
закладів професійної освіти, об’єднаних за 
галузевою ознакою і партнерськими відноси-
нами з підприємствами галузі, які локалізовані 
на одній території, а кінцевим продуктом яких є 
освітня послуга [6, с. 78]. ядром цього кластера 
є вищий навчальний заклад (внз) або інша 
освітня установа.

науковий колектив під керівництвом 
с. растворцевої [8] визначає освітній кластер 
як систему навчання, взаємонавчання та інстру-
мент самонавчання в інноваційному ланцюжку 
«освіта – технології – виробництво», яка засно-

Рис. 1. Науково-освітній кластер Массачусетса
Джерело: [10]
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вана переважно на горизонтальних зв’язках все-
редині ланцюжка (побудова цілісної системи бага-
торівневої підготовки фахівців для підприємств 
на основі інтеграції освітньої установи та підпри-
ємств-роботодавців, що забезпечує підвищення 
якості, скорочення термінів підготовки, закрі-
плення випускників на підприємствах, створення 
гнучкої системи підвищення кваліфікації кваліфі-
кованих фахівців підприємствам з урахуванням 
поточних і прогнозних вимог виробництва).

освітній кластер, за визначенням Є.М. черни-
шової, – це мережа постачальників, виробників і 
споживачів освітніх послуг і технологій. а також 
елементів освітньої інфраструктури, діяльність 
яких ґрунтується на позитивних синергетичних 
ефектах освітньої агломерації (мережних техно-
логій, інтеграції знань та умінь, близькості спожи-
вача та виробника освітніх послуг тощо).

таким чином, під науково-освітнім кластером 
розуміємо стійке територіально-галузеве парт-
нерство між установами загальної, професійної 
освіти, науково-дослідними організаціями та 
підприємствами регіону.

на думку Є. Мальцевої, учасниками кластера 
є освітні установи, науково-дослідні організації 
та вищі навчальні заклади, професійні та гро-
мадські організації, виробники і постачальники, 
кредитні організації та банки, інфраструктура, 
органи влади [7].

на думку с. Данилова [4, с. 88], кластерний 
підхід може реалізовуватися на декількох рів-
нях: національному, регіональному, на рівні кон-
кретного освітнього закладу і окремої навчаль-
ної дисципліни. відповідно до цього трактування 
науково-освітній кластер на національному рівні 
буде розглядатися як система освіти загалом. 
тобто освітній кластер – це сукупність освітніх 
установ всіх рівнів освіти в межах даної геогра-
фічної території, підприємств-постачальників 
ресурсів та роботодавців, а також координуючих 
органів та органів влади, діяльність яких спря-
мована на розроблення інноваційного продукту 
і взаємопов’язана із найближчими виробни-
цтвами. за допомогою кластеризації у системі 
освіти на національному рівні можна впрова-
джувати концепції профільного навчання (про-
філь як кластер; профільні школи як кластер), а 
також створення кластера інноваційних (найкра-
щих) шкіл і кластера кращих вчителів. освітня 
кластеризація на регіональному рівні реалізу-
ється в програмах розвитку регіонів. виділяють 
два типи кластерів на рівні освітнього закладу: 
до першого типу належать кластери освітнього 
процесу, які створюються такими суб’єктами, як 
«керівник установи – керівники за функціями», 
«керівники структурних підрозділів – педагоги», 
«педагоги – учні»; до другого типу відносять 
кластери локального партнерства освітньої 
установи з іншими організаціями [5, с. 65]. цей 
кластерний підхід передбачає систему горизон-
тальних та вертикальних зв’язків, соціального 
партнерства, в якій освітні установи включені як 

необхідний елемент. отже, на основі зазначе-
ного вище освітній кластер можна розглядати як 
систему, що реалізує освітню, науково-дослідну, 
організаційно-педагогічну діяльність високого 
рівня. відповідно до завдань, які вирішує клас-
тер, будуть змінюватись його структура та орга-
нізація вхідних у нього елементів. складність 
завдання передбачає формування системи 
організацій та установ, взаємопов’язаних по 
вертикалі (рівень освіти: дошкільна, загальна, 
професійна) і по горизонталі (заклади освіти, 
науки, культури тощо). така інтеграція розгля-
дається як фокусна. Проте ці кластерні мережі 
не можемо називати освітніми кластерами. Ми 
підтримуємо думку о. балалієвої і вважаємо, 
що більш доречно їх називати кластерами, які 
функціонують в системі освіти, що є сукупністю 
її властивостей, та відповідають за ефектив-
ність і якість вирішення певного кола завдань на 
конкретному етапі діяльності суб’єктів [2, с. 70].

науково-освітні кластери сприяють безпе-
рервному формуванню кваліфікацій студентів 
на базі установ, «занурюючи» їх у сферу май-
бутньої професійної діяльності та даючи змогу 
вивчати, оперативно апробувати досягнення 
науки, оновлювати і узагальнювати організа-
цію професійної підготовки. тобто формування 
кластера передбачає підвищення кваліфікації 
фахівців за рахунок ефективного планування 
та перерозподілу навчального навантаження 
викладачів, використання навчальної та лабо-
раторної освіти, навчальних аудиторій, про-
грамного забезпечення, ефективного викорис-
тання навчальних площ в освітньому процесі, 
створення єдиної бази нормативно-правового, 
науково-методичного забезпечення для спіль-
ного користування в освітньому процесі. нау-
ково-освітні кластери дають можливість учням 
більш ефективно використовувати в роботі свої 
інтелектуальні, матеріальні та інформаційні 
ресурси, встановити тісні зв’язки з некомерцій-
ними організаціями та підприємствами, вико-
ристовувати свої напрацювання та досвід, набу-
тий раніше. все це має позитивний вплив на 
відтворення освітнього потенціалу економічно 
активного населення регіону та забезпечить їх 
більшу конкурентоспроможність. Формування 
освітнього потенціалу населення на основі клас-
терного навчання є інноваційним напрямом у 
професійній підготовці, його успішна реалізація 
неможлива без організації специфічних умов. 
на основі кластера створюється єдина система 
розвитку, підготовки, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації кадрів за стандартизованими 
освітніми програмами різних рівнів, з’являється 
сучасна лабораторна і експериментальна база, 
забезпечуються умови, що сприяють залученню 
додаткових ресурсів з позабюджетних джерел 
для освіти, починають активніше розвиватися 
міжнародні зв’язки.

Перевагою науково-освітнього кластера є 
якість, безперервність, наступність, доступ-
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ність, конкурентоспроможність освіти. органі-
зація партнерства в рамках наукового кластера 
дає можливість: організувати безперервну і 
багаторівневу професійну освіту; сприяти вдо-
сконаленню матеріально-технічної бази освіт-
ніх закладів; відібрати і структурувати зміст 
педагогічної освіти з урахуванням інтересів усіх 
суб’єктів освітнього кластера; стимулювати про-
фесійне зростання викладацького складу освіт-
ніх установ.

Підприємства-партнери відіграють важливу 
роль у формуванні науково-освітнього клас-
тера. Передбачається, що підприємства будуть 
формувати заявки для включення в держза-
мовлення на підготовку робітників і фахівців. 
базові підприємства можуть допомогти освітнім 
установам у підготовці та оснащенні лаборато-
рій і кабінетів за профілями заявлених профе-
сій, а також створювати тимчасові робочі місця 
для учнів установ профосвіти в період канікул 
і у вільний від навчання час, на час практики. 
у кластерах базові підприємства гарантують 
працевлаштування випускників за заявленою 
професією і кваліфікацією.

взаємодія освітніх установ і промислових 
організацій змушує переосмислити багато зако-
номірностей і принципи розвитку науково-освіт-
нього кластера в умовах інтеграції освіти, науки 
і виробництва.

вчені [9] визначають такі закономірності роз-
витку науково-освітнього кластера в умовах інте-
грації освіти, науки і виробництва: 1) ефективність 
розвитку науково-освітнього кластера досяга-
ється за умови готовності суб’єктів інтеграцій-
ної системи «наука – освіта – виробництво» до 
формування продуктивних стратегічних відно-
син, підкріплених нормативно-правовою базою; 
2) продуктивність науково-освітнього кластера 
підвищується за умови чіткої цільової орієнтації 
на кінцевий значимий продукт, що має однакову 
цінність для всіх зацікавлених сторін інтеграційної 
системи «освіта – наука – виробництво».

особливість моделі науково-освітнього клас-
тера як форми соціального партнерства можна 

відзначити наявність незаперечних переваг. 
Для роботодавців це такі переваги, як усві-
домлення того, що інвестування в професійну 
підготовку випускників – запорука отримання 
якісних фахівців; для освітньої установи – 
усвідомлення того, що якісна і гнучка система 
навчально-виховного процесу дає змогу випус-
кати кваліфікованих фахівців, затребуваних на 
ринку праці; для науки – усвідомлення того, що 
вона має можливість за невеликий період часу 
впроваджувати інноваційні технології не тільки 
на виробництво, але й у навчальний процес, 
скорочуючи період адаптації фахівців на вироб-
ництві та здійснюючи випередження навчання.

спільна координація роботодавцем і освіт-
ньою установою менеджменту якості підго-
товки фахівців дає змогу не тільки погоджувати 
і акцентувати актуальні проблеми взаємодії 
партнерів, але й істотно впливати на вибудову-
вання і складання стійкої кластерної політики в 
професійній освіті регіону.

на рис. 2 зображено основні принципи роз-
витку науково-освітнього кластера, розглянемо 
кожен принцип більш детально.

Принцип кластерності, реалізація якого 
передбачає об’єднання зусиль закладів про-
фесійної освіти та підприємств, що є безпо-
середніми замовниками освітніх послуг даних 
освітніх установ.

Принцип системності передбачає сукупність 
дій суб’єктів науково-освітнього кластера на 
основі їх цілісності, системності та узгодженості, 
спрямованих на досягнення єдиної мети. цей 
принцип актуалізує інтеграцію освітніх інститутів 
в єдину систему, пов’язану відносинами підго-
товки конкурентоздатних і затребуваних фахів-
ців, та визначає бажаний напрям розвитку освіт-
ньої системи, а саме її інтеграцію та узгодження 
стандартів, що пов’язують виходи одних освітніх 
інститутів (більш нижчого порядку, наприклад, 
шкіл) з іншими (більш вищого порядку, напри-
клад, коледжами та університетами).

Принцип готовності до співпраці перед-
бачає готовність суб’єктів науково-освітнього 

Рис. 2. Основні принципи розвитку науково-освітнього кластера
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кластера до формування ефективних страте-
гічних відносин, заснованих на угоді про дер-
жавно-корпоративне партнерство в галузі під-
готовки кваліфікованих кадрів, підкріпленого 
нормативно-правовою базою, що повинно бути 
націлене на кінцевий продукт, що представляє 
однакову цінність для всіх зацікавлених сторін 
інтеграційної системи «наука – освіта – вироб-
ництво». Принцип полягає в готовності навчаль-
них закладів і підприємств до «випуску сукуп-
ного інноваційного продукту» – випускника 
навчального закладу якісно нового типу, який 
відповідає вимогам сучасного ринкового і нау-
коємного виробництва. все це передбачає 
ефективне використання внутрішніх і зовнішніх 
ресурсів: кадрового, науково-інформаційного 
потенціалу вузів і підприємств, фінансування, 
інфраструктури, освітніх технологій, технічних 
засобів навчання, навчальних майстерень та 
іншого обладнання.

Принцип координації передбачає узгодже-
ність дій інтеграційної системи «освіта – наука – 
виробництво» для правильного використання її 
ресурсів, необхідних для створення продукту – 
випускника, який відповідає вимогам сучасного 
ринкового наукоємного виробництва.

важливою ознакою науково-освітнього клас-
тера є те, що він функціонує набагато ефек-
тивніше, якщо дії його суб’єктів скоординовані 
(узгоджені), що робить його зусилля більш про-
дуктивними.

Принцип сумісності передбачає облік спе-
цифічних особливостей, профілів вузів, що 
пов’язують елементи науково-освітнього клас-
тера з метою оптимізації процесу підготовки 
сучасного фахівця.

цей принцип передбачає встановлення 
зв’язків вузів з профільними підприємствами, 
науково-дослідними інститутами з питань ство-
рення спільних освітніх програм і систем кор-
поративного навчання, організацію їх безпосе-
редньої участі у навчальному процесі, контроль 
якості освіти та рівня знань студентів.

Принцип симбіозу спрямований на вивчення 
і стимулювання взаємозв’язків між суб’єктами 
науково-освітнього кластера з метою об’єднання 
їх в цілісну єдність елементів системи.

саморегуляція нової системи, її саморозвиток 
залежать від функціонування елементів, кожен 
з яких розглядається як ланка цілісної системи, 
спрямована на вирішення різних частин загаль-
ної задачі даної системи. кожен елемент інтегра-
тивної системи може зберігати певний ступінь 
своєї свободи, але водночас має бути спрямова-
ний на стимулювання діяльності цілісної системи 
«наука – освіта – виробництво».

Принцип колегіальності означає колективну 
відповідальність зацікавлених сторін за при-
йняті рішення для уникнення можливих кон-
фліктних ситуацій.

інтеграційна система «наука – освіта – вироб-
ництво» створюється колективами людей, які 

несуть відповідальність за створені ними ново-
введення і передбачають етап групової роботи.

Принцип корпоративності спрямований на 
ефективну взаємодію суб’єктів науково-освіт-
нього кластера, де взаємодія носить опосеред-
кований характер консолідації їх інтересів.

Принцип інноваційності та реінноваціон-
ності передбачає постійне оновлення інтегра-
ційної системи відповідно до досягнень науки, 
техніки і технологій та визначення факту, що 
будь-яка система, саморозвиваючись і досяга-
ючи свого досконалого рівня в певний період 
часу, руйнується через свою неспроможність, 
створюючи на основі цього нову систему з 
іншими вимогами і, відповідно, іншим наповне-
нням її змісту.

ефективність науково-освітнього кластера 
залежить від скоординованих зв’язків основних 
суб’єктів інтеграційної системи «освіта – наука – 
виробництво». сукупність цих суб’єктів сприяє 
постійному контакту освітніх установ з ринком 
праці з метою відстеження його вимог і змін, що 
відбуваються; обліку вимог промисловості під 
час розроблення навчальних планів, постійного 
оновлення знань і навичок фахівців внаслідок їх 
старіння; професіоналізації освіти; періодичним 
дослідженням професійної кар’єри випускників; 
використанню результатів для оцінки і коригу-
вання програм; розвитку партнерських зв’язків 
освіти, науки і виробництва.

Перевагою створення науково-освітніх клас-
терів є факт підвищення привабливості освітніх 
установ для випускників шкіл, що виявляється 
в гарантії якості професійної підготовки з боку 
учнів, працевлаштування випускників, можли-
вості отримання декількох робочих професій 
одним працівником, а також дасть змогу розши-
рити доступ до різних видів економічної діяль-
ності для кожного. водночас зменшуються тер-
мін отримання професійної освіти, знижуються 
фінансові витрати населення на навчання, 
підвищуються можливості працевлаштування 
випускників саме за фахом.

навчальні заклади в регіонах україни най-
частіше є розрізненими організаціями, які не 
об’єднані інтеграційними зв’язками. одиничні 
спільні проекти науково-освітніх організацій не 
можна назвати стратегією розвитку професійної 
освіти і навчання.

Прикладом науково-освітнього кластера в 
україні можна назвати створений на базі наці-
онального університету «львівська політех-
ніка», західного наукового центру нан україни 
та Міністерства освіти і науки україни науково-
навчальний комплекс «Школа – коледж – уні-
верситет – Підприємство» згідно з наказом 
Міністерства освіти і науки україни від 26 травня 
2010 р. № 489 відповідно до закону україни «Про 
освіту». основні завдання кластера – здійснення 
навчально-виховної роботи та формування і 
реалізація змісту освіти у системі ступеневої 
підготовки фахівців. До складу увійшли націо-
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нальний університет «львівська політехніка», 
тзов «софтсерв», тзов «елекс», львівська 
філія комерційного банку «Форум», страхова 
компанія «Дністер», середні школи м. львова 
№ 13, № 27, № 29, № 32, № 49, № 70, № 96, 
школа-гімназія «сихівська», новороздільська 
гімназія, самбірська середня школа № 4, стрий-
ські середні школи № 1, № 6, Дрогобицька школа 
№ 17, бориславська школа № 1 [3].

цілями діяльності цього об’єднання є випро-
бування нових концепцій освіти і виховання 
відповідно до вимог болонського процесу 
та впровадження нових методів підвищення 
результативності й оптимізації державних 
стандартів освіти; впровадження інноваційної 
освітньої моделі; розроблення і використання 
наскрізних планів на всі роки навчання, щоб не 
допустити дублювання навчальних дисциплін та 
дати студентам змогу без будь-яких перешкод 
переходити на наступний ступінь навчання з 
можливим подальшим працевлаштуванням.

Передбачено дослідження зміни психологіч-
ної структури особистості, яка набуває двох ста-
тусів – учня та студента: підвищення особистої 
відповідальності молоді; збільшення зацікав-
леності у здобуванні професійних знань; усві-
домлення перспективи раннього досягнення 
економічної незалежності; формування захисту 
від антисоціальних орієнтацій; підвищення соці-
альної адаптації особистості.

найважливіші завдання діяльності кластера 
такі: координація спільної діяльності його учас-
ників; профорієнтаційна робота; створення сис-
теми заходів щодо питань відбору, навчання і 
виховання талановитої та обдарованої молоді; 
підвищення кваліфікації викладачів навчаль-
них закладів; розроблення робочих навчальних 
планів і програм дисциплін для всіх ступенів під-
готовки фахівців; заходи щодо підтримки науко-
вих досліджень молодих учених та обдарованих 
студентів; використання підприємств, організа-
ції та установ, що є учасниками кластера, як 
бази практичної підготовки студентів.

така форма навчання дає можливість учням 
вже з 10 класу долучитися до університетської 
освіти. одержавши диплом молодшого спе-
ціаліста, учень може працевлаштуватись за 
одержаною спеціальністю; працевлаштуватись 
та продовжити навчання заочно; продовжити 
навчання та одержати диплом бакалавра, а 
потім диплом спеціаліста чи магістра.

в університеті налагоджено партнерські 
зв’язки з підприємствами (установами, орга-
нізаціями) і практикується укладання угод про 
співпрацю, партнерство і ділове співробітни-
цтво. зокрема, у 2011 р. національний універси-
тет «львівська політехніка», Державний центр 
зайнятості, асоціація «інформаційні технології 
україни», львівська обласна державна адмі-
ністрація, львівська міська рада, львівський 
кластер іт-послуг та бізнес-послуг та львів-
ський національний університет імені івана 

Франка підписали меморандум щодо розвитку 
партнерських відносин та поглиблення співп-
раці. у 2013 р. з потенційними роботодавцями 
укладено 41 угоду про співпрацю, партнерство і 
ділове співробітництво і 2 129 тристоронніх угод 
зі студентами першого курсу фахового рівня під-
готовки, які передбачають проходження прак-
тики та працевлаштування випускників. крім 
того, для організації виробничої практики укла-
дено понад 2 500 угод щодо практики студен-
тів з підприємствами україни з використанням 
інформаційної електронної системи «випус-
кник – працевлаштування».

не менш цікавим є досвід співпраці освіт-
ніх, наукових установ з профільними органі-
заціями. так, на базі одеського національного 
медичного університету був створений перший 
на території україни науковий парк, в який вхо-
дять клініки та навчально-інноваційний центр 
практичної підготовки лікаря. науковий парк 
об’єднав науку, практичну медицину, іннова-
ційні технології і комерційні ініціативи з метою 
модернізації системи підготовки лікарів в укра-
їні. науково-лікувальні підрозділи університету 
включають власні дві стоматологічні клініки та 
багатопрофільну університетську клініку, нДі 
молекулярно-генетичної та клітинної медицини, 
нДі клінічної біофізики, лікувально-діагностичні 
центри (кардіоревматології, мікрохірургії ока, 
остеосинтезу, ендоскопічної і лазерної хірургії, 
дитячої кардіології, токсикології).

в навчанні використовуються методики 
моделювання різного рівня складності, гібридна 
симуляція, «стандартизований пацієнт» тощо. 
центр координує свою роботу з провідними 
у світі центрами симуляційних технологій 
навчання і претендує на статус базового для 
підвищення навичок, кваліфікації та перепідго-
товки лікарів з усіх регіонів україни.

основними завданнями діяльності наукового 
парку визначають підвищення якості підготовки 
фахівців на основі інноваційних організацій-
них форм, методів навчання та контролю; нау-
ково-методичний супровід системи навчання 
та оцінки компетентності різних категорій 
медичних та немедичних працівників; науково-
дослідницьку діяльність у сфері симуляційного 
навчання; апробацію та розробку інноваційних 
технологій в галузі медичної освіти.

за медичною допомогою в університетську 
клініку звертаються до 180 тисяч осіб на рік, 
близько 6 тисяч на рік проходять лікування в 
стаціонарі, проводиться 2,5 тисячі на рік опера-
тивних втручань підвищеної складності. у клі-
ніці працюють 447 співробітників.

Державний вищий навчальний заклад «уні-
верситет менеджменту освіти» наПн україни 
започаткував проект «віртуальна лабораторія 
«науково-освітній кластер уМо»« на основі 
аналізу наукових джерел, в яких віртуальна 
лабораторія розглядається як програмно-апа-
ратний комплекс, який дає змогу проводити 
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досліди без безпосереднього контакту з реаль-
ною установкою або за повної її відсутності. 
віртуальна лабораторія виступає як розділ пор-
талу (сайту), який пропонує комплекс засобів 
(інструментальних, програмних, інформаційних 
тощо) для вирішення широкого кола завдань 
фахівців у певній галузі. відповідно до Поло-
ження про електронні освітні ресурси, затвер-
дженого Міністерством освіти, науки, молоді 
та спорту україни від 1 жовтня 2012 р. № 1060, 
віртуальну лабораторію можна вважати інтегро-
ваним утворенням, яке увібрало декілька видів 
електронних освітніх ресурсів, а саме інформа-
ційну систему, депозитарій електронних ресур-
сів, електронні методичні матеріали, електро-
нний лабораторний практикум, електронний 
словник, електронні дидактичні демонстраційні 
матеріали, електронний документ.

загалом у сучасних умовах все частіше 
використовують віртуальну форму організації 
взаємодії спілкування колективу дослідників. 
15 січня 2015 р. на засіданні науково-мето-
дичної ради Двнз «університет менеджменту 
освіти» наПн україни розглянуто питання про 
започаткування проекту «віртуальна лаборато-
рія «науково-освітній кластер уМо»«, ідею та 
організацію якого ініціював науково-методичний 
центр Двнз «університет менеджменту освіти» 
наПн україни (науковий консультант проекту – 
Є. чернишова, перший проректор – проректор 
з наукової та науково-методичної роботи Двнз 

«університет менеджменту освіти», доктор 
педагогічних наук, професор).

Мета цього проекту – формування науково-
освітнього кластера шляхом залучення колекти-
вів керівних, науково-педагогічних і педагогічних 
працівників навчальних закладів різних рівнів та 
науково-методичних установ до науково-дослід-
ної роботи у форматі віртуальної лабораторії, 
розроблення та упровадження концептуаль-
ної моделі взаємодії закладів післядипломної 
педагогічної освіти та інших суб’єктів освітньої, 
наукової та виробничої сфер в умовах науково-
освітнього кластера, що сприятиме створенню 
необхідних передумов для підготовки законо-
давчої бази про кластерні механізми взаємодії 
суб’єктів освітньої, наукової та виробничої сфери 
з надання та споживання освітніх послуг в умо-
вах конкурентного середовища та його викликів.

Висновки. створення науково-освітнього 
кластера забезпечує стійкі зв’язки між інсти-
тутами системи освіти різних рівнів та іншими 
учасниками кластера, що дає змогу налагодити 
інформаційні зв’язки між членами кластера (для 
впровадження і поширення інноваційних техно-
логій в освітньому середовищі); створити сис-
тему доступної неперервної освіти, (яка дасть 
змогу покращити якість підготовки фахівців, 
забезпечить їх мобільність, підвищить можли-
вість працевлаштування випускників саме за 
фахом); знизити фінансові витрати населення 
на навчання.
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