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I РОЗДІЛ 

 

ДО 125-РІЧЧЯ НТУ «ХПІ» 

 

 

УДК 378 

В.М. Лабскир, А.И. Любиев, А.В. Юшко, 

м. Харків, Україна 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

НТУ «ХПИ» В 1999 - 2010 ГОДАХ 

 

 НАКОПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В 1950- 1990-ТЫХ ГОДАХ 

Физические упражнения, занятия разнообразными видами спорта,  

(туристские походы альпинистские восхождения, плавание, гимнастика, 

волейбол, тяжелая атлетика и др.), участие и победы в соревнованиях всегда 

были популярны среди студентов и преподавателей. 

В предыдущие десятилетия накапливался потенциал материально-

технической базы спорта и физического воспитания, формировались 

педагогические спортивные школы по видам спорта, воспитывались и 

поддерживались традиции здорового образа жизни, культурно-спортивных 

праздников, обновлялись формы проведения соревнований. Такое 

разноплановое накопление рано или поздно должно было дать свой эффект,  

По-видимому, решающую роль  в последующих успехах спорта в НТУ 

«ХПИ» сыграли два процесса: введение в эксплуатацию в 1989 году учебно-

спортивного комплекса («Белый пароход») в молодежном парке города 

Харькова и открытие в 1994 году специальности «Физическое воспитание». 

Третьим фактором усиления роли и места спорта в жизни НТУ «ХПИ» 

стала новая концепция миссии физического воспитания. Эту концепцию 

предложил  в 1999 году ректор университета Товажнянский Л.Л. Концепция 

была успешно внедрена ректоратом, факультетами,  кафедрой физического 

воспитания, профсоюзным комитетом, спортивной общественностью. 

Закономерно проанализировать составные части развития физического 

воспитания и спорта в период с 1999 года по юбилейный 2010 год. 

ПЕРИОД С 1999 ГОДА ПО 2010 ГОД  
В этот период  спорт стал неотъемлемой весомой частью социального 

развития нашего университета.  НТУ «ХПИ» утвердился лидером студенче-

ского спорта Украины, дал путевку в олимпийский и профессиональный 

спорт десяткам высококлассных спортсменов. Эти годы были наиболее ус-

пешными для студенческого спорта в НТУ «ХПИ» за всю историю универси-

тета. Например, в 1999-2010 годах  завоевано более 1000 золотых, серебря-
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ных бронзовых наград на национальных, европейских и мировых спортив-

ных соревнованиях.  НТУ «ХПИ» - победитель пяти подряд Универсиад Ук-

раины в 2001 - 2009 годах. 

МИССИЯ СПОРТА В СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Признание НТУ «ХПИ»одним из ведущих в Украине национальных 

центров физической культуры и спорта обеспечили много факторов: 

Поколения сложившихся педагогических и научных школ физического 

воспитания.  

Многолетние традиции спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы со студентами и сотрудниками.  

Обеспечение условий для подготовки не только наших студентов, но и 

украинских олимпийцев в четырех олимпийских циклах.  

Проведение национальных чемпионатов и международных соревнова-

ний, турниров, матчевых встреч.  

Становление принципиально новой по содержанию специальности 

«Физическое воспитание» на грани спорта, информационных технологий и 

менеджмента.  

Сложившаяся научно-педагогическая школа по здоровому образу жиз-

ни и олимпийскому воспитанию студентов.  

Общепризнанный профессиональный и моральный авторитет заслу-

женного работника физической культуры и спорта Украины, лауреата Госу-

дарственной премии, профессора  Любиева А.И.  

Миссия (сверхзадача) физического воспитания в вузе заключается в 

содействии средствами физической культуры, спорта и рекреации (восста-

новления работоспособности) процессам обучения и формирования личности 

с выраженным индивидуальным стилем здорового образа жизни. 

Важность такой миссии физического воспитания состоит в том, 

что правильные, интересные занятия разгружают психику студентов, 

нормализуют показатели физического развития и физической подготов-

ленности, противодействуют наркотикам и компьютерной зависимости.  

ПРЕПОДАВАНИЕ ФВ И ЗОЖ 

В преподавании физического воспитания студентам всех факуль-

тетов на практике внедрены элементы современной концепции, пара-

дигмы высшего инженерного образования. Центральной фигурой, ос-

новным субъектом учебного процесса является студент. Учебный про-

цесс, деятельность студента и преподавателя ориентированы на учет 

личных и социальных запросов, мотивов, потребностей в вопросах здо-

рового образа жизни, индивидуального стиля, современных форм заня-

тий. 

Физическое воспитание вошло в модельные характеристики выпускни-

ка НТУ «ХПИ». Модель выпускника в социальных условиях получения 
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высшего образования в первые годы XXI века включает разноплановые зада-

чи гармонии физического, профессионального и нравственного совершенст-

вования. Приводим примерный перечень этих задач. 

Образованность в вопросах здоровья, рекреации, общения, питания, 

самоконтроля физического и психического благополучия; 

Внутренняя потребность быть здоровым человеком; 

Наличие индивидуального стиля здорового образа жизни; 

Система ценностей, которая основывается на олимпийской философии 

(жажда личного жизненного достижения, честная борьба в профессиональ-

ной карьере, уважение к коллегам и к преподавателям; 

Знания, умения и навыки организации индивидуальных и коллектив-

ных форм досуга, рекреации, спортивных и подвижных игр (туризм, атле-

тизм, аэробика, психофизические системы, бадминтон, баскетбол, волейбол, 

футбол и др.) 

Знание государственных требований к уровню физической подготов-

ленности специалиста; 

Индивидуально обоснованный уровень развития отдельных физиче-

ских и психофизических качеств (быстроты, силы, выносливости, гибкости, 

координации движений, показателей внимания, памяти, воли и др.); 

Спортивно-технические достижения в конкретном виде спорта. 

Внедряются современные направления и методики физического воспи-

тания и новые виды спорта. Это, например, атлетизм, тренажеры для юношей 

и девушек в нескольких специализированных залах, классическая аэробика, 

степ-аэробика для студенток. НТУ «ХПИ» является родоначальником армс-

порта в Украине. Развиваются у нас скалолазание, виды туризма, виды еди-

ноборств, плавание.  

Именно богатство видов спорта для студентов в университете позволя-

ет формировать разнообразие индивидуальных и профессиональных стилей 

здорового образа жизни представителей научно-технической элиты. Причем 

формировать на многие годы вперед. 

Наиболее популярные виды спортивных увлечений студентов и препо-

давателей НТУ «ХПИ»:  армспорт, атлетизм, аэробика, бадминтон, баскет-

бол, бодибилдинг, йога, лыжный спорт, настольный теннис, оздоровитель-

ный бег, пауэрлифтинг, плавание, спортивные единоборства, туризм, тяжелая 

атлетика, футбол и др. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

40-тысячный коллектив политехников имеет достойные условия для 

занятий студентов и преподавателей физической культурой и спортом. В 

первую очередь благодаря современному учебно-спортивному комплексу в 

Молодежном парке Харькова. Одновременно в нем могут заниматься более 

2000 человек от волейбола до бадминтона, от легкой атлетики до плавания.  



ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ 

 

6 

Кроме того, работает спорткомплекс на улице Веснина, созданы условия для 

занятий в спортивно-оздоровительном лагере «Политехник» под городом Чу-

гуев, в спортивном центре «Студенческий» возле города Алушта. 

Материально-техническая база предоставляет тысячам студентов и со-

трудников  ежегодно условия для занятий спортом, отвечающие междуна-

родным нормам и требованиям. Это позволяет университету проводить без 

дополнительных финансовых затрат учебные занятия на всем протяжении 

теоретичес- кого обучения студентов (I-IV курсы). 

Строительство спорткомплекса стало страницей в истории нашего уни-

верситета. Мы твердо убеждены, что создание современной, уникальной по 

многим показателям спортивной базы «потянуло» за собой успешное реше-

ние многих задач физической культуры и спорта в ХПИ. 

ТРЕНЕРЫ, ПЕДАГОГИ 

Достижения в спорте имеют важную основу – труд и творчество трене-

ров. Далеко неполный список педагогов, тренеров, внесших индивидуальный 

вклад в спортивные успехи в НТУ «ХПИ» в 1999 – 2010 годах включает та-

кие фамилии: заслуженные работники физической культуры и спорта Украи-

ны Любиев Альберт и Манжос Николай, заслуженные тренеры Украины: 

Дементьев Сергей (академическая гребля), Кызим Петр (акробатический рок-

н-ролл),  Петренко Владимир (армспорт), Махновский Геннадий (бадмин-

тон), Жданов Ростислав (водное поло), Михайленко Андрей (дзюдо и самбо), 

Ирхин Владимир, Поздняков Владислав (легкая атлетика), Василенко Сергей 

(подводное плавание). 

СПАРТАКИАДЫ НТУ «ХПИ»   

Спартакиады имеют историческое начало – 1949-1950 учебный год. К 

началу 2010 года в Спартакиадах НТУ «ХПИ» ежегодно принимают участие 

более 3500 студентов всех факультетов. В Университете проводились учеб-

но-тренировочные занятия и соревнования в программе ежегодных спартаки-

ад НТУ «ХПИ»  в таких видах спорта: 

Армспорт; 

Бадминтон; 

Баскетбол (мужчины); 

Борьба вольная; 

Борьба греко-римская; 

Борьба дзюдо 

Борьба самбо; 

Волейбол (мужчины); 

Гимнастика художественная; 

Гимнастика спортивная; 

Гиревой спорт; 

Легкая атлетика; 
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Лыжный спорт; 

Пауэрлифтинг; 

Плавание; 

Скалолазание; 

Спортивная аэробика и фитнесс; 

Спортивное ориентирование; 

Теннис; 

Теннис настольный; 

Тяжѐлая атлетика; 

Футбол; 

Шахматы; 

Шашки. 

Популярные виды спортивных увлечений студентов и преподавателей 

меняются год от года. В период 1999-2010 годы наиболее привлекательными 

были: армспорт, атлетизм, аэробика, бадминтон, баскетбол, бодибилдинг, йо-

га, легкая атлетика,  лыжный спорт, настольный теннис, оздоровительный 

бег, пауэрлифтинг, плавание, спортивные единоборства, туризм, тяжелая ат-

летика, футбол и др. 

МАССОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ.  

Традиционными являются более 30 ежегодных соревнований: университе-

та: 

Соревнования по скалолазанию, посвященные Дню физической 

культуры и спорта. 

Соревнования по спортивным танцам «Кубок Силуэта». 

Турнир по самбо памяти МС СССР А.И. Медведева. 

Первенство Харьковской области по акробатическому рок-н-роллу. 

Первенство НТУ «ХПИ» по многим видам спорта. 

Соревнования по легкой атлетике «День первокурсника». 

Открытое первенство НТУ «ХПИ» по армспорту, посвященное Дню 

защитника отчества. 

Кубок памяти М.Ф. Семко по футболу. 

Кубок Харьковской области по рок-н-роллу. 

Детские соревнования по легкой атлетике « Старты надежд». 

Рождественский турнир по акробатическому рок-н-роллу. 

Чемпионат Харьковской области по спортивному бриджу. 

Первенство Харьковской области по легкой атлетике среди ветеранов. 

Открытое Первенство НТУ «ХПИ» по легкой атлетике. 

Первенство по бадминтону среди выпускников НТУ «ХПИ». 

Соревнования по фитнес-аэробике среди ВУЗов г. Харькова 

«Мемориал памяти Т.А. Саблевой». 
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Турнир по акробатическому рок-н-роллу, посвященный Дню защиты 

детей. 

Классификационные соревнования по художественной гимнастике. 

Классификационные соревнования по плаванию. 

Классификационные соревнования по настольному теннису. 

Кубок области по легкой атлетике. 

Чемпионат области по пауэрлифтингу. 

Чемпионат области по каратэ. 

Чемпионат г. Харькова по скалолазанию. 

Командный Чемпионат области по настольному теннису. 

Традиционный легкоатлетический пробег «Бег патрулей». 

Их дополняют также яркие ежегодные спортивно-культурные 

праздники: 

Спортивный праздник,  посвященный подведению итогов прошедшей 

Спартакиады НТУ «ХПИ» и открытию новой Спартакиады НТУ «ХПИ». 

Спартакиады отдельных факультетов. 

День физической культуры и спорта. 

Праздник для 1-го курса «Звезды говорят». 

Новогодний вечер. 

Спортивно-театрализованный праздник «Спорт на всю жизнь». 

Вечер, посвященный защите дипломных работ. 

Спортивный праздник, посвященный подведению итогов очередной 

Спартакиады НТУ «ХПИ» по скалолазанию. 

Праздник баскетбола,  

Праздник туристов 

Праздник бадминтона 

Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей. 

Праздник волейбольного клуба «Прострел» и другие 

ВЫПУСКАЮЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ» 

Получая спортивную травму, закончив свою многолетнюю тренировку, 

некоторые студенты как бы отставали в темпах профессиональной карьеры 

от других сокурсников. Надо было найти форму социальной защиты передо-

вой группы студенчества. Этой организационной формой стало открытие в 

1994 году в НТУ «ХПИ» впервые в странах СНГ специальности «Физическое 

воспитание» с самыми современными и востребованными специализациями 

– «Менеджмент и информационное обеспечение физического воспитания, 

спорта и рекреации». Этот шаг отвечал духу времени. Многие университеты 

Украины и России пошли по нашему пути. 

Кафедра физического воспитания ведет около 40 учебных дисциплин и 

поручений по специальности «Физическое воспитание». Мощный научно-
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технический потенциал НТУ «ХПИ» позволил привлечь к работе на специ-

альности профессоров, доцентов, преподавателей примерно 20 кафедр уни-

верситета. 

Наши выпускники специальности уже заслужили высокие профессио-

нальные оценки в государственных органах, как тренеры, как профессио-

нальные спортсмены в Украине, Франции, Испании, Израиле и других стра-

нах. Они стали социальным лицом нашего университета в спорте. 

Спортсменов готовят более 10 заслуженных тренеров Украины, 10 мас-

теров спорта международного класса, более 40 мастеров спорта. 

 

Список литературы: 1. Социальные технологии высшей школы в XXI 

веке: спорт в жизни студентов и преподавателей НТУ «ХПИ» : методические 

материалы к Совету ректоров Харьковского региона / [Лабскир В.М., Любиев 

А.И., Товажнянский Л.Л. и др. -  Харьков: НТУ «ХПИ», 2002. -18 с. 2. 

Лабскир В.М. Возвращение к олимпийским идеалам: олимпийское и 

спортивно-гуманистическое воспитание молодежи / Лабскир В.М., Любиев 

А.И.- Харьков: ХПИ, 1992. -58 с. 3. Лабскир В.М. Физическая культура и 

спорт в цивилизациях и эпохах: учебное пособие / Лабскир В.М., Любиев 

А.И.,Юшко А.В.; под общ. ред. В.М.Лабскира.- Харьков: НТУ «ХПИ», 2003.- 

130 с. 4. Підходи до формування професійних стилів здоров‘я / Глядя С.О., 

Лабскір В.М., Любієв А.Г., Бубнов В.О.- Матеріали міжн. наук.- практ. конф. 

«Здоровий спосіб життя: Проблеми та досвід».- Дніпропетровськ: Націон. 

гірн. ун-т, 2007. с. 5. Особенности содержания элитного образования в 

физическом воспитании, спорте и рекреации / Лабскир В.М., Любиев А.И.- 

Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної 

еліти: збірник наукових праць / під ред. Л.Л.Товажнянського та О.Г. 

Романовського: У двох частинах. Ч.2.- Харків: НТУ ―ХПІ‖, 2002.- С. 251.

 6. 50 лет кафедре физвоспитания НТУ «ХПИ» /Лабскир В.М., Любиев 

А.И., Юшко А.В.- Слобожанський науково-спортивний вісник.-Харків, 2001. 

№ 5.- С.56. 

 

 

В.М. Лабскир, А.И. Любиев, А.В. Юшко 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

НТУ «ХПИ» В 1999 - 2010 ГОДАХ 

 

Физические упражнения, занятия разнообразными видами спорта участие и 

победы в соревнованиях всегда были популярны среди студентов и 

преподавателей. 

В предыдущие десятилетия накапливался потенциал материально-
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технической базы спорта и физического воспитания, формировались 

педагогические спортивные школы по видам спорта, воспитывались и 

поддерживались традиции здорового образа жизни, культурно-спортивных 

праздников, обновлялись формы проведения соревнований. Одним из 

факторов усиления роли и места спорта в жизни НТУ «ХПИ» стала новая 

концепция миссии физического воспитания.  

В.М. Лабскір, А.І. Любієв,  А.В. Юшко 

 

СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ СПОРТИВНИХ ДОСЯГНЕНЬ НТУ «ХПІ» 

В 1999 - 2010 РОКАХ 

 

Фізичні вправи, заняття різноманітними видами спорту участь і перемоги 

в змаганнях завжди були популярні серед студентів і викладачів.  

 У попередні десятиліття накопичувався потенціал матеріально-технічної 

бази спорту і фізичного виховання, формувалися педагогічні спортивні школи з 

видів спорту, виховувалися і підтримувалися традиції здорового способу життя, 

культурно-спортивних свят, оновлювалися форми проведення змагань. Одним з 

факторів посилення ролі та місця спорту в житті НТУ «ХПІ» стала нова конце-

пція місії фізичного виховання. 

 

V.M. Labskir, A.I.Ljubiev, AV. Ushko 

 

SOCIAL FACTORS OF ACHIEVEMENTS IN SPORT NTU «KhPI» IN 

1999 – 2010 

 

Physical exercises, employment by various kinds of sports participation and 

victories over competitions were always popular among students and teachers. 

 The last decades the potential of material base of sports and physical training 

collected, pedagogical sports schools by kinds of sports were formed, traditions of a 

healthy way of life, cultural-sports holidays were brought up and supported, forms of 

carrying out of competitions were updated. 

To one of factors of strengthening of a role and place of sports in life НТУ 

«ХПИ» became the new concept of mission of physical training. 

 

Стаття надійшла до редакції 05.04.2010 
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ІІ РОЗДІЛ 

 

 

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ 

УДК 378 

       О.Г. Романовський,  

м. Харків, Україна 

 

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ТА САМООСВІТА ЯК ПОКАЗНИКИ 

РІВНЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ 

 

Постановка проблеми. Швидка модернізація освітнього простору та 

активне впровадження інноваційних технологій призводить сьогодні до того, 

що суб‘єкти навчального процесу неадекватно сприймають та використову-

ють отримані знання та інформацію. Створення оптимальної моделі вищої 

освіти, яка забезпечила б підготовку фахівців з високим рівнем загальних і 

професійних знань, умінь і навичок, є провідною тенденцією розвитку цієї 

галузі практично у всьому світі.  Але одночасно не слід забувати і про тради-

ції, що склалися протягом століть. І саме баланс між двома різними вектора-

ми можна створити за допомогою самовдосконалення та самостійного засво-

єння знань.  

У зв‘язку із переорієнтацією та деякими деформаціями у галузі освіти, 

вища освіта повинна навчити усвідомлювати не тільки те, що тобі потрібно і 

навіщо (ціле покладання), але і як це зробити (організація і планування): чи є 

для здійснення даного вибору ресурси — інтелектуальні, інформаційні, фі-

нансові. Додатково студент повинен бути мотивований на розуміння того, що 

він прийшов у вищу освіту саме для того, щоб навчитися культурі вибору і 

стати особистістю.  

Суб‘єкти навчання  відчувають потребу в систематичному підвищенні 

та поглибленні знань, в оволодінні ними останніми досягненнями науки і те-

хніки, в здатності швидко й ефективно засвоювати потік інформації, що пос-

тійно оновлюється, переробляти та творчо застосовувати її в навчально-

пізнавальній, науково-дослідній та професійній діяльності. Одним із основ-

них шляхів вирішення цих завдань є розвиток у студентів прагнення до само-

освіти. 

Однак, аналіз останніх досліджень дозволяє зробити висновок про не-

однозначність в оцінці поняття самоосвіти. Теорія неперервної освіти розг-

лядає самоосвіту як елемент, що наскрізно проходить через різноманітні під-

системи, а також забезпечує ефективність функціонування цих систем на різ-

номанітних етапах життєдіяльності людини (Ничкало Н.Г., Сисоєва С.О., 

А.П. Владиславлєв, А.В. Даринський, тощо).  В соціологічних дослідженнях 
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самоосвіта вивчається у контексті вільного часу як один з елементів її струк-

турування (В.А.Артемів, М.М. Водомірова тощо). Психологи, досліджуючи 

внутрішні механізми саморегуляції, розглядають самоосвіту як складову час-

тину самовиховання, самовдосконалення та саморозвитку (А.Я.Арет, 

А.Г.Ковальов, тощо).  

У педагогіці самоосвіта – це один з принципів навчання, що забезпечує 

готовність суб‘єктів навчання до післядипломної безперервної освіти (Кре-

мень В.Г., Биков В.Є., Зязюн І.А., Пономарьов О.С., Т.О.Воронова, 

А.К.Громцева, тощо).  Дослідники також зверталися і до дослідження сутно-

сті самого поняття. Однак, наше завдання полягає у дослідженні терміну са-

моосвіти на шляху самовдосконалення фахівця як необхідного фактору, що 

впливає на рівень професіоналізму. На жаль, конкретно цього питання дослі-

дниками розглянуто не було.  

   Тому мета нашого дослідження полягає в уточненні значення терміну 

самоосвіта, конкретизації її ролі у процесі самовдосконалення та підвищення 

рівня професіоналізму майбутніх фахівців. 

Виклад основного матеріалу. Новітня модель розвитку сучасної осві-

ти у багатьох аспектах пов‘язана зі зміною освітніх парадигм, що переносять 

акценти із освітньої на самоосвітню діяльність. Стрімкий розвиток інформа-

ційного суспільства привели до того, що сьогодення для фахівців перетвори-

лося на суспільство знання та вищої освіти. Стан сучасної науки, збільшення 

інформації у всіх галузях людської діяльності привели до того, що одержати 

вичерпні відомості з предметів, що вивчаються, можна лише за допомогою 

систематичного, цілеспрямованого, самостійного засвоєння знань, тобто са-

моосвіти.  Відповідно здійснювати її повинен будь-який суб‘єкт освітнього 

процесу. 

В педагогіці під суб'єктом навчальної діяльності мають на увазі носія 

наочно-практичної активності та пізнання, що здійснює зміну в інших людях 

і в самому собі [2, с. 144]. Суб'єктність людини виявляється в її життєдіяль-

ності, спілкуванні, самосвідомості. 

У дослідженні більшу частину уваги приділено майбутньому фахівцю – 

студенту вищого технічного навчального закладу. 

Студентський вік - це період розквіту фізичного і розумового розвитку 

людини. В цьому віці відбувається безперервне наростання працездатності, 

динаміки активної діяльності і продуктивності [4, с. 86]. 

Формування студента як суб'єкта навчальної діяльності припускає на-

вчання його умінню планувати, організовувати свою діяльність, визначати 

конкретні навчальні дії, необхідні для успішного навчання, програму їх ви-

конання на конкретному навчальному матеріалі та чітку організацію вправ з 

їх формування. 
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Істотним показником студента, як суб'єкта навчальної діяльності, є йо-

го уміння виконувати всі її форми і види. Проте за даними В.Т. Лисовського 

більшість студентів не уміє слухати і записувати лекції, конспектувати літе-

ратуру (в більшості випадків записується тільки 18-20 % лекційного матеріа-

лу). Студенти не уміють виступати перед аудиторією, вести суперечку, дава-

ти аналітичну оцінку проблем [1, с. 753]. На матеріалі дослідження цього 

ученого було показано, що 37,5 % студентів прагнуть добре вчитися, а 53,6 % 

не завжди стараються, а 8 % не прагнуть хорошого навчання. 

     У людини як істоти розумної є фундаментальна потреба в самопізнан-

ні, проте «фундамент» цієї потреби у багатьох людей має відмінність. Про-

фесійна майстерність, на наш погляд, - це глибоко усвідомлене володіння 

ключовими, базовими і спеціальними компетенціями за умови високорозви-

неної особистості, що прагне до якнайповнішого освоєння культурної і наці-

ональної спадщини.  

Студентський вік є синзетивним періодом для розвитку основних соці-

огенних потенціалів людини. Для успішного навчання необхідно мати висо-

кий рівень загального інтелектуального розвитку: сприйняття, уявлення, па-

м'яті, мислення, володіння певним колом логічних операцій. Навчання у внз 

– це діяльність, в процесі якої на студента лягає величезне розумове і нерво-

во-емоційне навантаження, тому важливо сформувати здатність самовряду-

вання психічним станом в процесі пізнавальної діяльності (мінімізація емо-

ційного збудження в очікуванні іспиту або в ході нього, емоційна настроє-

ність на успіх, упевненість у своїх силах, висока працездатність тощо. 

     Мабуть, найефективніший шлях до цього, — через самоосвіту особис-

тості, що, у свою чергу, припускає її самопізнання і саморозвиток.  

     Для усвідомлення себе самокерованою особистістю у вищому навча-

льному закладі важливо мати не тільки необхідні за освітнім стандартом 

знання, але і уміти здобувати їх самостійно; знати джерела інформації, шляхи 

їх пошуку; володіти розвиненим логічним мисленням, що дозволяє домислю-

вати ланку, якої бракує в існуючій інформації, і здатністю створювати власні 

тексти. Активність суб‘єктів навчання повинна бути спрямована не лише на 

запам‘ятовування та увагу, а й на процес самостійного здобуття знань. 

Система підготовки студентів до самоосвіти, що склалася останніми 

роками, в умовах радикальних змін у вузівській освіті потребує корекції. 

Крім того, професійна діяльність майбутнього фахівця постійно повин-

на відповідати сучасним вимогам, які регулярно змінюються у зв'язку з нау-

ковими досягненнями і зміною інформаційних технологій. Тому необхідно 

систематично удосконалювати свою майстерність. При цьому визначаючими 

будуть не закладені вишем знання, уміння і навички, а здатність самої особи-

стості працювати над собою, тобто здібність до самоудосконалення.  

На процес самоудосконалення впливає  наявність або відсутність у фа-
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хівця інтересу до своєї професії. Саме професійний інтерес накладає відбиток 

на ставлення людини до професії, до її успішної реалізації. Зацікавленість в 

своїй праці створює необхідні умови для вдосконалення  професійної майс-

терності. Наявність професійного інтересу і прагнення до самоудосконалення 

породжують конкретну роботу особистості з розвитку в собі певних, необ-

хідних для професії якостей.  

Відзначимо, що в сучасній вищій освіті необхідно створювати умови, 

що сприяють андрагогічному підходу в навчанні студентів, який призводить 

до того, що студент відчуває себе в процесі навчання самостійною, самоке-

рованою особистістю, яка самореалізується.  

Саморозвиток - власна активність людини в зміні себе, в розкритті, зба-

гаченні своїх духовних потреб, творчого розвитку, всього особового потенці-

алу, в реалізації віри в можливості самовиховання - в процесі природного фі-

зіологічного, психічного, соціального розвитку. 

Отриманню  професійних якостей сприяє в першу чергу самоосвіта. 

Самоосвіта в своєму першому, більш вузькому значенні, стає частиною і під-

ставою самоосвіти в широкому, психологічному і культурологічному значен-

ні.  

Самоосвіта — діяльність збагнення Культури, залучення до неї. В діа-

лозі з Культурою людина удосконалює свій інтелект, пам'ять, міняє всю 

структуру своєї особистості. Власне кажучи, мета самоосвіти і полягає в цій 

роботі, що самотворить. Тут з'єднуються дві задачі і дві діяльності. Без однієї 

з них неповна, а часто і неможлива інша: без самоосвіти немає саморозвитку, 

а без саморозвитку — самоосвіти [5]. 

Самоосвіта є творча робота з розвитку своєї особистості, розширенню 

ерудиції, поглибленню світобачення. Самоосвіта являє собою важливу скла-

дову творчо-трансформаційної, духовної діяльності людини, один з механіз-

мів перетворення репродуктивної діяльності в продуктивну.  

Таким чином, самоосвіта — необхідний, постійний доданок життя ку-

льтурної, проінформованої людини, заняття, яке супроводжує її завжди. 

В сучасній культурній ситуації самоосвіта може зумовлювати соціоку-

льтурну незалежність і самостійність особистості. Сам феномен самоосвіти 

породжений кризою світової освітньої системи. Він же і прокладає шлях до 

виходу з цього тупика. 

За М. Князевою [6]  самоосвіта має  декілька  функцій, а саме: 

  - екстенсивна – накопичення, придбання нових знань; 

- орієнтовна – визначення себе в культурі та свого місця в суспільстві; 

- компенсаторна – подолання недоліків шкільного навчання, ліквідація 

«білих плям» в своїй освіті; 

  - саморозвитку – вдосконалення особистої картини світу, своєї свідо-
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мості, пам'яті, мислення, творчих якостей; 

- методологічна – подолання професійної вузькості, добудовування ка-

ртини світу; 

  - комунікативна – встановлення зв'язків між науками, професіями, 

станами, віками; 

 - співтворча – супровід, сприяння творчій роботі, неодмінне доповнення її; 

  - омолоджування – подолання інерції власного мислення, попере-

дження застою в суспільній позиції (щоб жити повноцінно і розвиватися, по-

трібно час від часу відмовлятися від положення навчати та переходити в стан 

навчання); 

- психологічна (і навіть психотерапевтична) – збереження повноти бут-

тя, відчуття причетності до широкого фронту інтелектуального руху людст-

ва; 

- геронтологічна – підтримка зв'язків зі світом і через нього – життєзда-

тності організму. 

Отже, самоосвіта той важливий компонент у процесі життєдіяльності 

людини, що супроводжує її протягом усього життя та дозволяє постійно са-

модосконалюватися і самореалізовуватися. 

Існує поняття професійної самоосвіти. Це явище характеризується ці-

леспрямованою самостійною діяльністю студента з удосконалення і прид-

бання нових психолого-педагогічних і методичних знань, їх творче викорис-

товування відповідно до характеру виконуваної роботи. 

 В професійну самоосвіту включаються 4 види самоосвітньої діяльно-

сті: фонова загальноосвітня самоосвіта; фонова педагогічна самоосвіта; 

перспективна професійна самоосвіта і актуальна педагогічна самоосвіта. 

            Фонова загальноосвітня самоосвіта - самостійна пізнавальна діяль-

ність, частина природного життя студента, не вимагає спеціальної організації 

і планування: читання художньої літератури і періодичних видань, дитячої 

літератури, перегляд окремих телепередач, слухання радіо, відвідини кіно, 

театрів, музеїв, виставок; участь в екскурсіях самого різного характеру і 

спрямованості, лекторіїв, всіляких курсів. 

            Фонова педагогічна самоосвіта - перегляд і читання педагогічної пері-

одики і нових книг з педагогіки, психології, методик, створення особистої бі-

бліотеки і її систематизація, накопичення і класифікація різних матеріалів 

для використовування в навчанні. 

            Перспективна професійна самоосвіта – робота студента над певною 

наочною або психолого-педагогічною, методичною проблемою, розрахована 

на достатньо тривалий термін: написання рефератів, курсових і дипломних 

робіт. 

             Актуальна педагогічна самоосвіта - робота над окремими, найістот-

нішими, але приватними утрудненнями в своїй навчальній діяльності. 
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 Правомірним буде зазначити, що процес вузівського навчання необ-

хідно побудувати так, щоб йшов розвиток творчої самостійності фахівця, 

здійснювалася його підготовка до подальшої безперервної самоосвіти і само-

удосконалення. Особливу увагу слід приділити реалізації принципу самоор-

ганізації, яка можлива тільки за умови зсуву акцентів навчально-виховного 

процесу на самостійну роботу суб‘єктів навчання. Самостійна робота - пізна-

вальна діяльність суб‘єктів навчання, виконання якої здійснюється за завдан-

ням педагога, але без його безпосередньої участі; засіб навчання, що відпові-

дає конкретній дидактичній меті та пізнавальній задачі на певному етапі на-

вчання.  

 Для керування процесом організації самостійної роботи, необхідно ви-

робити такі дії, рішення і технології, які б забезпечували його продуктивність 

і ефективність. 

Особлива роль у формуванні умінь самостійної роботи належить педа-

гогічній практиці. При її організації необхідно орієнтувати студентів на дося-

гнення певних рівнів розвитку педагогічних умінь як одну з найбільш значу-

щих цілей, а також на саморозвиток професійно значущих властивостей, яко-

стей психіки й особистості. Необхідно показати майбутнім фахівцям, що ла-

бораторні й інші форми навчально-виховної роботи, як компоненти педагогі-

чної практики, повинні виступати не як цілі, а як педагогічні засоби розвитку 

професійних умінь, психічні й особистісні властивості й якості; що студент 

повинен проявляти самостійність не тільки у виконанні навчальної діяльнос-

ті, але й у визначенні її цілей, змісту, виборі видів і форм діяльності; в ство-

ренні середовища рефлексії, яке сприяє розвитку відносин, що являють со-

бою доступність власного досвіду студента для інших (студентів, викладачів 

внз, тощо) і відкритість досвіду для себе. 

     За умов швидкісної зміни видів та форм інформації від високо компе-

тентного фахівця вимагають активного та адекватного процесу її переробки. 

Це в свою чергу вимагає, щоб самостійна науково-інформаційна діяльність 

органічно вбудовувалась у навчальний процес на будь-якому етапі та при 

будь-якій формі організації. Отриманий результат у вигляді «експортної мо-

делі» стає суспільним здобутком. Відбувається перехід знання у інформацію. 

Змінюється характер пізнавальної діяльності (стає дійсно творчим), та роль 

викладача (керування зовнішніми факторами, тобто викладач створює умови 

для розвитку внутрішньої самодіяльності). Таким чином готовність до безпе-

рервного пошуку нового актуального знання, до правильного здійснення ін-

формаційних процесів – одна з професійних компетенцій фахівця, що визна-

чає його конкурентоспроможність та рівень професіоналізму. Студент визна-

чає себе не лише споживачем знання, але і відчуває вагомість своєї індивіду-

альної пізнавальної діяльності для суспільства. 
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            Самоосвіту можна розглядати в двох значеннях: як «самонавчання» (у 

вузькому значенні – як самонаучення) і як «самоспоглядання» (в широкому – 

як «створення себе», «самобудівництво»). 

Ми матимемо на увазі друге значення, оскільки нас цікавить проблема само-

вдосконалення. В даному випадку самоосвіта виступає одним з механізмів 

перетворення репродуктивної діяльності людини в продуктивну, наближає 

індивіда до творчості. Вона є вектором, який безпосередньо задає напрямок 

для механізмів самовдосконалення людини, що у свою чергу сприяє стрімку 

росту рівня професіоналізму фахівця та його конкурентоспроможності у со-

ціально-економічному суспільству. 

     Розумінню необхідності самоосвіти навчають різні навчальні курси і 

види діяльності, освоювані студентами під час навчання у вищому навчаль-

ному закладі.  Курси психології і педагогіки дають теоретичну і практичну 

базу для проведення самодіагностики і діагностики інших, знання того, які 

вимоги до особливостей психіки людини (пізнавальним процесам і властиво-

стям особи) пред'являють різні види діяльності. Поза сумнівом, розвитку ус-

відомленої варіативності навчає і науково-дослідна робота, і виконання на-

вчальних завдань в групі (наприклад, на практичному або семінарському за-

нятті, де обов'язки розподіляються самими студентами залежно від наявності 

різних ресурсів, необхідних для виконання завдання). 

    Висновок.  Отже, процес інформатизації та швидкої модернізації су-

часного суспільства, в тому числі й вищої освіти, сприяє постійному профе-

сійному самовдосконаленню, яке в свою чергу не можливе без неперервного 

процесу самоосвіти. При чому перша тенденція не може існувати без другої. 

Студент перестає бути лише споживачем, а перетворюється на активну твор-

чу особистість, суб‘єкта навчального процесу. З огляду на реформи у вищій 

освіті (Болонський процес) самоосвіта набуває провідного значення і впливає 

не лише на професійний рівень, а й на конкурентоздатність фахівця, актив-

ність у його освітній діяльності. Саме тому термін самоосвіти потребує коре-

гування та негайного пошуку методів  для здійснення контролю за цією дія-

льністю, а також для виявлення рівня якості самоосвіти у процесі засвоєння 

знань. Отже, ми прийшли до висновку: самоосвіта цінна не як вузький «на-

бір» знань. Самоосвіта - це шлях розвитку як інтелекту, так і особи в цілому. 

Самоосвіта - вільний рух особи в культурі, неформальне спілкування з нею - 

а значить, це повне, багатобічне, природне самопочуття людини в ноосфері. 

Самоосвіта - це неформальне буття людини в знанні. 

 

     Список літератури: 1. Современный словарь по педагогике / Сост. 

Рапацевич Е.С. - Мн.: «Современное слово», 2001. - 928 с. 2.  Коджаспирова 

Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. 

пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр ―Академия‖, 2003. - 176 с. 3. 



ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ 

 

 

18 

Валаханович С. А.,  Психолого-педагогические особенности развития лично-

сти студента и их влияние на самоуправление в учебной деятельности // за 

матеріалами сайту: http://charko.narod.ru/index63.htm 4. Ростопшин П. Психо-

логия и педагогика. - М.: ПРИОР, 2000. - 96 с. 5. Словарь по этике. Под ред. 

И.С. Кона. М., 1975 – С. 266. 6. Князева М. Ключ к самосозиданию. – М., 

1990. 

 

О.Г. Романовський  

 

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ТА САМООСВІТА ЯК ПОКАЗНИКИ 

РІВНЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ 

 

Автор розглядає сутність поняття «самовдосконалення» та «самоосві-

ти» як показники, що суттєво впливають на підвищення рівня професіоналіз-

му.  У статті з‘ясовано основні складові самоосвіти та її функції.  Розкрито 

зміст поняття «самостійної роботи» та її роль у процесі засвоєння знань лю-

дьми, що отримують вищу освіту, а також здійснено аналіз змісту дефініції 

«студент» як суб‘єкта освітнього процесу. 

 

А.Г. Романовский  

 

САМОУСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ КАК 

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

 

Автор рассматривает сущность понятия «самоусовершенствования» и «само-

образования» как показатели, что существенно влияют на повышение уровня 

профессионализма.  В статье выяснены основные составляющие самообразования 

и его функции.  Раскрыто содержание понятия «самостоятельной работы» и ее 

роль в процессе усвоения знаний людьми, что получают высшее образование, а 

также осуществлен анализ содержания дефиниции «студент» как субъекта образо-

вательного процесса. 

 

A.G. Romanovskiy  

 

SELF-PERFECTION AND SELF-EDUCATION AS INDEXES OF 

LEVEL OF PROFESSIONALISM 

 

An author examines essence of notion of «self-perfection» and «self-

education» as indexes, that substantially affect the increase of level of professio-

nalism.  In the article the basic constituents of self-education and its function are 
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found out.  Maintenance of notion of «independent work» and its role in the 

process of mastering of knowledge‘s by people is exposed, that higher education is got, 

and also the analysis of maintenance of definitions is carried out «student» as a subject 

of educational process. 

 

Стаття надійшла до редакції 25.05.2010 

 

 

УДК  167.7:37.013 

О. С. Пономарьов 

м. Харків, Україна 

 

ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

  

Постановка проблеми. Світ вступив сьогодні у принципово новий 

етап свого розвитку, визначальними ознаками якого є його інноваційний ха-

рактер і надзвичайний динамізм. У зв‘язку з цим перед філософією освіти 

постають проблеми визначення напрямків реформування системи підготовки 

фахівців та відповідного вибору цілей, змісту і характеру освіти, які б давали 

змогу успішно формувати адекватне кадрове забезпечення інноваційного ро-

звитку. Серед множини цих проблем чи найголовнішими мають вважатися 

усвідомлення, по-перше, сутності і основних характеристик самого процесу 

інноваційного розвитку, по-друге, особливостей його здійснення в умовах 

України, по-третє, його впливу на зміст і структуру професійної діяльності 

фахівців, по-четверте, визначення нових суспільних вимог до професійної і 

соціальної компетентності випускників вищої школи і по-п‘яте, визначення 

змісту і характеру інноваційної організації навчально-виховного процесу. 

Системна єдність, цілісність і взаємозумовленість розглянутих проблем 

передбачають необхідність пошуку шляхів і засобів їх успішного розв‘язання 

саме в межах філософської рефлексії. Тільки чітке з‘ясування онтологічного 

статусу сучасної освіти, її гносеологічних, телеологічних та аксіологічних 

аспектів може дати змогу системно підійти до формування практичних реко-

мендацій стосовно реформування підготовки кадрів на інноваційній основі та 

їх успішної реалізації. При цьому уявляється абсолютно очевидним, що тіль-

ки інноваційний підхід до організації професійної освіти здатний створити 

реальні можливості для успішної підготовки належного кадрового забезпе-

чення інноваційного розвитку нашої країни.  

Це вже давно зрозуміли в більшості провідних економічно розвинених 

країн світу, де відбувається не просто активний пошук шляхів ефективного 

реформування освіти, а перегляд цілей і концептуальних основ організації 
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підготовки фахівців. У зв‘язку з цим там нового розвитку набуває філософія 

освіти, істотна увага приділяється розвитку педагогічної теорії, в тому числі 

й педагогіки вищої школи. І вся ця діяльність відбувається саме на системній 

основі та, що є досить показовим, в загальному руслі інноваційного розвитку.  

Зв’язок проблеми з актуальними теоретичними і прикладними за-

вданнями. Особливості інноваційного типу світового розвитку полягають у 

тому, що науково-технічний і соціальний прогрес, як його визначальні еле-

менти, не тільки істотно прискорюються, а й розгалужуються, тобто їхні до-

сягнення поширюються як на безпосередню сферу, в якій вони відбулися, а й 

на суміжні та навіть інколи на досить віддалені від неї, находячи там своє, 

здавалося б, несподіване застосування. Таким чином, інноваційний розвиток 

поступово охоплює всі сфери людської діяльності і стає невід‘ємним атрибутом 

всієї світової спільноти, визначаючи характер як функціонування її взагалі, так і 

кожної конкретної країни. Тому успіх практики суспільного виробництва істотно 

залежить від глибини філософського аналізу порушеної проблеми та визначення 

підходів до її розв‘язання. 

Безсумнівним є і її зв‘язок з актуальними теоретичними завданнями, 

оскільки важливою особливістю інноваційного розвитку виступає його чітка 

гуманістична спрямованість. А вона ж суперечить традиційно поширеному в 

системі професійної освіти технократичному типу мислення і відповідного 

характеру діяльності фахівців. Тому надзвичайно важливим завданням стає 

формування нової, справді гуманістичної парадигми вищої освіти й належна 

корекція на її основі основоположних принципів інноваційної педагогіки. 

Успішне розв‘язання цього завдання виявляється безпосередньо пов‘язаним з 

розробкою світоглядних позицій і методологічних принципів інноваційної 

педагогіки вищої школи. Адже дійсно, інноваційна підготовка інноваційно мис-

лячих фахівців можлива лише за умови, коли її здійснюватимуть також іннова-

ційно мислячі педагоги, які використовують інноваційні педагогічні технології. 

Тільки в такому разі і стане можливим реальний перехід України на інновацій-

ний тип розвитку, який буде здатний забезпечити її соціально-економічне і духо-

вне відродження, економічну безпеку, політичну стабільність і суттєве підви-

щення життєвого рівня населення.  

Аналіз актуальних досліджень і наукових публікацій з проблеми 
переконливо свідчить про її значну теоретичну і практичну значущість як для 

філософії освіти, так і для практичної педагогічної діяльності у вищій школі. 

Це пов‘язано з тим, що інноваційний характер мислення і діяльності вимагає 

від людини не просто високої професійної і соціальної компетентності, а й 

високої загальної і професійної культури, постійного підвищення їх рівня, 

постійного самонавчання, професійного і особистісного самовдосконалення. 

Тому дослідження порушеної проблеми має міждисциплінарний і привертає 
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увагу вчених різних спеціальностей – філософів і соціологів, педагогів і пси-

хологів, економістів і фахівців з системного аналізу та соціального управлін-

ня тощо. 

Як приклад, можна послатися на роботи філософів В. Г. Кременя, М. І. 

Михальченка, М. М. Моїсеєва, С. М. Пазиніча, Н. Б. Шулерського, педагогів 

В. Ю. Бикова, О. П. Мєщанінова, Н. Г. Ничкало, О. Романовського, психоло-

гів Г. О. Балла, А. Л. Журавльова, О.В. Ігнатовича, В. В. Криводерева, В. В. 

Рибалки, економістів А. С. Гальчинського, В. Г. Геєця, М. М. Гуревичова, 

фахівців з системного аналізу М. З. Згуровського, І.В. Кононенка, А. І. Поло-

винкина та інших. Знайомство з проблематикою їх досліджень дозволяє дійти 

цілком обґрунтованого висновку, що належна ефективність світового розвит-

ку на інноваційних засадах і принципах може бути забезпечена лише за умо-

ви професійного планування цього розвитку та цілеспрямованого управління 

процесами його здійснення. А це, у свою чергу, неможливе без наявності відпо-

відним чином підготовлених кадрів фахівців, тобто без належної перебудови си-

стеми освіти на інноваційних засадах.   

Проблеми забезпечення дійсно інноваційного характеру освіти, який би 

відповідав умовам і вимогам суспільства знань та інтелектуальної економіки, 

серйозно розглядають В. Андрущенко, І. Вакарчук [2], С. Гончаренко, Р. Гу-

ревич, М. Култаєва, С. Мельник [5], А. Олійник [6], С. Сисоєва [8], Д. Табач-

ник, Л. Товажнянський, Н. Шевченко [9], В. Ягупов та інші. Ці проблеми 

хвилюють і російських вчених, про що свідчить аналіз досліджень Г. Андре-

євої, О. Бондаревської, Б. Вульфсона, В. Зернова [14], А. Казарінова [3], В. 

Краєвського, Т. Матвеєвої [4], Б. Синельникова [7], С. Тангяна, В. Щетиніна 

та багатьох інших. 

При цьому не можна не погодитися з твердженням М. М. Гуревичова, 

який спеціально підкреслює, що «перехід до інноваційного типу світового 

розвитку несе з собою і нову якість управління. Вона формується в процесі 

поліваріантної практики як національного, так і глобального розвитку інно-

ваційного управління» [1, с. 44]. Вкрай необхідною умовою належного ово-

лодіння кожним сучасним керівником закономірностями, принципами і тех-

нологіями інноваційного управління виступає відповідна спрямованість на-

вчально-виховного процесу в системі їх професійної підготовки.   

В умовах інноваційного розвитку істотно загострюється конкуренція, в 

тому числі й за рахунок раціонального використання інновацій. Ця обставина 

також вимагає відповідної реакції освіти. У зв‘язку з цим можна послатися на 

думку відомих американських фахівців у галузі сучасної філософії освіти Дж. 

Грейсона та К. О‘ Делла, які вказують, що «освіта прямо пов‘язана з конкуренто-

спроможністю. Жодне суспільство не може мати високоякісної продукції без ви-

сокоякісних висхідних матеріалів. Освіта створю «людський капітал», який у по-

єднанні з «фізичним капіталом» і дає збільшення продуктивності та якості. Це 
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було вірно завжди, але вдвічі вірно для глобальної, технологічно складної еконо-

міки» [10, с. 253]. 

Отже, важливість і актуальність завдань освіти з належної підготовки 

кадрів, необхідних для забезпечення успішного здійснення сучасного над-

звичайно складного й відповідального етапу суспільного розвитку однознач-

но визнається фахівцями різних країн і різних галузей науки і техніки. Разом з 

тим, в наявній літературі, на жаль, відсутнє системне бачення ролі кадрового 

забезпечення інноваційного розвитку і особливо ефективних підходів до його 

формування як актуальної надзвичайно важливої проблеми теорії і практики су-

часної педагогіки вищої школи. Більш того, слід підкреслити, що сьогодні відсу-

тня навіть сама постановка проблеми стосовно системного підходу до цілеспря-

мованої організації формування кадрового забезпечення інноваційного розвитку. 

Це тим більш викликає здивування, що множина процесів самого інноваційного 

розвитку вже перетворилася на цілісне явище, на спеціальний тип світового роз-

витку. Його характерними рисами виступають, по-перше, істотне прискорення 

науково-технічного і соціального прогресу. 

У зв‘язку з цим мета даної статті й полягає у спробі визначитися з сутніс-

тю і змістом проблем кадрового забезпечення інноваційного розвитку, з їх струк-

турою, основними філософськими, психологічними і педагогічними аспектами та 

місцем в сучасній філософії освіти. Передбачається також на цій основі сформу-

лювати основні завдання нової освітньої парадигми, яка б гарантувала належний 

рівень якості освіти, її дійсно інноваційний характер. Мається на увазі показати 

можливість забезпечення відповідності цілей і змісту освіти загальним тенденці-

ям інноваційного розвитку та обґрунтувати їх з позицій логіки науково-

технічного і соціального прогресу. 

Водночас вважаємо за необхідне показати не просто шляхи і доцільні 

способи реформування освіти, а висвітлити саме філософські аспекти того, як 

можна забезпечити інноваційний характер самого процесу професійної під-

готовки фахівців і прищепити їм готовність до інновацій та внутрішню пот-

ребу і постійну націленість на творення інновацій. 

Виклад основного матеріалу. Одними з визначальних характеристик 

інноваційного розвитку виступають розробка і широке застосування високих 

технологій у всіх сферах життєдіяльності соціуму. Серед них істотне місце 

посідають нанотехнології, біотехнології, створення матеріалів із заздалегідь 

запрограмованими властивостями тощо. Переважна більшість цих технологій 

створюються і результатів новітніх досягнень фундаментальних наук і нових 

фізичних ефектів. Ця обставина висуває однією з вимог інноваційної освіти 

посилення її фундаментальної складової, особливо в підготовці інженерів. 

Глибока внутрішня суперечність, що була іманентна освіті протягом 

останніх десятиліть, сьогодні набула особливої гостроти. Її сутність полягає в 



ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ 

 

 

23 

тому, що підготовка фахівців звичайно здійснюється на підставі того рівня 

знань, тих техніки і технологій, які притаманні сьогоденню, в той час як їхня 

професійна діяльність здійснюватиметься через кілька років. Матеріальних і 

технологічних умов завтрашнього ж і тим більш післязавтрашнього дня ми в 

принципі не можемо знати. І ця суперечність стає однією з найважливіших 

вимог і передумов формування і розвитку інноваційного мислення майбутніх 

фахівців. Це завдання, у свою чергу, передбачає необхідність формування у 

них належної психологічної готовності до сприйняття, розуміння і успішного 

використання інновацій сфері своєї професійної діяльності. Більш того, воно 

включає їх готовність, уміння і бажання активно творити інновації. 

Складність проблеми полягає і в існуванні ще й такої суперечності, як не-

обхідність інноваційної підготовки фахівців в умовах збереження значної части-

ни положень традиційної освітньої парадигми і педагогічних кадрів, які також 

виховані на її основі. Таким чином, перед філософією освіти, теорією і практи-

кою педагогіки вищої школи постає надзвичайно серйозне завдання з ви будови 

контурів дійсно інноваційної системи навчання, виховання та особистісного роз-

витку студентів.  

Органічною складовою цієї системи має стати й організація підготовки 

та перепідготовки науково-педагогічного складу вищої школи. Йдеться, по-

перше, про істотне підвищення рівня їх світоглядно-методологічної підгото-

вки і формування інноваційного підходу до світобачення та розуміння зако-

номірностей логіки науково-технічного і соціального прогресу. По-друге, се-

рйозної уваги вимагає перебудова всієї системи неперервного підвищення рі-

вня професійної компетенції викладачів, яка б забезпечувала глибоке розу-

міння і прогнозування визначальних тенденцій і напрямків розвитку техніки і 

технологій у сфері їх професійної діяльності. Нарешті, по-третє, вкрай необ-

хідним має стати дійсно істотне підвищення психолого-педагогічної і мето-

дичної підготовки професорсько-викладацького складу. Це пов‘язано з тим, 

що в умовах неперервного зростання обсягу науково-технічних знань та іс-

нуючих часових обмежень на оволодіння ними в навчально-виховному про-

цесі саме педагогічна майстерність викладачів і методика викладання навча-

льних дисциплін стають одними з основних резервів реального забезпечення 

бажаної якості освіти. 

Істотне ускладнення екологічної ситуації не тільки серйозно загострює 

й без того складні проблеми сучасності, а створює реальну загрозу самому 

існуванню людської цивілізації. Можна назвати хоча б незворотні кліматичні 

зміни, безслідне зникнення через широку господарську діяльність людини і 

переважання  хижацько-споживацького способу її здійснення багатьох тисяч 

видів рослин і тварин, а також близьку перспективу вичерпання багатьох ви-

дів важливих природних ресурсів. Сьогодні переконливо доведено, в тому 

числі й завдяки діяльності Римського клубу, інших авторитетних організацій 
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вчених та їх активне апелювання до урядів і широкої громадськості, що для 

збереження людства при нинішньому рівні споживання ним матеріальних і 

духовних благ необхідно дотримуватися стратегії сталого розвитку. Саме на 

успішну її реалізацію і спрямована ідея інноваційного розвитку, яка увібрала 

в себе і завдання збереження належного стану середовища людського буття. 

Вважаємо за необхідне підкреслити, що наведені міркування аж ніяк не 

повинні сприйматися як певні інструкції чи рекомендації. Адже в дійсності 

порушена проблема є настільки важливою і серйозною, що сьогодні можна 

тільки ескізно окреслити окремі її аспекти і можливі підходи до вибору шля-

хів і способів розв‘язання. Головним стрижнем всієї цієї діяльності має стати 

розуміння невідворотності і всезагального характеру інноваційного поступу, 

який набирає сили і трансформується у глобальний тип світового розвитку. 

Саме розуміння цього факту має лежати в основі всієї сучасної філософії 

освіти, пронизувати всю барвисту тканину філософського підходу до поста-

новки і розв‘язання завдань педагогічної теорії і практики. 

Сьогодні мало хто навіть серед філософів глибоко усвідомлює, всю 

глибинну сутність тих дійсно кардинальних змін, які зумовлює інноваційний 

тип розвитку в характері людського буття, в тому числі духовно-культурній, 

морально-етичній і життєво-ціннісній його сферах. А ці зміни онтологічного 

характеру зі всією необхідністю викликатимуть відповідні психофізіологічні 

зміни, змушуватимуть людину істотно активізувати свої розумові здібності, в 

тому числі процеси мислення. Адже в сучасних умовах переважна більшість 

людей лише користується результатами творчої інноваційної діяльності десь 

5 % справжніх інноваторів. Завдання ж освіти полягає у тому, щоб розбудити 

можливості, здібності й таланти цієї переважної більшості, щоб перетворити 

споживачів інновацій на їх творців, на інноваторів. 

Як тут не згадати відверті й нещадні у своїй правдивості відомі слова 

А. Кларка про те, що «ймовірно, 99 % здібностей людини розтрачується да-

ремно, навіть сьогодні люди, які вважають себе культурними і освіченими, 

працюють здебільшого як автомати, лише раз чи два за все життя осягаючи 

на мить ті могутні, але глибоко приховані можливості, які має у своєму роз-

порядженні їх розум» [11, с. 184]. Тільки уявіть собі, шановні читачі, який 

могутній поштовх у своєму інноваційному розвитку отримало б людство, як-

би ми були здатні підвищити той тільки 1 % своїх здібностей, які сьогодні 

раціонально використовуємо, хоча б всього лише на порядок, тобто до 10 %! 

В той же час це могло б кардинально змінити зміст і спосіб людського 

життя, систему життєвих цілей і цінностей. Іншими словами, досягнення по-

дібного результату вимагає істотних змін у самих підходах до розуміння гно-

сеологічних аспектів освіти. Справа в тому, що творення інновацій може бу-

ти успішним лише при глибокому знанні самим інноватором можливостей і 
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обмежень існуючих зразків техніки і технологій, при належному розумінні 

ним фундаментальних закономірностей природи, науки і техніки, на базі 

урахування яких тільки й можна успішно пропонувати принципово нові ви-

сокоефективні рішення. Іншими словами, для формування та успішного фун-

кціонування освіти на інноваційних засадах важливого значення набуває 

ефективне розв‘язання завдання з належного оволодіння студентами логікою 

і методологією пізнання і наукового дослідження. 

Таким чином, знання та процес неперервного їх оновлення мають стати 

однією з життєвих цілей і потреб людини, що зумовлює необхідність у пог-

либленні досліджень з телеологічного аспекту філософії освіти. Сам же фе-

номен освіти при цьому має розглядатися у більш широкому розумінні, ніж 

це традиційно прийнято. Освіта інноваційного періоду має включати не тіль-

ки отримання високої професійної підготовки у вищому навчальному закла-

ді, а й неперервне самонавчання, самовиховання і самовдосконалення люди-

ни протягом всього її активного трудового життя.  

Усвідомлення ж самоцінності знань і освіти посилює роль досліджень 

аксіологічних аспектів філософії освіти. Їх результати дозволятимуть людині 

не «зациклюватися» лише на сфері своєї професійної діяльності, оскільки во-

ни відкриють перед нею всю багатоманітну красу світу і повноцінного життя 

зі всіма його радощами, дозволять їй стати всебічно розвиненою особистістю. 

Саме тоді людина зможе повною мірою насолоджуватися як можливостями і ре-

зультатами своєї творчої самореалізації, так і радощами любові, щастя і сімейно-

го життя, відчувати глибоку насолоду від милування красою природи і творів лі-

тератури і мистецтва. 

Ще одна важлива особливість філософії освіти в контексті системного 

підходу до розв‘язання завдання з ефективного формування кадрового забез-

печення інноваційного розвитку пов‘язана з теоретичним дослідженням і 

прикладними розробкою проблем цілісності навчально-виховного процесу і 

єдності професійної та соціальної компетенції випускників. Показовим, як у 

зв‘язку з цим С. О. Сисоєва пише, що «спрямованість процесу навчання на 

творчий розвиток особистості значною мірою наближує нас до вирішення 

проблем її адаптації у сучасному суспільстві. Досягнення означеної мети при 

організації процесу навчання у будь-якому закладі освіти можливо, за нашим 

глибоким переконанням, лише на основі застосування педагогічних техноло-

гій, орієнтованих на конкретного учня, його проблеми і, що особливо важли-

ве, його можливості і здатності до навчання». Сьогодні, за словами дослідни-

ці, такі педагогічні технології «називають особистісно зорієнтованими хоча 

деякі дослідники вважають, що краще їх називати соціально орієнтованими, 

оскільки у процесі навчання відбувається соціалізація особистості» [8, с. 49]. 

Вважаємо за необхідне додати до цього, що соціальна зорієнтованість 

інноваційних педагогічних технологій відіграє й ще одну дуже важливу роль, 
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знайомлячи студентів з тими проблемами, які переживає суспільство, та з ін-

новаційними підходами до їх розв‘язання. Соціальна зорієнтованість всього 

навчально-виховного процесу дозволяє їм також системно підходити до ана-

лізу соціально-економічного стану України і світового досвіду успішного по-

долання подібних кризових ситуацій. Так зазначені педагогічні технології 

формуватимуть і розвиватимуть інноваційну спрямованість і стратегічний 

характер мислення майбутніх фахівців і  орієнтуватимуть їх на мобілізацію 

свого творчого потенціалу для ефективного розв‘язання складних науково-

технічних, технологічних і соціально-економічних проблем відповідно до 

стратегії інноваційного розвитку. 

Сьогодні ми всі стаємо свідками й безпосередніми учасниками ніколи 

раніше небаченого ще в історії цивілізації лавиноподібного зростання обсягів 

науково-технічних знань та стрімкого скорочення циклу старіння і оновлення 

створюваних на їх основі технологій. За своїми масштабами і глибиною воно 

визначає всезагальний інноваційний тип суспільного розвитку й істотно змі-

нює не тільки цілі й характер суспільного виробництва, а й саму систему 

життєвих цінностей. Люди все більше починають усвідомлювати самоцін-

ність знань, їх визначальну роль у виборі та реалізації шляхів подальшого ро-

звитку. Тому невипадково сучасне, а тим більш суспільство найближчого май-

бутнього отримало назву суспільства знань, або К-суспільства (від англійського 

Knoledge-society). 

Сучасний студент повинен чітко усвідомити, що отримані ним знання 

стають не просто його надбанням, а й основним джерелом і засобом його ін-

телектуальної творчої діяльності, джерелом отримання ним нових знань і 

створення нових виробів і технологій. Знання не просто трансформуються в 

потужну продуктивну силу, а й містять потенційну можливість отримання 

прямої і безпосередньої економічної вигоди для їх носія. Водночас знання як 

основний результат творчої інтелектуальної діяльності, насамперед результат 

інноваційного мислення, стають визначальним чинником подальшого плід-

ного розвитку продуктивних сил суспільства, забезпечують інноваційний ха-

рактер його розвитку. 

Характерною особливістю інноваційного розвитку виступає також його 

всезагальне поширення, проникнення в буквально всі сфери людського буття 

і діяльності. Так, надзвичайно важливого значення набуває забезпечення но-

вої якості управління соціальними системами, яке вимагає інноваційного ха-

рактеру свого змісту і виконання управлінських функцій. Без цього сам інно-

ваційний розвиток таких систем просто унеможливлюється. У свою чергу, 

одним з важливих атрибутів нового характеру управління, як це зазначається 

в роботі [1], стає культура інноваційного управління. Вона певною мірою 
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пов‘язана із загальною культурою керівника і професійною культурою пра-

цівників і поєднує процес і чітку систему положень і норм. 

Оскільки з подальшим розвитком ринкової економіки число фахівців, яким 

доведеться професійно виконувати управлінські функції, буде зростати, одним із 

завдань освіти має також виступати формування у студентів чіткого розуміння 

сутності управління, його філософських і психологічних аспектів, його логіки і 

культури. Більш того, процес цілеспрямованого розвитку у них інноваційного 

мислення має передбачати і належне оволодіння інноваційною парадигмою 

управління та його культурою. Вони повинні чітко усвідомити, що ця культура 

виступає не тільки чинником забезпечення їх власної успішної управлінської дія-

льності, а й потужним стимулятором формування якостей справжнього іннова-

тора у їх підлеглих. 

Філософські аспекти формування інноваційної культури вимагають 

більш чіткого визначення кваліфікаційних вимог до змісту професійної і со-

ціальної компетенції майбутніх фахівців, змісту і характеру їх загальної і 

професійної культури, соціально і професійно значущих особистісних рис і 

якостей. Всі ці складові сьогодні якраз і прийнято об‘єднувати поняттям 

професійної і соціальної компетенції. Рівень же цієї компетенції в сучасних 

умовах істотною мірою повинен оцінюватися в залежності від її інноваційної 

спрямованості, від того, наскільки ця компетенція сприяє прояву творчих 

здібностей в процесі професійної інтелектуальної діяльності самого фахівців і 

людей, з ким йому доводиться виконувати спільні функції і співпрацювати, в то-

му числі й тих, ким він керує. 

Успішне формування і особливо реалізація стратегії інноваційного роз-

витку будь-якої соціальної системи, від маленької фірми до держави і всієї 

світової спільноти, можливі лише за умови формування його належного кад-

рового забезпечення. Тому необхідність переходу до інноваційного типу сві-

тового розвитку ставить перед системою вищої освіти низку принципово но-

вих завдань, глибинну сутність яких можна осягнути лише з позицій сучасної 

філософії освіти. Дійсно, новизна, складність і надзвичайно висока відпові-

дальність цих завдань вимагають побудови і впровадження нової освітньої 

парадигми, яка б передбачала зміну цілей, змісту і характеру освіти, забезпе-

чила інноваційний розвиток самої освіти. Це має бути справжня парадигма 

освіти інноваційної доби. Розглянемо детальніше завдання, які необхідно 

розв‘язати для цього, та доцільні шляхи і засоби їх розв‘язання. 

По-перше, стосовно цілей освіти необхідно рішуче відмовитись від їх 

розуміння як забезпечення потреби суспільства в кадрах певної спеціальності 

і певного рівня професійної кваліфікації. Адже з подальшим посиленням і 

поширенням інноваційного типу світового розвитку характер професійної ді-

яльності, а відтак і зміст багатьох спеціальностей у традиційному їх розумін-

ні постійно зазнаватиме істотних змін. Тому загальна спрямованість освіти 
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взагалі й системи підготовки фахівців зокрема має орієнтуватися передовсім 

на формування фундаментальних знань, розвиток інноваційного мислення 

студентів та їх креативних здібностей, прищеплення їм глибокого розуміння 

того, що інноваційність стає способом буття як суспільства, так і кожного ін-

дивіда. Нарешті, в системі цілей освіти належне місце повинно посідати за-

доволення освітніх потреб особистості та належне формування, розвиток та 

усвідомленню нею відповідних потреб.  

По-друге, характер освіти все більш має наближатися до характеру 

майбутньої професійної діяльності студентів з обов‘язковим урахуванням, 

безумовно, постійної мінливості цього змісту та зумовленої нею відповідної 

професійної мобільності фахівців. Тому перспективним напрямом розвитку 

освіти уявляється все більш широке впровадження проектних технологій і 

технологій управління проектами. Самі ж проекти мають формуватися як під 

конкретне завдання, виконання якого на договірних засадах здійснює кафед-

ра з обов‘язковим залученням студентів, так носити штучно створений, нав-

чально-виробничий чи навчально-пізнавальний характер. У будь-якому разі, 

при виконанні проекту студенти повинні отримувати знання новітніх 

технологій і навички практичного їх застосування.  

По-третє, необхідно істотно підвищити роль і питому вагу самостійної 

роботи студентів, формування у них умінь і глибокої внутрішньої потреби у 

самостійному добуванні знань. Добре відомо, що саме тільки те, що людина 

взнала або освоїла самостійно, найкраще сприймається, запам‘ятовується і 

розуміється. Для підвищення ж ефективності самостійної роботи необхідно 

посилити мотивацію студентів і водночас удосконалити систему контролю її 

результатів та відповідної корекції навчально-виховного процесу. 

По-четверте, неможливе розв‘язання складних і відповідальних завдань 

кадрового забезпечення інноваційного розвитку без організації інноваційного 

характеру самої освіти і без належного формування науково-педагогічного 

складу викладачів-інноваторів. Як справедливо вказує М. Ларіонова, саме 

викладач вищого навчального закладу є суб‘єктом модернізації освіти [12]. У 

свою чергу, А. Кирьякова розкриває взаємозв‘язок між ціннісними аспектами 

освіти та її інноватикою в умовах університету [13]. Отже, визначальною перед-

умовою формування та особливо практичної реалізації інноваційної освітньої па-

радигми виступає особистість педагога. Цікаво, що саме в цьому моменті пере-

тинаються зміст і сутність завдань з кадрового забезпечення інноваційного роз-

витку взагалі й кадрового забезпечення інноваційного характеру освіти як умови 

його успішного виконання. 

Експериментальні спроби автора впроваджувати елементи інноваційної 

освіти активно здійснювалися протягом останніх двох десятиліть. Спочатку в 

це відбувалося процесі викладання студентам кафедри автоматизованих сис-
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тем управління Національного технічного університету «Харківський політе-

хнічний інститут» циклу дисциплін з автоматизованого управління атомними 

електростанціями. Пізніше ці спроби було продовжено на кафедрі педагогіки 

і психології управління соціальними системами при вивченні філософії осві-

ти і методики викладання загально інженерних дисциплін магістрами з педа-

гогіки вищої школи та при вивченні філософії управління і технології управ-

ління магістрам з адміністративного менеджменту. Вважаю характерним, що 

студенти завжди схвально ставляться до цих спроб, істотно зростають їх за-

цікавленість і мотивація в оволодінні навчальним матеріалом. 

Все це дозволяє дійти обґрунтованого висновку, що формування інно-

ваційної освітньої парадигми дійсно набуває значення актуальної соціальної 

проблеми. а її впровадження в педагогічну практику вищої школи має розг-

лядатися як єдиний шлях і єдина можливість формування надійного кадрово-

го забезпечення інноваційного розвитку. Сам же цей розвиток не має альтер-

нативи при виборі та реалізації стратегії суспільно-політичного, соціально-

економічного і духовно-культурного відродження України. 
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О. С. Пономарьов 

 

ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

Показано, що за своєю сутністю сучасний етап в історії людської циві-

лізації набув характеру інноваційного розвитку. Доведено, що успішне його 

здійснення вимагає надійного кадрового забезпечення. Проаналізовано філософ-

ські аспекти розв‘язання проблеми його підготовки. Розкрито роль вищої школи 

у формуванні цього забезпечення і наведено шляхи і засоби розв‘язання цього 

завдання. 

 

А. С. Пономарев 

 

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Показано, что по своей сущности современный этап в истории челове-

ческой цивилизации приобрел характер инновационного развития. Доказано, 

что успешное его осуществление требует надежного кадрового обеспечения. 

Проанализированы философские аспекты решения проблемы его подготовки. 

Раскрыта роль высшей школы в формировании этого обеспечения и приведе-

ны пути и средства решения этой задачи. 

 

A. S. Ponomaryov 

 

PHILOSOPHICAL ASPECTS OF SKILLED PROVIDING OF 

INNOVATIVE DEVELOPMENT 

 

It is shown, that on the essence a modern stage in history of human civiliza-

tion gained character of innovative development. It is proved, that successful its 

realization requires the reliable skilled providing. The philosophical aspects of de-

cision of problem of its preparation are analyzed. The role of high school is ex-

posed in forming of this providing and paths and tools of decision of this task are 

resulted. 
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ФІЛОСОФСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ПЕДАГОГІЧНУ ДІЯЛЬНОСТЬ 

 В СИСТЕМІ ПОТРЕБ СУЧАСНОСТІ 

 
Постановка проблеми. Викладацька  діяльність може бути одним з 

найбільш безкорисливих, а можливо і поганських справ, наголошував 

Л.М.Толстой, якщо за неї беруться люди не обізнані в педагогічному 

професіоналізмі.  Легко і успішно можна виконати певне завдання 

самостійно. Але намагаючись пояснити кому-небудь, як безпомилково і най-

коротшим шляхом дійти до кінцевого позитивного результату в розв‘язанні 

проблеми, промовець інколи попадає в безвихідь. І тут не важливо, наскільки 

щиро і натхненно «лектор» інтерпретує проблему, головне в цій ситуації те, 

що студенти не бачать саме його очима те, що він їм віщує. В такому разі він 

розпочинає замислюватися, а чи не простіше зробити все самому, тобто, 

вирішити проблему і надати їм готовий кінцевий результат. Це тупикова 

педагогічна ситуація, адже цим самим він позбавляє студента головного – 

шляху до істини. І якщо викладач не подолає цю критичну смугу і обрушите-

ся на студентів з докорами про не розуміння ними теми, він неминуче 

відштовхнете їх від себе і заблокує будь-яку довіру до себе. Більше того, він 

зруйнує природну  допитливість студента — важливий мотиватор у навчанні, 

а головне, викличе індиферентне відношення до навчальної дисципліни. 

Оскільки відомо, що студенти як тільки познайомилися з новим матеріалом, 

вони формують відношення до нього і як наслідок до викладача. Якщо від-

ношення негативне, все останнє, що за цим відбувається, просто не сприйма-

ється. Шкода, але такі науково-методичні прорахунки, а ще гірше, відсут-

ність педагогічної майстерності, руйнують навіть сильну студентську  моти-

вацію до навчання.  

Проте якщо педагог використовуючи різноманітні інструментарії за 

допомогою яких зможе створити працюючу ролеву модель і забезпечить під-

тримку, зв'язану з осмисленим і ненав'язливим інтелектуально  мотиваційним 

керівництвом, то здивуєтеся несподіваним змінам відносно студентів до на-

вчання і особисто до себе і предмета, який він викладає. Адже студентам 

завжди подобається освоювати досвіди, які допомагають їм самостверджува-

тися і цим самим завоювати пошану в суспільстві. 

Детальний аналіз підходів до визначення змісту і сутності поняття пе-

дагогічної майстерності проводить І.А. Зязюн [ 1  30],  В.В. Ягупов[2  106], 
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С.У.Гончаркнко[3   19], О.С.Пономарьов [4]. Взагалі можна стверджувати, 

що сьогодні відбувається активний процес становлення і творчого розвитку 

філософського аспекту вищезгаданої проблеми. 

В той же час, менш  дослідженими залишаються такі проблеми, як пси-

хологічно моральнісні, еротетикоемпатичні,   формально логічні, а також си-

стемно стильові аспекти в навчальному процесі.   

Мета дослідження саме і полягає у з'ясуванні сутності цих феноменів 

в їх гармонійному поєднанні з нагальними проблемами педагогічної діяльно-

сті в системі сучасного потреб суспільства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Відомо, що студенти, в 

першу чергу, мотивовані до навчання зацікавленістю або страхом, але 

зацікавленість у них значно переважає. Тож викладач, який «наганяє» страху 

в аудиторії  не користується повагою у них в такій же мірі як і той,  хто 

заграє до студентів виставляючи лише відмінні та добрі оцінки не турбую-

чись за рівень знань студентів. В педагогічній практиці ми часто зустрічаємо 

факти, коли студенти всім загалом легко виконують все, чому викладач їх 

учив. Частіше за все, це свідчить про те, що він і в цьому ми глибоко 

переконані, встановив дуже низькі стандарти в навчанні або сам недостатньо 

освоїв навчальну програму. Тому він змушений робити подібний «відкат»,а 

простіше кажучи викликає до життя своєрідна корупцію. Шкода, але таке га-

небне явище буває у вищих навчальних закладах. Отож, оцінююча винагорода, 

повинна бути адекватною складності виконаного навчального завдання студен-

том. В протилежному разі маємо високий вал відмінних і добрих оцінок,  а допи-

тливих, кмітливих особистостей для країни, котра надіється конкурувати на між-

народній арені XXI століття,  обмаль.   Часто милуємося високим внутрішнім 

рейтингом  українських вищих навчальних закладів і їх міжнародним авторите-

том. В той же час представляється досить показовим, що жоден з українських 

університетів не потрапляє навіть до списку 1500 кращих вузів світу. І це тоді, 

коли у сфері освіти «економіка знань характеризується глобальним ринком з по-

питом на кваліфіковану робочу силу, яка підтримується наявністю міжнародного 

документа на відповідність кваліфікацій. Отже, освіта може використовуватись і 

як послуга, що продається, і як цінна інтелектуальна власність» [5, с. 107].  

Саме цей факт свідчить, що істотне підвищення якості нашої освіти є надзви-

чайно важливим практичним завданням. 

    Отже, вищі навчальні заклади, ці унікальні інтелектуально виховні фаб-

рики, повинні випускати висококласнх фахівців аналітиків, володіючих еротети-

чним мистецтвом і бездоганною культурою спілкування  в різноманітних сферах 

знань. Лише за таких умов країна здатна подолати небезпечний рубіж щоб не пе-

ретворитися в придаток високорозвинутих країн. Оскільки, країна, за влучним 
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висловом Ф.Кюрі, яка не вкладає  достатні кошти в розвиток науки перетворю-

ється в колонію.  
       Яким саме бачиться викладач вищої школи, у чому полягає його місія, 

які вимоги висуває суспільство до нього? Ці питання не випадково перебу-

вають нині, в складних умовах розвитку нашого суспільства, у полі зору су-

часної наукової думки й громадськості. Адже від їх оптимального вирішення 

певною мірою залежить кінцевий результат як реформування вищої освіти, 

так і доля українського народу в соціально-політичному і культурному прос-

торі світу. 

       Безперечно, що атрибутом педагогічної діяльності був, є і буде педа-

гог-вихователь.Сьогодні неможливо уявити особистість викладача вищого 

навчального закладу без ключових моральнісних чеснот, без педагогічних 

достоїнств, якими він повинен філігранно володіти. Отож, на деяких рисах 

педагога  в контексті сучасних вимог до нього суспільства зосередимо увагу.  

        Найголовніша вимога суспільства до викладача -  він зобов'язаний бу-

ти Особистістю. При аналізі його якостей та особливостей необхідно вихо-

дити з розуміння особистості як цілісного утворення з багаторівневою струк-

турою[6, с. 76  ]. Серед цих рівнів головними є: а) базовий, тобто психосома-

тичний, який визначається основними ознаками його нервової системи; б) 

верхній, або емоційно-оцінний, який складається з мотивів, потреб, інтересів, 

оцінки і самооцінки особистості; в) проміжний, або поведінковий рівень. 

Однією з визначальних якостей викладача має бути його висока профе-

сійна компетентність. Ми спеціально виокремлюємо і наголошуємо на її до-

мінантній характеристиці, оскільки студенти цінують викладача перш за все 

як фахівця в будь якій галузі. Ніякий кругозір, ніяка загальна культура і на-

віть бездоганний світський етикет і моральність не допоможуть викладачеві 

завоювати авторитет у студентів, якщо він «не панує» у питаннях і справах вла-

сної професійної царини.  В контексті цієї теми можна поставити питання: «А чи 

може моральнісна людина-педагог  дозволити собі некомпетентність у викла-

данні навчальної дисципліни?». 

 Цілком природно, що окрім високого професіоналізму у своїй навчаль-

ній дисципліні, викладачеві необхідно володіти також і педагогічною майс-

терністю на рівні мистецтва. У тлумачному словнику В. Даля слово «мистец-

тво» пояснено так: «Искусный, относящийся к искусу, опыту, испытанию, 

искусившийся, дошедший до умения или знания многим опытом; хитро, муд-

рѐно, замысловато сделанный, мастерски сработанный, с умением и с рас-

четом устроенный». Якщо це так, то, педагогічну майстерність не можна по-

в'язувати лише з якимось особливим природним даром, ототожнювати з ус-

падкованими якостями. Адже нахили, здібності  не передаються за наступни-

цтвом. Людина через генно-хромосомну структуру отримує лише задатки, 

генотипні утворення, що слугують передумовою розвитку і формування пев-
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них якостей і зокрема, педагогічної майстерності. Звідси, педагогічна майс-

терність включає низку структурних компонентів: морально-духовні вартос-

ті, професійні знання, соціально-педагогічні якості, психолого-педагогічні 

уміння, педагогічну інноваційну технологію тощо. Через те, педагогу окрім 

особливої фахової інформації, обов'язково потрібний певний мінімум психо-

лого-педагогічних знань і умінь. Таким чином, професіоналізм викладача - це 

не просто високий рівень знань і умінь, а певна системна організації його 

психології і свідомості, обумовленої ерудицією і особистісними якостями. Це 

ще й висока місія у затвердженні людини в людині. М.О.Бердяєв вважав, що 

цінність особистості  є вища ієрархічна цінність духовного порядку. Особис-

тість є мікрокосм [ 7, c. 256]. 

Слід зауважити, що цілеспрямована життєва позиція і громадянські че-

сноти, основною складовою яких є самосвідомість і розвинене почування ві-

дповідальності за все те, що відбувається в країні і в світі, також є атрибути-

вним компонентом найліпшої моделі викладача.  Звідси, однією з визначаль-

них умов самосвідомості педагога виступає його високий рівень іманентної 

культури, тобто «інтелігентності його душі».  

Відомо, що можна отримати вищу освіту, але при цьому не стати інтелі-

гентною людиною. Інтелігентність не дається разом з дипломом, а активно 

формується в процесі самовиховання. Організація ж цього процесу, прищеп-

лення відповідних навичок і глибокої потреби у ньому також є вельми склад-

ною і одночасно конче необхідною якістю викладача. Повноцінна інтеліген-

тність включає, перш за все: адекватну історичній добі парадигму мислення; 

евристику і креативну спрямованість інтелектуального пошуку;  культуру 

маєвтики і еротетики в спілкуванні; емпатичну і комплементарну культуру; 

уміння створювати і насолоджуватися художньо-просторовим середовищем; 

духовно-моральнісну і етичну культуру;  орієнтацію в основних тенденціях роз-

витку суспільних відносин, а також в головних напрямках сучасної науки, куль-

тури і мистецтва.   

В цьому контексті, на наше глибоке переконання, справжнім викладачем 

може стати тільки людина, яка дійсно закохана в педагогічну діяльність  і як 

наслідок поважає студентів зі всіма їх лінощами, недбальством, юнацьким 

максималізмом тощо, які вона своєю діяльністю і своєю люб‘язністю прагне 

спрямувати в річище світської культури. Згідно Я.А.Коменського всі навча-

льні заклади повинні стати «майстернями гуманності». Але все це можливо 

досягти лише за умови бачення в кожному студенті  неповторної особистості 

з її добрим, світлим і навіть естетично привабливим, унікальним потенціа-

лом. Безликих, безвиразних студентів не існує, а є збайдужіле, індиферентне  

відношення викладача до особистості молодої людини. Знову виникає питан-
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ня: «Чи винен студент в своїй  особистісній «невиразності», а можливо все 

залежить від байдужого, автобіографічного погляду спрямованого на нього?»  

Чільне місце в педагогічній діяльності займає самосвідомість особистос-

ті педагога. Вона складається з таких чинників як: самопізнання, самовихо-

вання і самовдосконалення, самодетерміація і самомомоделювання перспек-

тивного  розвитку  тощо. Найважливішими інструментами при цьому висту-

пають саморегуляція і самоорганізація. Саме у цьому полягає найважливіша 

передумова можливості самоактуалізації, самомотивації особистості педа-

гога. Адже професійна компетентність, добра психолого-педагогічна підго-

товка збагачують викладача необхідними знаннями, уміннями і навичками, 

які знаходять застосування у його практичній професійній діяльності, фор-

мують здатність підготовки і прийняття вірних системних рішень. На пере-

конання В.Г. Кременя, навіть найсучасніші комп'ютерні системи, високі ко-

мунікаційні технології, які без жодного сумніву, стимулюють динаміку і ефе-

ктивність навчального процесу, ніхто і ніщо не зможе повністю витіснити і 

замінити мистецтво безпосереднього педагогічного діалогу «вчитель-учень». 

Тому особливо важливою є підготовка високопрофесійних педагогічних і на-

уково-педагогічних працівників, що відповідають інтеграційному критерію 

«педагогічна майстерність = мистецтво комунікації + новітні технології». 

Не дарма в світовому середовищі у зв'язку з такою зміною парадигми педаго-

гічних функцій з'явився спеціальний термін facilitator - сприяючий, такий, що 

полегшує, допомагає вчитися. Мимоволі виникає питання: «А чи кожний ви-

кладач використовує колосальний методичний арсенал, починаючи від маєв-

тики і закінчуючи сучасними інноваційними технологіями, для допомоги 

студенту в оволодінні новітніми знаннями?»   

Цілком природно, що не тільки професійна діяльність, а й характер 

спілкування та його ефективність, а відтак і психологічний клімат взаємовід-

носин між студентами і викладачем істотною мірою визначаються рівнем ду-

ховної культури кожного учасника навчально-виховного процесу. Тому тако-

го великого значення набуває мовленнєва практика майбутніх фахівців в 

процесі їх професійної освіти. Більше того, вона, на наш погляд, має розгля-

датись як один з невід‘ємних елементів професійної компетенції сучасного 

фахівця, особливо коли йдеться мова про представників гуманітарно-

технічної еліти країни. 

Сьогоднішня доросла освічена людина застосовує 6-9 тис. слів, проте 

словниковий запас справжніх майстрів слова, як правило, значно багатший. 

Відомо, наприклад, що В. Шекспір використовував близько 15 тис. слів, 

М.Сервантес – близько 17 тис. слів, М. Гоголь – близько 10 тис. слів, 

Т.Шевченко, І. Франко – понад 20 тис. слів, О.Пушкін  – понад 34.  Отже, ба-

гатство мовлення – це використання мовниками великої кількості мовних 

номусів – слів, суджень, умовиводів тощо. Існує прямий зв'язок багатства і 
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різноманітності мовлення, адже чим багатобарвніше мовлення, тим воно яск-

равіше і естетично привабливіше.  Адже як ми розмовляємо, так ми і кмітує-

мо; які наші думки, такі наші дії; які наші слова, такі наші почуття, вчинки і 

відносини до людей і навіть до рослин, тварин і речей. 

Слід зауважити, що мовленнєва діяльність (саме так,  діяльність) тісно 

пов'язана з точністю, яка є попередньою умовою логічності, що забезпечує  

лапідарне і разом з цим, коректне, змістовно насичене і навіть прекрасне за 

формою  відображення дійсності. Ще в античності виключно високо цінува-

лася здатність самостійно висловлювати той або інший мислєневий пасаж 

про певне, навіть прозаїчне, явище або річ. Більш того випускником ліцею 

вважався лише той, хто запропонував свій унікальний погляд, спосіб і форму 

викладу проблеми. Так, в «Метафізиці» Арістотель помічає: «розум мислить 

сам себе, він є мислення про мислення». І тут раптово виникає цікава неспо-

діванка. Арістотель ставить риторичне питання: «а чи є в деяких випадках саме 

знання (предмет) знання»? [ 8. с. 316].  

Отож, логіка традиційно займає особливе місце в наукових побудовах, 

світоглядних філософських системах і культурі взагалі. Вона не тільки дете-

рмінує точність і зумовлює дисципліну суджень, але надає можливість педа-

гогу лапідарно викласти сутнісну сторону наукової концепції і світоглядну 

позицію самого викладача. Як наслідок, педагоги, які  бездоганно володіють 

законами, принципами і формами логічної культури завжди користуються  

повагою у студентів. На наше глибоке переконання, у методиці формування 

культури мови і мовлення слід поєднувати розумові, етичні й естетичні за-

вдання навчання. Слово й наочність, мова й викладання навчальних дисцип-

лін   стиль мислення як одне з понять, в якому реалізується самосвідомість 

особи педагога, покликані впливати на загальний розвиток культури мови й 

мовлення студентів – майбутніх представників гуманітарно-технічної еліти 

України. 

Слід звернути увагу на те, що моральна відповідальність педагога зумо-

влена тим, що значна частина людей є безвідповідальними не тільки перед 

загалом, а й у відношенні до самих себе, особливо це стосується більшості 

керівників різного рівня управління. Такий стан речей не свідчить про те, що 

вони такими є від природи, сутність полягає в тому, що вони не знають іма-

нентної природи моральнісної відповідальності та психологічних та естетич-

них наслідків  її дії на особистість. Тому педагог повинен сам стати взірцем 

особистісних чеснот, високої шляхетної людяності, моральнісної відповіда-

льності,щоб виховувати у студентів почуття високої гідності за свої вчинки, 

свою діяльність та поведінку і неодмінно в формі прекрасного. З цього при-

воду чітко і переконливо підкреслює існування безпосереднього зв‘язку між 

відчуттям краси і розвитком креативних здібностей людини філософ і педа-
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гог І.А.Зязюн, за словами якого «без здатності відчувати красу, захоплювати-

ся нею, дивуватися, цінувати дивні творіння людських рук неможлива особи-

стісна творчість»[9, с.178]. 

Саме такі визначальні світові тенденції сучасного етапу в розвитку нау-

ки і освіти диктують  нові вимоги до особистості викладача. Це повинен бути 

фахівець, якому властиві висока духовність, етико-естетичні принципи і пе-

реконання, загальна культура, інноваційний характер мислення і системний 

підхід до аналізу проблемних ситуацій виробничого, наукового чи навчаль-

ного характеру. В цьому ряду своєрідних канонів, однією з найголовніших 

вимог до особистості викладача є глибоке усвідомленні ним самоцінності 

особистості кожного студента, люб'язне, трепетне відношення до його Я-

простору, до його утаємниченої душі. Відповідно до цього відбувається змі-

на цілей, змісту і структури художньої  та інженерно-технічної освіти. Ми пос-

тавили їх рядом, тому що вони мають  діалектично доповнювати одна одну і ли-

ше в такому дієвому поєднанні кожна із них буде повноцінною складовою в сис-

темі гуманітарно-технічної вищої освіти. 

Сучасний педагог вищого навчального закладу зобов’язаний на 
рівні категоричного імперативу одночасно виступати як викладач, як 
дослідник, як інноваційний технолог, як вихователь і як виняткова ви-
сокообдарована індивідуальність. Справжній педагог-професіонал - це 
Особистість з великої літери, яка одержима пошуком нових знань і в 
такій же мірі бажанням ділитися результатами своїх досліджень зі сту-
дентами. Адже віддавши деяку частку знань, неодмінно виникає на-
стрій  постійно її поповнювати, оскільки лише, той хто постійно ділить-
ся знаннями є господарем своїх знань, в іншому ж разі він залишаєть-
ся рабом обмежених, замкнутих на себе, знань. При цьому педагог 
своєю діяльністю, своїм відношенням до справи, до своєї професії і 
науки фактично здійснює величезний виховний вплив на студентів, не 
прикладаючи, здавалося б зовні, ніяких спеціальних зусиль для цього. 
Але це тільки зовні так уявляється. В дійсності він постійно працює і 
видає наукові праці, підручники, навчальні посібники, організовує нау-
ково-теоретичні конференції, дієво приймає участь в роботі міжнарод-
них конгресів тощо. Студенти все це спостерігають і намагаються на-
слідувати працелюбності свого викладача. Вони завжди віддають пе-
ревагу всебічно освіченим і цікавим особистостям і підсвідомо 
вірять, що навчання дозволить їм стати такими ж цікавими і зміс-
товними як і їх улюблені педагоги і тому прагнуть швидше і глиб-
ше опанувати відповідні знання і навіть манери своїх авторитет-
них лідерів. Чи не найкращою ілюстрацією святого відношення до пе-
дагогічної діяльності є постать професора НТУ «ХПІ» Олександра Се-
меновича Пономарьова. Він завжди  привертає увагу студентів і 
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аспірантів перш за все до правильно виконаних завдань, а не до 
їх помилок. Культивує звичку до успіху на основі позитивного 
досвіду. Будує різноманітні структури завдання таким чином і  з 
такою метою, щоб фундаментально  і різнобічного пізнати про-
блеми, а також для того, щоб уникнути плутанини, яка інколи 
зустрічається в літературі. Знайде час для того, щоб показати 
студентам, як можна застосувати знання в «реальній дійсності». 
Дає можливість кращим студентам   застосувати свої навички, 
допомагаючи тим із них, які відстають з тієї чи іншої причини у 
навчанні. Заохочує студентів до діалогового спілкування, що 
сприяє формуванню критичного мислення і створює у студентів 
декілька точок зору з погляду на один і той же предмет дослідження. 
Коли студенти опиняються в пізнавальній скруті він обов‘язково повертається до 

більш знайомого матеріалу для того, щоб вселити в них віру в успіх. Тому 
сильним  мотиватором його студентів у навчання є упевненість в 
тому, що професор Пономарьов О.С. завжди допоможе або підкаже 
щось цінне і виняткове на шляху до коректного сприйняття дійсності 
й себе в цій безграничній царині. 

    І навпаки, той викладач, який постійно повчає, докоряє студентів в їх «ін-

телектуальній слабкості» і при цьому не знайомить з наслідками (їх у нього не 

має) своїх досягнень в науково-методичній роботі (саме роботі, а не творчій дія-

льності), такий педагог скривджує саму суть навчання і виховання у вищій шко-

лі. Як тут не згадати думку О.І.Герцена про те, що важких наук немає, є тільки 

важке викладання, тобто таке, що виявляється непереварюваним [10, с..28]. В 

цьому ж контексті можна послатися на перлини думок античних філософів у 

яких наголошується про те, що тільки Особистість може виховати Особис-

тість. Тому і не дивно, що зразок для наслідування залишається в пам'яті студе-

нтів довше і міцніше, ніж найсправедливіша критика. 

Таким чином, створення сучасної гуманістичної педагогіки вимагає й 

відповідного нового образу педагога. Він для свого гармонійного розвитку 

зобов'язаний занурюватися в існуюче національне і глобалістичне культурне 

середовище через засвоєння знань в галузі природознавства, історії науки і 

техніки, філософії, економіки, психології, літератури і мистецтва тощо. Отже, 

людинолюбність в діяльності фахівця полягає саме у тому, що дієві постула-

ти гуманізму затверджуються в свідомості студента, які надають йому мож-

ливість усвідомити свою мету і  цілі, свої права і обов‘язки, а також мораль-

нісну  відповідальність за наслідки своїх дій в трьох модусах простору-часу .  

Адже людина завжди ревно і гордовито відноситься до своїх дій, в які 

вкладений її унікальний творчий потенціал. Саме останній її відмежовує від 

інших індивідуумів. І навпаки, вона завжди засмучується, якщо її здібностей 
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не потребує суспільство, або її здібності попросту ігноруються через їх при-

мітивізм. Такай, своєрідний остракізм згубно позначається на психіці люди-

ни і зрештою на психосоматичному стані її здоров'я. А хвора людина як ві-

домо завжди соціально пасивна і не зручна на всіх рівнях життєдіяльності су-

спільства. Фігуруючи незадоволеною і як наслідок роздратованою в своїй не-

досконалості  людина автоматично вибуває із процесу створення як соціум-

ного простору, так, природно, і простору власного повноцінного існування. 

І в цій титанічній діяльності (по створенню Я-простору  і просторів со-

ціуму) людина могла б не виживати, а жити і  насолоджуватися повноцінним 

у всіх аспектах життям. Оскільки щаслива та людина, яка постійно осягає і 

створює власний Я-простір, само стверджує себе в безмежних можливостях 

реальної дійсності. А це і є, врешті-решт смислозначиме (в формі прекрасно-

го) життя кожної людини і як наслідок, сприяє повноцінному існуванню 

складної системи – природа - суспільство.  

Підсумовуючи особисті розмисли з приводу лише декількох скла-
дників цілісної, всебічно розвиненої особистості педагога приходимо 
висновку про те, їх незмірно більше — як і яскравих неповторних ін-
дивідуальностей. Однак і ці акценти говорять про те, що інноваційні 
технології не можуть існувати без обдарованих, одержимих, сумлінних, 
мудрих, прозорливих, безкорисливих педагогів. Для останніх вищий 
навчальний заклад — це повноцінне, багатогранне згідно законів прек-
расного життя на благо майбутніх поколінь 

 
            Список літератури: 1. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії. –

К.: МАУП, 2000- 312 с. 2. Ягупов В.В. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: 

Либідь, 2002. – 560 с. 3. Гончаренко С.У. Методика як наука. –

Хмельницький: Вид-во ХГПК, 2002. – 180 с. 4. Пономарьов О.С. Морально-

етичні аспекти професійної педагогічної діяльності // Наукові праці. Педаго-

гічні науки. Миколаїв: МГДУ ім. П.Могили, 2003. Вип. 15. 5. Макбурні Г. 

Глобалізація: нова парадигма політики вищої школи // Вища школа. – 2001. - 

№ 1. – С. 104 -119. 6. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 

1999. – 240 с. 7. Бердяев Н.А. О назначении человека  / Мир философия. – М.: 

Изд-во политической литературы. – 424 с. 8. Аристотель Метафизика – М.: 

Логос, 2004. – 364 с.  9. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії. –К.: 

МАУП, 2000. - 312 с.  10. Герцен А.И. Введение в педагогическую деятель-

ность. – М., 2005. – 268 с.   

 

С.М.Пазиніч 

ФІЛОСОФСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ПЕДАГОГІЧНУ ДІЯЛЬНОСТЬ 

 В СИСТЕМІ ПОТРЕБ СУЧАСНОСТІ  



ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ 

 

 

40 

Досліджуються, обґрунтовуються і систематизуються такі актуальні 

проблеми, як психологічно моральнісні, еротетикоемпатичні,   формально 

логічні, а також системно стильові аспекти викладання у навчальному проце-

сі. Окреслені можливі шляхи і напрямки  їх розв‘язання і показано роль і міс-

це  особистості педагога в навчально-виховній діяльності вищої школи.  
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ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СОВРЕМЕННОСТИ  

          Исследуются, обосновываются и систематизируются такие актуальные 

проблемы, как психологические нравственные, эротетикоэмпатические,   

формально логические, а также системно стилевые аспекты преподавания в 

учебном процессе. Очерчены возможные пути и направления  их решения и по-

казана роль и место  личности педагога в  учебно-воспитательной деятельности 

высшей школы. 

 

S.M.Pazynich 

PHILOSOPHICAL LOOK TO PEDAGOGICAL ACTIVITY IN SYSTEM 

OF NECESSITIES OF CONTEMPORANEITY  

Probed, grounded and systematized such issues of the day, as psychological 

moral, erotetikoempaticheskie, formal logical, and also system stylish aspects of 

teaching in an educational process. Possible ways and directions of their decision 

are outlined and a role and place of personality of teacher is shown in teaching and 

educational activity of higher school. 
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 

Загальна постановка проблеми. Ситуація, що склалася сьогодні в 

Україні з якістю освіти взагалі й підготовки кадрів у вищій школі набула ха-

рактеру однієї з найважливіших національних проблем. Справа не тільки в 

тому, що жоден з українських університетів за своїм рейтингом не потрапляє 

навіть в тисячу провідних навчальних закладів, які формуються міжнародни-
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ми освітніми структурами. Набагато гірше, що за рівнем своєї професійної 

підготовки значна кількість наших випускників не відповідає сучасним сус-

пільним вимогам ні з позицій їх фахової компетенції, ні з позицій загальної і 

професійної культури. Ось чому проблема підвищення якості освіти не може 

бути успішно розв‘язана без належного урахування її культурологічних аспе-

ктів, без прищеплення студентам не просто системи знань, умінь і навичок у 

сфері його майбутньої професійної діяльності, а й формування у них належ-

ної духовності, системи життєвих цінностей та ідеалів, загальної і професій-

ної культури. 

Зв’язок проблеми з актуальними теоретичними і прикладними пи-

таннями випливає безпосередньо із сучасних потреб в кадровому забезпе-

чення кардинальних суспільно-політичних і соціально-економічних трансфо-

рмацій в Україні. Йдеться про демократизацію суспільного життя, завершен-

ня ринкових перетворень в економіці, розробку і впровадження високих тех-

нологій як визначальної умови істотно підвищення якості й конкурентоспро-

можності продукції національних товаровиробників. 

Уявляється цілком очевидним, що успішне розв‘язання сукупності цих 

надзвичайно складних і суперечливих завдань практично неможливе без під-

готовки ефективного високопрофесійного кадрового забезпечення. В той же 

час вкрай важливі питання формування загальної і професійної культури 

майбутніх фахівців ще лишаються недостатньо розробленими як педагогіч-

ною теорією, так і реальною освітньою практикою вищої школи. Ось чому 

питання теорії професійної культури, розробки і впровадження ефективних 

методик її формування і прищеплення майбутнім фахівцям виступають важ-

ливими теоретичними і прикладними завданнями системи освіти. Адже від 

вибору цілей, змісту і характеру їх розв‘язання істотною мірою залежать і 

якість підготовки студентів, і їх психологічна готовність до професійної дія-

льності, а отже і можливість реалізації ефективної стратегії соціально-

економічного і духовного відродження України. 

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми дає нам вагомі підстави 

стверджувати про її актуальність і дійсно надзвичайно велику теоретичну і 

практичну значущість. Підтвердженням цієї тези перш за все слугує те, що 

сама культура являє собою складне, суперечливе і багатоаспектне явище, яке 

активно досліджують представники багатьох наук. В. П. Андрущенко, Л. В. 

Губерський і М. І. Михальченко наводять такий цікавий факт. В 1952 році ві-

домі американські культурологи А. Кребер і А. Клаксон налічили 164 визна-

чення терміну «культура» і понад сто спроб пояснити культуру теоретично. 

Через 20 років французький культуролог А. Моль репрезентував вже 250 ва-

ріантів визначення цього феномена. Сьогодні їх налічується близько 500! [1, 

с. 14]. 
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Саме поняття ―культура‖ (від латинського cultura – виховання, освіта, 

розвиток), як зазначає С. У. Гончаренко – це сукупність практичних, матеріа-

льних і духовних надбань суспільства, які відображають історично досягну-

тий рівень розвитку суспільства  й людини і втілюються в результатах про-

дуктивної діяльності». Культура у вузькому розумінні, як підкреслює вчений, 

– це «сфера духовного життя суспільства, що охоплює насамперед систему 

виховання, освіти, духовної творчості (особливо мистецької), а також уста-

нови й організації, що забезпечують їхнє функціонування». Водночас під ку-

льтурою, на його глибоке переконання, «під культурою розуміють рівень 

освіченості, вихованості людей, а також рівень оволодіння якоюсь галуззю 

знань або діяльності» [2, 182]. 

У більш широкому розумінні, зафіксованому свого часу ще у XVIII ст. 

Дж. Віко, культура – це все, створене людиною на відміну від того, що ство-

рене природою. З тих пір феномен культури взагалі та різні його аспекти ви-

вчали багато видатних філософів, соціологів, педагогів, представників інших 

наук. Серед них можна назвати Данилевського, Шпенглера, Тойнбі, Нортро-

па, Шуберта та інших. Сьогодні виникла навіть самостійна галузь науки – 

культурологія. Характерною ознакою сучасних досліджень, як стверджує В. 

П. Андрущенко, «є посилення уваги до питань культури у вужчому її смислі 

– як сукупності цінностей, норм і ідеалів, що виконують як конструктивну, 

так і передусім регулятивну роль у тому чи іншому конкретному суспільстві» 

[3, с. 387].  

У свою чергу, В. О. Лозовой зі своїми співавторами визначають куль-

туру як «явище, яке створюється людиною, людським суспільством і яке 

утворює їх» [4, с. 7]. Останнє зауваження уявляється нам надзвичайно важ-

ливим, оскільки воно насамперед стосується системи освіти. Дійсно, по-

перше, процеси освіти і соціалізації людини значною мірою визначають ту 

саму міру освіченості й вихованості, про яку говорить С. У. Гончаренко. По-

друге, система освіти функціонує не ізольовано. Як надзвичайно важливий і 

відповідальний соціальний інститут, вона у своїх діях і цілеспрямованих пе-

дагогічних впливах на учнів і студентів повинна враховувати загальний стан і 

характер соціокультурного простору, в якому відбуваються освіта і особисті-

сний розвиток молодої людини. 

Вважаємо за необхідне зазначити, як автори «Морфології культури» 

спеціально підкреслюють, що явище культур и, «на відміну від біологічних 

основ людини, не успадковується генетично, а засвоюється нею в процесі ді-

яльності» [там само]. За їхніми словами, «характеризуючи культуру як атри-

бут людства, слід враховувати, що воно, будучи єдиним біологічним видом, 

ніколи не було одним соціальним колективом. Тому під суб‘єктом культури 

слід розуміти не тільки все людство, але й індивіда, націю, соціальну групу, 
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будь-яку конкретно-історичну спільноту людей, що формується в певних при-

родних умовах» [4, с. 9]. 

Метою даної статті виступає прагнення автора проаналізувати взає-

мозв‘язок і взаємозумовленість загального стану соціокультурного середо-

вища з характером і результатами професійної підготовки фахівців у сучас-

ній вищій школі. При цьому мається на увазі простежити наявність педагогі-

чного впливу, його зміст і ефективність на формування загальної і  професій-

ної культури студентства та розвиток їх духовності, системи їх життєвих цілей, 

цінностей та ідеалів. 

Виклад основного матеріалу. Зазначимо, що сьогодні для системи 

освіти при розв‘язанні проблем формування культури студентів необхідно 

враховувати, що національні культурно-історичні й духовні традиції не тіль-

ки зазнають природних змін, зумовлених розвитком самого суспільства, а й 

виявляються під істотним впливом процесів глобалізації,  

Уявляється цілком очевидним, що феномен культури представлений у 

продуктах матеріальної та духовної праці, у системі соціальних норм й уста-

нов, у духовних цінностях, у сукупності ставлення людей до природи, у сто-

сунках між людьми та їх ставленні до самих себе й інших людей, до суспіль-

ства в цілому. У цьому сенсі в понятті культури дійсно фіксується як загаль-

на відмінність людського буття і життєдіяльності від біологічних форм життя 

всіх інших живих істот, так і якісно визначена своєрідність історично-

конкретних форм цієї життєдіяльності на конкретних етапах суспільного роз-

витку, у рамках певних епох, суспільно-економічних формацій, етнічних і 

національних спільнот. Культура характеризує також особливості поведінки, 

свідомості й діяльності людей у конкретних сферах суспільного життя. Саме 

через зовнішню та внутрішню культуру кожна людина отримує можливість 

усвідомлення свого ―ego‖, свого місця в житті і в системі культурних ціннос-

тей, що її оточують. Більш того, процеси її самоусвідомлення активно спри-

яють не просто засвоєнню багатих надбань культури, а й участі людини у ку-

льтуротворення як істотній складовій її саморозвитку і само творення свого 

«Я-простору». 

Слід відзначити, що протягом тривалого часу років наше суспільство 

розвивалося без урахування культурологічних особливостей виховання та 

освіти. Автор не має на увазі культуру соціалістичного реалізму, яка, не без 

певних успіхів, прищеплювалася нам упродовж семи десятків років. Тоді 

тільки люди з природним імунітетом витримували ―вакцинацію‖ цією куль-

турою, але, на жаль, абсолютна більшість таких особистостей була змушена 

відправлятися у вимушене вислання за межі своєї держави, або просто опи-

нялася за ґратами психіатричних лікарень для душевнохворих людей чи ґра-

тами політичних в‘язниць і таборів, які, без перебільшення, можна назвати 

закладами справжньої народної культури і свідомості. 
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Автор не береться розглядати і культурологічні аспекти підготовки 

майбутньої національної еліти, лідерів і керівників виробництва з позицій 

пропаганди сучасного ―шароварного мистецтва‖. Сьогодні часто справжні 

українські традиції, цінності, звичаї і культура підміняються штучно створе-

ними, тимчасовими, іноді просто вигідними з точки зору політичної бороть-

би за ―місце під сонцем‖, тобто за більше чи зручніше крісло. Не менш важ-

ливо підкреслити й роль суто економічних інтересів окремих олігархів, які 

готові підтримувати прояви тієї чи іншої культури в залежності від того, що 

їм сьогодні вигідно. 

Ми ж маємо на увазі істинно народне мистецтво, народну творчість і 

народний культурний спадок, споконвіку притаманні українському народу. 

Народне мистецтво, звичаї та традиції як своєрідне відображення життєвих 

цінностей і морально-етичних норм, – це все те, що поєднується в такому мі-

сткому понятті, як українська культура. Українська культура з усією своєю 

неповторністю, яка плекалася народом упродовж багатьох століть, примножува-

лася багатьма поколіннями наших предків, зберігала свою самобутність і непо-

вторність навіть в умовах «національної за формою, соціалістичної за змістом», 

як формулювалося в компартійних документах. Саме це і утворює квінтесенцію 

того, що сьогодні прийнято називати словом менталітет нації і характеризувати 

як визначальну рису народу. 

Особливу увагу питанню культурологічного виховання та освіти, як 

одному з основних і найактуальніших питань сьогодення, слід приділяти при 

підготовці майбутніх фахівців взагалі і особливо керівників різного рівня. 

Нагальність розгляду даної проблеми викликана тим, що проблеми утвер-

дження нашої державності, відродження національної культури, традицій 

українського народу та стимулювання їх подальшого розвитку вимагають 

переосмислення нашого минулого, розуміння сучасного та усвідомлення 

майбутнього через повернення до скарбниці культурних надбань. Адже не 

секрет, що нація без минулого позбавлена майбутнього. А це, у свою чергу, 

вимагає перегляду наповнюваності навчальних планів всіх вищих навчаль-

них закладів (як гуманітарного, так і технічного профілю навчання) з метою 

приведення їх у відповідність до сучасних та перспективних потреб суспільс-

тва і його розвитку. 

Відомо, що культурологічний аспект буття супроводжує людину упро-

довж усього її життя. Він присутній на всіх етапах становлення та розвитку 

особистості: починаючи з внутрішньоутробного розвитку плода майбутньої 

людини, перших хвилин після її народження й далі на всіх етапах життя лю-

дини, аж до останнього її подиху. Особливого впливу соціокультурного се-

редовища людина зазнає впродовж процесу навчально-пізнавальної діяльно-

сті й соціалізації, перш за все за рахунок істотного мотиваційного забезпе-
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чення культури. Але своєрідним піком, найвищою точкою впливу культуро-

логічного аспекту на особистість є навчання у стінах вищих навчальних за-

кладів. Саме у вищих навчальних закладах, куди вже сформовані особистос-

ті, у своїй переважній більшості, приходять свідомо й з певним багажем жит-

тєвого досвіду, проходить остаточне формування світогляду майбутнього 

фахівця й керівника, його духовності та морально-етичної парадигми. 

Аксіоматичне положення про те, що кожна людина – це особистість, а 

кожна особистість – це безмежний всесвіт, який слід весь час вивчати й 

спрямовувати особистісну внутрішню самоорганізуючу силу на створення 

суспільних цінностей, не викликає жодного сумніву або заперечення. Свого часу 

відомий український психолог і педагог Г.С. Костюк [5, с. 5] зазначав, що людсь-

кий індивід народжується потенційно здатним стати особистістю, природа його 

має в собі можливості такого становлення. А ось можливості реалізуються тільки 

в умовах суспільного оточення, за допомогою засобів, створених суспільством, у 

процесі засвоєння індивідом суспільних цінностей і участі індивіда у створенні 

цих умов і цінностей. 

Саме цей вислів відомого науковця можна взяти за наріжний камінь 

для формулювання основної ідеї авторської концепції про формування, вихо-

вання та підготовку майбутніх фахівців, лідерів і керівників будь-якого рівня 

(від керівника невеличкого колективу чи групи людей, до керівника держав-

ного рівня). Адже ні для кого не є секретом той факт, що жодний навчальний 

заклад, жодна навчальна програма на теренах усього пострадянського прос-

тору не була спрямована на підготовку лідерів і керівників. Більше того, про-

тягом усіх років радянської влади, одною шостою земної кулі керували не-

професіонали, які б за тих часів і умов ніколи не дозволили не те що говори-

ти про підготовку керівників і лідерів, але й усіляко б заважали це зробити. 

Усім нам, як у повсякденному життя, так і у професійній діяльності, мало не 

щодня доводиться зустрічатися з керівниками різних рівнів. Переважна бі-

льшість з них, на превеликий жаль, лишаються якщо не вихованцями тієї са-

мої комуністичної моделі керівника, то її прибічниками, навіть якщо такий 

керівник і відповідає вимогам керівника з точки зору досконалого володіння 

питаннями, які підпадають під сферу його професійної компетенції та які йому 

доводиться вирішувати згідно зі своєю посадою. А от «коефіцієнт корисної дії» 

роботи колективу, який очолює такий керівник, як правило, виявляється низьким. 

Здавалося б, керівник володіє питанням, досконало знає кожну технічну ланку 

своєї роботи, а терміни її виконання постійно зриваються, не витримуються техно-

логічні нормативи, що, у свою чергу, призводить до низької якості виконаної роботи 

та неконкурентоспроможності виробленої продукції. Чому так відбувається? 

Однозначно відповісти на це питання неможливо, бо відповідь якраз лежить 

у площині таких містких понять, як «культура управлінської діяльності» і «куль-

тура лідерства». Їх же зміст, перш за все визначає така сукупність взаємо-
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пов‘язаних обставин. 

По-перше, цей керівник в процесі навчання у вищому навчальному за-

кладі був підготовлений до своєї майбутньої професійної діяльності лише як 

фахівець, і ніхто не вчив його бути керівником, не приділяв належної уваги 

його особистісному розвитку, формуванню його загальної і професійної ку-

льтури. Наприклад, він знає як розв‘язати певне технічне завдання, але не 

знає, яким чином доцільно розподілити роботу серед усіх членів колективу. 

Дуже часто, після розподілу роботи таким керівником, вона виконується згі-

дно з прислів‘ям: «Хто везе, того й поганяють», тобто одна частина трудово-

го колективу працює з перенавантаженням, у той час як інша частина не знає, 

де себе діти без роботи. До речі, слід зазначити, що формування фахової 

компетенції спеціаліста без огляду на розвиток його особистості позбавляло 

його одного з найважливіших професійних якостей – творчого підходу до 

виробничої та управлінської діяльності. 

По-друге, керівник не вміє правильно працювати з людьми, він не во-

лодіє не тільки сучасними управлінськими технологіями, а й питаннями 

практичної психології управління таким «живим організмом», як колектив зі 

своїми культурою, традиціями та ідеалами. В результаті такого керівництва, 

колектив розпадається на кілька груп на чолі зі своїми неформальними лідерами. 

Як тільки це відбувається, сам керівник вже перестає бути лідером і авторитетом 

для своїх підлеглих. 

По-третє, керівник практично не знайомий з культурою, звичаями, тра-

диціями свого народу, через що, знову ж таки, виникають проблеми з якістю 

продукції та термінами її виконання. Зокрема, він недостатньо враховує релі-

гійні аспекти культури віруючих. Особливо наочно це можна було просліди-

ти на підприємствах Західної України, де релігійні традиції збереглися знач-

но сильніше ніж у регіонах Східної України. Правда, за часи незалежності ця 

обставина значною мірою втрачає свою актуальність, оскільки деякі релігійні 

свята офіційно проголошені державними. Однак це стосується тільки хрис-

тиянства, та й то лише православного. А Україна ж є багатоконфесійною 

державою, тому керівникові слід знати і враховувати у своїй управлінській 

діяльності звичаї і культуру католиків, мусульман, іудеїв, представників ін-

ших вірувань. 

По-четверте, керівник, який отримав вищу технічну освіту, часто 

елементарно не може спілкуватися зі своїми підлеглими. Йдеться не про те, 

що керівник розмовляє українською мовою в російськомовному трудовому 

колективі (або навпаки російською мовою в україномовному трудовому ко-

лективі), а про те, що керівник не володіє жодною мовою, тобто користується 

суржиком (тобто мовою недостатньо неосвічених і малокультурних людей). 

Досить послухати, якою мовою послуговуються деякі депутати Верховної 
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Ради України. Відомо ж, що парламент – це зріз суспільства [6, с. 191], і не 

секрет, що переважна більшість депутатів Верховної Ради прийшла до неї з 

керівних посад. 

         Таким чином, підсумовуючи все вищесказане, можна дійти висновку, 

що перелік вад з точки зору культурологічної (як і будь якої іншої) освіти у 

професійній підготовці фахівців, майбутніх лідерів і керівників можна було б 

ще продовжувати довго, оскільки такої підготовки досі не було в жодному 

вищому навчальному закладі нашої країни. Ось чому важливим завданням 

вищої школи стає розробка і особливо послідовна реалізація інноваційних 

педагогічних концепцій формування і розвитку загальної і професійної куль-

тури. Його розв‘язання вимагає організації дослідження педагогічних і пси-

хологічних аспектів не тільки прищеплення цієї культури студентам, а й фо-

рмування у них відповідної мотивації і глибокої внутрішньої потреби у пос-

тійному підвищенні свого професійного і культурного рівня. Саме така під-

готовка майбутніх фахівців, справжніх лідерів і потенційних керівників 

вкрай необхідна для молодої незалежної держави. Подолання тих кризових 

явищ, які протягом тривалого часу переживає Україна, неможливе без людей, 

які б могли зайняти місце біля керма виробництва, створити функціонально 

діючі колективи однодумців. 

         Для цього доцільно посилити в навчальних планах спеціальностей 

культурологічну складову дисциплін соціально-гуманітарного циклу. Вона має 

стати одним з найважливіших елементів змісту цілісного навчально-виховного 

процесу професійної підготовки майбутніх фахівців. Слід також посилити ви-

ховну складову педагогічної діяльності кожного викладача вищої школи, що 

змусить його самого підвищувати загальнокультурний рівень. Крім того, зміст 

кожної навчальної дисципліни слід переглянути з позицій її культурологічного 

потенціалу з тим, щоб ефективно формувати у фахівця сучасну інформаційну, 

мовну, ділову, психологічну тощо культуру, як невід‘ємні складові його 

професійної культури. Без цього, на наш погляд, не варто навіть і говорити про 

підготовку фахівця моделі ХХІ століття. Без цього ми не зможемо подолати наше 

відставання від Європи.  

Сьогодні існує ще одна проблема, яка істотно заважає вищій школі у 

вирішенні завдань з підготовки високоосвічених, високодуховних фахівців. Її 

ще в середині минулого століття помітив і проаналізував відомий 

англійський вчений і письменник Ч. П. Сноу. Сутність проблеми, на його пе-

реконання, полягає в тому, що «духовний світ…інтелігенції все більш вираз-

но поляризується, все більш виразно розколюється на дві протилежні части-

ни». Він уточнює, що «на одному полюсі – художня інтелігенція, на іншому – 

вчені, і як найбільш яскраві представники цієї групи – фізики. Їх розділяє 

стіна нерозуміння, а  інколи – особливо серед молоді – навіть антипатії і 

ворожнечі» [8, с. 19-20]. На щастя, серед сьогоднішньої молоді, в тому числі 
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й серед студентства, така гострота відносин відсутня, однак виразна її 

бездуховність і навіть нехтування культурою, мають місце. На жаль, цьому 

активно сприяє поширення технократичного мислення серед науково-

технічної інтелігенції, в тому числі й серед педагогічного складу вищих нав-

чальних закладів. 
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IN THE JIU VALLEY 

 

            Abstract: In this paper we tried to capture several realities that are 

present in the Jiu Valley and also tried to have a deeper comprehension of them 

by analyzing the present reality through the premises set by the past actions. The 

first step was to present the general situation of the Romanian union world. After 

that, we used a historical perspective over the present situation of the mining un-

ions in the Jiu Valley and their becoming. We ended the paper with some con-

clusions drew from a research on a representative sample of miners from the Jiu 

Valley mines. We statistically analyzed their perceptions regarding the way they 

feel about the unions and came up with some pretty interesting conclusions. 

1. Unions in Romania 

There are several trade union federations and county unions affiliated with 

one of the great union confederations in Romania. The most famous union con-

federations, which are recognized at the tripartite negotiations between the gov-

ernment, the unions and the employers, by the C. E. S. body (Consiliul economic 

şi social – The Economic and Social Council), are
1
: 

1. C.N.S.L.R. – Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din 

România – Frăţia (The Romanian Free Union National Confederation – The Bro-

therhood); 

2. B.N.S. Blocul Naţional Sindical (The Union National Group); 

3. C.N.S.C.A. – Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa (The 

Union National Confederatin Alfa cartel); 

4. C.S.D.R. – Confederaţia Sindicatelor Democratice din România 

(The Romanian Democratic Union Confederation); 

                                                 
1
 X X X, Confederaţii sindicale din România, carteluri şi sindicate naţionale, la www.util21.ro - portal de 

informaţii utile din întreaga lume 
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5. C.S.N. Meridian – Confederaţia Sindicală Naţională Meridian 

(The National Union Confederation Meridian). 

The Romanian Union world is changing
2
. After the merger of the biggest 

union confederations from Europe, the most important Romanian unions are ob-

serving the same pattern. Four of the most powerful union confederations in our 

country - CNSLR – Frăţia, BNS, CSDR and Meridian are to make up The Gen-

eral Work Confederation. 

The interests of over a million and a half people will be represented by on-

ly one body that will be named The General Work Confederation. There has 

been talk of these changes in the Romanian union world for some time. A couple 

of years ago BNS and CNSLR – Frăţia had some high level talks about a possi-

ble merger. At that time, though, nothing happened, the two union members gave 

up the idea because of the pride of some of their leaders. Mean while, there have 

been some important international changes, that have climaxed with the merger 

of two of the largest union confederations from Europe. The International Free 

Unions Confederation (CISL) and the International Work Confederation (CMT) 

made up a huge union, with over 200 million members. In this context, the repre-

sentatives of the employees organizations from our country realized that faced 

with globalization, they cannot remain divided. The talks restarted and the gen-

eral agreement was that the merger had to be done as soon as possible. 

2. The Union Structure of the Jiu Valley Mining 

The trade union phenomenon from the Jiu Valley developed under the 

conditions of informational deficiencies, as well as incorrect social perceptions 

regarding the social problems of the genuine democratic countries, with a policy 

dominated by several parties, with a free market economy and a civil society 

based on humans‘ fundamental rights and on the background of political, social 

and economical events that marked the union actions and the relations of the un-

ion with the management of R.A.H. (Regia Autonomă a Huilei – The Autonom-

ous Mineral Coal Company). 

The institutional and power void in 1990 made the mining unions get or-

ganized and form claim platforms that were met by the Government too easy. 

Starting with January 1990 the union organizations of the Jiu Valley, 

without a previous consultation and negotiation with the management of the 

Romanian National Mineral Coal Company, form a delegation of 50 leaders and 

other representatives and go to Bucharest to plead ―The Note of the Jiu Valley 

Miners Claims‖ to President Ion Iliescu, Prime-minister Petre Roman and Mines 

Minister Nicolae Dicu. The note was made up of economical, social and legisla-

tive claims. It is the first funds request from the budget for the mines and prepa-

                                                 
2
 Sindicatele ,,globalizează‖ piaţa muncii, Săptămâna financiară, nr.137, luni 19 noiembrie 2007, p.1 
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rations rebuilding and conservation and the first interference in the management 

of the Coal Company
3
. 

The delays of the decisional factors from Bucharest in handling these 

claims led to the first miners strike at Vulcan in March 1990. Under the pressure 

of the miners delegation led by Miron Cozma (employee of Lonea Mining Com-

pany back than) and also with elections purposes, the Government gave up too 

easy and institutionalized new rights for the miners through Decision No. 267 

from the 14
-th

 of March 1990, signed by the Prime-minister Petre Roman. 

As a result, the miners feeling that they were favored by the political pow-

er and not wanting to lose a government that supported them, in June 1990 went 

to Bucharest to stop the ―University Square‖ phenomenon. The aggressiveness 

and the violent character of the events of the 13
-th

 – 15
-th

 of June 1990 were de-

termined by the macro-social reshaping, by the political interests but also by the 

failure of the Government to find a different approach that of manipulation and 

generating wrong perceptions and deformed visions regarding the conflict situa-

tions that marked that period
4
. 

The period that followed up to September 1991 was marked by aspects 

that influenced and maintained a climate of social tension in the Jiu Valley. 

The ―success‖ obtained in June 1990 generated an unnatural balance of 

force in the relations between the Jiu Valley Mining Union League (LSMVJ) and 

the management of the Mining Company. Looking back objectively, we must 

underline that the management of the Coal Company proved to be weak and in-

competent giving up on countless occasions to the pressure of the union leaders, 

accepting the change of some top managers (the general manager of Lupeni 

Mine, the head engineer of Lonea Mine), although they were considered to be 

good professionals and strict in observing the financial discipline
5
 and even de-

clining their competence totally or partially in favor of the unions in order to 

solve some problems of the Company like: technology updating, investments, 

supplying. There were also tacit agreements in between the Union and the Com-

pany to obtain funds from the budget in the interest of increasing the wages. 

In regard to all these, the movement to Bucharest that took place in Sep-

tember 1991 cannot be blamed on the Company management which, in order to 

do away with the tense situation in the Jiu Valley, agreed to all the claims of the 

miners. The political factors marked a group of people that was easy to manipu-

late. 

After the strike of September 1991 the management of the company 

agreed to all the demands of the union at the negotiations of the first collective 

                                                 
3
 Ciocodeică Vasile, Relaţia patronat-sindicat, Editura Fundaţiei I.D.Sârbu, Petroşani, 1998 

4
 Mihaela Vlãsceanu, Psihologia organizaţiilor şi conducerii, Editura Paideea, Bucureşti,1993, pag.183 

5
 ,,Raport privind Cercetarea Evenimentelor violente desfãsurate în zilele de 23-28 septembrie 1991‖, 

Parlamentul României, Comisia parlamentarã de anchetã a evenimentelor din septembrie 1991, Bucuresti 1992 
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work contract for 1991-1992 having, verbal or writing approvals from the deci-

sion factors from Bucharest, with the granting of funds from the budget, thus up 

to 1993 the Company had no financial loss. 

The first major disagreements in between the Union and the Company ap-

pear with the negotiations of the collective work contract for 1993-1994, when 

the talks are adventitiously and the Union knowingly ignoring the law is request-

ing financial compensations for the union members. At the negotiations, the 

management of the Company reasoning that the approved budget is not allowing 

any wage increases is pointing towards the Government for a solution. 

On the 2
-nd

 of August 1993 the miners had another strike. Once again, the 

Government proved political indecisiveness and found resources and solutions to 

most of the strikers‘ demands. 

It must be pointed out that this time the legal procedure of a general strike 

was observed in an attempt to prove that the union leaders matured and are will-

ing to accept a face to face dialogue. This time also there were destructions, es-

pecially at the Company headquarters, where the personnel were deterred from 

doing their job. 

Giving up to the demands of the Union is continued on behalf of the Com-

pany as well as the Government with obvious repercussions on the financial situ-

ation of the Company. The first negative financial results are registered at the 

end of 1993, although they are small about 5 milliard lei, they continue to build 

up over the first six months of 1994 – about 9 milliard lei. In regard to all these, 

the balance sheet of the Company was almost balanced and there were financial 

resources to recover. The collective work contract negotiated for 1994-1995, ef-

fective of the 1
-st

 of July 1994, which introduces the fidelity wage increase calcu-

lated by applying a percentage of 40% to the base pay, as a way to increase the 

wages and the agreement of the Company Administration Board, is leading to-

wards the beginning of the end of a normal financial situation, thus at the end of 

1994, the Company registered a loss of 179 milliard lei, loss that grew over the 

next years. 

As observers to the events that took place back than we must point out the 

fact that the Administrative Council of the Company had verbal agreements from 

the Government to sign that ill-fated collective work contract, based on promises 

that a supplementary subvention from the budget will be received up to the end 

of 1994, subvention that would cover the financial demands of the unionists, but 

the supplementation was not approved accepting though that the Company 

would not pay off the debt to the state budget. 

Regardless of the constitution of the Company‘s Administrative Council, 

as long as it didn‘t have the support of the Government, the union pressure was 

unstoppable. Further more, by address no 180923/21.03.1995 sent to the Com-
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pany by the Ministry of Industry points towards some dysfunctional relations be-

tween the unions and the administration and underlines that „the union problems 

must be understood and treated with all the required attention in order to prevent 

conflict situations from appearing‖. 

At the same time realizing that any financial request of the Company will 

not be met until the unions intervene on imperative tones, the leadership of the 

Union starts to pose as the leadership of the Company, intervenes to the decision 

factors from Bucharest and on most occasions gets what it wishes and also orga-

nizes work meetings with members of the Government in order to solve the fi-

nancial problems of the Company. 

So on the 9
-th

 and 10
-th

 of March 1995, there was a work Meeting with rep-

resentatives of the Government, the mining unions, county prefects, presidents of 

county councils, mayors of the Jiu Valley towns and general managers of the 

mining companies. The general character of the talks is given by the tone of the 

opening phrase belonging to Miron Cozma – the Union leader: ―We promise a 

new beginning. We direct your attention towards the fact that if there will be any 

talk about closing down any Romanian mine, than this will really be a new be-

ginning. The miners are making common cause and that is well known‖. 

None of the problems raised at the meeting in March 1995, in Petroşani 

was solved, so the Jiu Valley mining unions requested and organized a new 

meeting on the 9
-th

 of November 1995. This time the meeting is taking place at 

the Government headquarters. The tone of the discussions is set once again by 

Miron Cozma, but also the Finance Minister who is making declarations that are 

to create future conflicts. 

As a result of the promises made by the Government, any Union demand 

that isn‘t met by the Company is resulting in blame over the Company that is 

considered to be incapable of obtaining what the Government promised. 

In 1996, analyzing the financial situation of the Company, the Administra-

tive Council is trying without any success to stop the wage increases and while 

the general manager of the Company was on the waiting list at the Ministers, Mi-

ron Cozma was ―solving‖ the economic problems of the Company closing deals 

that had no finality and being deceived by the leaders of the Government. All 

these things generated the miners strike on the 30
-th

 of July 1996 that ended by 

approving all the demands by the Finance Minister Florin Georgescu. Once 

again the Administrative Council of the Company was considered incompetent 

by the miners. At the end of 1996 the financial loss of the Company was 747 

milliard lei reflected into debts at the state budget and without any chance of ever 

being paid off. 

In 1997, the Minister of Industry, continuing to consider that the blame for 

the disastrous situation of the Company is on the Administrative Council, is ap-
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pointing a general manager from Bucharest, Gheorghe Rancea, which proves to 

be an even worst manager than his predecessors. After the miners strike of June 

1997, he leaves for Bucharest. As always, at the negotiations between the unions 

and the Government the Administrative Council is ignored. The requests of the 

unions are quickly approved by the new Government. The results are losses of 

over 1000 milliard lei only for 1997. Also it is important to mention that the 

miners‘ leader, Miron Cozma, has been in prison since January 1997. For the un-

ion requests there are always new leaders ready to take his place but they aren‘t 

able to maintain there power. 

After the personnel lay offs of September – October 1997, that lead to a 

decrease of the number of miners to almost half, it looked like the relations be-

tween the unions and the Company management would finally normalize. The 

ones that remained to work in this sector realized that the Government is not pro-

tecting them any more. The new Government elected in November 1996 didn‘t 

consider mining to be a priority and subventions from the budget are cut down 

wanting to eliminate them completely. Surprisingly the collective work contract 

for 1998-1999 is also extremely disadvantageous for the Company. Although the 

amount of the subventions was unknown, new wage standards were approved, 

starting with 1996 the rest and treatment tickets were discounted by the Compa-

ny and also premiums for holidays are approved under the pressure of the Union 

and without any financial support. Under these conditions we can only assert that 

the managers of the Company wanted to maintain their jobs, social status and 

wages giving up too easy and without any grounding to the union demands. 

After the miners‘ strikes of January and February 1999, followed by the 

arrest of Miron Cozma and of other union leaders, the strength of the Union 

League collapsed. It all culminated with the rip of 2005 when three powerful un-

ions detached from the Union League and set up The Mines and Energy Union 

Association which is affiliated to the confederation ran by Marin Condescu. 

3. The Research Methodology 

The analysis of any given situation is first of all based on the objective da-

ta of the reality hereof. For the social protection we took into account the real 

number of individuals that benefit from it, the available funds and the used 

funds, the type of expenditures that are made, their real structure, their legal basis 

etc. The sources of such an analysis are the statistical data, balance sheets, legal 

rights, the collective work contract etc. 

But the objective reality is doubled by its subjective reflection into the 

peoples‘ consciousness. In other words, it is important to know not just that there 

are certain funds that are used in certain ways. It is more important to know what 

the people think about these actions, what there motivations are, what is their sa-
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tisfaction – so we are interested in knowing what their attitude is toward the so-

cial protection that they are offered. 

The only way in which we can grasp the attitude is by surveying people 

opinions. There is a difference in between attitude and opinion: the attitude is 

more profound and fully engages the individual‘s personality while the opinion 

is more superficial and often fluctuates. 

The research methodology used had a complex character, combining the 

use of several techniques of data gathering: 

- The document analysis of some statistical situations and of the data re-

garding the work force; 

- Observations regarding some realities from the mining companies and 

the union activity; 

- Sociological interview on a sample of employees. 

The volume of the sample was made up of 2% of the total population (of 

over 10,000 employees). As sampling technique, we used non-random multis-

tage sampling. The build up of the sample was done in two stages: 

a) Establishing the statistical weight that the employees of different min-

ing companies are going to represent in the final sample. 

First of all the percentage of employees of each of the seven mining com-

panies was calculated out of the total number of seven mining companies. 

The total number of employees from each mining company that make up 

the final sample is: Lonea 29, Petrila 32, Livezeni 32, Vulcan 19, Paroşeni 26, 

Lupeni 44, Uricani 20. 

b) Establishing the other criteria for the sampling. 

We considered two main criteria – age and qualification – so we ended up 

with four quotas. 

For the criterion age there were ―up to 35‖ and ―over 35‖ categories and 

for qualification criterion the categories used were ―worker + foreman‖ and ―en-

gineer‖. 

The age criterion was used out of operability reasons, but also because it 

usually implies a certain length of service. The qualification had only two cate-

gories also out of operability reasons. 

In respect of any sociological research demands, the anonymity and confi-

dentiality principles were observed. 

We will now present the investigated population having as criteria the fac-

tual variables just as it was identified after the sampling. 

We also specify that the percentages haven‘t been rounded in order to try 

to be as objective as possible. 

                                                                                                            Table 

No.1 
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The Age Structure of the Population 

 Age 

Under 35 36-45 Over 45 Total 

Mine ab

s 
% Ab

s 
% ab

s 
% abs % 

Uricani 3 15 15 75 2 10 20 100 

Lonea 8 27.7

8 

15 51.7

2 

6 20.6

8 

29 100 

Petrila 5 15.6

3 

24 75 3 9.37 32 100 

Livezeni 2 6.25 18 56.2

5 

12 37.5 32 100 

Vulcan 3 15.7

8 

14 73.6

8 

2 10.5

2 

19 100 

Paroşeni 6 23.0

7 

17 65.3

8 

3 11.5

3 

26 100 

Lupeni 7 15.9

0 

33 75 4 9.09 44 100 

Total  34 16.8

3 

136 67.3

2 

32 15.8

4 

20

2 

100 

          As it is easy noticeable, the lowest percentages are found for the young 

workers (under 35 years old) and also in the opposite category of over 45 years 

old. The middle section is represented by three quarters of the total investigated 

subjects. The age structure of the investigated population is representative for the 

age structure of the entire personnel of the National Mineral Coal Company. The 

same situation is to be found at all the mining units taken separately except at 

Livezeni, where the age group of up to 35 years old is less represented; there is a 

balance in the other situations. This situation is mostly due to the fact that at this 

mine has workers that that came from other units that were closed down. 

                                                               

                                                                                                           Table 

No. 2  

The qualification structure of the population 

 

 Qualification 

Unskilled 

Worker 

Skilled 

Worker 
Foreman Engeneer Total 
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Mine abs % Abs % abs % abs % abs % 

Uricani - - 12 60 5 25 3 15 20 100 

Lonea - - 19 65.51 9 31.03 1 3.44 29 100 

Petrila - - 22 68.75 8 25 2 6.25 32 100 

Livezeni - - 9 28.12 21 65.62 2 6.25 32 100 

Vulcan - - 5 26.31 13 68.42 1 5.26 19 100 

Paroşeni 2 7.69 16 61.53 4 15.38 4 15.38 26 100 

Lupeni - - 21 47.72 14 31.81 9 20.45 44 100 

Total 2 1 104 51.48 74 36.63 22 10.89 202 100 

 

The qualification structure is representative to the qualification structure of 

all the units of the National Mineral Coal Company. Most of the people working 

at these units have graduated a middle level school (vocational or secondary 

school) and they are employed as skilled workers as well as a smaller part of the 

people that have higher education. The most important need of all the mining 

units is for people that would do heavy physical labor. There are also situations 

in which a certain subject has graduated some university and is not employed on 

a job that requires such a high level of education, but these isolated cases are ex-

ceptions. 

                                                                                                                     

                                                                                                                        Table 

No.3 

The length of service structure of the population 

 

 Length of service 

1-3 4-10 11-15 Over 15 Total 

Mine abs % abs % abs % abs % abs % 

Uricani - - - - 2 10 18 90 20 100 

Lonea - - 1 3.44 4 13.79 24 82.75 29 100 

Petrila - - 1 3.12 4 12.5 27 84.37 32 100 

Livezeni - - - - 6 18.75 26 81.25 32 100 

Vulcan 1 5.26 1 5.26 2 10.52 15 78.94 19 100 

Paroşeni - - 5 14.38 4 15.38 17 65.38 26 100 

Lupeni - - 1 2.27 5 11.36 38 86.36 44 100 

Total 1 0.5 9 4.45 27 13.36 165 81.68 202 100 
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Closely connected to the subjects‘ age is their length of service. Due to the 

socio-economical situation of the Jiu Valley, especially after the lay offs and of 

the unemployment rate in the area, in most of the cases the length of service that 

the subjects declare is totally in the mining sector and even in the same unit. The 

smallest percentages are registered at the 10 to 15 years. These people are young; 

their age is up to 35 years old. The last part of the interval is represented by 

people that have worked for over 15 years and is the best represented sector. 

The explanation for this situation can be found in the fact that the National 

Mineral Coal Company hasn‘t employed any personnel for a long time, the lay 

offs are constant and as a result the average age as well as the average length of 

service are higher. It can also be observed a certain ―professional ageing‖ of the 

employees. 

The good news is that there are a high percentage of personnel that has a 

longer length of service and that also means that there are more experienced pro-

fessionals. Besides the positive aspect, we can also notice a certain amount of 

conservatism and reticence towards everything that is new and means change. 

 

 

 

                                                                                                           Table 

No. 4  

The marital status structure of the population 

 

 Marital Status 

Not 

Married 

Married Married 

and 

having 

children 

Other Total 

Mine abs % Abs % abs % Abs % abs % 

Uricani 2 10 7 35 9 45 2 10 20 100 

Lonea 3 10.34 14 48.27 12 41.37 - - 29 100 

Petrila 1 3.12 10 31.25 21 65.62 - - 32 100 

Livezeni 4 12.5 12 37.5 16 50 - - 32 100 

Vulcan 2 10.52 5 26.31 12 63.15 - - 19 100 

Paroşeni 3 11.53 8 30.76 15 57.69 - - 26 100 
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Lupeni 1 2.27 16 36.36 27 61.36 - - 44 100 

Total 16 7.92 72 35.64 112 55.44 2 1 202 100 

 

The marital status structure of the personnel is important especially when 

talking about the socio-human component of technology updating. Aspects like 

work security, the decrease of the number of work accidents or their severity 

have a greater impact on the family life compared to the people that are not mar-

ried. And as it can be seen from Table No. 4 the proportion of married em-

ployees and even of the ones that have children too is the largest, exceeding the 

other percentages by far. The situation of some families in the Jiu Valley is more 

complex and complicated because in most of the cases when only one adult of 

the family is working, if that person were to lose his/her job, were to suffer a 

work accident or were to have his/her work ability impaired, than the situation of 

all the family becomes extremely precarious. 

 

4. The Union Activity and Its Effects 

From the analysis of the answers received at the questionnaire comes out 

the fact that the most important problems for the Union are: technology updating, 

work conditions, wage, life conditions, and job safety. 
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Figure No.1. The Most Important Problems for the Union (%) 

 

A= Technology Updating B= Work Conditions 

C= Wage   D= Life Conditions 

E= Job Safety 
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Almost half of the subjects agree that the social problems are the ones that 

the Union should mainly focus on solving. On the second place in the subjects‘ 

choices with a small difference (38.61%) from the first is another subject that 

should be of focus for the Union – professional problems. Third and last choice 

is the problems of the technology updating. 

 

18,31

38,61

43,06

Social Professional Technology Updating

 
Figure No. 2. The Most Important Problems that  

the Union Should Take Care of (%) 

  

Most of the subjects, regardless of the mining unit that they work at, assert that 

their interests are not being promoted enough by the Union (64.35%). 
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Figure No. 3. Interest promoting by the Union (%) 

 

More than half of the subjects agree that the effects of the fact that there 

are five unions are negative. Taking into account that a unitary approach of any 

problem by five independent union bodies is impossible, the results of negotia-

tions could differ more or less and under these conditions the consequences 

could be altercations and professional conflicts that are not beneficial for any 

professional activity in general. The next represented opinion with 33.66% is of 

the people that say that the effects of the existence of five unions could be bene-

ficial. The smallest percentage of 13.86% represents the subjects that declare to 

be indifferent towards this problem. 
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Figure No. 4. The Effects of the Existence of Five Unions (%) 

 

The percentages that define the social services that they would give up in 

case the Company couldn‘t afford to provide any more are close but define dif-

ferent realities. Most of them are related to the wages. The first percentages are 

related to the cooked meal that they are not to happy about but still, they 

wouldn‘t give it up. They tend too agree that the holydays premiums are a little 

welcomed financial help that rounds their incomes and as a consequence they 

wish to keep them. Due to the fact that part of the subjects have their jobs in oth-

er locality than where they live, it is only normal that they do not wish to give up 

the free of charge transportation. Most of the subjects cannot imagine giving up 

the safety equipment that assures their work security and is a vital component of 

the technology updating process. 
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Vasile Ciocodeică  

 

THE INFLUENCE OF THE MINING UNIONS OVER THE 

EMPLOYEES’ SOCIO-ECONOMICAL CONDITIONS 

IN THE JIU VALLEY 

 

Clause has grasped some facts, which are present at valley Жиу and also, 

more deeply to understand them, is analyzed existing действитель-ность 

through the last actions. The general situation of the Romanian world of the un-

ion Is represented. After that used historical prospect on a current situation of the 

extracting unions in valley Jiu and their becoming. 

 

Василий Cиодеиса 

 

ВЛИЯНИЕ СОЮЗОВ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО 

СОЦИО-ЭКОНОМИЧНЫМ УСЛОВИЯМ СЛУЖАЩИХ 

В ДОЛИНЕ ЖИУ 

 

        Статья захватила несколько фактов, которые присутствуют в долине 

Жиу и также, чтобы глубже их  понимать, анализируется существующая 

действительность через прошлые действия. Представляется общая ситуа-

ция румынского мира союза. После этого использовали историческую пер-

спективу по текущей ситуации добывающих союзов в долине Жиу и их 

становлении.  

 

Василь Cиодеиса 

 

ВПЛИВ СОЮЗIВ ГІРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПО СОЦІО-

ЕКОНОМIЧНИМ  УМОВАМ СЛУЖБОВЦІВ У ДОЛНI ЖIУ 

 

Стаття захопила кілька фактів, які присутні в долині Жіу і також, щоб 

глибше їх розуміти, аналізується існуюча дійсними-ність через минулі дії. 

Представляється загальна ситуація румунського світу союзу. Після цього 

використовували історичну перспективу по поточній ситуації видобувних 

спілок в долині Жіу і їх становленні. 

 

http://www.minind.ro/strateg.%2010
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СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ – 

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОГО СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

Робота „Системи прогнозованого активного управління проектами та 

програмами соціально-економічного розвитку України в сферах освіти, на-

уки і виробництва‖, що виконана колективом науковців НАН та АПН Укра-

їни, Національним університетом будівництва і архітектури та Національ-

ним технічним університетом „Харківський політехнічний інститут‖, удо-

стоєна Державної премії України в галузі науки і техніки за 2009 рік. 

В чому полягають основний задум, наукові і практичні результати ці-

єї роботи, як ці результати можуть і мають бути використані для розвитку 

українського суспільства? Розглянемо ці питання.    

В умовах глобалізації світових процесів суспільного розвитку, корін-

них перетворень, що намітилися або почали здійснюватись у всіх сферах 

життя українського суспільства, концентрації зусиль прогресивних сил на 

досягненні всебічного прискорення соціально-економічного і духовного 

розвитку країни об‘єктивно зростає кількість сміливих, широкомасштабних 

і високоефективних рішень на ключових напрямах розвитку країни. При 

цьому ще більш значущим стає вплив різних підсистем суспільства (галу-

зей економіки, регіональних соціально-господарських комплексів, гумані-

тарних секторів та ін.) і оточуючого їх середовища, значно більш високими 

стають вимоги щодо оптимальності (в деякому визначеному розумінні) рі-

шень, що приймаються, збільшується кількість чинників, які необхідно 

враховувати при розробленні і реалізації широкого спектру проектів і про-

грам розвитку, що розробляються і втілюються у життя. 

На практиці розроблення і реалізація великомасштабних і довгостро-

кових проектів здійснюється, переважно, при погано зумовлених цілях, іс-

тотній невизначеності обмежень ресурсного характеру, при наявності вели-

кої кількості відносин між елементами системи, які не формалізуються або 

складно формалізуються, при недостатній інформаційній забезпеченості 

процесів розроблення і прийняття управлінських рішень. Сам проект є не-
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стаціонарною системою, яка постійно розвивається. Все це призводить до 

істотної структурної і параметричної невизначеності подібних проектних 

задач, передбачає наявність значної кількості різних варіантів проектних 

рішень при погано зумовленій системі критеріїв їх вибору. 

За цих умов для великих систем сьогодні на перший план висувають-

ся завдання комплексного внутрішнього і зовнішнього взаємного 

ув‘язування явищ і процесів, що протікають у різних підсистемах суспільс-

тва, детального розроблення достатньої кількості варіантів альтернативних 

рішень з функціонування і розвитку систем, комплексного аналізу, порів-

няння та оцінювання можливих наслідків прийняття конкретних рішень, 

ризиків їх реалізації, уточнення цілей функціонування і розвитку систем, а 

також критеріїв вибору рішень, поглибленого послідовного вивчення сис-

тем (як на етапі проектування систем, так і в процесі їх функціонування) – 

отримання нових знань про їх будову і діяльність з метою довизначення 

вихідної задачі з вироблення ефективних шляхів створення або розвитку 

систем та характеру їх функціонування. Причому, чим складніше система, 

відносно якої приймаються рішення, тим глибина опрацювання перерахо-

ваних питань суттєво зростає.  

Це зумовлює в управлінні проектами головну роль людського чинни-

ка, як унікального і до кінця незбагненного компонента організаційних (су-

спільно-технологічних) інтегрованих систем управління різними проектами 

і програмами, визначає специфіку реалізації проектів, особливості управ-

ління проектною командою. Застосування методів, засобів і технологій 

управління проектами дозволяє проектній команді з системних позицій пі-

дійти до розв‘язування перерахованих проблем. Ці питання складають ядро 

дисципліни управління проектами. 

Саме тому формування і розвиток освітніх систем з підготовки, пере-

підготовки і підвищення кваліфікації кадрів управління, зокрема проектних 

менеджерів, є визначальною передумовою ефективного впровадження ме-

тодології проектного підходу у практику управління проектами. 

Для формування в управлінському, виробничо-технологічному, фі-

нансово-економічному середовищі високої сучасної професійної культури 

управління проектами необхідно розгорнути в необхідних масштабах спе-

ціальну підготовку проектних менеджерів, перепідготовку практиків, за-

йнятих у сфері управління проектами або тих, які мають безпосереднє від-

ношення до цієї сфери, створити в найближчі роки в Україні ―критичну ма-

су‖ практикуючих проектних менеджерів, яка б забезпечила якісні позити-

вні зміни у сфері управління проектами, суттєве підвищення ефективності 

робіт з підготовки і реалізації різноманітних проектів і програм розвитку 

національної економіки, сфер її виробництва, послуг і соціальних систем. 
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Становлення управління проектами як самостійної дисципліни відбу-

валось у розвинутих країнах Заходу (Project Management) починаючи з 50-х 

років двадцятого століття. Незважаючи на помітний розвиток управління 

проектами у цих країнах, до початку 90-х років минулого століття в СРСР, 

в Україні методи і засоби управління проектами практично не використо-

вувались, в державній системі освіти ґрунтовно не вивчались. У ці часи во-

ни не відігравали належної ролі у розвитку сфери управління, не вплинули 

на розвиток країни у цілому. Це можна пояснити такими основними при-

чинами: 

 в галузі економіки – безроздільне панування державної форми вла-

сності і витратний принцип фінансування, а також глибока ізоляція вітчиз-

няної економіки від міжнародного досвіду і світових досягнень; 

 в галузі організації – переважне існування жорстких бюрократич-

них структур; 

 в галузі управління – жорстке адміністрування та слабка мотивація 

застосування економічних методів управління; 

 в галузі інформаційно-комунікаційних технологій – практична від-

сутність розгалуженої інформаційно-комунікаційної інфраструктури суспі-

льства, недостатня якість та низький рівень забезпеченості об‘єктів наявної 

інфраструктури засобами обчислювальної техніки і зв‘язку. 

Крім того, значна кількість методів і засобів управління проектами, що 

вже успішно використовувались в розвинених країнах світу, не могли 

бути застосовані в існуючих умовах вітчизняної економіки за причин до-

корінної різниці у механізмах розв‘язування соціально-економічних про-

блем у системах з централізованою економікою і економічних системах, 

що будуються на ринкових механізмах.   

Проте, на початку 90-х років минулого століття об‘єктивні процеси роз-

витку суспільства (поступовий перехід до ринкових механізмів господа-

рювання, демократичних принципів суспільного життя і управлінської 

практики, формування в країні потужної інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури) спричинили докорінні зміни, перетворення, що почали 

відбуватися в Україні практично у всіх сферах життєдіяльності. Саме ці 

зміни, необхідність забезпечення прискореного розвитку країни, основ-

них соціально-економічних систем суспільства на основі сучасних дося-

гнень науки і високих технологій, удосконалення управлінських кадрів 

спонукали застосування в Україні методів і засобів управління проекта-

ми як інструмента підвищення ефективності управління різними, переду-

сім великими проектами і програмами розвитку.  

За сучасних умов світової економічної кризи, що вплинула і на еко-

номіку України, це питання набуває особливої ваги. Саме методологія 
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управління проектами є міжнародно визнаним і найбільш ефективним, а 

тому доцільним підходом розв‘язання проблем управління розвитком в 

кризових умовах, а її методи і засоби визначають сучасні інструменти цьо-

го підходу. Вони дозволяють сьогодні оперативно готувати багатоваріантні 

гнучкі проектні пропозиції за міжнародно стандартизованими структурою, 

формами і вимогами щодо основного змісту проектів і програм, забезпечи-

ти ефективний моніторинг та управління їх реалізацією в реальних умовах 

глибокої невизначеності проектів, в першу чергу ресурсного характеру, які 

спричинені проблемами в економіці України, перехідним етапом її соціа-

льно-економічного розвитку.  

Світовий досвід підтверджує, що саме сучасні методології управлін-

ня, зокрема методологія управління проектами, дозволяють багатьом краї-

нам вирішувати найскладніші задачі розвитку в умовах жорсткої конкурен-

ції і суттєво обмежених матеріально-технічних, фінансових ресурсів та ча-

су. Методологія управління проектами з урахуванням швидких змін ото-

чення проектів допомагає адаптації підприємств до вимог конкурентного 

середовища вітчизняного та світового ринків. Проте практичний досвід по-

казує, що отримати значний ефект від впровадження розробленої і орієнто-

ваної на застосування в розвинених країнах методології управління проек-

тами, інструментів проектного менеджменту на окремих підприємствах, чи 

навіть галузях неможливо. Таке застосування не гарантує безумовного ус-

піху реалізації проектів, і тим більше, не забезпечує сталий розвиток дер-

жави. Необхідне формування на засадах відповідного теоретико-

методологічного обґрунтування «технологічно зрілих» організацій, профе-

сійної інфраструктури, автоматизованих систем управління проектами та 

програмами розвитку у сферах освіти, науки і виробництва, що здатні за 

сучасних умов забезпечити та технологічно підтримати управління прогре-

сивним розвитком цих сфер в Україні. Сформувати такі організації в зага-

льнонаціональному масштабі можливо лише на основі проведення довгот-

ривалих, глибинних, фундаментальних досліджень процесів управління ро-

звитком, розробки теоретичних основ, методів, моделей і засобів управлін-

ня проектами, які б забезпечили гарантоване функціонування інструментів 

проектного менеджменту в динамічному та турбулентному соціально-

економічному середовищі країни.  

Розуміючи ці тенденції колектив науковців НАН України 

(О.М. Алимов, дійсний член НАН України, д.е.н., професор; С.О. Рибак, 

к.е.н., с.н.с.), АПН України (В.Ю. Биков, член-кореспондент АПН України, 

д.т.н., професор), Київського Національного університету будівництва і ар-

хітектури (С.Д. Бушуєв, д.т.н., професор; Н.С. Бушуєва, д.т.н., професор; 

Ю.М. Тесля, д.т.н., професор; Ю.Ф. Ярошенко, к.е.н.) і Національного тех-
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нічного університету „Харківський політехнічний інститут‖  

(І.В. Кононенко, д.т.н., професор) протягом 1992 – 2008 років розробили і 

забезпечили впровадження професійної інфраструктури та науково-

практичних засад прогнозованого активного (проактивного) управління 

проектами та програмами розвитку України у сферах освіти, науки і вироб-

ництва, що в цілому забезпечило створення і широке впровадження в прак-

тику автоматизованих систем проактивного управління проектами та про-

грамами розвитку різних соціально-економічних підсистем економіки 

України.  

Багатолітня, плідна праця колективу авторів з цієї проблематики була 

гідно відзначена. Указом Президента України № 979/2009 від 30 жовтня 

2009 року на підставі подання Комітету з Державних премій України в га-

лузі науки і техніки за роботу „Системи прогнозованого активного управ-

ління проектами та програмамисоціально-економічного розвитку України в 

сферах освіти, науки і виробництва‖ присуджено Державну премію Украї-

ни в галузі науки і техніки за 2009 рік. 

Спрямованість цієї роботи на подальшій розвиток методології управ-

ління проектами, впровадження в практику її нових методів і засобів відк-

рило нові практичні шляхи розв‘язування завдань щодо досягнення сталих 

тенденцій динаміки соціально-економічного розвитку українського суспі-

льства. В ній розроблені наскрізні проблеми управління розвитком великих 

соціально-економічних підсистем народного господарства України, інтег-

рується ланцюг: наука – державне управління – освіта – виробництво, за-

безпечується міжгалузевий збалансований зв‘язок суттєвих елементів їх 

систем управління на основі єдиних міжнародних специфікацій, технологій 

і стандартів. Створені системи є технологічно і документально „зрозуміли-

ми‖ для закордонних фахівців і експертів, що дозволяє за їх допомогою 

пропонувати і здійснювати міжнародні інноваційно-інвестиційні проекти 

розвитку, забезпечити інтеграцію України до розвинених країн Європи і 

світу. 

Цим визначається безумовна актуальність зазначених робіт, своєчас-

ність розроблення і впровадження в практику національної системи управ-

ління проектами соціально-економічного розвитку України в сферах освіти, 

науки і виробництв.  

Виходячи з цього обґрунтовується і формулюється основний задум 

науково-практичних робіт авторського колективу, що полягає у такому. За-

вдання соціально-економічного розвитку України є чи не головними на су-

часному етапі становлення України як Європейської демократичної держа-

ви з усіма атрибутами розвиненої економіки, науки, техніки та демократи-

чного суспільства. Тому такими важливими є роботи вітчизняних вчених, 
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спрямованих саме на соціально-економічний розвиток України. Передусім 

це стосується дослідження теоретико-методологічних основ управління, 

урахування і відображення у наукових результатах  національної специфі-

ки. Всі ці питання необхідно розглядати з позицій системного підходу. Со-

ціально-економічний розвиток може відбуватися лише у тому разі, коли всі 

підсистеми суспільства, що забезпечують такий розвиток, мають високий 

науково-технічний рівень і потужний високопрофесійний людський потен-

ціал та відповідають як потребам розвитку, так і динаміці станів кожної з 

підсистем. Ці проблеми мають розв‘язуватися через створення цілісної 

професійної інфраструктури та розробки науково-практичних засад проак-

тивного управління проектами та програмами соціально-економічного роз-

витку України у сферах освіти, науки і виробництва. 

Цей задум повністю відповідає потребам держави і може розглядати-

ся як єдино можливий за тих умов, що супроводжують становлення Украї-

ни як самостійної суверенної держави. Він враховує вплив об‘єктивних 

процесів розвитку на соціальні і виробничі відносини шляхом впроваджен-

ня в практику науково обґрунтованих засад оптимізації взаємодії в систе-

мах управління проектами і програмами соціально-економічного розвитку 

України у сферах освіти, науки і виробництва. 

Головна мета роботи полягає у поглибленні методології, теоретико-

методологічного обґрунтування та розробці науково-методичних засад фо-

рмування на рівні кращих світових досягнень і міжнародних стандартів 

„технологічно зрілих‖ організацій, професійної інфраструктури, автомати-

зованих систем управління проектами й програмами розвитку соціально-

економічних підсистем економіки України та впровадження розроблених 

новітніх методів, засобів і технологій управління проектами у сфери освіти, 

науки і виробництва. 

Це передбачає побудову перспективних технологій формування сис-

тем управління проектами та програмами на основі розвитку існуючих та 

створення нових методів, засобів і механізмів прогнозування показників 

успішної реалізації проектів та програм розвитку у сферах освіти, науки і 

виробництва, визначення впливу їх застосування на соціально-економічний 

стан організацій, розроблення нових організаційних форм ефективної взає-

модії всіх суб'єктів управлінського процесу в умовах турбулентності дина-

міки розвитку, досягнення в проектах і програмах єдиної попередньо ви-

значеної системи цілей.  

Теоретичне значення роботи полягає у розроблені нових наукових за-

сад проактивного управління проектами і програмами розвитку та освітніх 

систем з підготовки кадрів управління проектами і програмами, зокрема:  
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 теорії матричних технологій проактивного управління проектами і 

програмами соціально-економічного розвитку та методології організацій-

ного розвитку, в основі якої лежить розроблена теорія; 

 механізмів проактивного управління на матричних моделях діяль-

ності і розвитку організацій;  

 моделей системної динаміки проектів розвитку з урахуванням не-

чітких характеристик центрів впливу і зв'язків у процесах управління опе-

раційною діяльністю і розвитком; 

 моделей технологічної зрілості організації в галузі управління 

проектами;  

 методології і моделі будови автоматизованих систем проактивного 

управління розвитком освітньо-наукових та виробничо-економічних сис-

тем. 

 моделей автоматизованої розв‘язувальної системи в комп‘ютерних 

комплексах прийняття рішень з управління проектами; 

 теоретичних основ матричних інформаційних технологій проакти-

вного управління проектами та програмами соціально-економічного розви-

тку; 

 моделей прогнозованого планування проектів та програм розвитку 

виробничо-економічних систем (запропоновано низку методів розв‘язання 

задач математичного програмування з алгоритмічними та аналітичними (в 

різних комбінаціях) цільовими функціями та обмеженнями, що дозволяють 

вести ефективний пошук оптимальних стратегічних рішень соціально-

економічного розвитку з використанням потужних моделюючих комплек-

сів. Ці результати є новими як з наукової точки зору, так і з точки зору 

практики проектного менеджменту); 

 моделей прогнозування соціально-економічного розвитку України 

в сферах освіти, науки і виробництва на рівні країни, галузі, території;  

 моделей прогнозування розвитку виробничо-економічних систем з 

використанням поширень сіток Петрі;  

 методів і моделей розв‘язування задач формування стратегії роз-

витку промислових підприємств з точки зору максимізації доходу і прибут-

ку від реалізації продукції в розрахунковому періоді з урахуванням обме-

жень на можливі інвестиційні вкладення та на послідовність здійснення ва-

ріантів розвитку; 

 методів і моделей прогнозування рівня конкурентоспроможності 

продукції виробництва;  

 методів і моделей оптимізації типажу перспективної продукції; 

аналізу стійкості рішень задач оптимізації програм розвитку; аналізу стій-

кості й параметричного аналізу рішень задачі планування розвитку вироб-
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ничих систем, які належать до немарковських динамічних задач з бульови-

ми змінними, що містять алгоритмічні обмеження;  

 методів і моделей неявного перебору розв‘язання задачі оптиміза-

ції плану розвитку виробничих систем, яка подається динамічною моделлю 

із післядією, що містить алгоритмічні цільові функції, алгоритмічні й ана-

літичні обмеження; 

 методології розробки і обґрунтування інвестиційних проектів і 

програм, що відрізняється більш глибоким використанням передбачення та 

прогнозування, застосуванням методів оптимізації типажу продукції, бага-

токритеріальної оптимізації витрат, термінів, змісту проектів; 

 методів і моделей багатокритеріальної оптимізації програм розви-

тку соціально-економічних і виробничо-господарських систем 

 моделей систем навчання і освіти; 

 моделей управління освітою на державному, обласному рівнях і на 

рівні навчальних закладів; 

 системи моделей прогнозування і планування контингенту учнів 

навчальних закладів; 

 системи моделей прогнозування і планування потреби навчальних 

закладів у педагогічних кадрах на всіх рівнях управління; 

 моделей макрофункцій планування та управління розвитком осві-

ти на державному рівні; 

 моделей систем експериментального дослідження об‘єктів і про-

цесів. 

Практична значущість роботи полягає у численних впровадженнях 

створеної системи у сферах освіти, науки і виробництва, зокрема: 

– в сфері освіти: 

  створена цілісна система підготовки сучасних фахівців – унікаль-

на професійна інфраструктура з управління проектами і програмами; 

 на базі Інституту економічного розвитку Світового банку (1994 р.) 

здійснена підготовка з управління проектами групи (40 осіб) викладачів 

вищих навчальних закладів і вчених наукових установ України (Київ – Ва-

шингтон – Нью-Йорк);  

 розроблені та впроваджені у вищі навчальні заклади програми під-

готовки спеціалістів і магістрів з управління проектами (7.000003 та 

8.000003), що дозволило щорічно готувати понад 1000 фахівців у цій сфері 

для різних галузей економіки України та інших країн; 

 підготовлено та отримали сертифікати Міжнародної асоціації 

управління проектами рівнів А,B,C і D понад 1000 осіб; 

 підготовлено через тренінгові курси понад 12 000 фахівців з різ-

них галузей економіки України; 
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 підготовлено за міжнародними стандартами управління проектами 

«критичну масу» проектних менеджерів-практиків (понад 18000); 

– в сфері науки: 

 розроблено та впроваджено систему формування та сертифікації 

технологічної зрілості організацій в галузі управління проектами та про-

грамами; 

 розроблено та впроваджено у практику чотирирівневу систему 

міжнародної сертифікації проектних менеджерів; 

 розроблено і внесено зміни в національний класифікатор професій 

(ДК-03-95), що пов‘язані з визначенням професій з управління проектами 

та програмами; 

 науково обґрунтовано і ВАК України відкрито нову спеціальність 

05.13.22 – управління проектами та програмами. Тепер це дозволяє щоріч-

но готувати понад 30 кандидатів та докторів наук в цій галузі знань, фор-

мувати високопрофесіональний склад професорсько-викладацьких кадрів 

вищих навчальних закладів України; 

 під керівництвом членів авторського колективу із наукової спеціа-

льності 05.13.22 підготовлено чотири доктори і 28 кандидатів наук:  

 видано українською мовою найбільш відомі міжнародні системи 

знань та поняттєво-термінологічна система з управління проектами;  

 розроблені методи і засоби використано при підготовці і реалізації 

Державних програм: ―Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і 

науці‖ та ―Забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих 

навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природни-

чо-математичних і технологічних дисциплін‖, що дозволило суттєво пок-

ращити якісні показники проектних пропозицій, помітно підвищити ефек-

тивність виконання сотень окремих проектів, що входять до складу цих 

програм; 

 за результатами роботи опубліковано в Україні та закордоном 22 

монографії, 13 навчальних посібники, понад 200 наукових статей; 

– в сфері виробництва: 

 створені методи і засоби використано при розробці і впровадженні 

проектів у виробничих компаніях та підприємствах України: компаніях 

ICD Investments; EASTONE; Південтеплоеноргомонтаж; на Чорнобильсь-

кій, Південноукраїнській, Хмельницькій і Рівненській АЕС; холдінгової 

компанії „Мікрон‖, м. Одеса; Іллічівський та Одеський масложиркомбіна-

ти; компанії „Ландгут Україна‖; ТОВ „Карбон‖ та закордоном: МРСК 

Центру – РАО ЄС Росії, Казатомпром та багатьох інших. 

 Створені методи прогнозування використані при розробці інвести-

ційних проектів для підприємств України. Вказані проекти пройшли експе-
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ртизу міжнародних експертів і були представлені на Міжнародних інвести-

ційних, приватизаційних і бізнес-форумах у 

Наукові засади прогнозованого активного управління проектами та 

програмами соціально-економічного розвитку України в сферах освіти, на-

уки і виробництва використані при розробці інвестиційних проектів для пі-

дприємств України. Вказані проекти пройшли експертизу міжнародних ек-

спертів і були представлені на Міжнародних інвестиційних, приватизацій-

них і бізнес-форумах у Відні (1996 р.) під егідою Організації Об‘єднаних 

Націй з Промислового Розвитку (UNIDO), у Торговій Палаті Сполучених 

Штатів Америки, Міжнародному банку реконструкції та розвитку (м. Ва-

шингтон, округ Колумбія, 1996 р.), у Ялті (1996 р.), Мюнхені (2000 р.), Па-

рижі (2000 р.), Відні (2000 р.). Результати роботи представлено на Всесвіт-

ніх конгресах, симпозіумах і конференціях в Австралії, Італії, Туреччині, 

Франції, Росії, Україні. 

По роботі отримано численні позитивні відгуки від виробничих підп-

риємств, навчальних закладів і наукових установ України, закордонних ор-

ганізацій і фахівців, в яких підкреслюється дуже високий науковий рівень 

роботи, визначається її виключно велике значення для сучасного і подаль-

шого прогресивного розвитку України, для міжнародної науки і практики 

управління проектами. Результати роботи висвітлювались в засобах масо-

вої інформації (газети, радіо, телебачення), обговорювались і схвалені на 

громадських слуханнях в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН 

України та Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. 

Узагальнено можна констатувати, що авторами роботи розроблено 

методологію створення систем управління проектами національного масш-

табу, головні компоненти яких реалізовані на практиці і відповідають кра-

щим світовим досягненням у цій галузі науки і техніки. Отримані в роботі 

наукові і практичні результати є унікальними в СНД і за низкою своїх 

складових перевершають кращі світові досягнення. Розроблені і впрова-

джені в практику автоматизовані системи управління проектами і програ-

мами у сферах освіти, науки і виробництва перевершують відомі світові 

аналоги за повнотою охоплення спектру розв‘язуваних задач, за ефективні-

стю рішень та точністю результатів, що можуть бути отримані. 

Результати роботи формують цілісну науково-практичну основу про-

гнозованого активного управління проектами і програмами соціально-

економічного розвитку України в сферах освіти, науки і виробництва як 

фундаменту професійної кадрової та технологічної підтримки розвитку 

держави в кризових й турбулентних умовах.  

Відмінною рисою роботи (в позитивному розумінні) є органічне по-

єднання результатів наукових розробок авторів в області управління проек-
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тами з практичним створенням професійної інфраструктури у сферах осві-

ти, науки і виробництва. Це дало змогу на основі розроблених науково-

практичних засад створити і впровадити національно-орієнтовану систему 

прогнозованого активного управління проектами та програмами розвитку 

України у сферах освіти, науки і виробництва. Результати робіт впрова-

джено у багатьох проектах, як державного так і приватного секторів еконо-

міки. 

За глибиною наукового обґрунтування і масштабністю застосування 

робота має загальнодержавне значення. Її здобутки вже сьогодні вагомо 

впливають на характер і результати функціонування та розвитку різних пі-

дсистем українського суспільства, відкривають нові можливості для прис-

корення темпів соціально-економічного розвитку України, забезпечення її 

конкурентоспроможності на різних міжнародних ринках, утверджують у 

світі високий авторитет вітчизняної освіти, науки і передового виробницт-

ва.  

 

О.М. Алимов, В.Е. Быков, С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуева, Ю.М. Тесля, 

И.В. Кононенко, С.О. Рыбак, Ю.Ф. Ярошенко 

 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ – 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИННОВАЦИОННОГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ 
 

В статье рассматриваются основной замысел, научные и практиче-

ские результаты работы «Системы прогнозированного активного управле-

ния проектами и программами социально-экономического развития Украи-

ны в сферах образования, науки и производства», которая выполнена кол-

лективом ученых НАН, АПН и МОН Украины и удостоена Государствен-

ной премии в области науки и техники за 2009 г. Показано, как эти резуль-

таты могут быть использованы для дальнейшего развития украинского об-

щества. 

 

О.М. Алимов, В.Ю. Биков, С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, Ю.М. Тесля, 

І.В. Кононенко, С.О. Рибак, Ю.Ф. Ярошенко 

 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ – 

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОГО СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
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У статті розглядаються основний задум, наукові і практичні резуль-

тати роботи „Системи прогнозованого активного управління проектами та 

програмами соціально-економічного розвитку України в сферах освіти, 

науки і виробництва ‖, що виконана колективом науковців НАН, АПН та 

МОН України і удостоєна Державної премії України в галузі науки і 

техніки за 2009 рік. Показано, як ці результати можуть бути використані 

для подальшого розвитку українського суспільства. 

 

O.M. Alimov, V.Ye. Bykov, S.D. Bushuyev, N.S. Bushuyeva, Yu.M. Teslya, 

I.V. Kononenko, S.O. Rybak, Yu.F. Yaroshenko 

 

SYSTEMS BY MANAGEMENT OF PROJECTS AND PROGRAMS 

– MODERN INSTRUMENT OF INNOVATIVE SOCIAL & ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF UKRAINE 
 

Main design, scientific and practical results of the work ―Systems of fore-

casting active project and program management of Ukraine social-economic de-

velopment in the education, science and production spheres‖ which is fulfilled 

by NAS, APS and MES of Ukraine scientists and is awarded by State prize of 

Ukraine are considered in this article.  How these results can be used for further 

Ukraine society development is shown.  

 

Стаття надійшла до редакції 05.05.2010 
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 м. Харків, Україна  
 

КАДРОВАЯ  ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ: 

ОСОБЕННОСТИ, РОЛЬ И МЕСТО В  ПРОЦЕССАХ  

ИННОВАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Совершенствование стилей и приѐмов управления в условиях инно-

вационной деятельности, быстрое и адекватное реагирование на изменение 

конъюнктуры рынка, острая необходимость рационального управления во 

внедрении новшеств, развитие новых направлений и механизмов в работе 

предприятий, приспособление всех основных элементов современного ме-

неджмента к специфике национального рынка позволят руководителям но-

ваторского типа использовать все виды средств для наиболее успешной и 

эффективной инновационной деятельности. 

Анализируя инновационную деятельность предприятий, можно сде-

лать вывод о том, что инновационный процесс в отечественной промыш-

ленности не имеет тенденции к активизации и его можно охарактеризовать 

как стагнационный [1, с.307]. Низкий уровень инновационной активности 

украинских предприятий вызван, прежде всего, неблагоприятной экономи-

ческой средой, недостаточной государственной поддержкой, и, в значи-

тельной мере, недостаточным вниманием, нежеланием внедрения иннова-

ций на предприятиях как со стороны административного аппарата, так и 

всего персонала в целом. 

Одним из главных факторов инновационного процесса являются кад-

ры, так как именно они выступают генератором новаторских идей и зани-

маются их воплощением в жизнь. На основе анализа научной литературы в 

табл.1 представлены факторы внешней и внутренней среды деятельности 

предприятия, влияющие на проведение, организацию и управление инно-

вационными процессами. 

   Таблица 1 

  Факторы, влияющие на инновационный процесс предприятия 

 

Факторы внешней среды Факторы внутренней среды 

Факторы непосредственного влия-

ния (законодательство, действия ор-

ганов государственного управления, 

конкуренция и т. п.) 

Формирование стратегии управле-

ния инновационной активностью 
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Факторы опосредованного влияния 

(научно-технический прогресс, по-

литическая ситуация, экономические 

изменения в стране или отрасли, со-

бытия на международной арене) 

Принципы инновационной деятель-

ности предприятий; 

Инвестиционные ресурсы и их ис-

пользование в инновационной дея-

тельности; 

Кадровый потенциал инновацион-

ной деятельности 

 

 

Как свидетельствует западный опыт, 75% руководителей успешно 

работающих предприятий считают своевременные изменения, связанные с 

внедрением прогрессивных технологий, выпуском новых видов продукции, 

важнейшим элементом конкурентоспособности [2, с. 115]. Приведѐнные в 

табл.2 данные (составлены на основании данных [3,с.18], [4,с.36,38] ) сви-

детельствуют о более высокой активности руководящих кадров и в то же 

время о невысоком проценте инженерно-технических работников, участ-

вующих в нововведениях. Объяснений сложившейся ситуации может быть 

несколько. С одной стороны, имеет место недостаточная финансовая моти-

вация. С другой стороны, это обусловлено наличием постколониальных 

стереотипов мышления, особенностями психологического климата в кол-

лективе, системой духовных ценностей и т.п. В тоже время большая часть 

руководителей высшего уровня соглашаются, что инновации способствуют 

«агрессивному» ведению жесткой конкурентной борьбы. Однако усилий со 

стороны одних только руководителей и половины инженерно-технического 

персонала в нынешних условиях уже явно недостаточно. 

                                                                                                                          

                                                                                                                         Таб-

лица 2 

Отношение руководителей различных уровней к инновационным   процес-

сам на национальных предприятиях (в %) 

 

 

Участие\отношение 

Руководители выс-

шего и среднего 

уровней 

Инженерно-

технические 

работники 

поддерживают и участвуют в 

инновационных процессах 

70 55 

относятся к ним пассивно 8 17 

оказывают сопротивление 10 12 

не определились 12 16 
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Теоретики и практики менеджмента в целом сходятся во мнении, что 

традиционный подход, при котором генерирование новых идей было пре-

рогативой гениальных одиночек или обособленных исследовательских от-

делов, является слишком узким или/и изжил себя. Необходима высокая 

плотность потока новаторских идей. Поэтому задача постоянного и всеоб-

щего «мозгового штурма» ставится в конечном итоге  перед всеми работ-

никами. 

      Рациональные предложения на всех уровнях управления предприятия-

ми как одна из основных и официально признанных форм инновационной 

деятельности являются реакцией на изменение самого понимания новизны 

идеи: совершенствование услуг и технологий, разработка многочисленных 

модификаций продукции, поиски путей экономии ресурсов, улучшение ка-

чества обслуживания клиентов, изменения условий организации труда- всѐ 

то, что потенциально принесѐт пользу, обретает тот же статус, что и ради-

кальные инновации. 

Для определения наиболее желательных качеств персонала, которые 

следует развивать для возможно большего вовлечения работников в про-

цесс инновационной деятельности, целесообразно все характеристики ра-

ботников разделить на активные и пассивные. Были выделены следующие 

активные качества сотрудников в контексте их восприимчивости к иннова-

циям: мотивация к инновационной деятельности; информированность об 

инновационной политике предприятия и чувство значительности собствен-

ной роли в процессе еѐ реализации; соответствующая квалификационная 

подготовка. 

    Квалификация обусловливает наличие такого уровня новых знаний, 

умений и навыков в процессе внедрения инноваций, который требует от 

сотрудников адекватных действий. Кроме того, квалификация является мо-

тивообразующим фактором: чем выше квалификация, тем в большей сте-

пени персонал руководствуется внутренними, а также положительными 

внешними мотивами и таким образом охотнее принимает участие в процес-

сах внедрения и распространения инноваций. Квалифицированные специа-

листы достаточно легко адаптируются к нововведениям. 

Следует отметить особую важность и ответственность роли органи-

заций образования в целостной системе инновационной деятельности для 

достижения максимального использования интеллектуального потенциала 

персонала во всех направлениях экономического развития. Речь идѐт о 

формировании личности современного инновационного менеджера. При 

этом обучение должно быть многопрофильным и одновременно повы-

шающим уровень ролевой, мотивационной и квалификационной восприим-

чивости непосредственных творцов инновации. 
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Обучение с целью повышения квалификации должно быть постоян-

ным, поскольку инновационная деятельность существенно сокращает пе-

риод потребности специалиста определѐнного уровня квалификации. 

При этом форма собственности принципиально не влияет на уровень 

инновационной активности работающих. В тоже время просматривается 

прямая зависимость между уровнем кадровой составляющей потенциала и 

местом работника в иерархической структуре предприятия. 

Исходя из вышесказанного, для совершенствования стратегии кадро-

вой политики в процессах инновационной деятельности необходимо сле-

дующее: поддержка стремления сотрудников постоянно учиться и повы-

шать квалификацию; сочетание в системе образования специальных знаний 

и многоцелевой подготовки; возможность свободно высказывать своѐ мне-

ние о проводимых изменениях; поощрение совмещения профессий, пре-

одоление барьеров между разными видами занятий и функциональными 

обязанностями; предоставление содержательной деловой информации, да-

же если она негативна; проведение регулярных совещаний рабочих групп; 

постоянная поддержка атмосферы доверия к инновациям; предоставления 

права на ошибку, терпимость к неудачам; создание эффективного механиз-

ма финансовой мотивации персонала. 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: 

ОСОБЕННОСТИ, РОЛЬ И МЕСТО В ПРОЦЕССАХ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В статье были проанализированы причины проявления низкого 

уровня инновационной активности украинских предприятий, детально рас-



  ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

 

81 

смотрены факторы, влияющие на инновационный процесс предприятий и 

предложены пути решения данного вопроса.       

 

Н.В.Гуріна 

 

КАДРОВА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: 

ОСОБЛИВОСТІ, РОЛЬ І МІСЦЕ В ПРОЦЕСАХ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У статті були проаналізовані причини прояву низького рівня інно-

вационой активності Українських підприємств, детально розглянуті чинни-

ки, що впливають на інноваційний процес підприємств і запропоновані 

шляхи даного питання. 

 

N.V.Gurina 

 

SKILLED  OF NATIONAL ENTERPRISES: FEATURES, ROLE AND 

PLACE IN PROCESSES OF INNOVATIVE ACTIVITY 

 

Reasons of display of low level of innovacionoy activity of the Ukrainian 

enterprises were analysed in the article, in detail rasmotreny factors, influencing 

on innovacionyy proces of enterprises and the ways of this question are offered. 

 

Стаття надійшла до редакції 4.05.2010 

 

 

УДК 378 

В.О. Калита   

м.Харків, Україна 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

 

У  статті виконано аналіз існуючих у світовій практиці моделей ін-

новаційного процесу. Обґрунтована необхідність удосконалення моделі ін-

новаційного процесу. Удосконалено модель інноваційного процесу через 

виділення внутрішніх джерел інноваційних ідей і визначення особливостей 

їх впливу на інноваційний процес. 

Україна вступила  в СОТ, інноваційна діяльність стала не тільки клю-

човим чинником успіху в конкуренції, але і головною умовою виживання на ри-

нку. Оновлення товарного асортименту, модернізація технологій, вдоскона-
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лення систем організації і управління дозволяють вітчизняним підприємствам 

адаптувати свою продукцію до вимог ринку, скоротити витрати, підтримува-

ти необхідний рівень попиту, стабілізувати і покращувати фінансово-економічні 

результати діяльності. Прискорення темпів науково-технічного розвитку при-

зводить до підвищення швидкості оновлення продукції (послуг) і звикання 

споживачів до новинок, а отже, до скорочення життєвих циклів продукції, 

технології, попиту, до підвищення інтенсивної конкурентної боротьби на ри-

нках збуту підприємства [1]. Тому особливо актуальним є питання ефективної 

організації інноваційного процесу. 

Проблемою ефективної організації інноваційного процесу займалися такі 

вітчизняні та закордонні вчені, як Р. Росвел, Л.І. Кошкіна, А.Е. Хачатурова,   

І.С. Булатова, С.Д. Ільєнкова, В.Ф. Гриньова, В.Я. Кардаш, Л. Водачек,                        

О. Водачкова, Т. Алімова, Дж. Бредборі, Г.Я. Гольштейн, П. Дойль, Д. Дж. Мар-

гус, Ф. Кодама, К. Розенберг.  

У роботах [4-13] рекомендується проводити маркетингові дослідження 

безпосередньо після фази генерації ідеї нововведення. На наш погляд, розроб-

ка концепції інновації на основі маркетингових досліджень підвищує ефекти-

вність інноваційної діяльності організаційної структури, знижуючи ризики і 

мінімізуючи витрати часу і ресурсів на впровадження новини. 

У роботах [15-17]  інновація  сьогодні орієнтується тільки на потреби 

зовнішнього споживача, ігноруючи при цьому внутрішні потреби в іннова-

ціях самого підприємства-новатора.  

Метою статті є аналіз  існуючих у світовій практиці   моделей   іннова-

ційною   процесу,   виділення притаманних їм переваг та недоліків, удоско-

налення моделі інноваційного процесу. 

З точки зору авторів О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан ― у за-

гальному вигляді інноваційний процес являє собою одержання і комерціа-

лізацію винаходу, нових технологій, видів продуктів і послуг, рішень виро-

бничого, фінансового, адміністративного або іншого характеру та інших 

результатів інтелектуальної діяльності‖ [2, С.121]. 

Не можна не погодитися з даним визначенням, адже автори підтвер-

джують двозначний характер інноваційної діяльності (спрямованість інно-

ваційної діяльності на потреби зовнішніх споживачів (зовнішні інновації) та 

внутрішні потреби підприємства в інноваціях (внутрішні інновації)), тобто не 

тільки на зовнішні, але і на внутрішні інноваційні проекти повинна бути зо-

рієнтована інноваційна діяльність українських підприємств, це дозволить пі-

дприємствам значно збільшити ефективність своєї діяльності, а отже і конку-

рентоспроможність. 

З метою ефективної організації інноваційного процесу розглянемо і 

проаналізуємо існуючі в світовій практиці моделі інноваційного процесу. 
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Незаперечний внесок в дослідження інноваційних процесів вніс відомий 

вчений Рой Росвелл, який в своїх роботах виділив декілька поколінь інноваційно-

го процесу. 

Перше покоління інноваційних процесів існувало з 1950-х до середини 

1960-х років. На думку Р.Росвела [3], це покоління характеризується як: 

«Модель, яка підштовхується технологіями (technology push-model), є простим 

лінійно-послідовним процесом з наголосом на роль НДОКР і відношенням до 

ринку лише як до споживача результатів технологічної активності виробницт-

ва». 

Типовими представниками першого покоління є Кошкіна Л.І., Хачату-

рова А.Е., Булатова 1.С [4]. Вони виділяють наступні етапи інноваційного 

процесу: перед виробничий (НДР, ДКР, підготовка виробництва); виробницт-

во продукції; експлуатація або споживання. 

Вчені-економісти С.Д. Ільєнкова [5], В.Ф. Гриньова [6],  В.Л. Кардаш[7] 

вважають, що інноваційний процес складається з наступних стадій: фунда-

ментальні дослідження; прикладні дослідження; розробка; проектування; 

будівництво; освоєння виробництва; виробництво; маркетинг. 

Словацькі економісти Водачек Л. і Водачкова О. [8] затверджують, що 

етапами інноваційного процесу є: наука; дослідження; розробка виробу; ви-

робництво; споживання. 

Алімова Т. стверджує, що інноваційний процес включає наступні етапи: 

наукові дослідження і розробки; придбання не упредметненої технології; ор-

ганізація виробництва; маркетинг нових продуктів; пуск виробництва; стра-

тегічні дослідження ринку [9]. 

Друге покоління інноваційних процесів, виділене Р.Росвеллом, припадає 

на кінець 1960-х — початок 1970-х. Це покоління він визначає як: «Та ж ліній-

но-послідовна модель, але з упором на важливість ринку, на потреби якого 

реагують НДОКР (need pull model)» [3]. 

Представником цього покоління є Дж. Бредборі [10]. Він виділяє на-

ступні етапи інноваційного процесу: попередня оцінка проекту; генерація 

ідей, експеримент винахід, оцінка патентування, аналіз проекту; прикладне 

вживання: експерти, ідеї, дослідження ринку, оцінка проекту; розробка і про-

ектування; застосовування. 

Гольштейн ГЛ. [11] дотримується думки, що інноваційний процес 

складається з етапів: розробка товару: маркетингові дослідження, генерація і 

фільтрація ідей НДР, ДКР, випробування в ринкових умовах; підготовка ви-

робництва; освоєння виробництва; виробництво; збут; експлуатація. До цієї 

ж групи учених відноситься і Дойль П. [12]. Він вважає, що етапами іннова-

ційного процесу є: ідеї; дослідження і аналіз ринку; перевірка концепції' про-
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дукції; бізнес-аналіз; розробка торгової марки; упровадження у виробництво; 

пробний ринок; виведення на національний ринок. 

Ще одним представником групи учених, що рекомендують проводити 

організацію інноваційного процесу з урахуванням вимог ринку вже на ранніх 

етапах розробки інновації; є Дональд Дж. Маргус [13]. На його думку, інно-

ваційний процес повинен містити наступні стадії: усвідомлення можливостей; 

формулювання ідеї; формулювання попиту; розробка концепції продукції; ви-

робництво; тестування; ринок. 

Узагальнюючи думки другої, третьої, четвертої та п‘ятої  групи учених, 

можна сказати, що в більшості своїй вони рекомендують проводити марке-

тингові дослідження безпосередньо після фази генерації ідеї нововведення. На 

наш погляд, розробка концепції інновації на основі маркетингових досліджень 

і, отже, з урахуванням вимог ринку підвищує ефективність інноваційної дія-

льності організаційної структури, знижуючи ризики і мінімізуючи витрати 

часу і ресурсів на впровадження новинки. У більшості своїй в цих моделях ін-

новаційного процесу фаза маркетингових досліджень на ринковому етапі 

окремо не виділяється, проте, можливе дослідження ринку в процесі збуту або 

розповсюдження інновації.  

Відображає процес електроніфікациї інновації, що характеризується 

збільшенням використання експертних систем, імітаційного моделювання, 

інтегрованих систем гнучкого виробництва і автоматизованого проектування, 

пов'язаних з постачальниками [17]. 

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що проблема 

ефективної організації інноваційного процесу цікавила не одне покоління і 

не одного вченого. Унаслідок цього модель інноваційного процесу зазнала 

багатократних змін — від лінійної моделі до складної багаторівневої з вико-

ристанням передових систем інформатики і обчислювальної техніки. 

Сучасний інноваційний процес має наступні характеристики: 

1. Інноваційний процес розглядається як паралельна розробка 

інновацій декількома групами різнопрофільних фахівців з викорис-

танням систем інформатики і обчислювальної техніки. 

2.  Джерелами інноваційних ідей на сучасному етапі є: потреби 

ринку; зовнішні (існуючі в світовій практиці) і експерементальні (наукові 

дослідження) знання по відношенню до підприємства; знання, одержані 

на власному досвіді. 

3.Маркетинг є центральним блоком в інноваційному процесі, здійс-

нюється від фундаментальних досліджень до після продажного обслугову-

вання готової продукції 

4.Тісна співпраця з постачальниками і постійними покупцями. 
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5. Наявність зовнішніх, горизонтальних, вертикальних і зворотних 

зв'язків між етапами (блоками) інноваційного процесу, що дозволяє вра-

ховувати власні помилки, тобто вчитися на власному досвіді. 

6. Використання систем інформатики і обчислювальної техніки на 

всіх етапах  інноваційного процесу. 

Таким чином, на сьогоднішній день в економічній теорії інноваційний 

процес, дозволяє підприємству вивести на ринок інноваційний продукт ра-

ніше аналогів конкурентів і відповідно до попиту споживачів.  

З метою усунення недоліків і ефективної організації інноваційного 

процесу нами розглянуто засоби удосконалення моделі інноваційного проце-

су. 

У запропонованій моделі, як і в існуючих, на всіх етапах маркетинг 

повністю координує інноваційний процес з погляду відповідності резуль-

татів інноваційної діяльності потребам споживачів. 

Залежно від споживачів можна класифікувати джерела інноваційної 

діяльності на внутрішні і зовнішні. До зовнішніх пропонуємо віднести: зо-

внішні потреби в інноваціях (потреби в нових послугах та товарах); існую-

чі в світовій практиці знання і дослідження. 

Внутрішніми джерелами інноваційних ідей є: внутрішні первинні та 

вторинні потреби функціональних підрозділів господарюючого суб'єкта в 

інноваціях (потреби в інноваційних технологіях, сировині, способах орга-

нізації виробничого процесу і і.н.) і знання одержані на власному досвіді. 

Необхідно також зазначити, що як на зовнішні, так і на внутрішні 

джерела інновацій безпосередньо впливають фактори макросередовища 

(економічні фактори, соціально-культурні фактори, політико-правові фак-

тори) та мікросередовища (конкуренти, ринок, постачальники, посередни-

ки). Тому для повноцінної оцінки інноваційних ідей слід враховувати 

вплив факторів зовнішнього середовища. 

У результаті взаємодії маркетингу і одержаної інформації (не тільки із 

зовнішнього середовища підприємства, але і з внутрішнього) на підприємс-

тві генеруються ідеї для інновацій, орієнтованих на внутрішні і зовнішні 

потреби. 

Висновок. Запропонована засоби удосконалення моделі інноваційного 

процесу є доцільними для реалізації в практиці діяльності підприємства. 

При упроваджені її є можливим врахування усіх джерел інноваційних ідей, 

вплив зовнішнього та внутрішнього середовищ на джерела інновацій, а та-

кож реалізація не тільки зовнішніх але і внутрішніх інноваційних проектів. 

Отже, в результаті її використання на практиці стає можливим: ефек-

тивно організувати інноваційний процес; знайти нові резерви для зрос-
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тання ефективності діяльності підприємства від реалізації інновацій-

ного процесу; результативно управляти інноваційним процесом.  
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У  статті проаналізовані існуючі у світовій практиці моделі іннова-

ційного процесу. Обґрунтована необхідність удосконалення моделі іннова-

ційного процесу через виділення внутрішніх джерел інноваційних ідей і ви-

значення особливостей їх впливу на ефективність управління. 

 

В.А. Калита  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОЦЕССА 

В статье проанализированы существующие в мировой практике мо-

дели инновационного процесса. Обоснована необходимость усовершенст-

вования модели инновационного процесса через выделение внутренних ис-

точников инновационных идей и определения особенностей их влияния на 

эффективность управления. 
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 IMPROVEMENT PROCESS  OF INNOVATION MODEL 

The article reviewed models of the innovation process which exist in the 

world. The necessity of improving the innovation process model is justified 
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impact on the innovation process is observed. 

 

Стаття надійшла до редакції 21.04.2010 

 

 

УДК 159  
                                                                                                                

Є.О.Соловйов 
м.Харків, Україна 

 

СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

 

 Демократизація суспільних відносин в Україні відображається на 

характері суб‘єктно-об‘єктних зв‘язків у виробництві. Традиція 

централізованого управління, що була притаманна командно-

адміністративній системі, змінюється партнерськими стосунками, запро-

ваджуються сучасні форми влади, для яких характерне залучення персона-

лу до участі у процесах прийняття управлінських рішень та виконання ос-

новних функцій (планування, організація, мотивація, контроль). Але це 
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відбувається дуже повільно, тому що пов‘язано з соціальними та 

психологічними особливостями учасників процесу, із звичками побудови 

управлінських відносин. 

 Шляхи розв‘язання соціальних та психологічних проблем управління 

в сучасних умовах достатньо широко обговорюються в науковій літературі, 

зокрема, у працях таких авторів, як А.М.Бандурка, О.Г.Романовський та ін. 

Обґрунтовуються конкретні підходи до розв‘язання питань підбору і нав-

чання кадрів, організації стосунків між керівником та підлеглими, побудо-

ви ефективної взаємодії в колективах тощо. Але недостатня увага 

приділяється дослідженню соціальних та психологічних аспектів самої 

управлінської діяльності. У зв‘язку з цим завданням цієї статті є 

висвітлення таких проблем, що пов‘язані з децентралізацією управління в 

організації, й розробка пропозицій щодо соціального та психологічного за-

безпечення цього процесу. 

 Подолання традиції високоцентралізованого управління має бути 

пов‘язане із зміною стереотипів поведінки як керівника, так і підлеглих, 

перш за все, у невеличких колективах відділів, у яких спочатку простіше 

змоделювати нові схеми взаємодії, організувати їх впровадження, 

спостерігати реакцію співробітників та результати нововведень, корегувати 

плани дій і програми їх втілення. 

 Трудовий колектив, якщо він дійсно є таким, можна розглянути як 

невеличку систему, кожен елемент якої, завдяки раціонально 

організованим зв‘язкам, відіграє важливу роль у досягненні загального ре-

зультату діяльності. Будь-яка людина є неповторною оригінальною 

особистістю, що відрізняється природними задатками, загальними та 

професійними здібностями, типом нервової системи, характером, темпера-

ментом, інтелектом, моральними якостями, інтересами, переконаннями, 

індивідуальним досвідом поведінки тощо [1, с.359]. Але поєднані загаль-

ною метою функціонування структурного утворення, досягнення якої од-

ночасно є засобом реалізації цілей кожного (щодо до матеріального забез-

печення, розвитку особистості, кар‘єрного зростання, спілкування з одно-

думцями тощо), члени колективу стають одним цілим, виявляючи власні 

риси, які співпадають з цілеспрямованістю колективу, та приховуючи інші, 

що можуть заважати суспільній діяльності (якщо людина має бажання пра-

цювати саме в цій групі). Може бути навпаки – виявляються риси, що при-

зводять до конфлікту між особистістю і групою. 

 Сукупність індивідуальних характеристик формує неповторний 

потенціал кожного колективу. 

 Фахівці виокремлюють такі його складові [2, с.62]: 
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 кваліфікаційний (професійні знання, вміння, навички, що обумовлю-

ють 

професійну компетентність; група може інтегрувати різнобічні знан-

ня, вміння, навички в новій більш потужний потенціал); 

 психофізіологічний (рівень працездатності); 

 творчий (інтелектуальний, пізнавальні здібності); 

 комунікативний (здібності до взаємодії з іншими і в інтересах 

спільної 

мети); 

 моральний; 

 здатність до розвитку (через розвиток співробітників та елементів 

групового потенціалу можна вирішувати більш складні завдання). 

Кожний з перелічених елементів групового потенціалу є дуже важли-

вим і суттєво впливає на характеристики системи. Але їх перелік виглядає в 

такому варіанті не зовсім повним. До творчої складової доцільно додати 

креативні здібності, тобто можливості пропонувати нестандартні ідеї, 

оригінальні підходи до формування й відбору методів вирішення завдань, 

виходу з кризових ситуацій. Комунікативний потенціал слід розглядати як 

внутрішньо, так і зовнішньо спрямований, тобто як здібності 

організовувати ефективне спілкування в колективі і з оточуючим середо-

вищем (представниками інших установ, споживачами послуг, 

працівниками ЗМІ тощо). В умовах високих темпів змін у суспільстві 

доцільно доповнити цей перелік здатністю до адаптації, можливістю пере-

будовувати діяльність під час фінансових, політичних, соціальних та інших 

трансформацій, які в сьогоднішнім світі стали постійним явищем. За умови 

застосування в організації (на підприємстві) певного рівня централізації 

управлінських відносин використання й розвиток потенціалу колективу ма-

тиме різні характеристики. Дослідження цього питання базувалося на тому, 

що високий рівень централізації часто пов‘язаний з авторитарним стилем 

керування, зниження його корелює з демократизацією відносин. 

Централізоване управління є більш формальним, орієнтується на вимоги 

посадових інструкцій, інших нормативно-правових документів, керівник у 

своїх діях спирається на точку зору, що працівники не схильні до 

творчості, потребують постійного контролю та спонукання до виконання 

службових обов‘язків. 

 У разі застосування децентралізованого управління увага керівництва 

зміщується з виконання посадових обов‘язків (хоча ця вимога й 

залишається обов‘язковою) на розвиток особистості та максимальне вико-

ристання її потенціалу. Це стосується всіх складових, окрім 

психофізіологічної, тому що вікові, статеві особливості, стан здоров‘я тре-
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ба просто враховувати під час розподілу праці, хоча раціональне сполучен-

ня цих характеристик окремих працівників теж може дати значний пози-

тивний результат, наприклад, формування колективу із залученням 

співробітників різного віку (з метою використання переваг певних 

категорій), чоловіків і жінок, різних типів темпераменту, різної 

спрямованості особистості тощо. Створення умов для підвищення 

кваліфікації, виявлення і розвитку творчих, комунікативних здібностей, а 

також здатностей до професійного саморозвитку забезпечує можливості 

постійного прогресу  як кожної особистості, так і колективу в цілому, ви-

користання синергетичного ефекту, що виникає «в результаті такої спільної 

діяльності, яка дає колективні результати, що перевищують очікувані в 

результаті дій окремих елементів (2+2=5)» [2, с.62]. 

Розвиток відносин у напрямку децентралізації пов‘язаний з делегуван-

ням повноважень і відповідальності, з поширенням представлення інтересів 

учасників. На рівні первинних колективів це пов‘язано переважно із залу-

ченням працівників до процесу управління саме цими структурними утво-

реннями (тобто до виконання основних і конкретних функцій, а також ок-

ремих робіт з прийняття й реалізації рішень). 

На думку багатьох психологів [2-4], групове обговорення проблем 

породжує набагато більше ідей порівняно із ситуаціями, коли ті самі особи 

працюють одноосібно. Крім того, якість групового розв‘язання проблем 

вища, ніж індивідуальних рішень. На необхідність застосування більш 

широкої взаємодії керівників та підлеглих вказують і практичні приклади, 

узагальнення яких дозволило виокремити поширені помилки, що 

зустрічаються в діях суб‘єктів управління [4, с.213-214]: 

 надмірний контроль поточної діяльності з метою перевірки 

відповідності виконаних робіт завданню; 

 низка зацікавленість думкою підлеглих; 

 недостатня мотивація співробітників до аналізу завдань, що 

поставлені, й пошуку ефективних рішень; 

 постійне висування вимог до працівників щодо збільшення обсягів, 

швидкості та якості роботи; 

 надмірне використання влади у процесах ділового спілкування з 

підлеглими. 

Особливо чітко взаємодія керівника і членів групи простежується в ко-

лективному процесі прийняття й реалізації управлінських рішень. 

Дослідження свідчать, що до виконання робіт майже з усіх етапів мо-

жуть бути успішно залучені працівники, що суттєво сприяє фактичній 

децентралізації управління, підвищенню якості рішень, які ухвалюються, та 

результативності діяльності взагалі. 
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Результати дослідження дають можливість зробити висновки: 

 децентралізація управління значною мірою пов‘язана із зміною 

стереотипів поведінки суб‘єкта й об‘єкта управління, що обумовлює 

необхідність дослідження соціальних та психологічних аспектів цієї 

проблеми; 

 зменшення рівня централізації створює більш сприятливі умови для 

використання й розвитку потенціалу колективу (кваліфікаційного, 

творчого, комунікативного, адаптаційного тощо); 

 розвиток управлінських відносин у напрямку децентралізації 

пов‘язаний з делегуванням повноважень і відповідальності, що 

відбувається через залучення працівників до процесу прийняття 

й реалізації рішень, кожен з етапів якого передбачає можливість 

активної участі. 

        Подальше дослідження доцільно спрямувати на розробку мето-

дичних підходів до організації процесів делегування повноважень і 

відповідальності в трудових колективах.  
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УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

У данні статі проаналізовано та запропоновано заходи щодо 

соціального та психологічного забезпечення децентралізації управління в 

Україні. Зменшення рівня централізації створює більш сприятливі умови 

для використання й розвитку потенціалу колективу (кваліфікаційного, 

творчого, комунікативного, адаптаційного тощо). 
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 В данной статье проанализированы и предложены мероприятия на-

правленные на социальное и психологическое обеспечение децентрализа-

ции управления в Украине. Уменьшение уровня централизации создает бо-

лее благоприятные условия для использования и развития потенциала кол-

лектива (квалификационного, творческого, коммуникационного, адаптаци-

онного и.т.д.). 
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS 

DECENTRALIZATION OF PUBLIC AUTHORITY IN UKRAINE 

In this article we analyzed and suggested measures aimed at social and 

psychological support of management decentralization. Reducing the level of 

centralization creates more favorable conditions for coaching and development 

of staff opportunities (expertise, creativity, communication skills, adaptability 

etc. 
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НОВОЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ЗНАНИЕ НА СТЫКАХ 

ФОРМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОПЫТА В КОНТЕКСТЕ СОЗНАНИЯ, 

МЫШЛЕНИЯ И ДУХОВНОСТИ 

 

 На стыке гносеологии (теории познания) и форм человеческого 

опыта, в частности, философии и религии родилась «Религиозная 

философия» [16], еѐ автор – докт. филос. наук, профессор Шкода 

Владимир Васильевич, ХНУ им. В.Н. Каразина; в контексте науки, 

философии и физики родилась новая отрасль знания – «Холистиче-

ская философия науки» или «Квантовая философия» [14], еѐ автор 

- докт. филос. наук, профессор Цехмистро Иван Захарович, ХНУ им. 

В.Н. Каразина; на основе педагогики, психологии управления и со-

циологии родилась новая отрасль знания – «Педагогика и психоло-

гия управления социальными системами» [10], еѐ автор - докт. пед. 

наук и канд. техн. наук, профессор, НТУ: «ХПИ» Романовский Алек-

сандр Георгиевич; на основе новой физики и психологии родилась 
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«Квантовая психология» [13], еѐ автор - Роберт Антон Уилсон, 

США, а последняя в обобщенном и системообразующем философско-

психологическом виде была представлена новой отраслью знания - 

«Психономия» [2, 17, 18], еѐ автор - канд. мед. наук, член Междуна-

родной Петровской академии наук и искусств, Нью-Йоркской акаде-

мии наук, Шушляпин Олег Иванович, ХНМУ; на основе юриспрюден-

ции и религии родилась теория и практика «Законодательство Все-

ленной» и еѐ религиозно-юридический аспект [1], еѐ автор - канд. 

юрид. наук, профессор Богдан Владимир Васильевич, ХИУ.  

 В ряду квадриума свойств-качеств личности человека: «волевое 

- интеллектуальное - эмоциональное – духовное» нельзя переоцени-

вать или недооценивать то или иное свойство-качество человека в 

рамках пяти форм человеческого опыта – искусства и религии, науки 

и философии, истории.  Духовное – это высший разум человека, 

оцениваемый каждым из нас на протяжении всей жизни на основе та-

кой формы опыта, как религия.  Это своего рода философия (муд-

рость) жизни, которая в политике перерастает в идеологию.  Интел-

лектуальное – это то, что обуславливает прогресс в нашей жизни, 

связанный с техникой, компьютерными технологиями и пр., что ле-

жит в основе такой формы опыта, как наука. Эмоциональное – это то, 

от чего зависит завораживающие нас в пределах такой формы опыта, 

как искусство, которое должно служить человеческой культуре. Воля 

и проявление волевого в человеке – это свойства-качества телесного 

(сомы), без чего не может быть образование системообразующих на-

чал в сознании человека и в его жизненных проявлениях. Кому - то 

Бог дает силу и волю, а кому - то дает ум, высокий уровень интеллек-

та; кому-то Бог дает блистательные способности к пению и театраль-

ным выступлениям, а кому-то успехи в спорте, где важны волевые 

усилия и интеллектуальный расчет в ходе спортивных соревнований.  

 Человеческое бытие имеет две стороны: для реального бытия 

характерны познания пространственных и временных объективных 

законов, законов сохранения вещества и энергии, использующее в по-

знании преимущественно индуктивные подходы; идеальное бытие 

пытается преодолевать пространство и  время, имея субъективный ха-

рактер; идеальное (виртуальное) представление абстрагирует и опи-

сывает предметный мир в категориях речи и сознания, речи и вооб-

ражения, использующее в основном дедуктивные подходы и отве-

чающее постулату А. Ейнштейна «Imagination is more impotant than 

nowledge» (Воображение более важнее, чем знание) [5].  
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 Сознание – это воспроизведение человеком идеального плана 

своей целеполагающей деятельности и идеального представительства 

в ней позиции других людей. Сознание вошло в субъект как всеобщая 

управляющая системообразующая  способность и лишь вследствие 

этого оно приобрело для субъекта определенность в качестве духов-

ного образа реального сущего. Это его тройное бытие в виде реальной 

способности, идеальной и духовной формы, ставшим имманентным 

свойством человеческого существования и самосознания. Сознание – 

это идеальная реальность, формируемая в системе отношений челове-

ка и как отношение, реализующее свойства-качества человека к дру-

гому, к самому себе, к миру, отношение, свойственно именно челове-

ку как неповторимой индивида, с одной стороны, и многогранной по-

знающей и действующей личности, с другой. Чувственное сознание 

представлено в виде самых высших его форм человеческого опыта – 

искусства и религии; рациональное сознание движимо воображением 

и действием, и представлено двумя иными формами человеческого 

опыта – историей и наукой; рационально-чувственное познание – фи-

лософией (мета-физикой) (Рис.1). 

                                                          

 

 

 

 

                                                                                                                               

      Индивидуальное:                                                                              Кол-

лективное: 

                                             (их   преимущественное   выражение) 
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        Вера       ФИЛОСОФИЯ                                                  НАУКА            

Воля 

                                                                         Мудрость   

 (Индивидуальное  и  коллективное  бессознательное  (неосознанное)   

(Подсознание)  

                                                                                                                                                                                  

  

Рис. 1. Парадигма переходов от индивидуального («дискретному») к 

коллективному (системообразующему; «волновому») и, наоборот, в 

системе пяти форм человеческого опыта в экстраполяции к категори-

ям субъективного и объективного осознания (познания) как форм – со-

стояний - сознания человека 

 
       Оценкой форм опыта с позиций достижений человека в тех или иных 
отраслях знания делает такая форма опыта, как история, характеризуя ис-
торию науки, философии, искусства и религии. В каждые периоды разви-
тия нашей цивилизации мы являлись свидетелями подъема и спада в науке, 
искусстве, религии и философии, а также дополнение одной формы опыта 
другой, например, сакраментальным является выражение Альберта Эйн-
штейна по отношению науки и религии «Наука без религии – хромая, рели-
гия без наука – слепая». Перефразируя это выражение, можно было бы ска-
зать в отношении и других форм опыта, например, «Искусство без религии 
– безнравственно, религия без искусства – не впечатляющая» [4].  
  Духовное  в личность – это его мудрость и она находится в содруже-
стве с интеллектом, а дополняемая нашими эмоциями формирует нашу ин-
теллигентность и культуру. Всѐ это вместе должно служить воспитанию и 
наставлению человека. Развитие человека от его начала и до конца, его ум, 
воля, чувства должны дополняться духовностью, особенно в критические 
периоды развития личности, как семейных, так и коллегиальных отноше-
ний, оплодотворяясь духовными началами. Иерархия планов бытия – физи-
ческий план, биологический, психический, ментальный, нравственный, ду-
ховный – обуславливают фазы (периоды) развития человека [1]. 
 Вера, надежда, любовь и совесть определяют святость души, а по-
множенные на волю укрепляют дух человека, в конечном итоге порождая 
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человеческую мудрость, типа «Если Я не за себя, то Кто же за меня, если 
Я только за себя, то зачем Я». Служение людям ведет к земным благам и 
счастью [7]. 
 Человеческие цивилизации возникали и исчезали по мере познания 
мира человеком, человека человеком и самого человека себя, как личность 
в субъект-объектных отношениях, что связало нашу жизнь с пятью сакра-
ментальными формами человеческого опыта – Историей, Религией, Нау-
кой, Философией и Искусством (Культурой). Система самоорганизации 
(синергетика), самоуправления (автопоэзис) и самогенерации (самообнов-
ление), т.е. гармоничного развития системообразующих начал и целостно-
сти должна реализовываться на всех уровнях нашего познания – в совре-
менной политике в Украине и, прежде всего, на основе познания духовного 
развития и самосовершенствования систем политической власти с привле-
чением форм человеческого опыта, т.е. науки и религии, истории и фило-
софии, искусства и культуры [15].  
 Духовность находится в тесной связи с формами (состояниями) соз-
нания, его сверхсознанием, с одной стороны, и индивидуальным и коллек-
тивным бессознательным, с другой, а также собственно сознанием и под-
сознанием. С сознанием связана человеческая способность идеального вос-
произведения действительности и оно рассматривается как высшая форма 
отражения психики, свойственная социально развитому человеку и связан-
ная с речью [2].  
 Самосознание – это состояние, в котором мы сознательно связаны с 
высшей сущностью и когда мы осознаем самость с осознанием человека 
себя как личности с присущим ему мировоззрением, убеждениями, целями, 
интересами и мотивами поведения. Подсознание, а, особенно, индивиду-
альное и коллективное бессознательное – сферы психики, которые пред-
ставляют совокупность психических процессов, не представленных в соз-
нании субъекта, реализуясь в виде иррациональной силы  и которые опре-
деляют глубинные мотивы поведения и различные болезненные комплексы 
и способны накапливать обиды, прошлые поражения, злость и ненависть, 
зависть и мстительность и в «удобные» для человека периоды могут про-
рываться внаружу; сознание противопоставляется бессознательному и за-
нимает подчиненное положение, хотя некоторые отрицательные проявле-
ния психики может сдерживать сверхсознание в форме высшей духовности 
(религии) и собственно сознание в форме человеческой культуры, интелли-
гентности, новых познаний в области то ли науки, то ли искусства, то ли в 
области истории или философии. Подкорковое сознание связано с воздей-
ствием внешних факторов на подкорку, т.е. скоплением нервных клеток, 
лежащих в глубине больших полушарий головного мозга. Феномен ясно-
видения объясняют поступлением в подкорковое сознание электромагнит-
ных колебаний очень низкой частоты, минуя обычные органы чувств. Про-
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цесс целенаправленного влияния на подкорковое сознание назван зомбиро-
ванием. В противоположность зомби существуют энергетические вампиры, 
которые не могут брать и аккумулировать необходимые им энергии из кос-
моса и эту недостачу они компенсируют за счет личной энергии какого-
либо индивидуума, близкого или незнакомого [3].  
 Мышление – высшая степень человеческого познания, процесс отра-
жения объективной действительности в представлениях, суждениях, поня-
тиях, которое можно также представить в виде энерго - информационных 
потоков с малой энергией, но большой информацией и мысль есть обратная 
связь на формы (состояния) сознания. 
 Нами предложены в качестве факторов - процессов трансформации 
форм (состояний) сознания в виды мышления через такие характеристики 
управления ими, как универсальные механизмы, уникальные программы и 
особые правила с включением в процесс трансформации  сознания четырех 
видов аттракторов [17].  
 Иерархия форм (состояний) сознания – индивидуального и коллек-
тивного бессознательного, подсознания, предсознания - сознания и сверх-
сознания - равно как и системные свойства - качества  личности как выра-
жений телесного (сома), души, духа и разума – это ничто другое как анало-
говые уровни фрактальных степенных зависимостей, которые реализовы-
ваются с помощью четырех ключевых измерений, в свою очередь управ-
ляемых четырьмя силами или конечными точками перехода от хаоса к по-
рядку  (где «рождается» порядок из хаоса), называемых аттракторами [11].  
 Циклический аттрактор – это аттрактор первой размерности, кото-
рый функционирует в координате (измерении, уровне) сверхсознания и 
отвечает за склонность человека к одному виду деятельности и неприятия 
другого вида, знаменуя переход от сверхсознания к «зарождению» мысли-
тельных действий (деятельности, поступков) 1-го порядка и интеллекту-
альных мыслительных образов (конкретно-целостный вид мышления). 
Этот аттрактор - аналог проявлений свойств - качеств Разума имеет харак-
тер направленности мыслительных действий и субъективных образов в 
системе антитетичности (биполярности) – «Восприимчивость – принятие 
результативных решений», функционируя в режиме универсального меха-

низма управления – регуляции и уникальной программы направления 
(вектос) развития.   
 Точечный аттрактор – аттрактор второй размерности, которая 
функционирует в координате (измерении, уровне) сознания  и временных 
отношений мыследействий 2-го порядка и интеллектуально-
эмоциональных мыслеобразов 2-го порядка (конкретно-
дифференцированный вид мышления), – аналог проявлений свойств - ка-
честв Духа – выходит («зарождается») из уровня предсознания и отвечает 
биполярности «чувствительность – мыслительных действий», функциони-
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руя в режиме универсального механизма управления – адаптации и уни-
кальной программы времени (хронос) развития.  
 Атрактор третьей размерности (измерение, координата) – аттрактор 
Тораса, аналог проявлений свойств-качеств Души, «зарождается» из уров-
ня подсознания и отображает «глубинные топологические» мыслеотноше-
ния 3-го порядка  (абстрактно - целостный вид мышления) по отношению к 
«вершинным  мыслительным действиям 1-го порядка», эмоциональных и 
интеллектуальных мыслеобразов, функционирует в режиме универсально-

го механизма модуляции и уникальной программы - места (топология) 
развития, и отвечает биполярности «сенсорность - интуитивность». 
 Странный аттрактор – аттрактор четвертой размерности, который 
классифицируется как измерение (координата) четвертого порядка, функ-
ционирует на уровне индивидуального и коллективного бессознатель-
ного, отображающий  «глубинные целевые» эмоциональные и интеллекту-
альные мыслеобразы и мыследействия 4-го порядка (абстрактно - диффе-
ренцированный вид мышления) по отношению к «вершинным мыслитель-
ным действиям 2-го порядка»; аналог проявлений свойств-качеств Сомы 
(Телесности) и автоматического поведения, находится в системе биполяр-
ности «экстравертность - интровертность» и связан с универсальным ме-

ханизмом управления – контролем и уникальной программой управле-
ния – цели (теленомия) развития). 
 Фракталы являются основой структурно - системной организации и 
функционирования форм (состояний) сознания, а с помощью уникальных 
механизмов, уникальных программ и особенных правил служат трансфор-
мации сознания в процесс управления мыслеобразами, мыслеотношениями 
и мыследействиями каждой личности в субъект - объектных и субъект - 
субъектных отношениях [18].  
 В основе выражений умственного процесса лежат формы (состояния) 
сознания. Их природа связана с детерминированными и стохастическими 
фракталами. Свойство точного самоподобия характерно для детерминиро-
ванных фракталов. Стохастические фракталы, лежащие на уровне индиви-
дуального и коллективного бессознательного определяют наши скрытые 
возможности интеллектуально - творческого и лидерского для креативного 
развития и самосовершенствования. Чем выше мы поднимаемся к уровню 
предсознания, сознания и сверх (над) сознания, тем растет детерминиро-
ванность поведения и выражения фрактальных зависимостей - от стохасти-
ческих к детерминированным. Последние связаны с повторением правил 
поиска, распознавания выбора и коррекции выбора в ситуации инноваци-
онного творчества преподавателя и ученика, ученого, художника или лиде-
ра. Эстетичная привлекательность произведения – отражение вкуса автора, 
в природе которой лежит управляемая случайность и переход возможности 
в способность автора творческого деяния – оптимального научного процес-
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са или качественно - ценностного продукта в форме художественного про-
изведения с его новым виденьем (приданием ему «нового огня»), или наи-
более удачного (оптимального) принятого решения лидером [10]. 
 Сознание «перетекает» в виде вертикальных, горизонтальных и осе-
вых энерго-информационных (эниологических)_потоков к такой когнитив-
ной функции, как процесс мышления, трансформируясь в мысль, которая 
считается самой могущественной энергий из всех существующих энергий, 
которые существуют в Космосе мысль обладает как созидательной, так и 
разрушительной силой, являясь главным фактором жизни и мироздания, 
форм человеческого опыта и есть первоисточник всего сущего, ибо всякое 
творчество зарождается и начинается с мысли; мысль – материальна и пре-
вращается в пси-энергию [12]. 
 В то же время психическое сопряжено с физическим, химическим, 
биологическим как выражение супервентности, но не сводимое полностью 
к био-психо-физическим и информационным законосообразностям, и вы-
ступают больше как их отношения, одновременно как бы «бросающие вы-
зов» им, порождая мыслеобразы, мыслеотношения и мыследействия или 
системообразующую и целостную ментальность человека, которую по 
уравневым формам сознания можно представить на модели «Православно-
го креста» (Рисунок). 

Независимое существование «третьей стороны» в форме проОбраза 
Бога (Творца) в форме духовного, монадического и логоического планов 
(аспектов) во взаимоотношении Человека (его мышления, сознания) и Ми-
ра, делала и делает возможным познание Человека Человеком и Человеком 
– окружающего его Мира – живой и неживой Природы и Общества (чело-
веческого вида, рода, семьи, класса), ибо «...Суждения как форма явления 
Мира даны человеку Богом» [6, 8]. 
 Духовное (верховенство биосферного разума), монадическое (верхо-
венство ноосферного разума) и логическое (верховенство вселенского ра-
зума) управляет миром цивилизаций с его пятью формами человеческого 
опыта, являясь планами причины современного человечества, требующими 
объединения всех народов во имя высших общечеловеческих ценностей с 
учетом их культурных, политических и экономических особенностей и 
уникальности роли каждой из ценностей в мировом историческом прогрес-
се, но и требуя подчинения им метального, эмоционального и физического 
планов человека, как планов их следствия. Это находит выражение в слу-
жении одного человека другому, как выражения высокого нравственно-
этического и морального отношения в обществе. 

Не переоценивая причин и следствий процессов, а вводя их в спираль 
системообразующих начал и целостности (холизма), человеку предоставля-
ется выбор того или иного плана управления в социуме и в самом себе. При 
всем при этом каждый из нас рано или поздно приходит к осознанию веры 
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в ту или иную религиозную значимость процесса своей жизни от ее начала 
и до конца [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Взаимодействие четырех аналоговых форм (состояний) соз-

нания: вертикальные, горизонтальные и осевые эниологические их 

потоки (феномен «Православного Креста») 

 

 Переоценка одной формы опыта по отношению к другой, ни их недо-

оценка не должны руководить человеком, а должны служить дополнением 

одной формы человеческого опыта по отношению к другой, как в познани-

ях, так и в действиях человека, что  может вывести дух человеческой лич-

ности на новый уровень познания и деятельности, коррегировать его ду-

шевные переживания, дадут ему мудрость и волю с выходом на уровень 

новых познаний мира, социума и самого себя.   

 Суть всех духовных законов творца сводятся к категориям мира, гар-

монии и любви и доведена до людей через добродетели веры, надежды и 

любви и исполнении воли Творца, которые должны быть в душе человека, 

ибо все беззакония и преступления творятся вначале в человеческой душе. 
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Если бы человек мог воссоздать и исполнить эти духовные законы, то он 

прижизненно бы испытал райское блаженство царства небесного. Как со-

стояние души определяет мотивы и устремления человека, руководит чув-

ствами человека и его интеллектом, так и корпускулярно-волновая функ-

ция природных тел формирует их физическую программу. Управление са-

мим материальным физическим телом становится возможным благодаря 

духовным составляющим через единое информационно-энергетическое по-

ле Вселенной. Его характеристики позволяют мгновенно передавать ин-

формацию и управленческие команды Вселенского  Разума [1].  

 Человек – мера всему и вся, он - микрокосм, который будет ещѐ  дол-

го загадкой мироздания и сущего, определяя в них ход событий, ситуаций, 

обстоятельств и условий. 

ВЫВОД. Человек всегда будет находиться в пространстве-времени 

форм человеческого опыта и знание природы и сущности, смысла и значе-

ния каждой из них, а применяя их духовные законы, заветы, правила к сво-

ей жизни человек будет истинно высшим началом в своих мыслях, отно-

шениях, поступках и действиях по отношению к формам человеческого 

опыта, биосферы, ноосферы и космоса. Никто не может получить чего-то 

без веры, никто не может дать чего-то без любви.  Духовность будет по-

стоянно удерживать человека в нормах морали и права, этики и эстетики, 

закона морального и нравственного, как внутри себя, так и во внешней ок-

ружающей природной и социальной среде. Наука и технологии будут 

способствовать прогрессу и цивилизации общества, облегчая труд человека 

и делая жизнь все более и более комфортной, и соблюдении места обита-

ния человека и сохранении в экологической чистоте нашей земли, морей, 

океанов, воздушного пространства. Искусство и культура будут повы-

шать наши эстетические вкусы, делая наши жизнь, исполненной радости и 

удовольствий, возвышенных стремлений и восторженной любви по отно-

шению к каждому из нас. Философия будет наставлять нас мудрости и но-

вому видению процессов и событий в нашей непростой жизни, способствуя 

тому, чтобы наша настоящая история была более предсказуемой и пози-

тивной для жизни, а не для братоубийственных войн и жестокости, для ис-

тинного гуманизма и диалога культур и цивилизаций. 

 

      Список литературы: 1. Богдан В. Законодательство Вселенной (юри-

дико-религиозный аспект), Харьков:  «Резерв», 2003, 240 с. 2. Бонда-

ренко А.П., Шушляпин О.И. Фрактальность природы форм (состояний) 

 сознания в экстраполяции к экологической психологии мышления, 

Вчені  записки:  науковий журнал, випуск № 24, Харків: ХІУ, 2008,  

с. 96-110. 3. Гончаренко М.С. Валеологический словарь, Харьков, 1999, 315 



ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ 

 

 

102 

С. 4. Доржинов В.Н. В гости на родину предков. Миф или реальность, Эли-

ста, из-во «Либон», 1992, 221 с. 5. Зелиг К. Альберт Эйнштейн, Москва: 

«Атомиздат», 1966,  230 с. 5. Майер Джойс. Страх неприятия. Как освобо-

дится от страха неприятия и осознать, что Бог принимает нас такими, ка-

кими мы есть. Из-во: «ROOT OF REJECTION»,1996,  119 с. 6. Объяснение 

символа веры, молитв и заповедей, составитель протоиерей Григорий 

Чельцов, Петроград, 1917,  206 С. 7. Пельменщиков А.Г. Новая мировозре-

ческая парадигма и древние эзотерические знания: массовое человеческое 

сознание как объект исследования и управления - Сознание и физическая 

реальность, 2006, том 11, № 2, С. 2-11  7. Реннер Рик. В плену обид, Киев, 

2008 - 44 с. 8. Романовский А.Г., Кравчун П.Г., Шушляпин О.И. Некоторые 

вопросы профессионального обучения студентов-медиков с различным 

уровнем интеллекта: инновационные подходы и программы, Эксперимен-

тальная и клиническая медицина, 2007, № 2, с. 154-160. 9. Тихоплав В.Ю., 

Тихоплав  Т.С. Гармония хаоса или фрактальная реальность, Санкт-

Петербург: ИД «Весть», 2003, 352 с. 10. Тонкомир: биоэнергетика, окуль-

тизм, парапсихология, целительство,  составитель С.С. Дурашкин, Харьков: 

«Гриф», 1996, 248 с. 11. Уилсон Антон Роберт. Квантовая психология: как 

работа вашего мозга программирует Вас и Ваш мир, Киев: «Янус», 1999, 

220 с. 12. Цехмистро И.З. Холистическая философия науки, Сумы: ИТД 

«Университетская книга,  2002, 364 с. 13. Чешко В.Ф., Кулиниченко В.Л. 

Наука, этика, политика. Социокультурные аспекты современной генетики, 

Киев: «ПАРАПАН», 2004 - 228 с. 14. Шкода В.В. О религиозном и научном 

размышлении», Научные и богословские эпистемологические парадигмы – 

Москва - Библейско-богословский институт Св. апостола Андрея, 2009, с. 

230-245. 15. Шушляпин О.И., Леванова И.Л. Предназначение сознания и 

мышления учителя   в познании ученика, «Вчені записки», серія «Наука та 

практика управління», Харків: інститут управління, 2001, спеціальний ви-

пуск  № 2, с.180-184. 16. Шушляпин О.И. Подходы к обучению творческой 

личности в контексте форм сознания и видов мышления - Збірник наукових 

праць „Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-

техничної еліти‖, Харків, НТУ: „ХПІ‖, 2007, вип. 15-16 (19-20), с. 364- 385. 

 

              О.И. Шушляпин  

 

НОВОЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ЗНАНИЕ НА СТЫКАХ ФОРМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОПЫТА В КОНТЕКСТЕ СОЗНАНИЯ, 

МЫШЛЕНИЯ И ДУХОВНОСТИ 

 



  ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

 

103 

 В статье рассматриваются пять форм человеческого опыта – история, 

религия, наука, философия, искусство - на путях их познания с позиций но-

вого междисциплинарного знания и в контексте форм (состояний) созна-

ния, мышления, духовной культуры и в практическом приложении к вос-

питанию и наставничеству студентов вузов в рамках современной полити-

ки на основе квантовой психологии, холистической философии науки, ре-

лигиозной философии и вопросов права с позиции вопросов рационального 

и иррационального, используя тренинговые подходы.                 

 

        О.І. Шушляпін  

 

НОВІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗНАННЯ НА СТИКАХ ФОРМ 

ЛЮДСЬКОГО ДОСВІДУ У КОНТЕКСТІ СВІДОМОСТІ, 

МИСЛЕННЯ ТА ДУХОВНІСТІ 

 

 У статті розглядаються п'ять форм людського досвіду на шляхах їх 

пізнання з позицій нового міждисциплінарного знання і в контексті форм 

(станів) свідомості, мислення, духовної культури і в практичному додатку 

до виховання і наставництва студентів вузів в рамках сучасної політики на 

основі квантової психології, холистичної філософії науки, релігійної філо-

софії, питань права з позицій питань раціонального та іраціонального, ви-

користовуючи тренингові підходи.  

 

O.I. Shushlyapin  

 

NEW INTERDISCIPLINARE KNOWLEDGE ON JOINT OF FORM 

HUMANE  EXPERIENCE IN THE CONTEXT OF CONSCIOUSNESS, 

THOUGHTS AND SPIRITUAL CULTURE  

 

 In the article five forms of human experience are examined on the ways of 

their cognition from positions of new interdisciplinare knowledge and in the con-

text of forms (states) of consciousness, thoughts, spiritual culture and in a prac-

tical appendix to education and tutorship of students of institutes of higher within 

the framework of modern policy on basis of quantum psychology, cholistical 

philosophy of science and questions right, from positions of racional and irra-

cional, utillizing training approaches. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Особое значение в понимании смысла управления играет понятие 

информации, которое имеет достаточно сложную историю своего  

становления и содержательную многозначность. В настоящее время ин-

формация трактуется как 

- сообщение, осведомление о положении дел, сведения о чем-либо, 

передаваемые людьми; 

- уменьшаемая, снимаемая неопределенность в результате 

получения сообщений; 

- сообщение, неразрывно связанное с управлением, сигналы в 

единстве   синтаксических,    семантических   и    прагматических 

характеристик; 

- передача, отражение разнообразия в любых объектах и  

процессах (неживой и живой природы). [10, с. 222] 

Более всего в данном перечне определений информации нас интере-

сует второй и третий аспекты ее рассмотрения, где она представлена как 

определенного рода порядок, негэнтрогога, противостоящая энтропии. 

Это смыслообразующее ядро, без которого управление не может сущест-

вовать, это нечто подобное разуму, приводящему всевозможные хаотиче-

ские мысленные взаимодействия, столкновения в гармоничные взаимоот-

ношения, которые при соответствующих усилиях могут «прорасти» в 

действительность.  В органичном мире мы обнаруживаем,  что  инфор-

мация может носить сжатый, свернутый, закодированный вид подобно семени 

яблока, из которого произрастает яблоня. Не случайно, это удивительное явление 

природы, видимо, натолкнуло древнегреческого философа Анаксагора на раз-

мышления о том, что основой мира являются «семена» (гемеометрии) как 

качественно однородные и качественно оригинальные частицы, то есть здесь про-

глядывают попытки рассматривать информацию как онтологическое основание. 

Интересны в этом плане выводы академика Н. Моисеева, о том, что все разно-

образие информации сводится к четырем нуклеотидам генетического кода, [4, с. 

83] хотя «потенциальная генетическая реформация вида может достигать неве-

роятно больших чисел -10
1000

 бит, что является основным: и, вероятно, непреодо-
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лимым в обозримом будущем препятствием для искусственного создания видов 

живого, ибо, чтобы просчитать систему со сложностью 10
50

 потенциальных 

элементов, необходимо (при скорости действия ЭВМ 10
50

 бит/сек) более 10
30

 лет 

(время существования земли как твердого тела не более 5.5х10
9
лет». [5, с.215] 

Что касается информации, вырабатываемой человеком, то она носит фик-

сированный и кодированный характер, но здесь мы более всего сталкиваемся с 

проблемой ее неполноты, неточности и т.п., связанной с погрешностями нашего 

мышления. Это находит свое отражение в разнесении таких понятий, как потен-

циальная и актуальная информации. Возможно, это разделение может поло-

жить конец спору о том, является ли информация свойством всех материальных 

объектов, если предположить, что структурная и    потенциальная    информа-

ция    являются    характеристикой неорганического    мира,    а   относитель-

ная   и    актуальная   - органического. 

Иногда даже употребляют термин «информативность ландшафта как 

количества и качества информации, получаемой человеком, пребывающем в 

том или другом природном комплексе». [5, с. 214] 

Таким образом, в целом в природе имманентно заложены возможности 

как ригидного, так и «мягкого» поискового самоуправления. 

Для уяснения природы управления важное значение имеет «подразделе-

ние» информации на два больших класса: на информацию о самой самоуправ-

ляемой системе и на информацию об окружающей среде. Самоотражение сис-

темой себя позволяет сделать ее действительное состояние и «потребное» со-

стояние (то есть то, которое должно быть достигнуто системой с помощью со-

ответствующих процессов управления) контролируемыми. Отображение сис-

темой среды обеспечивает согласование поведения с возможностями и огра-

ничениями, порождаемыми действительным состоянием среды и ее динами-

кой. На основе отмеченных отображений в системе формируется образ 

(«модель») ситуации управления, который определяет характер вырабатывае-

мых системой управляющих воздействий». [8, с,266] 

Подобный подход мы встречаем у авторов учебника «Философия 

управления» В. Г. Кремня, С. Н  Пазынича, А С. Пономарева. Они пишут: 

«Еще один своеобразный аспект философского анализа взаимодействия 

управления и информации состоит в том, что при этом выделяется существо-

вание двух разных по своему происхождению, предназначению и характеру 

использования видов информации. Первый из них содержит так называемую 

структурную информацию, которая присуща всем объектам как органической 

так и неорганической природы, а также социальным системам, и представляет 

собой результат отбора и фиксации в системе определенных структурных из-

менений ее позитивного опыта взаимодействия с внешней средой». 
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Авторы отмечают, что «другими словами, эта информация образуется и за-

крепляется благодаря целенаправленным управленческим процессам и вслед-

ствие их реализации в системах, где существует управление, и благодаря меха-

низмам самоорганизации в природных системах органического или неоргани-

ческого мира Более того, в этих последних информация выступает отражением 

или отдельным аспектом этой самоорганизации». 

Вторым видом, по мнению этих ученых, «является так называемая 

оперативная информация, которая циркулирует между отдельными 

элементами системы или между другими объектами материального мира и ис-

пользуется для целей управления, то есть для обеспечения адекватного 

реагирования системы на такие изменения, которые происходят во внешней 

среде, реакции на которые не закреплены в общей структуре системы Это каса-

ется как живых существ (если под управлением подразумевать их самооргани-

зацию, способность к приспособлению, рефлекторную деятельность), технических 

устройств и социальных систем» [2, с. 183-184].  

Помимо этого, в самой информации содержатся исключительно богатые 

возможности самосовершенствования. Она представляет собой единственный 

ресурс общества, который в ходе развития не уменьшается, а увеличивается и 

улучшается. Кроме того, «участники информационного взаимодействия в 

процессе диалога могут выступать не только как получатели информации, но и 

как ее создатели. Поэтому полезно рассматривать поступающее сообщение не 

просто как контейнер с готовой информацией, но и как стимул для порождения 

адресатом на основе прошлого опыта и модели ситуации новой информации — 

принцип маевтики, или родовспоможения, восходящий к Сократу (Платон, 

1993). В результате такого информационного взаимодействия адресат может 

«получить» больше информации, чем содержалось в сообщении». [3, с. 85] 

Информация, как рассматривалось ранее и зафиксировано в определении 

ее, особенно в третьем варианте, является составной частью управления или 

управлением в узком смысле слова Однако информация может интерпре-

тироваться и в более широком аспекте. Это имеет место в процессе информа-

тизации общества, которая содержит в себе в подчиненном виде управ-

ление. Это касается также и информатики, успех становления и развития 

которой во многом зависит от качества управления, процессов учета, перера-

ботки, передачи и хранения информации. 

В рамках обсуждаемой проблемы большое значение имеет раскрытие 

принципа единства сигнализации (восприятие, передача и переработка инфор-

мации посредством сигналов) и управления как пути к пониманию сущности 

последнего. 

В кибернетике давно установлено, что «передача информации осуществля-

ется при помощи сигналов - физических процессов, у которых определенные 
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параметры находятся в определенном (обычно однозначном) соответствии 

с передаваемой информацией... Хотя, на передачу сигналов расходуется энер-

гия, количество ее в общем случае не связано с качеством, а тем более с содер-

жанием передаваемой информации. В этом состоит одна из пр1даципиальньк 

особенностей процессов управления: управление большими потоками энергии 

может осуществляться при помощи сигналов, требующих для своей передачи 

незначительного количества энергии» [9, с. 497]. 

Таким образом, сущность управления заключается в том, что преобразо-

вание больших количеств энергии производится при помощи небольших коли-

честв энергии.                                   Так что, «управляющее воздействие играет, 

образно говоря, роль спускового крючка, управляющего последующим ос-

вобождением энергии заряда» [1, с. 201]. 

Это подобно такому методу лечения, как иглотерапия: небольшое раз-

дражение с помощью специальной иглы строго определенной точки на теле че-

ловека приводит в движение весь механизм его самоуправления и самолечения. 

Чтобы более ясно представить природу сигнала обратимся к философской 

энциклопедии: «отдельный сигнал есть элемент, необходимый для построения 

модели целостного объекта Система сигналов, изоморфная (гомоморфная) 

оригиналу - объекту, представляет собой его динамическую модель. Иными 

словами, сигнал характеризует процессуальную сторону модели. Благодаря 

этой особенности он используется в технике в функции управления. Сигналы 

можно разделить на два вида сигналы изображения, полученные в результате 

воздействий источника - объекта на воспринимающие системы (органы чувств у 

животных и человека, датчики в технических устройствах), и сигналы в виде от-

дельных знаков и знаковых моделей» [9, с. 186]. По поводу последних нахо-

дим, что «системы сигналов — это модели различных объектов, свойств, 

отношений, процессов действительности. Сигналы являются выразителями ин-

формации» [9, с. 502]. И далее «сигналы, как в технике, так и в живых систе-

мах, имеют две стороны содержание, то есть несомую сигналами информацию, 

и форму, состоящую в способе существования последней (физическая 

природа сигналов, их энергетические параметры, применяемые к ним способы 

кодирования и т.п.)» [9, с. 502]. 

Таким образом, в сигнале скрывается суть и тайна управления. Мо-

гущество сигнала — отмечает Л.П Теплов, — вытекает из того, что он соответ-

ствует той системе, которая его принимает и исполняет, именно в ней содержит-

ся энергия, которая будет направлена на исполнение сигнала [7, с. 35]. 

При этом важным является, насколько знак соответствует истинной цели 

управления. Это хорошо заметил Жан Бодрияр. Си считает, что знак проходит 

четыре стадии развития. Первая -отражение некой глубинной реальности; вто-

рая - маскировка и извращение этой реальности; третья - маскировка отсутст-
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вия всякой глубинной реальности; четвертая — утрата всякой связи с реально-

стью, переход из строя видимости в строй симуляции [6, с. 45].     Признавая,    

что    данное    утверждение    не    является универсальным надо все же согла-

ситься, что во многих случаях знак выступает прибежищем манипуляции. 

Особенно велика роль содержания в таких сигнальных моделях-

императивах, как идеалы, законы, принципы Особое место среди них занима-

ет Бог как единство законов и истины, добра и красоты Его воздействие на на-

роды несравнимо ни с чем, а отсутствие равносильно разрушению. «Рассказы-

вают, что скульптор Фидий, изваявший статую Афины на Акрополе, изобра-

зил на щите богини свое лицо, незаметно скрепив щит со статуей так, что если 

бы кто захотел этот щит убрать, то статуя распалась бы и обрушилась. Таково 

же положение Бога в космосе, гармонию и существование которого он поддержи-

вает». 

Как уже отмечалось, благодаря наличию в управлении прямой и обратной 

связей, информация циркулирует по замкнутому контуру. Особое значение 

имеет обратная связь, ибо система жизненно заинтересована;, чтобы на ее вход 

поступали сигналы о конечных результатах для выработки очередных управ-

ляющих сигналов. Поэтому иногда обратная связь рассматривается как ответное 

управление. Таким образом, в целом система управления, благодаря наличию об-

ратной связи, в некоторой степени обладает свойством самоуправления, то 

есть, управляя каким-либо объектом, система в состоянии вносить необходи-

мые изменения в собственный процесс управления. В научной литературе это 

явление зафиксировано в понятии «самоорганизующаяся система», в ко-

торой выделяются такие типы, как саморегулирующаяся, самонастраи-

вающаяся, самообучающаяся, самоалгоритмизирующаяся системы [9, с.550] 

Большое значение в связи с этим имеет направленность и качество об-

ратной связи. Различают обычно положительную и отрицательную обратные 

связи, которые коррелируют с задачами управления. Первая служит требованиям 

изменения системы, а вторая - ее сохранения, обеспечения стабильности. Каче-

ство обратной связи, как и информации, определяется такими требованиями к 

ней, как достоверность, полнота глубина, точность, убедительность, до-

казательность, новизна, эффективность, оптимальность, оперативность, на-

дежность, выразительность. 

Таким образом, информация является основой и важным средством со-

вершенствования управления и существенного повышения его эффективности. 
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ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ВЛАДНОЇ ЕЛІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

РОЗБУДОВИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 

 

Слово «еліта» має характер соціального міфу, який вимагає наявності 

верстви населення, що має кращі якості на відміну від всього народу. Але є 

вона такою? Так, у країнах Стародавнього Сходу та в часи Середньовіччя 

належність до еліти визначалася соціальним статусом: сам факт народжен-

ня дитини у знатній сім‘ї надавав їй привілеї. Ця еліта була замкненою гру-

пою, стійкою до зовнішніх впливів. Фактично, починаючи з Конфуція про-

голошувалися одні норми поведінки для «благородних» людей, для тих, 

хто повинен керувати, а інші – для «низьких», зобов‘язаних коритися. Вче-

ні Античності (Геракліт, Платон, Аристотель та інші) також підкреслювали 

необхідність нерівномірного розподілу суспільства, вважаючи, що одні по-

винні правити, а інші їм коритися.  

Фундатором цілеспрямованого наукового розгляду проблем владної 

еліти слід вважати італійського філософа Нікколо Макіавеллі. Він вважав, 

що цінності світу розподілено нерівномірно, а разом з ними настільки ж 

нерівномірно розподілено престиж, владу та почесті, пов‘язані з політич-

ним процесом. Згодом свій внесок у формування сучасних теорій еліт зро-

бив Фрідріх Ніцше. Першоосновою світового процесу Ніцше оголосив во-

лю до влади, а рушійною силою історії вважав ненаситне прагнення до 

прояву влади та застосування влади, користування владою як творчим ін-

стинктом [10].  

Разом з тим, на зламі ХІХ-ХХ сторіч вже не було спільних підходів 

як до визначення поняття «еліта», так і до її структурних елементів, особ-

ливостей зміни (циркуляції). Виникають різноманітні напрямки, школи, се-

ред яких найвпливовішою є школа «макіавеллістів» (Г. Моска, В. Паретто, 

Р. Міхельс та інші), вплив якої вагомий і тепер. Наприклад, Г.Моска до еліт 

відносив керуючі верстви суспільства [7], а В.Паретто ознаками еліти вва-

жав владу і капітал, відзначаючи при цьому наявність у її представників 

особливо значущих для суспільства якостей та рис.  

Перші спроби створення елітарних теорій на українському ґрунті 

пов‘язані з іменами В. Липинського та Д. Донцова. В. Липинський є авто-
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ром концепції «національної аристократії». На його думку, в кожній нації 

існує група людей, яка керує нацією, стоячи на чолі її політичних і органі-

заційних установ. Вона створює певні культурні, моральні, політичні та ци-

вілізаційні  цінності, які потім привласнює собі ціла нація для нормальної 

життєдіяльності. Таку провідну групу В. Липинський й називає «націона-

льною аристократією» [6]. В. Липинський підкреслює важливість процесу 

«постійного відновлення або зміни аристократії», тобто циркуляції еліт. 

Коли цей процес припиняється, то нація попадає під провід чужої, сильні-

шої, ніж власна, політичної еліти, втрачаючи свою національну ідентич-

ність. У концепції еліти, розробленої Д. Донцовим у праці «Дух нашої дав-

нини», джерелом формування еліти має бути строгий відбір «кращих лю-

дей» з усіх верств суспільства, а не лише з міфічного «демосу», маси, кла-

су, партії. Принциповою для Д. Донцова є обов'язковість суворої «чистки», 

«проціжування» цього відбору, завдяки чому має зберігатися духовна, мо-

ральна чистота, владна сила, могутність еліти. Д. Донцов вважає, що без 

еліти суспільство є «стадом». До еліти відносяться лише люди особливого 

типу, особливої вдачі. До прикмет членів провідної верстви Д. Донцов 

відносив: шляхетність, благородство; мудрість (наявність концепції своїх 

дій); мужність, відвага (проявляється у вмінні протиставитись оточенню й 

самому собі у всіх слабкостях).  

Вагомий внесок в становлення теорії елітизму в ХХ ст. зробили 

М. Вебер, Х. Ортега-і-Гасет, Ч. Р. Міллс, А. Тойнбі тощо. Наприклад, для 

А.Тойнбі, еліта – це творча меншість, яка у протилежність масі здатна очо-

лити зміни культур, спрямувати історичний процес; для Х. Ортега-і-Гасета: 

еліта – люди, які мають інтелектуальну і моральну перевагу над іншими, 

користуються найбільшим престижем, мають почуття власної відповідальності 

перед суспільством [11].  

Таким чином у тлумаченні поняття еліти можна виокремити два 

основні підходи: соціально-статусний (соціологічний) і соціально-

культурний. В контексті першого підходу, еліта – це по суті представники 

вищого класу, які здійснюють керівні, управлінські функції у суспільстві. 

Як переконливо доводив Чарлз Райт Міллс, еліта не є результатом 

інтелектуального, психологічного і морального переважання над рештою 

суспільства, а наслідком зайняття командних позицій у суспільній ієрархії. 

З позиції соціально-культурного підходу, провідними ознаками еліти є 

інноваційність, творчість, високі моральні і психологічні якості, передусім 

служіння інтересам суспільства. Виникає принципове питання: чи є вищео-

значені характеристики сутнісними, взаємодоповнюючими ознаками еліти 

взагалі (як дійсно кращого у суспільстві), чи вони характеризують по суті 

різні типи еліт? Російський науковець С. Глаз‘єв пропонує розрізняти про-



ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ 

 

 

112 

дуктивну і правлячу еліти. На його думку, до продуктивної еліти належать 

найкращі представники нації, які створюють можливості для її розвитку, 

носії інтелектуального і виробничого потенціалу країни. Правляча еліта 

здійснює владу, яка може використовуватися як на благо суспільства, так і на шкоду 

йому. 

У науковій літературі щодо типології еліті існує два основних 

підходи. Прибічники першого (П.Бірнбаум, Ч.Р.Міллс, Т.Мейно), який 

називається моністським, вважають, що суспільством завжди керує єдина, 

досить згуртована еліта. Представники даної соціальної групи мають знач-

ний рівень солідарності, що ґрунтується на однаковому соціальному 

походженні, високому рівні матеріального становища та освіти. Інші вчені 

(Д.Белл, З.Бжезінський, М.Дюверже) наголошують на тому, що в умовах 

соціальної стратифікації постіндустріального суспільства, у межах якого 

формуються і конкурують різні економічні групи, існування єдиної, з висо-

ким рівнем солідарності еліти, просто неможливе. Отже в сучасному 

суспільстві існує не одна, а багато еліт. Дана теорія отримала назву 

плюралізації еліт.  

Усе вищеозначене дозволяє нам уявити соціальну структуру 

суспільства у вигляді системи взаємопов‘язаних соціумних пірамід, кожна 

з яких не тільки відповідає певним соціальним групам і підструктурам 

суспільства, а й характеризує ієрархію всередині них. В кожній соціальній 

групі (принаймні великій, середній) існують власні еліти, представники 

яких мають найбільші досягнення, користуються найбільшим престижем, 

впливають на інших членів, на подальший розвиток групи в цілому. В 

концепціях плюралізму еліт, поряд з політичною елітою, виокремлюються 

економічна, військова, наукова, мистецька, освітянська, медична, релігійна 

та ін. еліти.  

Якщо ми кажемо про Україну, то за умов первісного накопичення ка-

піталу вузькім колом осіб, часто тісно пов‘язаних із колами старої партій-

ної номенклатури, образ «влади» у суспільної свідомості поєднувався не зі 

словом «еліта», а зі словом «мафія». Значну частину української еліти ста-

ли складати представники «нової буржуазії», які головним своїм завданням 

вважають знаходження «спільної мови» з представниками влади з метою 

конвертації влади у власність, а власності у ще більшу владу. Така еліта 

виявила себе надзвичайно ефективною у досягненні власної мети, 

формуванні і захисті власного інтересу. Тобто, якщо ти багата людина, біз-

несмен, банкір, підприємець, то це означає – ти представник еліти, що за 

суттю, є спірним. Тому, дана категорія людей, використовуючи жебрачий 

стан української інтелігенції, стала намагатися отримати наукові ступені 

для засвідчення своєї інтелектуальної переваги над іншими. І багато хто з 
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них отримав ці наукові звання, але наявність диплому кандидата або докто-

ра наук ні є свідченням високих розумових здібностей у цей категорії гро-

мадян, а є лише свідченням деградації наукової еліти України, яка ради то-

го, щоб вижити йде на аморальні вчинки.  

Така владна еліта створила політичний устрій, характерними рисами 

якого є нехтування суспільними інтересами, безвідповідальність, безконт-

рольність, непрозорість. Влада існує сама по собі, суспільство само по собі. 

Характерними рисами політичної системи стали: неадекватне представниц-

тво суспільних інтересів; відсутність механізмів відповідальності владної 

еліти перед суспільством за проголошені нею документи програмного ха-

рактеру; вплив на засоби масової інформації з метою обмеження поширен-

ня критичної інформації про дії правлячої еліти; організація правлячою елі-

тою штучної підтримки громадянами її політичних рішень; неприйняття 

правлячою елітою опозиції як політичного опонента; патронально-

клієнтальний принцип кадрової політики; зневага до моральних принципів 

і цінностей відкритої політики [8]. 

Владна еліта України змогла запропонувати суспільству лише ту сис-

тему цінностей, що була і є близькою їй самій: орієнтацію на цінності осо-

бистого споживання, зневаги до тих, хто не є елітою [5]. В результаті маємо 

ситуацію подвійної моралі, відповідно одна існує для виголошення «висо-

ких» норм і цінностей, а інша – для досягнення своїх цілей. В результаті 

спостерігаємо корозію моральних цінностей, яка особливо відбивається на 

молодому поколінню. Молодь починає вважати, що досягти «елітарних» 

позицій в суспільстві можна лише не обмежуючи себе нормами моралі. Го-

ворячи про владну еліту сучасної України, можна визначити її як таку, що 

не спромоглася чітко сформувати національну ідею, визначити стратегію 

суспільного розвитку та вибудувати на цій основі систему цінностей. Вра-

ховуючи взаємозв‘язок політичної еліти та мас і визначаючи керівну роль 

еліти у цих відносинах, можна відокреміти ще одну рису української 

політичної еліти – це відмежування її від відповідальності за ті рішення, які 

нею приймаються. І допоки політична еліта не буде спроможною і готовою 

брати на себе всю повноту відповідальності за власні рішення, доти вона не 

набуде якостей власне такої.  

Центральне місце в дослідженні владної еліти займають питання її 

формування: від того, як воно здійснюється, залежить склад еліти, а тому і 

соціальний зміст системи управління, що здійснюється владною елітою. 

Процеси формування владної еліти в наукових працях розглядаються через 

систему понять та категорій, одним із центральних є поняття циркуляції 

еліти. Його запровадив у науковий обіг один із засновників теорії еліти 

В. Паретто. Сучасні американські дослідники Джон Хіглі та Ян Пакульскі 
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виділяють чотири моделі циркуляції еліти: класичну, заміщувальну, репро-

дуктивну, квазізаміщувальну. Класична циркуляція – це процес поступових 

змін у еліті. Цей тип циркуляції обширний і соціально глибокий (охоплює 

великі верстви еліти). Він визначається еволюційним характером оновлен-

ня еліти, приводить до появи та існування консенсусної еліти. 

Заміщувальна циркуляція, як і класична, визначається широтою і глиби-

ною, проте динамічніша і здійснюється примусовим шляхом. Типовий ви-

падок – це повалення попередньої еліти і формування нової в результаті 

революції. Репродуктивна циркуляція – заразом обмежена, і поверхнева, і 

поступова та еволюційна. Елітна група відмовляється від старих доктри-

нальних положень або значно їх змінює для того, аби залишитися при 

владі. Завдяки таким маневрам більшості представників еліти вдається збе-

регти владу і статус. Квазізаміщувальна циркуляція характеризується най-

меншими змінами в еліті, їх раптовим і вимушеним характером. 

Відбувається поділ еліт, наслідком чого можуть бути перевороти.  

Значною проблемою у формуванні владної еліти України є система її 

відбору або рекрутування. Основними принципами її формування на цей 

час є: 1) клановість; 2) особиста відданість як головний критерій добору на 

керівні посади; 3) земляцтво, кумівство; 4) протекціонізм. 

Проте становлення нашої незалежної, демократичної, правової, соці-

альної держави потребує наявності людей, які би були дійсно елітою нації 

завдяки своїм інтелектуальним, професійним, етичним якостям, були воло-

дарями думок на ниві художньої творчості та засобів масової інформації 

тощо. Виховання владної еліти буде ефективним, коли її формування буде 

відбуватися: на всіх рівнях ієрархічної «дробини влади»; на основі соціаль-

ного консенсусу, діалогу у вирішенні спірних питань; створення ефектив-

ного механізму «стримування і противаг»; на правовому закріпленні місця і 

ролі контреліти (опозиції) в суспільстві; на основі сприйняття сучасних 

державницьких і національних ідеологічних цінностей. 

Певними гарантіями ефективного функціонування владної еліти в 

Україні повинні слугувати наступні чинники: ефективний громадський ко-

нтроль за владною елітою; відсутність тиску на засоби масової комунікації, 

існування альтернативних ЗМІ; свобода конкуренції, суперництво еліт; від-

критість еліт для соціальної мобільності, можливість «просування» по ієра-

рхічній драбині; загальний поступ процесу, пов‘язаного з розвитком грома-

дянського суспільства в Україні. Критеріями ефективної діяльності владної 

еліти виступатимуть стабільність суспільства, зростання добробуту насе-

лення, прогнозована зовнішня та внутрішня політика, зростання ролі гро-

мадянського суспільства.  
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Така верства населення, як владна еліта, повинна мати і відповідну 

політичну культуру [1]. Вона займає важливе місце в структурі діяльності 

владної еліти, політична культура одночасно є елемент (політична свідо-

мість) і функціональний аспект (політична поведінка) [2]. В складних умо-

вах, в яких знаходиться сьогодні Україна особливої значущості набуває 

суб‘єктивний чинник політичної культури (ставлення до політики, полі-

тичні цінності, ідеологія, національний характер, культурне середовище і 

т.д.) вузького елітарного шару соціально-політичної системи, за яким сто-

їть можливість вибору того або іншого шляху розвитку суспільства. Роль 

цього чинника цілком порівнювана з роллю флуктуації у відкритій неврів-

новаженій динамічній системі, яка проходить точку біфуркації. Структура 

соціально-політичної системи неоднорідна. Вона включає цілу низку під-

систем – суб‘єктів, структура яких також може бути неоднорідною. Дія 

суб‘єктивного чинника на різних рівнях соціально-політичної системи ви-

кликає неоднакову реакцію. У верхньому шарі соціально-політичної струк-

тури – елітарному шарі, такий відгук досягає своїх максимальних значень. 

Тому слід вважати, що від швидкості і ступеня організації такого соціаль-

но-політичного суб‘єкта, як еліта, багато в чому залежатиме те, як буде ор-

ганізовано суспільство в цілому. Лише випереджальний стан розвитку по-

літичної культури владної еліти стосовно політичної культури всього сус-

пільства дає підстави визначити владну еліту як творчу меншість і носія 

соціальних інновацій [9]. Хоча події передвиборної президентської кампа-

нії в Україні 2010 р. і то, що трапилося після перемоги одного з кандидатів, 

свідчить лише про одне – рівень політичної культури (а, навіть, і взагалі 

культури) у так званої «владної еліти» України вкрай низький, мабуть ниж-

чий ніж політична культура всього суспільства. Слід пам‘ятати, що згідно з 

синергетичними принципами соцієтальна система, яка опинилася в точці 

біфуркації, може бути виведена з нього на основі нових базисних структур, 

цінностей і норм поведінки. У цей момент негативну роль грає концептуа-

льно-раціоналістична слабкість реформ, соціальна міфотворчість і мораль-

ний декаданс, який був притаманний владної еліти за часів Президента 

В. Ющенка. Український народ сподівається, що сучасна зміна владної елі-

ти подолає цей недолік і створить принципово іншу траєкторію соціального 

прогресу, в основі якої знаходився би пересічний український громадянин, 

його потреби і бажання, високі соціальні стандарти і європейський рівень 

життя.  

Відзначимо, що становлення політичної культури владної еліти Укра-

їни відчуває на собі, насамперед, особливості нинішнього стану всього 

українського суспільства, а саме: домінування в суспільної думці цінностей 

демократії, еволюції демократичних відносин, становлення демократично-
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го типу політичної свідомості, формування політичної поведінки на демок-

ратичних, правових засадах [3]. При чому, на відміну від всього українсь-

кого народу, владна еліта є суб‘єктом процесу формування цих цінностей і 

повинна показувати масам зразок цей демократичної політичної культури 

[12]. Формування системи ціннісних орієнтацій владної еліти не може не 

спиратися на певну духовно-етичну основу: процес формування її політич-

ної культури повинен містити як мінімум два чинники – і обидва одночасно 

– високі етико-моральні якості й високий професіоналізм на основі розви-

неної правосвідомості та політико-правових знань. За наявності відповідної 

потребам суспільства політичної етики та культури владної еліти слід роз-

раховувати на активність і організованість її професійних політичних дій 

[4]. За відсутності таких самі представники владної еліти ризикують зник-

нути з політичної арени. 
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ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ВЛАДНОЇ ЕЛІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

РОЗБУДОВИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 

 

              У статті розмова йде про перші спроби створення елітарних теорій 

на українському ґрунті, про вагомий внесок в становлення теорії елітизму в 

ХХ ст.  М. Вебера, Х. Ортега-і-Гасета, Ч. Р. Міллса тощо. 

          Центральне місце в дослідженні владної еліти займають питання її 

формування: від того, як воно здійснюється, залежить склад еліти, а тому і 

соціальний зміст системи управління, що здійснюється владною елітою. 

Процеси формування владної еліти в наукових працях розглядаються через 

систему понять та категорій, одним із центральних є поняття циркуляції 

еліти. 

 

М.П. Требин 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ВЛАСТНОЙ ЭЛИТЫ УКРАИНЫ В 

УСЛОВИЯХ  РАЗВИТИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВОВОГО 

ГОСУДАРСТВА 

 

В статье разговор идет о первых попытках создания элитарных тео-

рий на украинской почве, о весомом вкладе в становление теории элитизма 

в ХХ в. М. Вебера, Х. Ортега-и-Гасет, Ч. Р. Миллса т.д.  

 Центральное место в исследовании властной элиты занимают вопро-

сы ее формирования: от того, как оно осуществляется, зависит состав эли-

ты, а потому и социальное содержание системы управления, осуществляет-

ся властной элитой. Процессы формирования властной элиты в научных 

работах рассматриваются через систему понятий и категорий, одним из 

центральных является понятие циркуляции элиты. 

M.P.Trebin 

 

POLITICAL CULTURE OF IMPEROUS ELITE UKRAINE IN 

CONDITIONS JF DEVELOPMENT OF THE DEMOCRATIC LAWFUL 

STATE 

 

In clause conversation goes about the first attempts of creation of elite 

theories on the Ukrainian ground, about the powerful contribution to becoming 

the theory элитизма in XX century of  M. Veber, Mills etc.  

The Central place in research of imperous elite is borrowed with questions 

of its formation: how it is carried out, the structure of elite that is why also the 
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social maintenance of a control system, is carried out imperous ales-those de-

pends. 

Processes of formation of imperous elite in scientific works I am consi-

dered-Ô through system of concepts and the categories, one of central is the con-

cept of circulation of elite 

 

Стаття надійшла до редакції 20.05.2010 
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SALUTOGENESIS – AN IMPORTANT CONDITION FOR THE 

DEVELOPMENT OF A HUMANISTIC ELITE 

 

Sit mens sana in corpore sano – this famous Latin quotation- translated as 

"a healthy mind in a healthy body" express that only a healthy body can produce or 

sustain a healthy mind, which can create and express artistic values. This idea of a 

healthy balance in one‘s life style is found in the concept of salutogenesis. Saluto-

genesis is a term composed by the juxtaposition of a Latin word (salus= health) 

and a Greek one (genesis= origin) and it studies the general laws of maintaining 

health/ recovering from illness, the reestablishment of injured structures or of out-

of-balance functions caused by the illness. This word was used for the first time by 

the American sociologist Aaron Antonovsky, who intended to focus on the factors 

that promote health, to the detriment of the theories focusing on the factors that 

could cause the illness. The essence of the new perspective is represented by the 

necessity to answer the question ―What keeps an individual healthy?‖ and not 

―What makes him/her ill?‖ . The salutogenetic model prospects the relationship be-

tween health, stress and the way individuals cope with it, and it investigates the 

way they survive, adapt and get through the most traumatizing life experiences (1).  

Continuing Antonovsky‘s perspective, the scientific research has found a 

powerful connection between sanogenetic functioning, coping with stress and con-

sequential wellness (2). The sanogenetic behaviour has been investigated as well, 

going from the oral hygiene, to compulsory and facultative vaccinations, periodical 

clinical investigations, healthy nutrition, rest- at least 7-8 hours/night, lack of 

smoking and excessive alcohol consumption/illicit drugs, healthy social relation-

ships and marriage.   

The aim of this article is to identify the factors involved in the adoption of a 

salutogenic behaviour, that is essential to optimise self-efficacy and to be part of an 

elite . A salutogenic functioning is influenced by the following constructs:  

A. Sense of coherence 

In order to answer the question why some people, despite the fact that they 
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face stressful situations, they remain in good health and others do not, Antonovsky 

formulated two new concepts: ―general resistance resources‖ and ―sense of co-

herence‖.   

The SOC is a a global orientation to life, and is assumed to have its origin in 

the individual‘s socio-cultural context from which his/her internal and external 

General Resistance Resources (GRR) are built up (12). The GGRs provide him/her 

with life experience that in turn creates the SOC.  

The three sub-components of SOC are: (a) Comprehensibility, the cognitive 

component (the events can be explained and understood), (b) Manageability, the 

instrumental component (the problems can be solved by the individual himself or 

with the help of other people) and (c) Meaningfulness, the motivational component 

(a certain behavior is valuable and important, so he/she wants to adopt it) and 

they concentrate on the diagnosis of the possibility for one person to positively 

cope with stressors (1). 

A powerful sense of coherence determines an individual to perceive stres-

sors as challenges that makes him/her activate his/her general resistance resources. 

Stressors are predictable and explainable. On the other hand, for a person with a 

weak SOC, these factors are seen as overstressing, and this perception negatively 

influences the resolution of the situation, with adverse effects on health (1). People 

have to understand their lives and they have to be understood by others, perceive 

that they are able to manage the situation and deepest and most important perceive 

it is meaningful enough to find motivation to continue. SOC is applicable on the 

individual, group and societal level and is fluctuating dynamically through life. 

Antonovsky postulated that SOC was mainly formed in the first three decades of 

life. Thereafter, he thought that only very strong changes in life could upset and 

change the SOC. People who are approaching their fourth decade in life today have 

had enough experience of life to become independent persons with a job and an 

education, have sufficient experiences of social structures and relationships and 

have also formed a view of life. Antonovsky postulated that SOC was universally 

applicable to all cultures and ethnic contexts (3). 

Antonovsky (1991) wrote about the connection between SOC and ethical 

values, showing that a powerful SOC could be a good thing for the individual 

health, but it does not say anything about that person‘s ethics (5). 

Post-Antonovsky researches have explored the importance of the connection 

between SOC and types of self esteem, locus of control, fighting spirit and coping 

style. They revealed that SOC had a great importance for health and that active 

types of self-esteem, together with other adaptive dispositions play a role in SOC 

(11) 
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Eriksson and Lindstrom consider that the scale evaluating the sense of cohe-

rence is a valid trans-cultural instrument, useful for measuring health and quality 

of life (6).  

B. General resistance resources 
The general resistance resources represent the characteristics of an indi-

vidual, a group, a subculture or a society, with efficiency in combating a large va-

riety of stressors (13).  

The GRRs are biological, material and psychosocial factors that make it eas-

ier for people to perceive their lives as consistent, structured and understandable. 

Typical GRRs are money, knowledge, experience, self-esteem, healthy behavior, 

commitment, social support, cultural capital, intelligence, traditions and view of 

life.  

If a person has these kinds of resources at her disposal or in her immediate 

surroundings there is a better chance for her to deal with the challenges of life. 

They help the person to construct coherent life experiences (3).  

The GRRs lead to life experiences that promote a strong SOC—a way of 

perceiving life and the ability to successfully manage the infinite number of com-

plex stressors encountered in the discourse of life.(3). When an individual with a 

strong SOC is confronted with stressors, she/he is presumed to be able to mobilize 

her/his GRRs in order to choose the best coping strategy and to face the stressor 

which is seen more as a challenge than a burden (12).  

C) Risk perception 

 ―The Berlin Risk Appraisal and Health Motivation Study‖ promotes the 

theory that the risk perception is a valuable factor in determining the salutogenetic 

behavior (14). Many of the specific health psychology theories see the risk percep-

tion as an important factor in adopting a preventive behavior. The risk notion is 

conceptualized in terms of probability and severity of the negative consequences. 

But there are some studies that suggested some errors in what concerns the risk 

perceptions as predictor of a healthy behavior. The traditional models are being 

criticized because of their rational perspective, and they do not take into account 

other variables interfering in risk perception (cultural, psychological, social and 

contextual factors) so these models do not accurately describe the way in which in-

dividuals define the risk on their health status. The new theories identified the 

emotional and cognitive mechanisms that could distort the risk perception 

process (15). These could be:  

1. high self-efficacy level- risky situations are being perceived as manageable, 

individuals cannot accurately perceive the involved risk, as it is seen as an 

opportunity to practice ones abilities.  
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2. attitudes- they can deform the processing of the information about the dis-

ease, especially when the individual considers that he/she can modify his/her 

actions whenever he/she wants it.  

3. defensive optimism- people see themselves as less vulnerable than the oth-

ers and they positively evaluate their situation when facing the threats on 

their health status  

4. the social comparison- it can be social-constructive (the individual gene-

rates reference groups associated with a certain type of disease) or social-

realistic (the individual is unsure about his/her information processing capa-

bilities, so he/she turns towards the social group in order to reevaluate them) 

5. cognitive heuristics- lead to important errors when estimating probabilities 

by representativity (a high degree leads to exceeded confidence in the pre-

dictability ability- eg. Smokers are more likely to develop cancer), by acces-

sibility (an event is considered more probable if it is easier to describe, so 

the easier to comprehend dimension is evaluated as being more important, so 

the complexity of a health threatening situation is reduced to the easiest to 

comprehend dimension), by simulation (an easy to simulate situation is pro-

portional with its probability), by adequacy (people start from a basic value, 

modified as the information becomes more accessible)  

6. denial and minimization- category of mechanisms based on people‘s need 

to reduce fear and anxiety. There are some studies that proved that when fac-

ing the most threatening situations, the risk perception errors are the most 

frequent (men with a risky lifestyle that deny the risk of contracting HIV ex-

perience a reduced anxiety level) 

7. fake consensus- people tend to believe that there are many others that act as 

they do (individuals practicing an unhealthy behavior perceive them more 

popular than the individuals that do not practice them) 

8. the socio-cultural context- the health psychology theory, when explaining 

the adoption of  a healthy behavior has to introduce the socio-cultural con-

text that could predict people‘s behavior (7) 

D) Expected benefits of preventive behavior 

 ―The Berlin Risk Appraisal and Health Motivation Study‖ is a research that 

examined the social-cognitive determinants of health behavior. Other factors iden-

tified as possible predictors of the adoption/non adoption of a health behavior, be-

sides risk perception, are: expected benefits of preventive behavior and self- ef-

ficacy beliefs in the face of obstacles and barriers to adopt health behaviors. 

As for the psychological factors that determine the salutogenetic behavior, 

the research empathize the fact that, mentally, the individual calculates the utility 

and the short-term pleasure versus the prospective value. A salutogenetic beha-

vior could initially create discomfort and increased willingness efforts, but after-



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ 

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ 

 

 

123 

wards it can be associated with a positive emotional expression generated by ―the 

reward effect‖ of the behavior (the wellness determined by the adoption of the be-

havior). 

Modern science begins to understand pleasure as a potential component of 

salutogenesis. Thereby, pleasure is described as a state or feeling of happiness and 

satisfaction resulting from an experience that one enjoys. Research has identified a 

biological system that mediates the behavior when executing an action that pro-

duces pleasure- reward. It is the mechanism that governs a normal behavior during 

pleasurable experiences. Therefore, regardless of the original source of gratifica-

tion, experiencing pleasure or engaging in joyful activities can activate areas in the 

brain responsible for emotion, attention, motivation and memory (16). Another ex-

ample of activity that produces pleasure is love. Research has shown that love has 

consequences for health and well-being (17). 

Positive emotions make our immune system function better and help to bat-

tle diseases. Furthermore, current research on these topics revealed that they are a 

powerful behavioral tool for supporting motivation and decision making (17).  

E) Self-efficacy 

Self-efficacy represents one of the core aspects of social-cognitive theory. 

The individual believing that he/she detains the resources to reach the desired ef-

fect is more likely to adopt this kind of behavior. The study reveals that there are at 

least 2 phases of adopting a health behavior: the motivation phase (initial; a person 

develops an intention or goal to act) and the volition phase (the person plans the 

details; it is related to the actual behavior). The research concluded that individuals 

with high scores of self-efficacy develop more optimistic scenarios about beha-

vioral change, they have better chances to initiate an action, they posses a higher 

resistance in front of the temptation to give up in front of obstacles (14). 

Besides the reducing of stress, the fact that life is seen positively and as 

challenging can also have practical effects on health. People with a high self confi-

dence expect positive things to happen and find a meaning for every event that oc-

curs to them.  

H) Socio-economic status 

Contemporary research confirms that health is influenced by the socio-

economic status. If we take the social status, the revenues, the material posses-

sions, individuals that benefit from a higher social and economic status suffer sub-

stantially less of premature mortality than those with a poor socio-economic status 

(18).  

A study published in 2008 by the World Health Organization revealed that 

the socio-econoic conditions determine the risk of disease. Anywhere in the world, 

the poorer the individual is, the more chances exist for his health to deteriorate. In-

side the same country, when an individual occupies a less favorable social and 
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economic position, his health is in danger. It is a worldwide phenomenon that hap-

pens in countries with poor and medium revenues and into the most powerful na-

tions as well. The research gives an example of inequalities between countries: the 

infantile mortality level (risk of death from birth until one year old) is of 1:2 000 

births in Island and of 120:1000 births in Mozambique. Risk of death during or 

short after birth is of 1: 17 400 in Sweden and of 1:8 in Afghanistan (19).  

 I) The social support is represented by emotional, informational or materi-

al factors offered by the affiliation group or even by the entire society (asylums, 

rehabilitation centers, social readmission etc). Close to the individual we find 

his/her life partner, family, friends; afterwards we find the neighbors, work col-

leagues and then the organizations that he is a part of. The activities within these 

groups determine the adoption of health behaviors. In order for the effects of a 

group to be positive, the quality of the interpersonal relationships is important- it 

must be based on respect, altruism and affection, and in the case of professional 

relationships it is important the existence of a group cohesion, the correct evalua-

tion and the existence of a reward/punishment system well established and rightful.  

For children and teenagers, the family support is one of the most important 

elements of their life. Inadequate support from the parents will likely increase the 

chance of getting depression among adolescents who get into unfortunate situation 

with their parents. This occurs because adolescent usually become confused when 

they expect to get plenty of help and positive reinforcement from their parents, but 

it does not happen. Beside family support, peer support also is very important fac-

tor for adolescents. Children can expect a lot from their friends. Peer support can 

be considered as an alternate method of getting social support if the adolescents re-

ceive inadequate attention from their parents. This social support method is not as 

reliable as family support because young children could easily withdraw from their 

own friends if they become depressed. Many studies indicate that adults with high 

social support tend to have less chance of getting depression and anxiety disorders. 

Research has also found that there are connections between the social support and 

the number of diseases and premature deaths. As for elderly persons, they can easi-

er accept the negative effects of getting older if they have the support of their loves 

ones (20).  

The social interaction is a source of pleasant feelings and sensations. The at-

tention, the communication can ameliorate the cognitive, motivational and emo-

tional functions and they can prove very efficient in reducing stress. In this way, 

pleasure anchors health and it has an effect on health and wellbeing.  

Another example that proves how the social support is important in promot-

ing a health behavior is the  ―Social capital does matter for adolescent health: Evi-

dence from the english HBSC study‖. The study aimed to show the importance of 

some social indicators on health and health behavior for adolescents. It has been 
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demonstrated that adolescent health is influenced by the level of social involve-

ment. For example young people with a low sense of family belonging and low in-

volvement in the neighborhood were almost twice as likely to report poor health. 

Low involvement in the neighborhood was also highly associated with low con-

sumption of fruit (21). 

From this point of view, a special attention has been shown to the communi-

cation and its positive effect on health. The epidemiologic and sociologic re-

searches reach the same conclusion- the positive role of communication in assuring 

longevity. Longevity is higher in the case of people who communicate and has a 

poor level among isolated people (Matlin, quoted by I.B. Iamandescu). Communi-

cations means affective discharge (by the emotional support of the companion), it 

satisfies the need of affiliation (Linton, quoted by I.B. Iamandescu) and means li-

berating oxytocin and endorphin. The endorphins are chemical substances pro-

duced by the brain as a response to a variety of stimuli and they represent a way of 

reducing stress. Besides lowering the pain sensation, the endorphins secretion 

creates euphoria, it liberates the sexual hormones and it ameliorates the immune 

system. Low communication, on the other hand produces depression and psycho-

somatic diseases (10)  

J)  Religion  

The affiliation to a religion is a part of social support. The psychological and 

literature show a growing interest in the religion and the role of spirituality on 

health. Despite the fact that in the past, religion was considered as having a nega-

tive influence on health, recent research suggests that this relation is far more com-

plex. Multiple beneficial effects on mental and physical health have been admitted.   

Faith has an important role in promoting health. Some religious practices 

can be interpreted as salutogenetic: by fasting people improve their nutritional re-

gime; prayers, meditations foster hope, having an important anti-depressive func-

tion (10).  

Researches show that young people practicing a religion, compared with 

those of the same age, but non-religious, are less
 
likely to engage in behaviors that 

compromise their health (e.g.,
 
carrying weapons, getting into fights, drinking and 

driving)
 
and are more likely to behave in ways that enhance their health

 
(e.g., prop-

er nutrition, exercise, and rest) (22). 

Positive correlations have been found between SOC and spirituality. A study 

made on the students of an American university tried to explain why some of them 

are protected from engaging into binge drinking and concluded that students with a 

strong sense of coherence perceived their lives as less stressful, reported less binge 

drinking and stronger religious and/or spiritual convictions than students with 

weak sense of coherence (23).  
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Religion positively modulates the psychological individual equilibrium, but 

it has its limits. Those limits become clear when some religious precepts impose 

unhealthy behaviors, such as prohibition of surgery, blood transfusion (Jehovah) or 

the Catholic Church official position regarding condom use, position criticized by 

some countries because of the growing danger of HIV infection.  

J) Education  

Education offers the needed information in order to adopt a health behavior 

and it is the basis, along with individual experiences, of the knowledge and convic-

tion system regarding the maintaining of health. Education access and more pre-

cisely information access is one of the factors that influences an individual‘s health 

status. The information concerning the adoption of a healthy life style creates a 

number of convictions that the individual can transform into action, through ba-

lanced nutrition, physical exercise, reduced alcohol consumption, quitting smok-

ing, using methods in order to prevent sexually transmitted diseases etc. From this 

point of view, we can figure why, for example, the AIDS incidence is higher in 

African countries. The lack of information, especially the information related to a 

healthy sexual behavior (many of the African countries prohibit contraceptives) in-

fluences the risk behavior. 

An important role in the health education of the members of a collectivity is 

represented by school (and this is why health programs have been introduced into 

schools), but also the media. Lack of education and negative effects are interre-

lated. The same World Health Organization report exemplifies that in Bolivia, the 

mortality among children with non educated mothers is superior to 100: 1 000 

births, while the mortality among those whose mothers finished at least high 

school is of 40: 1 000 births (19).  

Mass-media is one of the most important information sources concerning 

health. The written media, TV channels and the internet educate as well. Mass me-

dia delivers information to a large population, contributes to spreading information 

concerning matters of public interest and creates the support for development of 

some health programs, consolidates knowledge and behaviors.  

The lack of these methods affects the way we consolidate our convictions 

regarding health behaviors. This is why, from this point of view, an important role 

is attributed to the governing system. A democratic system facilitates the access to 

free and rich information, while a totalitarian one, based on media concentration, 

restricts it.  

K) Demographic factors   
Generally, women, children and older persons tend to adopt quicker a health 

behavior.  

Women focus more on personal health care and have beauty concerns, while 

children present the advantage that they can be forced to adopt long term health 
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behaviors by family or teachers. Men focus less than women on health. They go 

more seldom to the doctor, they ignore dangers and they adopt unhealthy behaviors 

such as smoking, alcohol consumption (even if we register growing tendencies 

among women as well). Statistics show that the expectation of life is more reduced 

among males (74 years) than females (84 years) (10).  

Children learn behavior by observing and imitating adults, they form their 

attitudes towards health and risk behaviors. At this age, the representation of the 

idea of wellness and disease is being formed. The parents and the adults that inte-

ract with children have a major role in developing the sanogenetic behaviors. They 

are also the main suppliers of opportunities to spend leisure time. Parents and 

teachers are those who shape the children‘s preferences and their attitudes towards 

the nutritional behavior, physical exercise and sexual behavior by their support/ 

disagreement (24)  

If for children, the communication of negative consequences of unhealthy 

behavior and the imposing of the adequate one could be successful, the adolescents 

do not react the same way. Many times, their behavior, impulsive and imprudent, 

is characterized by the defiance of health rules (15).  

Elderly persons behave more cautiously they manifest a higher interest in 

medical education (medical checking, rightful alimentation, excessive therapeutic 

guidance) (10).  

It is essential to identify these factors in order to find solutions to implement, 

not only to encourage the health behavior adoption process, but also to maintain it 

for a long time, which is a difficult thing to assure. Considering the incidence of 

unhealthy behavior, researchers wonder also if the intervention should take place 

into formal groups or if they should encourage individual approaches. Especially 

since, for example, it has been proved that the majority of behavior changes hap-

pen outside the formal groups.  

The 21
st
 century witnesses the development of a neo-conservative current in-

sisting on the fact that efforts should concentrate on short term solutions rather 

than on long term ones. This attitude is explainable since the contemporary society 

is confronting with many pressing problems, including new kinds of diseases. 

Hence, research needs to focus more on the growing efficiency of short term inter-

vention programs, but also on long term ones for a healthy lifestyle.   

Antonovsky‘s salutogenesis theory and the researches conducted afterwards 

in this area focused on finding answers concerning the conditions that make people 

remain healthy. They were not interested in exploring what makes them ill. This is 

a more humanistic approach of the medicine, as the main factor in influencing 

health status is the individual himself. By the stimulation of the inner healing fac-

tors, people cope with stressors and manage to remain healthy. People‘s feelings, 

thoughts and behaviors contribute to their health status more than the scientists 
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used to evaluate. Therefore, the adoption of a preventive behavior is not seen as 

being determined only by factors outside the individual‘s reach an influence (med-

ical advice), but also by inner dispositions (feelings, attitudes) and the way of inte-

raction with the outside world (social affiliation). This humanist perspective con-

siders the individual and his attributes as the most important variables in maintain-

ing health/ healing. This is a revolutionary approach, as traditional medicine did 

not use to focus on individuals (seen as a whole), but on pathologies.    
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SALUTOGENESIS – AN IMPORTANT CONDITION FOR THE 

DEVELOPMENT OF A HUMANISTIC ELITE 

 

         In clause conditions for formation of humanistic elite are described. To be 

spoken about ideas concerning healthy balance of a way of life. The essence of new 

prospect is presented by need to answer a question, " That holds the person healthy? 

‖ And not, " that does it/it badly? ‖. 

Attitudes between health, a pressure and way with which people cope with it are in-

vestigated, the way which they survive is investigated, adapt and pass through the 

most injuring events of a life. 

 

Михаэла Люминита Стаису 

 

SALUTOGENESIS – ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ 

 

        Говориться о идеи относительно здорового баланса в образе жизни.  

Сущность новой перспективы представлена потребностью, чтобы ответить на 



ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ 

 

 

130 

вопрос, 'Что держит человека здоровым?‖ и  'Что делает ему плохо?‖. Иссле-

дуются отношения между здоровьем, напряжением и способом, которым лю-

ди справляются с этим, исследуется способ, которым они выживают, приспо-

сабливаются и проходят через наиболее травмирующие события жизни. 

 

Міхаела Люмініта Стаісу 

 

SALUTOGENESIS – ВАЖЛИВА УМОВА ДЛЯ РОЗВИТКУ 

ГУМАНICТИЧНОЇ ЕЛІТИ 

 

       Мова йде щодо здорового балансу в способі життя. Сутність нової пер-

спективи представлена потребою, щоб відповісти на запитання, 'Що тримає 

людину здоровою? "та ' Що робить їй погано?". Досліджуються відносини між 

здоров'ям, напругою та у спосіб, яким люди справляються з цим, 

досліджується спосіб, яким вони виживають, пристосовуються і проходять че-

рез найбільш травмуючи події життя. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

Людське суспільство неможливе без спілкування. Спілкування висту-

пає необхідною умовою буття людей, без якого неможливо повноцінне фор-

мування не тільки окремих психічних функцій,  процесів  і  властивостей лю-

дини, але й особистості в цілому. Реальність і необхідність спілкування ви-

значена спільною діяльністю: щоб жити люди змушені взаємодіяти. Спілку-

ється завжди  діяльна людина, діяльність якого перетинається з діяльністю 

інших людей. Спілкування дозволяє організовувати суспільну діяльність і 

збагатити  її  новими  зв'язками й відносинами між людьми  [2].  

 Людина з моменту народження спілкується з іншими людьми,  але  ча-

сом  люди, що відрізняються високими досягненнями у вивченні  явищ  ма-

теріального  світу, виявляються безпомічними в області міжособистісних ві-

дносин. Тому людина повинна вивчати правила  взаємодії  з людьми, щоб  

стати соціально - повноправним членом суспільства. Інакше кажучи, спілку-
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вання буде ефективне лише тоді, коли люди,  взаємодіючи  один  з  одним,  

компетентні  в даній ситуації [3]. 

У самому загальному плані  компетентність  у  спілкуванні  припускає  

розвиток адекватної орієнтації людини в самому собі - власному  психологіч-

ному потенціалі, потенціалі партнера, у ситуації й завданні [5].  Таким  чи-

ном, формування комунікативної компетентності людини є актуальною 

проблемою соціальної психології, рішення  якої  має важливе значення. Як 

для кожної конкретної людини, так і для  суспільства в цілому. 

Об'єктом дослідження є комунікативна компетентність студента. 

Предметом дослідження виступає особливість формування комуніка-

тивної компетентності студентів - економістів.   

Метою курсової роботи є вивчення особливостей формування комуні-

кативної компетентності у студентів-економістів 2 курсу. 

Задачі полягають у наступному: 

1. Вивчити вітчизняну й зарубіжну літературу по особливостях форму-

вання комунікативної компетентності. 

2.Вивчити особливості формування комунікативної компетентності у 

студентів 2 курсу. 

3.Експериментально вивчити особливості формування комунікативної 

компетентності у студентів економічного профілю. 

У даному дослідженні брали участь студенти - економісти 2 курсу. За-

гальна кількість досліджуваних 20 осіб, з них 10 досліджуваних чоловічої 

статі й 10 жіночої статі. Вік досліджуваних від 19 до 22 років. 

Використовувані методи: методика визначення комунікативних і ор-

ганізаторських схильностей (КІС), опитувальник на визначення розуміння 

психологічних термінів. 

Використовувані методи статистичної обробки даних: емпіричний і 

математичний метод обробки даних дослідження. 

Компетентність і професіоналізм є головними чинниками суб‘єктивної 

реалізації індивіда. При цьому регулюючим фактором професійного зростан-

ня та творчої активності людини є самосвідомість, як досить сталий комплекс 

уявлень та суджень індивіда про самого себе, про вміння, навички і можли-

вості особистості. Відтак, саме цим обумовлюється актуальність орієнтації 

освітньої підготовки на особистий розвиток майбутніх фахівців. 

Компетентність у спілкуванні має, безсумнівно, інваріантні загально-

людські  характеристики, які історично й культурно обумовлені. 

Таким чином, комунікативна  компетентність  є  необхідною умовою 

успішного засвоєння одержуваних знань. 

Міжособистісні комунікації є необхідною умовою буття людей і без 

них неможливо повноцінне формування ні однієї із психічних функцій лю-
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дини, психічних властивостей і особистості в цілому. Саме тому спілкуванню 

приділялося чимало уваги в роботах дослідників ХIХ - ХХ ст.  

Для опису феномена людських взаємин використовувалися й викорис-

товуються різні терміни: «комунікація», «спілкування», «інтеракція», «взає-

модія» і ін. 

У науковій літературі 70 - 80-х рр. ХХ ст. велике місце займала розроб-

ка проблем співвідношення суспільних відносин, діяльності й спілкування, 

ролі й значення спілкування у формуванні й життєдіяльності особистості. 

Найбільше повно й концептуально ці питання освітлені в роботах Л.П. Бує-

вой і М.С. Кагана, позиції яких відбивають дві різні тенденції. 

Так М.С. Каган, провівши системний аналіз діяльності людини, виділив 

чотири основні її види: перетворювальну, пізнавальну, ціннісну - ориєнтаці-

онну, комунікативну. Підставою для такого розподілу слугувала ціль, яка пе-

реслідує суб‘єкт у взаємодії з об'єктом. Як відомо в будь-якому виді спілку-

вання можна виділити наступні компоненти: 

комунікатор, тобто той, хто говорить і повідомляє інформацію (суб‘єкт 

спілкування). 

Реципієнт (або аудиторія), тобто ті, кому говорять і повідомляють ін-

формацію (об'єкт спілкування). 

Повідомлення, тобто що саме говорять, сама інформація. 

Комунікативна діяльність людини проявляється в різних формах: взає-

модії людей у практичній діяльності, у їхньому поводженні, у побуті. Також 

обрядових ситуаціях, при обміні інформацією в процесі пізнавальної діяль-

ності за допомогою бесід, листів, преси й т.д.  Таким чином, М.С. Каган роз-

глядає спілкування як один з видів людської діяльності, якому властиві від-

повідна структура й атрибути [5, с. 53]. 

Інший підхід до категорії спілкування й співвідношенню його з людсь-

кою діяльністю представлений у роботах Л.П.Буєвой. Вона обґрунтовує цю 

точку зору, що «діяльність і спілкування - дві взаємозалежні, відносно самос-

тійні, але не рівноцінні сторони єдиного (індивідуального й суспільного) 

процесу життя» [2, c. 113]. Л.П.Буєва відзначає, що в наявних дослідженнях 

недооцінюється соціально - практичний аспект спілкування, що проявляється 

«не тільки у формуванні індивідуального, але й групового, колективного, 

суб‘єктів дій індивідів, що входять у групу й вирішують її завдання» [2, c. 

111]. У зв'язку із цим вона розглядає сутність, прояви й місце соціально - 

практичного аспекту спілкування в широкому соціальному контексті людсь-

кого буття.  

Л.П.Буєвой був проведений глибокий аналіз співвідношення категорій 

- спілкування й суспільні відносини. На основі проведеного аналізу вона ро-

бить висновок, що спілкування «є безпосередньо спостережувана й пережита 
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реальність, і конкретизація суспільних відносин, їхня персоніфікація, особис-

тісна форма». Суспільні відносини при цьому становлять зміст процесу, а 

спілкування - його індивідуалізовані форми» [3,с.116]. Крім того, Л.П. Бує-

вой визначена гносіологічна функція спілкування: «Спілкування виконує 

свою специфічну функцію в суспільному процесі пізнання як на науково - 

теоретичному, так і практично - емпіричному рівні, коли як пізнання висту-

пає не як окремий індивід, а  як суспільство». 

Гносіологічний аспект спілкування на цьому не закінчується, він є та-

кож практичним людинознавством, оскільки за допомогою спілкування лю-

дина пізнає не тільки іншу людину, але й самого себе. Тобто для кожної кон-

кретної людини в іншій людині, з яким він вступає в спілкування, через кон-

кретні прояви індивідуалізації й відкривається людська сутність, загальне пі-

знається через частку [2, с. 137]. 

Ще один підхід до категорії спілкування був розвинений одним із пер-

ших радянських філософів, що звернулися до проблеми спілкування, 

В.М.Соковніним. Людське спілкування розглядається ним як комунікація, як 

діяльність, як відношення, як взаєморозуміння й взаємовплив [13].  

А.А Леонтьев вважав, що спілкування потрібно розглядати як одну зі 

сторін діяльності, оскільки воно присутнє в будь-якій діяльності в якості її 

елемента. Сама ж діяльність розглядається як необхідна умова спілкування 

[6]. Спілкування - це процес установлення й підтримки цілеспрямованим, 

прямим або опосередкованим тим або іншим засобами контакту між людьми, 

так чи інакше зв'язаних один з одним у психологічному відношенні. Спілку-

вання завжди двостороннє, спрямоване, воно може бути як самостійною дія-

льністю, так і її компонентом» [6, c. 116].  

Д.Б.Эльконін вважав спілкування особливим видом діяльності (комуні-

кативна діяльність, діяльність спілкування), що відіграє самостійну роль у 

житті людини [15]. 

Інакше міркує Б.Ф.Ломов: він розглядає спілкування як одну з найваж-

ливіших самостійних категорій філософії, психології й дає його системний 

аналіз. Діяльність і спілкування розглядається Б.Ф. Ломовим як дві сторони 

соціального буття людини, його способу життя. З його погляду концепція ді-

яльності охоплює лише одну сторону соціального буття людини, а саме від-

носини «суб‘єкт - об'єкт». Але соціальне буття людини включає не тільки ві-

дношення до предметного миру, але й до людей, з якими ця людина вступає в 

контакти. Для підтвердження своїх думок Б.Ф.Ломов цитує К.С. Станіслав-

ського: «При спілкуванні ви, насамперед, шукаєте в людині душу, його внут-

рішній світ» [9, с. 271]. «Для того, щоб спілкуватися, треба мати те, чим мо-

жна спілкуватися, тобто, насамперед, свої власні переживання, почуття й ду-

мки»[8, с. 277]. 
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Інтегрувати в рамках єдиної концепції, що існують у вітчизняній науці 

філософські, соціально - психологічні погляди на феномен спілкування спро-

бувала Г.М.Андрєєва. Нею при характеристиці спілкування були виділені три 

взаємозалежні сторони: 

- комунікативна (обмін інформацією між, що спілкуються) 

- інтерактивна (організація взаємодії, що спілкуються) 

- перцептивна (процес сприйняття один одного партнерами й установ-

лення на цій основі взаєморозуміння) [1]. 

Потреба в спілкуванні, як справедливо вказує Н.Е.Медніс, прирівню-

ється Л.Н.Толстим до потреби життя, отже, ставиться на вершину його цінні-

сної ієрархії. Бажаний результат активного спілкування по Л.Н. Толстому - 

це єднання людей, вироблення «свідомості того, що наше благо й матеріаль-

не, і духовне, і окреме, і загальне, і тимчасове, і вічне полягає в братнім житті 

всіх людей, у любовному єднанні нашім між собою» [9, с. 186].  

А.С.Макаренко в 20-30-і рр. не розглядав спілкування як спеціальну 

теоретичну проблему, однак у його роботах описані наступні його аспекти: 

роль спілкування в становленні колективу, проблема ділових і міжособистіс-

них відносин у колективі, взаємодія колективу вихованців з колективами до-

рослих та ін. 

В 40 - 60-х рр. взаємини в процесі виховання й навчання не були 

об‘єктами спеціальних теоретичних досліджень, а розглядалися в скла-

ді дослідження різних проблем: морального виховання учнів (Н.І. Бол-

дирьов,.О.С.Богданова), коллективоутворення (Б.Т.Ліхачов, 

М.Д.Виноградова), педагогічної майстерності (Ю.М. Азаров, В.М. Ко-

ротов).  

А.В.Мудрик, провівши аналіз психолого-педагогічних досліджень про-

блеми спілкування, дійшов висновку, що в більшості з них воно розглядаєть-

ся або як особливий вид діяльності, або в руслі концепції відносин. Обидва ці 

підходи плідні й не викликають заперечень, однак обмеження дослідження 

спілкування тільки цими підходами, на його думку, не дозволило всебі-

чно вивчити виховні можливості спілкування. 

На першому рівні в спілкуванні реалізуються суспільні відносини, 

які роблять хоча й визначальний, але не цілеспрямований вплив на кон-

кретного індивіда. На другому рівні в спілкуванні реалізуються міжо-

собистісні відносини, і воно впливає на індивіда.  

При тісному взаємозв'язку відносин і спілкування вони не є тотожними. 

Спілкування - це об'єктивний процес взаємодії людей, які можуть бути зв'я-

зані всілякими суб'єктивними відносинами (учасники спілкування можуть 

бути зв'язані позитивними, негативними відносинами, а також можуть бути 

повністю байдужні один одному). Безсумнівно, характер відносин впливає на 
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плин спілкування, але спілкування може здійснюватися й у тому випадку, 

коли відносини досить загострені. 

Таким чином, термін «відносини» відбиває внутрішню, сутнісну сторо-

ну суб‘єкт – суб‘єктивні відносини. А термін «спілкування» - їх зовнішню, 

що  сторону [10, с. 14]. 

Важливим для нашого дослідження є положення про те, що комуніка-

тивна компетентність є професійно значимою особистісною якістю, що за-

безпечує людині ефективність спілкування (А.А.Сафонова, 

Ю.В.Чуфаровский, Ю.М. Жуків, Л.А.Петровська та ін.).  

Значення комунікативних і рефлексивних здібностей для формування 

комунікативної компетентності розглянуті на основі робіт Б.Г.Ананьєвої, 

Г.М. Андрєєвої, А.А.Бодалєвої, А.А.Леонтьева, А.В.Мудрика й ін. У роботах 

дослідників ми виявили, що спілкування багатьма розглядаються як умова, 

що підвищує ефективність освіти.  

У сучасному світі інформація стала перетворюватися в найважливіший 

стратегічний ресурс суспільства. Ніяке соціальне життя неможливе без інфо-

рмації, без спілкування й комунікацій.  

Обмін інформацією між людьми, метою якого є забезпечення ро-

зуміння переданих і одержуваних відомостей, є 4 комунікаційним про-

цесом. Але людська комунікація не зводиться тільки до процесу пере-

дачі інформації. В умовах людського спілкування інформація ще й фо-

рмується, уточнюється, розвивається. Тому ми розглядаємо комуніка-

цію як одну зі сторін процесу спілкування.  

Спілкування відіграє важливу роль у житті й діяльності людей. У різ-

них формах спілкування люди обмінюються інформацією, результатами дія-

льності, накопиченим досвідом. Вони здійснюють взаємний обмін знаннями, 

судженнями, ідеями, поданнями, почуттями, узгоджують прагнення, потреби 

й мети, формують спільність, досягають взаєморозуміння. У процесі спілку-

вання формується загальна програма й загальна стратегія спільної діяльності. 

Спілкуванню належить важливе місце в розвитку людини. Для ефективного 

спілкування характерне взаєморозуміння партнерів, краще розуміння ситуа-

ції й предмета спілкування. Тому дуже важливо для фахівця в галузі еконо-

міки й керування мати таку якість, як комунікативна компетентність. Для 

виявлення сутності комунікативної компетентності ми  звернулися до довід-

кової літератури, до філософських і психологічних концепцій, що розкрива-

ють поняття «компетентність», «комунікація».  

У наукових довідкових виданнях і спеціальних дослідженнях «компе-

тенція» розглядається як коло повноважень кого-небудь; коло питань, у яких 

особа має пізнання, досвідом; знання й досвід у тій або іншій області; об-

ласть знання або практики, у якій компетентна особа має великі точні пі-
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знання й досвід практичної діяльності [2, с.217]. Компетенція індивіда - «ко-

ло питань, у яких людина має знання, необхідними для здійснення своєї дія-

льності». Вона необхідна людині для того, щоб досягти тих або інших цілей 

[2, с.218]. 

Поняття «компетентність» трактується як володіння компетенцією, 

знаннями, що дозволяють судити про що-небудь; якість людини, що володіє 

всебічними знаннями в якій-небудь області й думкою яка є вагомою, автори-

тетною [14,с.125]. У представлених трактуваннях розглянутих понять прису-

тні характеристики, які вказують на їхній взаємозв'язок. Якщо компетенція - 

це знання й досвід у певній області, то компетентність — це володіння ком-

петенцією. Компетентність — це володіння знаннями, досвідом і вміннями, а 

також можливість гнучкого застосування цих знань, що залежить від аналі-

тичних, творчих і практичних навичок [14]. Таким чином, компетентність - 

це якась особистісна характеристика, а компетенція — це сукупність конкре-

тних професійних або функціональних якостей.  

    Комунікативна компетентність складається зі здатностей: 

    1. Давати соціально - психологічний прогноз комунікативної ситуа-

ції, у якій має спілкуватися; 

    2. Соціально - психологічно програмувати процес  спілкування,  опи-

раючись  на своєрідність комунікативної ситуації; 

    3. Здійснювати соціально - психологічне керування процесами спіл-

кування  в комунікативній ситуації. 

    Прогноз формується в  процесі  аналізу  комунікативної  ситуації на 

рівні комунікативних установок. 

    Комунікативна  установка  партнера  –  це   своєрідна   програма по-

водження   особистості   в   процесі  спілкування. Рівень   установки   може 

прогнозуватися  в   ході   виявлення: предметно-тематичних   інтересів парт-

нера, емоційно - цінних відносин до різних  подій,  відношення до  форми  

спілкування,  включення  партнерів   у   систему   комунікативної взаємодії. 

Це визначається в  ході  вивчення  частоти  комунікативних контактів,   типу   

темпераменту   партнера,   його    предметно-практичних переваг, емоційних 

оцінок форм спілкування [8]. 

   При  такому  підході  до  характеристики  комунікативної  ком-

петентності доцільно  розглянути  спілкування  як  системно  - інтег-

руючий  процес, що має наступні складові. 

   Комунікативно-діагностичну  (діагностика   соціопсихологічної ситу-

ації в умові майбутньої комунікативної  діяльності,  виявлення  можливих    

соціальних,    соціально-психологічних    і    інших протиріч, з якими можли-

во має  зіштовхнутися  особистість в спілкуванні). 
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 Комунікативно-програмуючу   (підготовка   програми   спілкування, 

розробка текстів для спілкування, вибір  стилю,  позиції  й  дистанції спілку-

вання. 

Комунікативно-організаційну (організація  уваги  партнерів  по спілку-

ванню, стимулювання їхньої комунікативної активності й т.д.). 

Комунікативно-виконавчу (діагноз комунікативної ситуації, в якій роз-

вертається  спілкування  особистості,  прогноз  розвитку  цієї ситуації,  здійс-

нюваний  по  заздалегідь  осмисленій   індивідуальній програмі спілкування).  

Кожна із цих складових вимагає спеціального  соціотехнологічного аналізу, 

однак рамки  викладу  концепції  дають  можливість  зупинитися тільки на  

комунікативно-виконавчій  частині.  Вона  розглядається  як комунікативно-

виконавча майстерність особистості.   

Комунікативно-виконавча майстерність особистості проявляється як  

два взаємозалежних самостійних   вміння   знайти адекватну темі  спілкуван-

ня комунікативну  структуру, що  відповідає  меті спілкування, і вміння  реа-

лізувати  комунікативний  задум  безпосередньо  в спілкуванні,  тобто  про-

демонструвати  комунікативно-виконавську техніку спілкування [4].  

У   комунікативно-виконавчій майстерності особистості проявляються 

її навички й насамперед навички психологічного  саморегулювання  як  керу-

вання  своєї психофізичною органікою, у результаті чого особистість досягає 

адекватного  комунікативно-виконавчої діяльності емоційно-психологічного 

стану. 

    Емоційно-психологічна саморегуляція створює настрій на спілку-

вання у відповідних  ситуаціях,  емоційний  настрій  на  ситуацію   спілку-

вання, означає, насамперед,  переклад  повсякденних  емоцій  людини  в  то-

нальність, що відповідає ситуації взаємодії [9]. 

    У процесі емоційно-психологічної саморегуляції варто розрізняти 

три  фази:  тривале  емоційне   «зараження»   проблемою,   темою   й матеріа-

лами  майбутньої  ситуації   спілкування;   емоційно-психологічну ідентифі-

кацію на стадії  розробки  моделі  свого  поводження й програми майбутньо-

го спілкування; оперативну  емоційно-психологічну  перебудову в обстановці 

спілкування. 

    Емоційно-психологічна   саморегуляція    здобуває    характер ціліс-

ного й завершеного акту в єдності з перцептивными  й  експресивними нави-

чками,  які  також  становлять  необхідну   частину   комунікативно-

виконавчої майстерності.  Вона  проявляється  в  умінні  гостро,   активно ре-

агувати на зміни обстановки спілкування, перебудувати  спілкування  з  ура-

хуванням зміни емоційного  настрою  партнерів.  Психологічне  самопочуття, 

емоційний   настрій   особистості   прямо   залежить   від    змісту    й резуль-

тативності спілкування [11]. 
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    Перцептивні навички  особистості  проявляються  в  умінні  керувати  

своїм сприйняттям і організовувати його: вірно, оцінювати  соціально-

психологічний настрій партнерів по спілкуванню; установлювати необхідний 

контакт; по  першому враженню прогнозувати  «хід»  спілкування.  Вони  до-

зволяють  особистості,  вірно, оцінювати емоційно-психологічні реакції пар-

тнерів по спілкуванню  й  навіть прогнозувати ці реакції, уникаючи тих, які  

перешкоджають  досягти  мети спілкування. 

    Експресивні   навички   комунікативно-виконавчої  діяльності при-

йнято розглядати як  систему  умінь, що  створюють  єдність  голосових, мі-

мічних,  візуальних  і моторно-фізіологічних, психологічних  процесів.  По 

своїй суті це навички самоврядування  виразною  сферою  комунікативно-

виконавчої діяльності. Зв'язок  емоційно-психологічної  саморегуляції  з  ви-

разністю є  органічний  зв'язок  внутрішнього  й  зовнішнього  психологічно-

го.   Це прагнення  й  забезпечує  зовнішнє   поводження,   виразні   дії особи-

стості в спілкуванні. Експресивні навички особистості проявляються  як ку-

льтура мовних висловлювань, що відповідають нормам усного мовлення, же-

стів і пластики поз, емоційно-мімічного супроводу висловлення,  мовного 

тону  й мовної гучності [4]. 

    У різноманітних випадках спілкування інваріантними складовими 

являються такі компоненти, як партнери-учасники,  ситуація,  завдання.  Ва-

ріативність звичайно пов'язана зі зміною характеру  самих складових -  хто  

партнер, яка ситуація або завдання й своєрідність зв'язків між ними. 

Основними джерелами придбання комунікативної  компетентності  є:  

соціонормативный  досвід  народної культури; знання  мов  спілкування,  ви-

користовуваних  народною  культурою;  досвід міжособистісного спілкуван-

ня у виразковій сфері;  досвід  сприйняття мистецтва.  Соціонормативный  

досвід  –  це  основа  когнітивного  компонента комунікативної компетентно-

сті особистості як суб'єкта спілкування. Разом  з  тим реальне побутування 

різних форм спілкування, які найчастіше  опирається  на соціонормативный   

конгломерат    (довільна    суміш    норм    спілкування, стан когнітивного ди-

сонансу). А це  породжує  протиріччя  між  знанням  норм спілкування в різ-

них формах спілкування й тим способом, що пропонує  ситуація конкретної   

взаємодії.   Дисонанс    –    джерело    індивідуально-психологічного  гальму-

вання  активності  особистості   в   спілкуванні.   Особистість вимикається з 

поля спілкування.  Виникає  поле  внутрішньої  психологічної напруги. А це 

створює  бар'єри  на  шляху  людського  взаєморозуміння [5]. 

Досвід спілкування займає особливе  місце  в   структурі   комунікатив-

ної компетентності  особистості. З одного боку, він соціальний і   включає 

интеріоризовані норми й цінності  культури,  з  іншого  боку -  індивідуаль-

ний, оскільки ґрунтується  на  індивідуальних  комунікативних  здатностях  
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психологічних  подіях,  пов'язаних   зі   спілкуванням   у   житті   особистості. 

Динамічний  аспект  цього  досвіду  становить   процеси   соціалізації   й ін-

дивідуалізації, реалізовані в спілкуванні, що забезпечують соціальний  розви-

ток людини, а  також  адекватність  його  реакцій  на  ситуацію  спілкування  

і  їхня своєрідність. У спілкуванні особливу  роль  грає  оволодіння  соціаль-

ними  ролями: організатора, учасника й т.п. спілкування. І тут дуже важливий 

досвід  сприйняття мистецтва. 

 Таким чином, спілкування являється важливим фактором при передачі  

й отриманні інформації. Воно виступає необхідною умовою буття людей, без 

якого неможливо повноцінне формування не тільки окремих психічних фун-

кцій,  процесів  і  властивостей людини, але й особистості в цілому. Реаль-

ність і необхідність спілкування визначена спільною діяльністю: щоб жити 

люди змушені взаємодіяти. Людина з моменту народження спілкується з ін-

шими людьми,  але  часом  люди, що відрізняються високими досягненнями 

у вивченні  явищ  матеріального  світу, виявляються безпомічними в області 

міжособистісних відносин. По цьому людина повинна вивчати правила  вза-

ємодії  з людьми, щоб  стати соціально - повноправним членом суспільства. 

Інакше кажучи, спілкування буде  ефективним лише тоді, коли люди,  взає-

модіючи  один  з  одним,  компетентні  в даній ситуації. 

У даній роботі ми використовували методику й опитувальник, які 

сприяли нам виявити в студентів особливості формування комунікативної 

компетентності.  

Серед них методика «Дослідження комунікативних і організаторських 

схильностей (КОС)», а також опитувальник на визначення розуміння психо-

логічних термінів. Результати дослідження методики КОС показали наступ-

не, що більша частина досліджувані 75% має низький рівень комунікативної 

компетентності. Такі низькі показники свідчать про те, що в студентів-

економістів дуже малорозвинені навички спілкування, що у свою чергу при-

водить до втрати таких якостей, як відвертість, комунікабельність, схильність 

до компромісів. У другій шкалі, що інтерпретується як  рівень нижче серед-

нього, знаходиться 20% досліджуваних. І найменша кількість 5% досліджу-

ваних знаходиться в шкалі із середнім рівнем комунікативної компетентнос-

ті, що говорить про те, що ця група випробуваних має потребу в подальшій 

серйозній і планомірній виховній роботі з формування й розвитку комуніка-

тивних і організаторських схильностей. 

В опитувальнику на визначення розуміння психологічних термінів ви-

явлені такі особливості, що дуже велика частина досліджуваних знаходиться 

в групі з низьким рівнем розуміння психологічних термінів. Кількість таких 

досліджуваних дорівнює 65%. Це свідчить про те, що ця група людей має ни-

зький рівень комунікативної компетентності, тому що має бідний словнико-
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вий запас. У середньому рівні знаходиться 20% досліджуваних. Це говорить 

про те, що ці люди, як правило, люблять спілкуватися, але тільки за потре-

бою. І лише 15% досліджуваних знаходяться на високому рівні. Це говорить 

про те, що вони мають високу комунікативну компетентність.  

У кінцевому результаті із проведеної методики й опитувальника ми ба-

чимо, що велика частина студентів-економістів мають низький рівень кому-

нікативної компетентності, це свідчить про те, що в них малорозвинені нави-

чки спілкування, що у свою чергу приводить до втрати таких якостей, як від-

вертість, комунікабельність, схильність до компромісів. 

Таким чином, формування комунікативної компетентності люди-

ни є актуальною проблемою соціальної психології, вирішення  якої  має 

велике значення, як для кожної конкретної людини, так і для  суспільс-

тва в цілому. 
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И.В. Еременко 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

           Статья посвящена проблеме определения особенности формиро-

вания коммуникативной компетентности студентов.  Автор показывает 

уровень сформированности коммуникативной компетентности у сту-

дентов-экономистов. 

І.В. Єременко 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 

         Стаття присвячена проблемі визначення особливості формування кому-

нікативної компетентності студентів. У ній приведені дані опиту, що пока-

зують, на скільки у студентів – економістів сформована комунікативна ком-

петентність. 

 

І. Еremenko 
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НАБУТТЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ 

МАШИНОБУДІВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ 

 

Постановка проблеми. Сьогодні вища освіта передбачає поглиблення 

знань у студентів-машинобудівників в галузі комп‘ютерних дисциплін з ме-

тою набуття високого професіоналізму, всебічного розвитку інтелектуальної 
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самобутньої творчої людини, яка зможе вирішувати складні професійні зада-

чі, реалізовувати свої особисті нахили і здібності у майбутній роботі.  

Аналіз останніх досліджень. Проблемою підвищення ефективності 

навчально–виховного процесу на основі використання ІКТ займаються бага-

то українських науковців: М.І. Жалдак, Н.В. Морзе, О.В. Співаковський С.А. 

Раков, А.Т. Ашеров, Ю.С. Рамский, Є.М. Смирнова  – Трибульська, М.С. Го-

ловань та багато інших, це питання є одним з центральних в дослідженнях 

зарубіжних вчених (див., наприклад, В.А. Адольф [1], М.Б.Лебедева.[2]). 

Останнім часом, при переході суспільства від постіндустріальної фази 

до інформаційного суспільства, а через нього до суспільства знань і далі – до 

сталого суспільства, здійснюється перегляд, а мабуть навіть, зміна освітніх 

парадигм: від репродуктивної парадигми, орієнтованої на здобуття учнями і 

студентами певного набору ЗУНів (знань, умінь, навичок) до компетентніс-

ної парадигми, метою якої є формування компетентностей (ключових, галу-

зевих, предметних, професійних). Серед усіх компетентностей особливе міс-

це посідає компетентність в галузі інформаційно–комунікаційних технологій 

або інформатична компетентність. В літературі часто зустрічаються терміни 

«інформаційна компетентність» та «комп‘ютерна компетентність», або ком-

петентності в галузі інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) 

[2],[3]. Також в роботах [4],[5] розглядаються питання присвячені поняттю 

„інформатична компетентність‖. Аналіз наукової і методичної літератури 

свідчить про  неоднозначність цих понять.  

Постановка завдання. Постає питання, яке з цих понять найбільш то-

чніше підходить для описання складових компетентностей майбутнього фа-

хівця, які стосуються ІКТ, проте не обмежуються тільки знаннями та уміння-

ми в галузі ІКТ, але включають в себе вміння і здатності ефективно і творчо 

використовувати ІКТ для розв‘язування професійних задач (у нашому випад-

ку в галузі машинобудування), а також забезпечувати спроможності подаль-

шого саморозвитку у галузі професійного використання ІКТ. 

Виклад основного матеріалу. Інформаційна компетентність студентів 

визначається в [1], [2] як така, що забезпечує здатність використовувати у 

роботі великі обсяги знань і інтегрувати знання у обраній предметної галузі.  

Згідно [4], [5], мета набуття студентами інформатичної компетентності 

– це не тільки вміння  працювати з різноманітними інформаційними матеріа-

лами, але і формування компетентностей, що забезпечують спеціалісту ефек-

тивне використання ІКТ у своїй професійній діяльності. 

Е.М Смирнова – Трибульська називає Інформатичною компетентніс-

тю елементарні знання і необхідні уміння застосування ІКТ для 

розв‘язування особистісне значимих задач в галузі освіти і майбутньої про-

фесійної діяльності. Е.М.  Смирнова-Трибульська виводить свою формулу 
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компетентності: Компетентність = Мобільність знання + Гнучкість методів + 

Критичність, а також виділяє два послідовні шляхи отримання інформатичної 

компетентності:  

1. Майбутній фахівець одержує елементарні знання та необхідні уміння за-

стосування комп‘ютера для розв‘язування особистих завдань та в галузі 

своєї професійної діяльності; 

2. Майбутній фахівець, самостійно розширює і поглиблює знання в галузі 

інформатичної освіти, отримані раніше на курсах комп‘ютерного навчан-

ня.  

М.С. Головань трактує Інформатичну компетентність як „знання про 

основні методи інформатики та інформаційні технології, уміння використо-

вувати наявні знання для розв‘язування прикладних задач, навички викорис-

тання комп‘ютера, технологій зв‘язку, здатності представляти повідомлення 

до ефективного застосування сучасних засобів інформаційних та 

комп‘ютерних технологій для розв‘язування завдань професійної діяльності і 

повсякденного життя, усвідомлюючи при цьому значущість предмету і ре-

зультату діяльності‖ [4 с.322-323].  

Таким чином природно виникають питання: 

1. Яке місце в структурі професійних компетентностей займає „Інформатич-

ні компетентності‖? 

2. Яка структура „Інформатичних компетентностей‖?.  

Структура інформатичних компетентностей 

Яке місце знаходження інформатичних компетентностей серед загальних 

компетентностей? 

У роботах [6], [7] було визначено, що Інформатичні компетентності ві-

дносяться до предметних компетентностей Технічної галузевої компетентно-

сті і означає складову технічної діяльності, а саме: уміння виявляти основні 

етапи та операції в технології рішення задач за допомогою засобів автомати-

зації, і зокрема комп‘ютерних засобів [8].   

Зобразимо структуру компетентностей у вигляді таблиці, для того, щоб 

виділити в ній місце  „Інформатичних компетентностей‖ (рис.1). 

  Зауважимо, що інформатика як наука тісно пов‘язана з іншими науками 

і ґрунтується на них, причому серед інших особливу роль в ній відіграє ма-

тематика, адже інформаційні технології використовуються в теоретичних та 

розрахункових дослідженнях та практичній діяльності, пов‘язаній з алгорит-

мізацією, програмуванням, кодуванням, математичним моделюванням в усіх 

науках. Таким чином, інформатика, як і математика, використовується як мо-

ва інших наук, на якій формулюються їх проблеми, за допомогою яких ці 
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проблеми досліджуються, розв‘язуються. У зв‘язку з цим доцільно було б го-

ворити про нову дисципліну – „математичну інформатику‖ [3], [9] і саме то-

му, предмет „інформатика‖ можна було б віднести де освітньої галузі „мате-

матика‖. У цьому випадку деякі системні зв‘язки  між інформатикою і мате-

матикою набули б більшої впорядкованості і системності. На основі підходів, 

розвинутих в [3], [7], пропонується структуру інформатичних компетент-

ностей, яка упродовж кількох років використовується як основа навча-

льно–методичної системи формування інформатичних компетентностей 

студентів машинобудівних спеціальностей у курсі „Інформатика‖, яку 

для зручності і наочності зведено до таблиці. 

 
Рис.1. Місце інформатичних компетентностей в загальній структурі компете-

нтностей (ключових галузевих предметних). 

 

Формування інформатичних компетентностей студентів машинобу-

дівних спеціальностей. Традиційно навчальна робота спрямована на отри-

мання студентом знань та умінь працювати з текстовими редакторами, елект-

ронними таблицями, базами даних та іншими офісними програмами, для чого 

використовується пакет офісних програм MS Office. Це обумовлено перш за 

все тим, що цей пакет найбільш широко розповсюджений і його компонент 

дозволяють ефективно розв‘язувати задачі широкого спектру як навчального, 

Загально галузеві компетентності (які формуються впродовж засвоєння 

змісту тієї чи іншої галузі) 
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так і професійного змісту, крім того, Україна більш орієнтована на придбан-

ня програмного забезпечення саме цього офісного пакету загального призна-

чення [7].   

        Поза залежністю від того, які програмні засоби використовуються у на-

вчальному процесі, підготовку студентів потрібно спрямовувати не тільки на 

загальне використання цих засобів, але якомога ширше використовувати 

професійно–орієнтовані практичні завдання, які би були модельними з точки 

зору використання цих засобів, а з іншого боку були модельними з точки зо-

ру розв‘язування пофесійно–орієнтованих задач. Підбір таких задач передба-

чає компетентність і майстерність викладача як у галузі ІКТ, так і в предмет-

ній галузі підготовки спеціалістів.   

                                                                                                            Таблиця 

Структура Інформатичних компетентностей 

 

Назва складових ін-

форматичних компе-

тентностей 

Характеристика компетентностей 

1. Процедурна компе-

тентність 

1.1. Алгоритмізація розв‘язування за-

дач: алгоритміка (алгоритмічна куль-

тура (поняття алгоритму та виконавця 

алгоритму, команди, структура алгори-

тму тощо); 

1.2. Знання алгоритмів розв‘язування 

типових задач з загальноосвітніх та 

спеціальних предметів та вміння їх за-

стосовувати на практиці. 

2. Логічна компетент-

ність  

2.1. Вибір доцільних засобів ІКТ для 

розв‘язування навчальних та професій-

них задач;  

2.2 Культура оцінки правильності (або 

похибки) розв‘язування  задач за допо-

могою ІКТ. 

3. Технологічна компе-

тентність (Комп‘ютерна 

грамотність ) 

3.1. Архітектура комп‘ютера і принци-

пи його дії.  

3.2. Типологія комп‘ютерів та програ-

много забезпечення, операційні систе-

ми і стандартні офісні програми. 

3.3. Апаратно–програмові комплекси 

(автоматизовані робочі місця) спеціалі-

ста як засоби автоматизації професій-
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ної діяльності спеціаліста.  

3.4. Системи програмування як універ-

сальні засоби автоформалізації профе-

сійних знань. 

3.5. Технологія розв‘язування задач за-

собами ІКТ. 

4. Дослідницька компе-

тентність 

4.1. Інформаційне моделювання як за-

сіб дослідження і автоматизації 

розв‘язування задач.  

4.2. Використання інформаційних мо-

делей для проведення досліджень з ме-

тою пошуку ефективних рішень задач.  

4.3. Технології побудови інформацій-

них моделей та їх верифікація. 

4.4. Потужність і обмеження інформа-

ційного моделювання.  

. Методологічна компе-

тентність 

5.1 Здатність визначати місце ІКТ у 

людському суспільстві. 

5.2. Методологія використання ІКТ у 

професійній діяльності.  

5.2 Потужність і обмеженість інформа-

ційних застосування ІКТ (необмежені 

можливості і можливі обмеження)  

5.3 Перспективи розвитку ІКТ та їх за-

стосувань у професійних діяльності. 

Наведемо приклад формування інформатичних компетентностей сту-

дентів-машинобудівників адаптовано для усіх складових інформатичних 

компетентностей  (процедурної, логічної, технологічної, дослідницької, ме-

тодологічної) на матеріалі одного завдання. Але, це завдання видається сту-

денту наприкінці навчального курсу дисципліни „Обчислювальна техніка та 

програмування‖ в машинобудівному коледжі  

Завдання: Розробити комп’ютерну довідкову систему „Обробка ме-

талів”.  

Для виконання цього завдання студенту необхідно зібрати дані, що бу-

дуть оброблюватись, також, якщо вхідних даних недостатньо, або вхідні дані 

неповні, необхідно їх самостійно знайти і доповнити, що також вимагає від 

студента додаткового напруження і творчого підходу.  

Вхідні дані, які знаходить студент: 1) матеріал заготовки; 2) марка ста-

лі; 3) вид обробки металів; 4)  маса заготовки; 5) кількість зубців; 6) розмір.  



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ 

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ 

 

 

147 

Далі студент повинен уявити, як буде виглядати кінцевий результат, і 

після цього розробити схему (алгоритм), за якою буде будуватись програма. 

Ефективність розв‘язання задач з використанням комп‘ютерної техніки бага-

то в чому залежить від якості процесу позамашинної підготовки - постанов-

кою задачі, аналізом методу розв‘язування, передбаченням результату, гли-

боким обґрунтуванням результатів. Таким чином, формування і розвиток 

компетентностей на позамашинних етапах роботи засновано на аналітико си-

стемній діяльності, що визначає мобілізації знань для передбачення подаль-

ших змін  об‘єкта, що моделюється, чи досліджується. 

Одну і ту саму задачу можна подати в програмах пакету MS Office, які 

вивчаються в машинобудівному коледжі, в курсі „Обчислювальна техніка та 

програмування‖, і в кожному випадку результат може бути правильним і від-

різнятись залежно від поставленої викладачем мети.  

1. Процедурна компетентність. Студент повинен навчитись оперува-

ти своїми  знаннями відносно спеціального предмету задачі та знаннями про 

відповідні  комп‘ютерні програми навчитись передбачувати і аналізувати 

процес розв‘язування,  в своїй уяві, створювати послідовність виконання за-

вдань – від зібраних усіх необхідних вхідних даних до передбачених вихід-

них даних. Процедурна компетентність вимагає від студента для 

розв‘язування завдань вміти добувати комп‘ютерну програму залежно від 

поставленої мети. На основі існуючих знань студент повинен навчитись ви-

бирати,  яка саме програма найбільш буде корисною для виконання за-

вдання, та ефективно застосовувати в будь яку з комп‘ютерних про-

грам,  які він вивчав протягом навчання.  Саме такий підхід надає сво-

боду мислення студентам, що спонукує до творчого мислення, необхід-

ного для подальшого самостійного розвитку студента в процесі навчан-

ня і розвитку інших складових інформатичної компетентності.  

Вибір студента на цьому етапі зупиняється на програмах: Word , Excel  

Power point, Access (саме ті, які вони вивчали). Можливості використання 

кожної з програм MS Office  досить широкий, тому у майбутнього техніка 

технолога можуть бути не різні варіанти до використаних завдань і обмежу-

ються вони лише загальною метою діяльності. Важливо, щоб завдання мало 

проблемний або дослідницький характер, для того щоб студент мав можли-

вість самостійно розвивати свої уміння і здібності в як складові інформатич-

них компетентностей[3]. 

Якщо метою є створення „простого‖ довідника, який достатньо розро-

бити у вигляді таблиці, що буде заповнена необхідними даними, і які не пот-

рібно постійно змінювати, можна використати текстовий редактор Word, ра-

зом з тим в тому ж текстовому редакторі, можна створити кілька варіантів 

таких довідників. Більш складне завдання припускає аналіз введених даних в 
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подання позначених у вигляді графіків і діаграм, комбінаційні зміни даних, їх 

фільтрацію, складні математичні для аналізу розрахунки введених даних та їх 

контроль. В цьому випадку студенту доречно обрати табличний процесор 

Excel, але це він повинен вирішувати самостійно. Якщо метою є постійне по-

повнення інформаційних даних і їх швидкий пошук, студент мабуть бере 

СУБД Access. А за необхідності зручного подання інформаційних даних, які 

необхідно аналізувати з метою бачення процесу виробництва, набору різного 

роду заготовок, схем, креслень, обробки заготовок, структури існуючих ви-

робничих систем, студенту бажано обрати програму підготовки презентацій 

Power point. 

2. Логічна компетентність. Дана компетентність включає уміння 

знайти точний результат  в задачі. Логічна компетентність передбачає знання 

основного технологічного предмету або об‘єкту дослідження, а також є най-

важливішим компонентом інформатичної компетентності. Студент повинен 

вміти здійснити усі математичні розрахунки і вийти на остаточний математи-

чний результат. Один раз (перший раз) доцільно провести позамашиннні роз-

рахунки, порівняти і перевірити їх. Разом з тим цей „перший раз‖ можна про-

вести і з використанням комп‘ютера, при цьому доцільно здійснити не тільки 

математичні розрахунки, але побудову креслення, використовуючи напри-

клад T-FLEX CAD. Після виконання креслення, розроблену схему, рисунок 

можна вставити додатково в текст, використовуючи програму Word або  ін-

шу. При використанні текстового редактору студент може доповнити свій 

довідник таблицею для розрахунків, комбіновано використовуючи програму 

Excel. 

3. Технологічна компетентність проявляється у студента як 

комп‘ютерна  грамотність. Саме ця компетентність базується не тільки на 

знаннях студента стосовно використання комп‘ютера, але і на уміннях вико-

ристовувати усі пакету MS Office, та інші спеціальні програми для автомати-

зації свого робочого місця. Це розробка шаблону розв‘язування типової зада-

чі у загальному вигляді, верифікація правильності розв‘язку, підготовка форм 

для введення вхідних і отримання вихідних даних, відпрацювання дизайну 

програми, подальше вдосконалення програми тощо. Виконання такого за-

вдання з використанням програми Word надає можливість студенту для ав-

томатизації, та зручності своєї роботи розробити шаблон таблиці (довідника) 

для введення схожих даних (наприклад для однакового матеріалу заготовки 

(сталь) і кількістю зубців встановити кнопку для вставлення слів або цифр, 

що часто зустрічаються, наприклад вид обробки заготовки (чистова або чор-

нова), встановити гіперпосилення, для того, щоб швидко переходити на 

більш глибокий рівень довідкових даних, адже це може бути ще одна табли-

ця, наприклад дані про марку заготовки та масу деталі. За допомогою Excel 
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можна зручно здійснити математичні розрахунки, графічні побудови, підго-

тувати шаблони та книги, щоб отримати не один, а більше окремих результа-

тів (додатків). Інформаційний  довідник можна використовувати для розра-

хунку даних  режимів обробки деталей, інструментальних даних. Інформа-

ційний довідник на базі Access став би найзручнішим, і компактним, разом з 

тим в Access, можна використати  зв‘язки з іншими програмами через 

об‘єкти OLE (креслення і інші графічні об‘єкти), а також є дуже зручним для 

подальшого використання бази даних. Такий довідник з обробки металів мав 

би великі переваги порівняно з тими, що були б розроблені за допомогою 

Word та  Excel.  Power point має також великі можливості графічного подання 

інформації.  Для надання самостійності студенту в завданнях, розроблених 

виключно для презентацій, можна опустити вимоги до змісту презентації, це 

надасть студенту можливість аналізувати завдання (технічну задачу) і запро-

понувати варіанти розв‘язування. Крім того в презентацію можна включити 

результати роботи такого довідника з усіх попередніх перелічених програм і 

подати такі відомості у вигляді окремих слайдів, навіть музикально. 

4. Дослідницька компетентність. Випускник, здатний до самореаліза-

ції, це той, який в процесі навчання навчився досліджувати. В процесі дослі-

дження студент розвиває уміння аналізувати, систематизувати, абстрагувати 

та ін. В формуванні дослідницької компетентності велику роль відіграє 

розв‘язування задачі з відкритою умовою [3], тобто студент повинен самос-

тійно знайти деякі дані, яких не було в умові задачі, або доповнити їх - само-

стійно знайти відсутні відомості в умові. Це можуть бути відомості про типи 

даних (математичні, технічні), конкретні значення, а іноді можливо і не зо-

всім відомий результат, тобто сам результат теж може змінюватись в процесі 

дослідження (моделювання), або просто бути якоюсь знахідкою для самого 

студента. Використання потужних комп‘ютерних програм дозволяє підвищи-

ти ефективність дослідницького методу навчання, моделювання об‘єктів в 

різних видах, прогнозування змін характеристики об‘єкта, що досліджується. 

Дослідження з використанням програм Word та Power point можуть стосува-

тися моделей пошуку наочності (дизайнерські знахідки),  крім того студен-

там можна залишити будь-який розділ або частку теми для самостійного по-

шуку можливостей використання комп‘ютерної програми. Якщо студент не 

зміг самостійно знайти той необхідний елемент, що був йому невідомим, ви-

кладачем буде надана допомога, але дослідження, проведене студентом, на-

вчить його дослідницьких підходів. Використання програми Excel для нашо-

го завдання за „Обробка металів‖ має деякі переваги перед використанням 

програми Word, тому що за допомогою Excel опрацьовувати дані, подавати 

за допомогою графіків і діаграм, добирати варіанти формул, моделювати. 

Моделювати  заготовку можна за її розмірами, формою, видом обробки, ви-
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дом металу та ін. Моделювати  в базі даних Access можна за схемою введен-

ня, пошуку, друку, подання необхідних даних на екран, в залежності від дос-

лідження. 

5. Методологічна компетентність - найскладніший компонент компе-

тентностей студента з усіх компонентів інформатичної компетентності. Дана 

компетентність розвивається у студента завдяки досвіду використання отри-

маних знань та умінь самостійно розробляти комп‘ютерні об‘єкти (програ-

ми). Студент вільно орієнтується  в будь-яких незнайомих для нього 

комп‘ютерних програмах і може самовдосконалюватись, швидко адаптує ін-

формаційну модель в соціальному вимірі, володіє здатністю моделювати та 

конструювати інформаційно-освітнєї середовище та прогнозувати результати 

своєї професійної діяльності. Разом з тим студент може самостійно обмежу-

вати варіанти інформаційних моделей, розуміючи їх використання в майбут-

ньому. Крім того, уявляє перспективи розвитку цієї моделі, охоплюючи про-

блему в цілому. Використання пакету програм MS Office з позицій форму-

вання методологічних компетентностей, - може бути періодичним, з метою 

удосконалення розробленої інформаційної моделі, що буде постійно зміню-

ватись.  

В рамках визначених компонентів інформатичних компетентностей, і 

на основі наукової літератури [3, с.14] сформулюємо своє трактування Інфо-

рматичних компетентностей  – це здатність застосовувати сучасні інфор-

маційніно-комунікаційні технології у реальному житті, розуміти зміст і ме-

тоди інформаційного моделювання, вміння будувати інформаційні моделі, 

досліджувати їх методами інформатики, інтерпретувати отримані результати, 

оцінювати похибку обчислень за допомогою комп‘ютерних технологій. 

Висновки:  

1. Інформатичні компетентності система компетентностей, які потрібні 

членам суспільства для того, щоб бути спроможним ефективно використову-

вати потужності сучасних ІКТ для успішності у своїй професійній діяльності. 

2. Інформатичні компетентності включають в себе обізнаність у галузі 

ІКТ, але є значо ширшими, включаючи в себе процедурні, логічні, технологі-

чні, дослідницькі, методологічні компетентності, які надають можливість 

особистості адекватно обирати засоби ІКТ і ефективно розв‘язувати профе-

сійні задачі з використанням ІКТ.  

3. Система інформатичних компетентностей включає в себе загальні (або 

ключові (універсальні)) інформатичні компетентності і спеціальні (або пред-

метні (фахові))інформатичні компетентності, які залежать від конкретної га-

лузі (фахові інформатичні компетентності у галузі наук (математики, фізики, 

хімії тощо), у галузі виробництва (сільського господарства, видобування, 

машинобудування тощо), у галузі фінансів, обслуговування тощо. 
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4. Інформатика, як освітня галузь, повинна надавати студентам ВНЗ будь-

–яких спеціальностей можливість набуття як загальних інформатичних ком-

петентностей, так і  спеціальних інформатичних компетентностей і це повин-

но стати органічною складовою професійної підготовки майбутнього фахів-

ця. 

5. Набуття загальних і спеціальних інформатичних компетентностей у пі-

дготовці спеціалістів повинні бути пов‘язані між собою: навчальні завдання у 

курсі інформатики повинні бути якомога тісніше пов‘язані з професійними 

аспектами підготовки спеціаліста, розв‘язування професійно орієнтованих 

завдань у курсі інформатики повинні бути орієнтованими на набуття загаль-

них і спеціальних інформатичних компетентностей. 

6. Формування інформатичних компетентностей лежить в основі багатьох 

пропозицій щодо вдосконалення вищої освіти. В сучасній вищій школі слід 

намагатися комплексного використання ІКТ у навчальному процесі з усіх на-

вчальних дисциплін, яке повинно бути спрямовано на формування професій-

них компетентностей майбутніх спеціалістів. 

7. Методом набуття інформатичних компетентностей є розв‘язування за 

допомогою ІКТ професійно спрямованих завдань творчого, дослідницького 

типу, що дозволяє максимально розкрити творчий потенціал кожного студен-

та і сприятиме формуванню професійних компетентностей майбутнього спе-

ціаліста. 

8. Навчальною проблемою викладачів курсу інформатики системи вищої 

освіти переглянути навчально–методичну систему викладання курсу інфор-

матики (яка включає в себе цілі, зміст, форми, методи, засоби, засоби оціню-

вання ефективності навчання) під кутом зору формування інформатичних 

компетентностей майбутнього спеціаліста. У силу динамічності змін, які від-

буваються у суспільстві при переході через суспільство знань до знаневого 

суспільства і далі до сталого суспільства, ці процеси вдосконалення навчаль-

но–методичних систем повинні відбуватися постійно.  

Перспективи подальших досліджень.  

Однією з важливих проблем є визначення професійних компетентностей, 

умінь у майбутніх фахівців машинобудівної галузі. 
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

У СТУДЕНТОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

В статье рассмотрены подходы к толкованию понятия «информатиче-

ская компетентность» в психолого-педагогической литературе. Проанализи-

рованы и выведены теоретические аспекты формирования информатической 

компетентности как составляющей профессионализма будущего специалиста  

машиностроительной отрасли. 

 

М. А. Карпенко 

 

НАБУТТЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ 

МАШИНОБУДІВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

У статті розглянуті підходи до тлумачення поняття «інформатична 

компетентність» в психолого-педагогічній літературі. Проаналізовані та 

виведенні теоретичні аспекти набуття інформатичної компетентності як 

складовій професіоналізму майбутнього спеціаліста  машинобудівної га-

лузі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО 

НАВЧАННЯ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

 

Постановка проблеми. Провідним показником готовності до 

професійної діяльності на сьогоднішній день є професійна компетентність – 

інтеграційна характеристика ділових і особистих якостей фахівця, що 

відображає не лише рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для досягнення 

цілей професійної діяльності, але і соціально-етичну позицію особи [3, с. 56]. 

Формування професійної компетентності вчителя трудового навчання 

розглядається, сьогодні, як невід‘ємна складова реформи системи вищої 

педагогічної освіти в цілому. Основна мета якої передбачає підготовку 

технічно і технологічно освіченого фахівця відповідно до вимог 

інформаційного суспільства, формування необхідних знань, умінь і навичок 

технічного характеру та формування основних компонентів інформаційної 

культури [10, c. 12]. 

У зв‘язку з цим гостро постає проблема підготовки професійно компе-

тентних педагогів, формування яких йде впродовж усього навчально-

виховного процесу у вищих навчальних закладах (ВНЗ).  
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Аналіз попередніх досліджень. Проблемі формування професійної 

компетенції присвячені праці К. Арановської, Н. Боритко, Е. Бондаревської, 

В. Зайцева, В. Монахова, A. Саранова, Е. Шиянова та ін., у яких розглянуто 

теоретико-методологічні основи формування професійної компетентності 

майбутнього фахівця освітньої галузі. 

У сучасних педагогічних дослідженнях В. Андрущенка, І. Беха, 

Р. Гуревича, І. Зязюна, І. Козловської, Н. Ничкало, В. Сидоренка, 

О. Сухомлинської та ін. розглядаються та аналізуються особливості 

компетентності майбутнього вчителя як особистісного феномену та його 

складників.  

Мета даної статті висвітлити деякі підходи, сутність та особливості 

формування професійної компетентності майбутніх вчителів трудового нав-

чання в умовах професійної підготовки. 

Виклад основного матеріалу. Компетенція в перекладі з латинського 

competentia означає коло питань, у яких людина добре обізнана, володіє 

знаннями й досвідом. Competent (франц.) – компетентний, правоспроможний. 

Competent (лат.) – відповідний, здібний. Competere – вимагати, відповідати, 

бути придатним. Competence (англ.) – здібність (компетенція) [8, c. 148]. 

Компетентна у певній області людина має відповідні знання і здібності, які 

дозволяють їй обґрунтовано судити про цю область і ефективно в ній діяти.  

Для розподілу загального й індивідуального потрібно відрізняти понят-

тя «компетенція» і «компетентність», які часто використовуються як 

синоніми: 

Компетенція – включає сукупність взаємозалежних якостей 

особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), що задаються 

відповідно до певного кола предметів і процесів, і необхідні для якісної 

продуктивної діяльності відносно до них [12, с. 66].  

Компетентність – володіння людиною відповідною компетенцією, що 

включає її особистісне відношення до неї і до предмету діяльності [12, c. 66].  

У подальшому, там де це можливо й необхідно, ми будемо намагатися 

розділяти дані поняття, маючи на увазі під компетенцією деяку відчужену, 

наперед задану вимогу до освітньої підготовки майбутнього вчителя, а під 

компетентністю – особисті якості (характеристику).  

На думку Л. Фішмана, під компетентністю слід розуміти не лише знан-

ня та вміння в тій чи іншій галузі, навіть не сукупність окремих процедур 

діяльності, а здібності, які дозволяють людині здійснювати роботу в цілому 

[11, c. 117]. 

Поняття ―компетентність‖, на думку Н. Мойсеюк, означає коло повно-

важень будь-якої посадової особи чи органу; володіння знаннями, досвідом у 

певній галузі [9, c. 146]. 
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Проблема визначення професійної компетентності вчителя стала 

об‘єктом суперечки і розбіжностей між психологами, педагогами, 

фізіологами, фахівцями-практиками, і ще досі немає єдиного підходу до ви-

значення поняття «Професійна компетентність вчителя».  

На думку В. Адольфа, «професійна компетентність – складна освіта, 

що включає комплекс знань, умінь, властивостей та якостей особистості, які 

забезпечують варіативність, оптимальність і ефективність побудови навчаль-

но-виховного процесу» [1, с. 68].  

А. Акімова трактує професійну компетентність вчителя як суму знань, 

умінь, навичок, засвоєних суб‘єктом в ході навчання – у вузькому сенсі сло-

ва, і як рівень успішності взаємодії з довкіллям – у широкому [2, с. 56].  

В. Крічевський наводить основні ознаки поняття компетентності: 

наявність знань для успішної діяльності, розуміння значення цих знань для 

практики; набір операційних умінь; володіння алгоритмами вирішення тру-

дових завдань [6, с. 43]. 

Як основні елементи педагогічної компетентності Н. Кузьміна виділяє 

наступні [7, с. 96]:  

 спеціальна компетентність в області дисципліни, що викладається;  

 методична компетентність в області засобів формування знань, умінь 

і навичок в майбутніх вчителів;  

 психолого-педагогічна компетентність в числі мотивів, здібностей, 

спрямованості майбутніх вчителів; 

 рефлексія педагогічної діяльності або аутопсихологічна 

компетентність. 

У професійній освіті прийнято виділяти ключові компетенції, що ха-

рактеризують універсальність підготовки, соціально-професійну мобільність 

і готовність фахівців успішно адаптуватися до вирішення професійних 

ситуацій в умовах інформаційного суспільства. 

Під ключовими компетенціями розуміють міжкультурні і міжгалузеві 

знання, уміння і здібності, властивості (якості) особи, необхідні для адаптації 

і продуктивної діяльності [4, с. 153]. Для вчителів трудового навчання поряд 

з ключовими існують спеціальні компетенції, ми вважаємо за доцільне роз-

глядати професійну компетентність вчителя як єдність ключових і 

спеціальних компетенцій. 

При цьому ключові компетенції вчителя технологій відображають 

культуру педагога і підрозділяються на: професійно-педагогічні, соціально-



ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ 

 

 

156 

Професійна компетентність вчителя трудового навчання 
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мотиваційні, інформаційні, комунікативні, креативні. Спеціальні компетенції 

інтегрують в собі знання предмету навчання (в даному випадку технології) і 

методики його викладання, підрозділяються на: цільові, змістовні, проектні, 

рефлексивні, моніторингові. компетентності вчителя трудового навчання (рис. 

1). 

 

 

Рис. 1. Складові професійної компетентності вчителя трудового навчання. 

            Зупинимося на кожній з професійних компетенцій детальніше. 

1. Професійно-педагогічна компетенція – фундамент педагогічної 

компетентності, вона характеризує інтеграційну єдність природничо-

наукових, гуманітарно-соціально-економічних та психолого-педагогічних 

знань і умінь, що дозволяють вчителю аналізувати навчальний матеріал, 

педагогічні ситуації, вибирати способи взаємодії, форми і методи подання 

матеріалу. 

2. Соціально-мотиваційна компетенція є показником усвідомлення 

соціальної значущості професії вчителя, здатність узяти на себе 

відповідальність за запропоновані нові методичні підходи та їх реалізацію, 

прояв зв‘язаності особистих інтересів з потребами конкретного учня, нав-

чального закладу, суспільства. Вона характеризує етичну культуру, ідеали, 

духовні цінності.  
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3. Інформаційна компетенція майбутнього вчителя трудового нав-

чання передбачає володіння студентом спеціальними уміннями одержувати, 

опрацьовувати і використовувати необхідну інформацію в процесі 

професійної діяльності. Особливе місце займає оволодіння новими 

інформаційними технологіями, направленими на досягнення цілей 

інформатизації освіти шляхом використання комплексу функціонально-

залежних педагогічних, інформаційних, методологічних, психофізіологічних 

і ергономічних засобів і методик.  

4. Комунікативна компетенція характеризує особливості 

комунікативної діяльності вчителя, специфіку його взаємодії з 

адміністрацією навчального закладу, колегами по роботі. Акцент ставиться 

на взаємозв‘язку комунікативності з ефективністю педагогічної діяльності, 

направленої на досягнення навчальних цілей.  

5. Креативна компетенція – навички до творчого вдосконалення. 

Творчий підхід у реалізації педагогічної діяльності є найважливішою 

об‘єктивною характеристикою діяльності вчителя. Це обумовлено тим, що 

різноманіття педагогічних ситуацій, їх неоднозначність потребують 

варіативних підходів до аналізу і вирішення професійних завдань. 

6. Цільова компетенція вчителя трудового навчання передбачає 

уміння ставити і реалізовувати освітні цілі різного рівня і спрямованості: 

навчальні, виховні, розвиваючі; поточні й перспективні; реальні й ідеальні; 

глобальні й приватні. Усвідомлення мети – перший крок до реалізації 

професійних завдань.  

7. Змістова компетенція характеризує знання вчителем навчального 

предмету, уміння творчо працювати з навчальною програмою, розробляти 

робочу програму, що відображає специфіку регіону, навчального закладу, а 

також можливостей свого методичного потенціалу, інформаційного, 

технічного забезпечення і, звичайно, рівень підготовленості майбутніх 

вчителів. 

8. Проектна компетенція включає уміння вчителя передбачати ре-

зультати своєї діяльності, визначати послідовність своїх дій для досягнення 

мети, тобто зводити воєдино свої педагогічну стратегію і тактику. У роботі 

вчителя трудового навчання набули поширення два види проектування: 

педагогічне (проектування конкретних предметів або системи занять з трудо-

вого навчання і об‘єднані в один блок або розділ) і техніко-технологічне 

(проектування матеріальних об‘єктів або послуг).  

9. Рефлексивна компетенція пов‘язана з вмінням вчителя оцінити 

свою працю в цілому, прослідкувати суттєвий зв‘язок між завданнями, 

цілями, способами, засобами, умовами та результатами своєї педагогічної 

діяльності. Досвід вчителя буде джерелом методичного зростання тоді 
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коли вчитель виступає об‘єктом структурованого аналізу: 

невідрефлексована практика не дає результатів, а з часом призводить 

до професійної деградації вчителя.  

10. Моніторингова компетенція вчителя трудового навчання 

характеризує уміння вчителя відстежувати процес навчання і співвідносити 

реально одержані результати із запланованими, тобто забезпечити 

якість освіти. Педагогічна діагностика – складова частина моніторингу, 

вона включає контроль, перевірку, оцінку, накопичення статистичних 

даних, їх аналіз, виявлення динаміки, прогнозування результатів.   

Відповідно до загальноприйнятих рівнів освоєння і реалізації в 

професійній діяльності знань, умінь і професійно-особистих якостей (осмис-

лення, репродуктивсність, вживання в нестандартних ситуаціях, вживання на 

авторських концептуальних основах) нами виділено 4 рівні сформованості 

професійної компетентності вчителя трудового навчання: понятійно-

сутнісний, практико-діяльністний, світоглядний, концептуальний.  

Понятійно-сутнісний рівень пов‘язаний з усвідомленням майбутнім 

вчителем соціально-економічних, навчальних вимог, які пред‘являє 

суспільство до діяльності вчителя трудового навчання. 

Практико-діяльністний рівень передбачає оволодіння сукупністю 

знань, умінь і особистих якостей, що забезпечують уміння розробляти і вико-

ристовувати навчально-методичну документацію, вирішувати типові 

професійні завдання і виконувати види діяльності, характерні для вчителя 

трудового навчання. 

Світоглядний рівень пов‘язаний з наявністю професійного досвіду, 

творчого потенціалу і світоглядних ідей, що забезпечують готовність до 

професійного самовдосконалення і підвищення ефективності викладання 

трудового навчання. 

Концептуальний рівень передбачає наявність глибоких і системних 

методологічних знань, сукупність яких забезпечує створення авторської 

концепції технологічної освіти і професійного саморозвитку. 

Цілі й завдання вищої професійної освіти висувають перед викладачем 

ВНЗ завдання, максимально реалізувати зміст, умови та способи діяльності 

вчителів до  професійної дійсності. Інтеграція освітнього процесу і 

майбутньої професійної діяльності потребує цілеспрямовано, всіма елемен-

тами освітнього процесу, задавати систему переходів від навчальної до 

професійної діяльності [5, c. 55]. 

Нині саме компетентнісний підхід є тим пріоритетним напрямом, який 

орієнтує на цілі-вектори освіти: навчання, самовизначення, самоактуалізацію, 

соціалізацію і розвиток індивідуальності.  

Виходячи з сучасних вимог можна визначити основні шляхи розвитку 
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професійної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання:  

1. робота в методичних об‘єднаннях, творчих групах; 

2. дослідницька діяльність; 

3. інноваційна діяльність, освоєння нових педагогічних технологій; 

4. різні форми педагогічної підтримки; 

5. активна участь у педагогічних конкурсах; 

6. трансляція власного педагогічного досвіду; 

7. використання інформаційно-комунікаційних технологій та ін. 

Жоден з перерахованих способів не буде ефективним, якщо педагог 

сам не усвідомлює необхідності підвищення власної професійної 

компетентності. Як показують наші дослідження існує необхідність 

мотивації і створення сприятливих умов для педагогічного зростання. 

Необхідно створити умови, в яких майбутній вчитель буде самостійно 

усвідомлювати необхідність підвищення рівня власних професійних якостей. 

Аналіз власного педагогічного досвіду активізує професійний саморозвиток 

педагога, внаслідок чого розвиваються навики дослідницької діяльності, які 

потім інтегруються у педагогічну діяльність. Педагог має бути залучений в 

процес управління розвитком школи, що сприяє розвитку його 

професіоналізму. 

Розвиток професійної компетентності – це динамічний процес 

засвоєння і модернізації професійного досвіду, який веде до розвитку 

індивідуальних професійних якостей, накопичення професійного досвіду, що 

передбачає безперервний розвиток і самовдосконалення. 

Наш досвід показує, що впровадження компетентнісного підходу при 

підготовці майбутніх вчителів трудового навчання дозволяє не лише застосо-

вувати вихідні знання та вміння, але й формує здатність до практичної 

діяльності в конкретних професійних ситуаціях, творче вирішення 

професійних проблем, а також дозволяє легко орієнтуватися в професійному 

середовищі та володіти культурою праці. Забезпечує високий рівень 

підготовки та адаптацію фахівців для реалізації творчих задумів у навчально-

виробничому процесі.  

Висновок. Безумовно, перераховані підходи не вичерпують всього 

різноманіття варіантів формування змістовних і структурних компонентів 

професійної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання. Ми 

розглянули деякі підходи, які використовуються для визначення сутності 

цього педагогічного явища. Крім того, це лише один аспект проблеми 

підготовки компетентного спеціаліста в практиці професійної педагогічної 

освіти, цілісний розгляд чого передбачає вивчення підходів до визначення 

цілей, відбору змісту, організації навчального процесу, відбору освітніх 

технологій, оцінці результатів.  
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Проте, вже зараз ми можемо допускати, що саме в результаті форму-

вання професійної компетентності в контексті вище окреслених підходів пе-

дагог буде здатний забезпечити позитивні та високоефективні результати в 

навчанні, вихованні та розвитку учнів. 
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Автором розглянуті особливості формування професійної 

компетентності в умовах професійної підготовки.  
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У статті проаналізовані і розкриті основні складові професійної 

компетентності майбутнього вчителя трудового навчання (технологій), 

характерні для здійснення навчально-виробничої діяльності. 
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ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

 

Автором рассмотрены особенности формирования профессиональной 

компетентности в условиях профессиональной подготовки.  

В статье проанализированы и раскрыты основные составляющие про-

фессиональной компетентности будущего учителя трудового обучения (тех-

нологий), характерные для осуществления учебно-производственной дея-

тельности. 
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production to activity are exposed and analysed in the article. 
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Інтегрування української педагогічної освіти в загальноєвропейський 

та світовий освітній простір вимагає усвідомлення засад і принципів сучасної 

професійно-педагогічної підготовки вчителя. 

Сучасні вимоги до педагога висвітлені в законі «Про загальну середню 

освіту»: «Педагогічними працівниками повинна бути особа з високими мора-

льними якостями, яка має відповідну освіту, належний рівень професійної 

підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та 

якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров‘я якої дозволяє вико-

нувати професійні обов‘язки в навчальних закладах середньої освіти» [1, 

c.42]. 

Сьогодні актуальність цих питань зумовлюється новою освітньою па-

радигмою – парадигмою «самореалізації  особистості», що висуває на пер-

ший план потребу в учителеві, який би міг взаємодіяти з дітьми  на основі 

особистісного підходу, коли між учасниками навчально-виховного процесу 

встановлюються партнерські стосунки, коли створюються сприятливі умови 

для вільного їх самоутвердження. 

Аналіз історико-педагогічної літератури показав, що в останні роки 

зростає інтерес до професійно-педагогічної підготовки вчителя. Так, теоре-

тичні засади підготовки вчителя висвітлені у працях В. Бондаря, О. Киричук, 

О. Мороза. Питання професійної майстерності досліджується у працях Н. 

Дем‘яненко, І. Зязюна, О. Пєхоти, О. Рудницької та інших вчених. Вагомими 

дослідженнями змісту педагогічної культури можна вважати результати науко-

вого пошуку, отримані Є. Барбіною, В. Гриньовою та ін. Педагогічна культура, 

творча особистість учителя в науковому доробку В. Сухомлинського виступала 

темою історико-педагогічних розвідок М. Антонця, Л. Бондар. 

Проблема формування педагогічної культури у наш час дуже актуальна, 

тому що інноваційні процеси, які відбуваються у педагогічній теорії і практиці, 

висувають серйозні вимоги до підготовки майбутнього вчителя. 

Мета нашої статті – довести, що педагогічна культура вчителя є одним з 

визначальних факторів педагогічної системи В.О. Сухомлинського і визначити 

шляхи розвитку цієї цінної якості у майбутнього педагога. 

Педагогічна діяльність це вид професійної діяльності, змістом якої є на-

вчання, виховання, розвиток тих, хто навчається. Педагогічна діяльність володіє 

великим творчим потенціалом, тому в її здійсненні важливі спеціальні здібнос-

ті. Людина, яка не має здібностей до спілкування з людьми, організаційних, ко-

мунікативних здібностей до педагогічної діяльності, не може стати справжнім 

професіоналом. «Справжній учитель за всі часи зберігав неповторність своєї 

особистості. Вірний своєму покликанню, він являє високоморальний приклад 

практичних дій, утверджує гуманістичні принципи добра і справедливості, змі-

цнює духовний зв'язок поколінь» -, говорив В.А. Сластьонін [6, с. 28].  
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Головною передумовою успішного виконання педагогом його професій-

них функцій є особистісна педагогічна культура. Сучасні дослідники (В.Л. Бе-

нін, К.М. Левітан, Н.В. Седова) розглядають педагогічну культуру як інтегра-

цію, синтез природних і набутих особистісних якостей, які забезпечують висо-

кий рівень діяльності вчителя.  Український педагог Ягупов дає таке  визначен-

ня: «Педагогічна культура – оволодіння педагогом педагогічним досвідом люд-

ства, ступінь його досконалості в педагогічній діяльності, досягнутий рівень ро-

звитку його особистості» [7, c. 168]. Педагогічна культура – це складова загаль-

ної культури педагога, яка пов‘язана з життєвими цінностями і орієнтирами 

вчителя, його духовністю та морально-етичними переконаннями. Ядром зага-

льної культури особистості є освіченість і вихованість в їх гармонійній єдності. 

Показником загального розвитку педагога є рівень його пізнавальних процесів: 

мислення, увага, пам'ять, уява. Результативність педагогічної діяльності визна-

чається також ступенем емоційно-вольової сфери.  

Велика заслуга у розробленні педагогічної культури вчителя належить 

видатному українському педагогу В.О. Сухомлинському. Він писав: «Педагогі-

чна культура – це жива, творча педагогіка повсякденної творчої праці, та педа-

гогіка, в якій теоретичні закономірності процесу впливу на духовний світ вихо-

ванця ніби зливаються з особистістю вчителя. Педагогічна культура – це, обра-

зно кажучи, техніка і технологія взаємодії майстра і об‘єкта його праці… Ба-

гатогранність, різноманітність, відточеність, зразковий стан інструментів 

нашої творчості, уміння володіти ними так само тонко, як прекрасний музи-

кант володіє скрипкою, - все це і є педагогічною культурою».   

Педагогічна культура, за В.О. Сухомлинським, грає роль необхідної умо-

ви загального і духовного розвитку учня і займає провідне місце у забезпеченні 

ефективності педагогічного процесу як опосередкований засіб стимулювання 

розвитку задатків і здібностей дитини. Оволодіння педагогічною культурою 

вимагає від учителя здатності до системного педагогічного мислення, готовнос-

ті до педагогічної творчості і професійного саморозвитку. Аналіз творів видат-

ного педагога приводить до переконання, що професійно-педагогічні вміння є 

найсуттєвішими ознаками педагогічної культури. 

На думку В.О. Сухомлинського, «педагогічна культура» проявляється в 

умінні орієнтуватися у складних питаннях науки і практики, в умінні вчителя 

аналізувати свою роботу, виявляти інтерес до теоретичного осмислення свого 

досвіду, прагнути пояснити причинно-наслідкові зв‘язки між знаннями учнів і 

своєю педагогічною культурою. Він також стверджував, що педагогічна куль-

тура проявляється у постійній увазі до духовного світу вихованців. В. О. Сухо-

млинський бачив в учителеві «першого і головного світоча інтелектуального 

життя школяра, бо він породжує у дитини потяг до знань, повагу до науки, ку-

льтури вихованця» [2, c.49]. Педагогічну культуру він розглядав як містке, бага-
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тогранне поняття, що охоплює різні сторони особистісних проявів діяльності 

вчителя. Особливе місце в структурі складових педагогічної культури В.О. Су-

хомлинський відводив культурі педагогічного спілкування. Культура педагогі-

чного спілкування, на його думку, проявляється не тільки в тому, наскільки то-

чно й неупереджено вчитель сприймає учнів, розуміє їхні почуття й індивідуа-

льні особливості, а й у способах і прийомах, які він використовує для організа-

ції педагогічної взаємодії, здійснення виховного впливу на дитину [3].  

Важливе значення у педагогічному спілкуванні має комунікативна куль-

тура, або культура мовлення вчителя. Мова вчителя – показник його педагогіч-

ної культури, професійної майстерності. Якщо вчитель не володіє словом, то він 

не може навчити любові не тільки до мови, до літератури, а й до історії, геогра-

фії. В.О. Сухомлинський підкреслював: «Оволодіння культурою слова – один з 

найважливіших показників загальної педагогічної культури вчителя. Ми муси-

мо докладно володіти інструментом мислення» [4]. У Павлиській середній 

школі В.О. Сухомлинський проводив велику роботу з підвищення мовної куль-

тури вчителя та учнів. У статті «Слово про слово» він дає слушну пораду педа-

гогам: «…Якщо ви прагнете, щоб ваше виховання стало мистецтвом, відточуй-

те слово. Шукайте у невичерпній скарбниці нашої рідної мови перлини, які за-

палюють вогник у дитячих очах. Знаходьте найтонші відтінки на багатобарвній 

палітрі народної мудрості, говоріть дітям красиво про красу навколишнього сві-

ту» [4].  

Для розв‘язання основної проблеми – формування педагогічної культури 

майбутнього вчителя, стимулювання інтересу до вивчення педагогічної спад-

щини В.О. Сухомлинського – ми проаналізували багато першоджерел й прийш-

ли висновку, що його педагогічні ідеї повинні бути усвідомлені майбутніми 

вчителями не як абстрактні поняття, а як професійні якості для реалізації прин-

ципів демократизації і гуманізації шкільного життя. Виховання майбутнього 

вчителя в процесі вивчення педагогічної діяльності В.О. Сухомлинського ми 

націлювали на формування у студентів аналітичного, конструктивного і твор-

чого мислення, формування педагогічної культури. 

Реалізацію завдань формування педагогічної культури під час вивчення 

педагогічної спадщини видатного педагога ми здійснювали такими шляхами: 

- розкриття педагогічної культури вчителя в системі теоретико-

методологічних поглядів В.О. Сухомлинського; 

- визначення шляхів практичного формування педагогічної культури 

майбутнього вчителя. 

Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського характеризується цілісністю 

й усебічністю, становить цілісну, вивірену життям систему, що довела свою 

ефективність. Складові системи взаємодіють, створюючи основу для досягнен-

ня виховного успіху.  
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Пошуки шляхів підвищення ефективності вивчення педагогічної діяльно-

сті В.О. Сухомлинського дали змогу вийти на гнучкі технології навчання. Інте-

нсивна технологія навчання перш за все передбачає нові організаційні форми 

взаємодії викладача і студента, а також нову систему діагностики та контролю 

начального процесу. Їх характерною ознакою є перенесення центру уваги у на-

вчанні на самостійну роботу студентів, на створення умов, які б стимулювали 

систематичне, активне, самостійне оволодіння знаннями. 

Вивчаючи теоретичні положення педагогічної спадщини В.О. Сухом-

линського, ми замінили лекцію інформативного характеру лекцією концепту-

ально-аналітичною, проблемною. Основним методом читання лекції ми об-

рали дискусію. Дискусія – це теоретична форма розвитку знань, творчого мис-

лення. Вона заснована на пошуках істини через суперечки, стикання різних то-

чок зору. 

Необхідними умовами дискусійного спілкування є: правильна постановка 

і формулювання головного питання (предмета дискусії), наявність чітких, ясних 

і точних думок про предмет дискусії, атмосфера доброзичливості, психологіч-

ного комфорту, рівноправність учасників, чітке і ясне усвідомлення мети дис-

кусії, взаємний інтерес до питання, яке обговорюється, достатній запас інфор-

мації з головного питання обговорення, підготовка дискусії, послідовний хід 

розвитку дискусії, обмеження кількості учасників. 

Так, при проведенні лекції на тему «Славетний український педагог-

гуманіст В.О. Сухомлинський» одне з дискусійних питань було «Формування 

педагогічної культури». Для обговорення виносились такі проблемні питання: 

яким бачив В.О. Сухомлинський вчителя? Що означає хороший учитель? Що 

В.О. Сухомлинський розумів під педагогічною культурою? Яка ідея В.О. Сухо-

млинського випередила свій час? Чи сприяють погляди видатного педагога від-

новленню національної школи України? 

На семінарських заняттях нам треба було вирішити такі завдання: визна-

чити психологічні і педагогічну теоретичну основу особистісно орієнтованої 

технології В.О. Сухомлинського; вказати авторські і базові елементи педагогіч-

ної технології В.О. Сухомлинського; здійснити практичну реалізацію форму-

вання педагогічної культури майбутнього педагога. На занятті студенти аналі-

зують методи роботи Павлишської школи, виконують творчі завдання, виділя-

ють складові педагогічної культури вчителя, пишуть анотацію на праці В.О. 

Сухомлинського, висловлюють власні думки щодо готовності працювати в 

школі та ін. 

Цілком зрозуміло, що педагогічна культура не формується лише на 2-3 

заняттях. Це тривалий процес, і відбувається він протягом навчання студента у 

внз: це і створення атмосфери позитивного ставлення до студентів, забезпечен-

ня емоційного комфорту, наближення студентів до краси природи, мистецтва, 
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людських взаємин, вчинків, створення умов для виявлення творчих здібностей 

кожного студента, духовне спілкування викладач-студент, студент-студент. То-

му робота з формування педагогічної культури майбутнього вчителя не вичер-

пується лише аудиторною роботою. У позааудиторний час ми проводимо тра-

диційні зустрічі за «круглим столом». Усі зустрічі не схожі одна на одну, хоча й 

присвячені одній проблемі. 

Вивчення педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського створює широкі 

можливості для професійного становлення майбутнього педагога, формування 

його педагогічної культури. Орієнтуючи майбутніх педагогів і вчителів-

практиків на доведення професійно-педагогічних вмінь до рівня майстерності, 

він вказує на засоби професійного удосконалення – самоосвіту і самовиховання. 

«Удосконалення педагогічної майстерності – це передусім самоосвіта, особисті 

ваші зусилля… На основі спостереження, самоаналізу у вас народжуватимуться 

власні педагогічні ідеї», - писав В.О. Сухомлинський у книзі «Сто порад учите-

леві» [5, c. 560]. 

Отже, формування педагогічної культури майбутнього вчителя є одним з 

найважливіших завдань вищої школи, нерозривно пов‘язано з відродженням 

нації, демократизацією й гуманізацією суспільства.  
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ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ 

 

Автор розглядає проблеми формування педагогічної культури майбут-

нього педагога. На основі аналізу педагогічної спадщини В.О. Сухомлинсь-

кого і власного досвіду автор розкриває шляхи реалізації даної проблеми.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

 

Автор рассматривает проблему формирования педагогической культу-

ры будущего учителя. На основе анализа педагогического наследия В.А. Су-

хомлинского и личного опыта автор раскрывает пути реализации данной 

проблемы.  
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DEVTLOPING OF PROSPECTIVE TEACHER’S PEDAGOGICAL 

CULTURE 

 

This article deals with the problems of development of professional culture 

of future teacher. The author reveals the ways of realization of this base of analysis 

his own experience and pedagogical heritage of V.O. Suchomlinskiy. 
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МОТИВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Постановка проблемы. В студенческом возрасте достигают высокого 

уровня развития необходимые для формирования образа жизни психические 

и физические функции человека. В частности, активно развиваются мотива-

ционно-потребностная сфера и ценностные ориентации личности. В пере-

ходные, кризисные периоды развития возникают новые мотивы, новые цен-

ностные ориентации, новые потребности и интересы, а на их основе пере-

страиваются и качества личности, характерные для предшествующего перио-

да.  

Важнейшим новообразованием этого периода является развитие само-

образования, то есть самопознания, а суть его – установка по отношению к 

самому себе. Развитие рефлексии, то есть самопознания в виде размышлений 

над собственными переживаниями, ощущениями и мыслями обуславливает 

критическую переоценку ранее сложившихся ценностей и смысла жизни – 

возможно, их изменение и дальнейшее развитие. Также важным новообразо-
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ванием юности является появление жизненных планов, а в этом проявляется 

установка на сознательное построение собственной жизни как проявление 

начала поиска ее смысла. 

Вместе с тем необходимо отметить, что во время обучения студенты 

испытывают сильное психическое и физическое напряжение, часто разруши-

тельное для здоровья. Это нередко проявляется в рассогласовании между 

возможностями студентов (пиковые показатели психических, соматических, 

интеллектуальных личностных характеристик) и их реализацией (немоти-

вированный риск, неумение предвидеть последствия своих поступков, в основе 

которых могут быть не всегда положительные мотивы). Таким образом, сту-

денческий возраст при всей его сложности является сензитивным периодом 

для гармонизации образа жизни, что предусматривает также развитую по-

требностно-мотивационную сферу. 

Анализ последних источников и публикаций. Студенческий возраст 

представляет особый период жизни человека. Заслуга самой постановки про-

блемы студенчества как особой социально-психологической и возрастной ка-

тегории принадлежит психологической школе Б.Г. Ананьева. В исследовани-

ях Б.Г. Ананьева, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, А.А. Реана, Е.И. Степа-

новой, а также в работах П.А. Просецкого, Е.М. Никиреева, В.А. Сластенина, 

В.А. Якунина и других накоплен большой эмпирический материал наблюде-

ний, приводятся результаты экспериментов и теоретических обобщений по 

этой проблеме. Одними из важнейших компонентов становления личности 

студента технического вуза является его мотивационный комплекс: мотива-

ция учебной и профессиональной деятельности, оценка потребностей в дос-

тижении, мотивация одобрения, мотивация успеха и боязнь неудачи. Значи-

мым аспектом рассмотрения мотивации является определение направленно-

сти личности (на себя, на общение либо на дело). Правильное выявление мо-

тивов, интересов и склонностей является важным фактором для осуществле-

ния профилактических работ с целью повышения удовлетворѐнности учеб-

ным процессом.  

Проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности – одна из 

стержневых в психологии. Не удивительно, что эта проблема с давних пор 

занимает умы учѐных, ей посвящено не поддающееся учѐту количество пуб-

ликаций и среди них – монографии таких авторов: В.Г. Асеева, И.А. Джи-

дарьяна, Б.И. Додонова, Е.П. Ильина, В.И. Ковалѐва, А.Н. Леонтьева, B.C. 

Мерлина, П.В. Симонова, А.А. Файзуллаева, П.М. Якобсона; а также зару-

бежных авторов: Д.В. Аткинсона, Д.Халла, А.Г. Маслоу. 

Таким образом, исходя из постановки проблемы, нами была определена 

цель статьи – исследование мотивационной направленности студентов тех-

нического ВУЗа. 
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Изложение основного материала. Юность – чрезвычайно значимый 

период в жизни человека. Юность – период жизни человека, размещенный 

онтогенетически между отрочеством и взрослостью, ранняя молодость. 

Именно в юности происходит становление человека как личности, когда мо-

лодой человек, пройдя сложный путь онтогенетической идентификации упо-

добления другим людям, присвоил от них социально значимые свойства лич-

ности, способность к сопереживанию, к активному нравственному отноше-

нию к людям, к самому себе и к природе; способность к усвоению конвен-

циональных ролей, норм, правил поведения в обществе и др. 

В юности получает новое развитие механизм идентификации обособ-

ления. Также для этого возраста характерны свои новообразования. 

Центральными психическими процессами юношеского возраста явля-

ются развитие сознания и самосознания. Благодаря развитию сознания у 

старшеклассников формируется целенаправленное регулирование его отно-

шений к окружающей среде и к своей деятельности, ведущей же деятельно-

стью периода ранней юности является учебно-профессиональная деятель-

ность. 

Юность, обретая потенциал личности, входящей в пору второго рожде-

ния, начинает чувствовать освобождение от непосредственной зависимости 

тесного круга значимых лиц (родных и близких людей). Эта независимость 

приносит сильнейшие переживания, захлестывает эмоционально и создает 

огромное количество проблем. В отечественной психологии мотивация рас-

сматривается как сложный многоуровневый регулятор жизнедеятельности 

человека – его поведения, деятельности. Высшим уровнем этой регуляции 

является сознательно-волевой. Исследователи отмечают, что 

«…мотивационная система человека имеет гораздо более сложное строение, 

чем простой ряд заданных мотивационных констант. Она описывается ис-

ключительно широкой сферой, включающей в себя и автоматически осуще-

ствляемые установки, и текущие актуальные стремления, и область идеаль-

ного, которая в данный момент не является актуально действующей, но вы-

полняет важную для человека функцию, давая ему ту смысловую перспекти-

ву дальнейшего развития его побуждений, без которой текущие заботы по-

вседневности теряют свое значение» [3]. Всѐ это, с одной стороны, позволяет 

определять мотивацию как сложную, неоднородную многоуровневую систе-

му побудителей, включающую в себя потребности, мотивы, интересы, идеа-

лы, стремления, установки, эмоции, нормы, ценности и т.д., а с другой, - го-

ворить о полимотивированности деятельности, поведения человека и о доми-

нирующем мотиве в их структуре. 

Одним из ведущих исследователей данной проблемы является 

Л.И.Божович, которая дала наиболее полное определение мотива. Согласно 
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Л.И.Божович, в качестве мотивов могут выступать предметы внешнего мира, 

представления, идеи, чувства и переживания, словом, все то, в чем нашла во-

площение потребность. [2] Такое определение мотива снимает многие 

противоречия в его толковании, где объединяются энергетическая, динами-

ческая и содержательная стороны. При этом подчеркнем, что понятие «моти-

ва» уже понятия «мотивация», которое «выступает тем сложным механизмом 

соотнесения личностью внешних и внутренних факторов поведения, который 

определяет возникновение, направление, а также способы осуществления 

конкретных форм деятельности». [2]. 

Для изучения мотивационной направленности личности студентов на-

ми были выбраны следующие методы: беседа; методика «Потребность в дос-

тижении»; методика «Мотивация одобрения (Д. Краун, Д.Марлоу)»; методи-

ка диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса; мето-

дика «Ориентационная анкета (Б.Басса)». представим результаты их прове-

дения. 

Итак, после проведения беседы было выявлено, что большинство сту-

дентов направлены на дело и стремятся получить максимум от учебной дея-

тельности. Мотивом у большинства является заинтересованность в достиже-

нии успеха в дальнейшей трудовой деятельности. Посещение учебного заве-

дения производится в большинстве случаев на высоком уровне, т.е. с мини-

мумом пропусков по неуважительной причине. Мотивом данного поведения 

выступает высокий уровень (который был обозначен самими студентами в ходе бесе-

ды) преподавания в ВУЗе. 

В результате проведенного нами исследования было выявлено, что у 

большинства испытуемых преобладает средний уровень потребности в дос-

тижении (50%).  

12,50%

50,00%

37,50%
Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

  
Рис.1 Уровень развития потребности в достижении 
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Данные испытуемые обычно ставят перед собой в деятельности неко-

торую положительную цель, достижение которой может быть равнозначно 

расценено как успех. Они отчетливо проявляют стремление во что бы то ни 

стало добиваться только успехов в своей деятельности, ищут такую деятель-

ность, активно в нее включаются, выбирают средства и предпочитают дейст-

вия, направленные на достижение поставленной цели. У таких людей в их 

когнитивной сфере обычно имеется ожидание успеха, т. е., берясь за какую-

нибудь работу, они обязательно рассчитывают на то, что добьются успеха, 

уверены в этом. Они рассчитывают получить одобрения за действия, направ-

ленные на достижение поставленной цели. Они способны правильнее оцени-

вать свои возможности, успехи и неудачи, проявляют большую настойчи-

вость в достижении поставленных целей, предпочитают задачи средней или 

слегка повышенной степени трудности. Привлекательность некоторой зада-

чи, интерес  к ней после неудачи в ее решении для этих испытуемых возрас-

тает.  

 Низкий уровень потребности в одобрении составляет 87,5% от числа 

опрашиваемых, т.е. большую часть выборки. Это говорит об отсутствии  у 

респондентов стремления выглядеть как можно лучше  в глазах окружающих 

и соответствовать социально приемлемым формам поведения. Они не нуж-

даются в одобрении своих поступков, действий, поведения в целом окру-

жающими людьми.  

87,50%

12,50%
0%

Низкий

уровень

Средний

уровень

Высокий

уровень

 
Рис.2 Уровень потребности в одобрении. 

 

Анализируя полученные с помощью методики диагностики личности 

на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса результаты, мы видим, что ос-

новная часть испытуемых - это люди с высоким уровнем мотивации к избе-

ганию неудач (33,3%). Это свидетельствует о том, что они склонны проявля-

ть неуверенность в себе, не верят в возможность добиться успеха, боятся 

критики, нередко игнорируют объективную информацию о своих способно-
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стях, имеют завышенную или заниженную самооценку. После неудачи в ре-

шении какой-либо задачи уровень заинтересованности в ней у испытуемого 

резко падает. То есть, мы можем предположить, что такие люди чаще всего 

стремятся избегать решения тех задач, с которыми не могут справиться в 

первый раз. 

С помощью данной методики «Ориентационная анкета (Б.Басса)» 

можно сделать следующие выводы: 37,5% испытуемых имеют тип направ-

ленности личности на общение. Это говорит о том, что они отличаются ком-

муникативными особенностями, стремятся не смотря ни на что поддержи-

вать отношения с другими людьми, они так же ориентированы на совместное 

выполнение какой-либо деятельности; у 37,5% испытуемых данной выборки 

тип направленности на дело. Данные люди в большей степени проявляют ин-

терес в решении вопросов, связанных с деловым сотрудничеством. Они чаще 

всего отстаивают свое мнение при решении общественно-важных проблем; 

Направленность личности на себя составляет 25% выборки. Данные испы-

туемые ориентированы на самих себя, на достижение собственной власти и 

прямое вознаграждение. Зачастую, они склонны к соперничеству. Им свойст-

венны тревожность, интровертированность и раздражительность. 

Выводы. Психологическое изучение мотивации и ее формирование – 

это две стороны одного и того же процесса воспитания мотивационной сфе-

ры личности студента. Изучения учебной мотивации необходимо для выяв-

ления реального уровня и возможных перспектив, а также зоны ее ближай-

шего влияния на развитие каждого студента.  

Результат изучения мотивации зависит от познавательных и широких 

социальных мотивов; иерархичности учебной мотивационной сфере, т.е. 

подчинению непосредственным побуждений произвольным, осознанным их 

формам; гармоничности и согласованности отдельных мотивов между собой; 

стабильности и устойчивости положительно окрашенных мотивов; наличия 

мотивов ориентированных на длительную временную перспективу; дейст-

венности мотивов и их влияния на поведение и т.д.  

В ходе проведенных нами исследований было выявлено, что большинст-

во студентов имеют средний уровень потребности в достижении, низкий 

уровень потребности в одобрении, высокий уровень мотивации к избеганию 

неудач и в равном соотношении направленность на общение и на дело. Исхо-

дя из этого, мы можем говорить о том, что большая часть выборки имеет 

достаточно высокие мотивы в учебной деятельности. Они склонны к дости-

жению успеха в выполняемом виде деятельности, общительны, целеустрем-

ленны, стремятся избегать неудач и зачастую не берутся за работу, которая у 

них не получается. В целом студенческий возраст является достаточно бла-

гоприятным для развития мотивационной сферы, познавательных процессов 
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и самосознания. В этот период мотивы личности студента связаны с продви-

жением в учебной деятельности, достижением заранее поставленных целей, 

формированием профессиональных навыков и как следствие успешной про-

фессиональной деятельностью. Так как в этом возрасте происходит пере-

оценка всех взглядов, то и результаты исследования, которые были получе-

ны, свидетельствуют о становлении личности, направленной в большей сте-

пени на дело и достижение успехов с помощью общения с другими людьми, 

т.е. коллективное сотрудничество. Итак, мы видим, что формирование моти-

вационной структуры личности представляет собой сложный процесс, про-

исходящий как под влиянием своей внутренней работы, так и под влиянием 

внешних факторов окружающей его среды. Поэтому, при изучении мотива-

ции следует брать во внимание все факторы, которые ее обуславливают. 

 

Список литературы: 1. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирова-

ния личности. – М., 1976. 2. Божович Л.И. Проблема развития мотивацион-

ной сферы ребенка // Изучение мотивации поведения детей и подростков. – 

М., 1972. - С.41-42. 3. Кон И. С. Психология ранней юности. [Учеб. Пособие 

для пед. ин-тов]. – М., 1976. 4. Маслоу А. Мотивация и личность. - М., 1954 
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МОТИВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Психологическое изучение мотивации и ее формирование – это две 

стороны одного и того же процесса воспитания мотивационной сферы лич-

ности студента. В ходе проведенных нами исследований было выявлено, что 

большинство студентов имеют средний уровень потребности в достижении, 

низкий уровень потребности в одобрении, высокий уровень мотивации к из-

беганию неудач и в равном соотношении направленность на общение и на 

дело. 

 

Н.В. Підбуцька, О. Н. Курявська  

 

МОТИВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ 

ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

Психологічне вивчення мотивації і її формування – це дві сторони 

одного і того ж процесу виховання мотиваційної сфери особистості сту-

дента. У ході проведених нами досліджень було виявлено, що більшість 



ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ 

 

 

174 

студентів мають середній рівень потреби в досягненні, низький рівень по-

треби в схваленні, високий рівень мотивації до уникнення невдач і в 

рівному співвідношенні спрямованість на спілкування та на справу. 

N. Podbutskaja, E. Kurjavsky  

 

MOTIVATIONAL ORIENTATION OF STUDENTS OF THE 

HIGHER TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Psychological studying of motivation and its formation are two parties of the 

same process of education of motivational sphere of the person of the student. Dur-

ing the researches spent by us it has been revealed that the majority of students the 

average level of requirement for achievement, low level of requirement for ap-

proval, high level of motivation to avoiding of failures and in an equal parity have 

an orientation on dialogue and on business. 
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КУЛЬТУРА САМОВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

Сучасна цивілізація стрімко перетворює навколишнє середовище, соці-

альні інститути, побут людей. У зв‘язку з цим культура оцінюється як фактор 

творчої життєпобудови, як невичерпне джерело сучасних нововведень.  

У європейській культурі існує поняття "людина, що сама себе створи-

ла", тобто власними зусиллями піднесла себе на вищий рівень розвитку. Така 

самотворчість дуже поважається у суспільстві і вважається високою мораль-

ною та соціальною чеснотою. У нашій суспільній свідомості самовдоскона-

лення поки не має такої високої оцінки. Проте вже сьогодні неможливо 

обійтись без орієнтації на світові стандарти освіти, виховання та розвитку 

особистості. В умовах загострення проблем цивілізації проблеми людського 

життя, його сенсу, творчої побудови з метою максимального самовдоскона-

лення і самореалізації особистості, а також розуміння унікальності, 

винятковості життя, повага до іншої особистості, нації, держави набувають 

особливої актуальності. 

Педагогічною наукою накопичено значний досвід із вивчення теорії та 

практики самовиховання особистості. Сутність, особливості, основні напрями і 
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методи самовиховання розкриті в працях О.І. Донцова, С.Г. Карпенчук, О.І. 

Кочетова, Л.Н. Куликової, П.Н. Осипова, Л.І. Рувинського, М.Г. Тайчинова та 

ін. Методичні аспекти організації самовиховання молоді стали предметом ана-

лізу В.Б. Бондаревського, Р.С. Гариф‘янова, М.Ю. Красовицького, В.М. Орже-

ховської, Г.К. Селевка, В.О. Сухомлинського, І. Томана. Проте проблема сис-

темного аналізу та узагальнення феномену самовиховання особистості з пози-

цій оволодіння його культурою ще недостатньо досліджена у теоретичному та 

методичному аспектах.  Тому метою цієї статті є співвіднесення понять «куль-

тура» і «самовиховання» та визначення основних аспектів культури самовихо-

вання особистості (на прикладі студентів гуманітарних спеціальностей універ-

ситету). 

Отже, розглянемо таке поняття, як «культура». Культура як багатогран-

не суспільне явище, що історично розвивається, виражає спосіб життя люди-

ни, її родову специфіку та призначення.  

Визначення поняття «культура» досить різноманітні – від простого про-

тиставлення природі до дефініції культури як історично визначеного рівня ро-

звитку суспільства,  творчих сил і здібностей людини, вираженого у типах ор-

ганізації життя і діяльності людей.  Культура трактується і як спосіб духовно-

го освоєння дійсності на основі системи цінностей, і як розгортання творчої 

діяльності людини, спрямованої на пошук сенсу буття.  

Культура – це поняття, що охоплює всю творчу створюючу діяльність 

людини; сукупність умінь, які досконало її забезпечують; результат цієї дія-

льності, взятий як у своєму вищому прояві – мистецтві, так і той, що містить 

все, що створено руками людини, всю «другу природу» [3].  

Культуру можна представити в єдності трьох її нерозривно пов‘язаних 

аспектів: способів соціокультурної діяльності людини, результатів цієї діяль-

ності, ступеня розвитку особистості.  

Культура засвоюється особистістю у процесі соціалізації і являє собою 

сукупність загальноприйнятих зразків поведінки, мислення і світосприйняття, 

а також індивідуально значущих дій.  

Важливою ознакою культури є її всепроникаючий характер, обов‘язкове 

включення до всіх сфер життя суспільства і особистості.   

На основі аналізу філософської та психолого-педагогічної літератури 

можна визначити такі основні функції культури:  

 людинотворча (перетворювальна) – забезпечує світорозуміння, фор-

мування, виховання та соціалізацію людини; 

 інформаційна – забезпечує процес культурної наступності та різні фо-

рми історичного прогресу; 

 пізнавальна (гносеологічна) – потреба у ній витікає з прагнення будь-

якої культури створити свою картину світу; 



ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ 

 

 

176 

 комунікативна – культура продукує конкретні правила та способи ко-

мунікації; 

 нормативна (регулятивна або захисна функція) – є наслідком необхід-

ності підтримки визначеного збалансованого відношення людини та навко-

лишнього середовища, як природного, так і соціального; 

 знакова (семіотична) – знання та прочитання вербальних і невербаль-

них систем образів культур народів; 

 ціннісна (аксіологічна) – з її допомогою кристалізуються базові основи 

спільного життя людей, артикулюються смисли їх існування та породжуються 

еталонні ціннісні орієнтири; 

 духовно-моральна – виховна роль культури; 

 споживацька (релаксаційна) – функція зняття стресу, напруження [3]. 

На сучасному етапі серед науковців немає єдиної думки щодо визна-

чення видів, форм, типів та галузей культури. Як правило, галузями культури 

вважаються такі сукупності норм, правил і моделей поведінки людей, які 

складають відносно замкнену галузь у складі цілого. Так, економічна, полі-

тична, професійна та інші види діяльності дають підставу виділити їх у самос-

тійні галузі культури.  

Типами культури називають такі сукупності норм, правил і моделей по-

ведінки людей, які складають відносно замкнуті галузі, але не є частинами од-

ного цілого.  Наприклад, українська або китайська культура – такі самобутні і 

самодостатні явища, які не належать реально існуючому цілому.   

Форми культури належать до таких сукупностей правил, норм і моделей 

поведінки людей, які не можна вважати повністю автономними утвореннями; 

вони не є також складовими частинами якогось цілого. Висока або елітарна 

культура, народна культура і масова культура належать до таких форм, тому 

що вони є особливими способами вираження художнього змісту. Вони відріз-

няються набором прийомів та художніх засобів, авторством, аудиторією, рів-

нем виконавської майстерності.  

Видами культури вважають такі сукупності правил, норм і моделей по-

ведінки, які є різновидами більш загальної культури. Наприклад, субкультура 

є таким різновидом панівної (загальнонаціональної) культури, яка належить 

великій соціальній групі і відрізняється деякою своєрідністю.  

Духовну та матеріальну культуру правильніше вважати комбінованими 

або комплексними утвореннями. Їх можна назвати наскрізними явищами, що 

пронизують і галузі, і типи, і форми, і види культури.  

Окремі види культури не можна віднести лише до матеріальної або до 

духовної. До матеріально-духовних видів культури належать: економічна ку-

льтура, політична культура, правова культура, екологічна культура, естетична 

культура. 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ 

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ 

 

 

177 

З огляду на вищесказане, культуру самовиховання особистості можна 

вважати окремою галуззю культури, оскільки вона характеризує самостійний 

вид людської діяльності і виконує основні функції культури. В той же час її 

можна віднести і до матеріально-духовних видів культури наряду з правовою, 

екологічною, естетичною культурою. 

Звернемось до визначення та змісту поняття «самовиховання».  

Сучасна психолого-педагогічна думка визначає загальний зміст самови-

ховання як усвідомлену, планомірну діяльність людини, спрямовану на ви-

роблення в собі бажаних якостей [2; 4; 5; 6]. Діяльність з самовиховання, як і 

будь-яка інша, є своєрідним соціальним досвідом, який первісно нікому не 

даний і яким необхідно оволодіти. Самовиховання є особливою стороною ви-

ховного процесу і виділяється на такому етапі розвитку особистості, коли во-

на починає ставитись до себе як до суб‘єкта педагогічного впливу. Виникаючи 

як результат та наслідок виховання, самовиховання розвивається та функціо-

нує за своїми внутрішніми правилами, згідно з якими особистість визначає 

певні цілі, ідеали відповідно суспільним і своїм власним критеріям, розробляє 

програму роботи над собою, тобто визначає зміст і завдання самовиховання, 

обирає методи і засоби досягнення бажаних результатів, здійснює самоконт-

роль за процесом самовиховання, вносить необхідні корективи. 

Самовиховання є специфічною діяльністю людини, основними принци-

пами якої є: усвідомленість, цілеспрямованість, активність, позитивне спря-

мування, демократичність, єдність виховання і самовиховання. Воно потребує 

певного рівня розвитку особистості: її інтелекту, вольових процесів, зрілої 

самосвідомості. Виступаючи як специфічна діяльність людини, самовихован-

ня передбачає формування у неї потреби у свідомому саморозвиткові. Ця по-

треба і відрізняє самовиховну активність від усякої іншої. 

У процесі самовиховання зовнішні вимоги трансформуються у внутріш-

ні регулятори поведінки та життєдіяльності. При цьому роль психологічних 

механізмів самовиховання відіграють відповідні установки і образи, що тран-

сформуються в стійкі мотиви особистості. Також важливу роль відіграє сис-

тема ставлень особистості до себе (самоставлення, яке відображається у 

самооцінці), інших людей, навколишнього світу. Дослідниками визначаються 

різні фактори, що суттєво впливають на самовиховання: самопізнання і 

мотивація самовиховної діяльності, здатність до саморегуляції, організація 

виховного процесу, що сприяє самовихованню, самоактивність особистості, 

розвиток вольової сфери. Науковці виділяють ще такий фактор, як бажання 

самозміни, самовдосконалення особистості, а також необхідність позитивного 

емоційного фону. Рушійними силами самовиховання виступають протиріччя 

між потребами, інтересами, цілями, бажаннями особистості, і рівнем розвитку 

необхідних для їх здійснення особистісних сил. 
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Більшістю науковців у структурі самовиховання виділяються такі ком-

поненти, як: мета, зміст, завдання, засоби та результат. У змісті самовихован-

ня традиційно виділяються наступні напрямки: розумове, моральне, трудове, 

естетичне, фізичне [2; 4; 5; 6].           

Загальною умовою педагогічного управління процесом самовиховання 

учнів або студентів є оптимізація процесу засвоєння особистістю зовнішніх 

вимог і перехід виховних можливостей діяльності у внутрішні засади для 

активізації роботи особистості над собою.  

Сучасне розуміння феномену самовиховання ґрунтується на засадах 

свідомої життєтворчості особистості, її здатності до самостійного і відповіда-

льного мислення та діяльності. При цьому самовиховання розглядається не 

просто як система спеціальних методів і прийомів роботи над собою, а як 

організація всього способу життя людини з метою досягнення особистісного і 

професійного самовдосконалення.  

Що стосується особливостей студента гуманітарного факультету, він 

має більше можливостей для оволодіння гуманістичними цінностями, і відпо-

відно, для самовиховання особистості. Студент гуманітарного факультету 

університету (майбутній вчитель) вивчає досить широке коло наук (гуманіта-

рні, філософські, суспільствознавчі), отримує більш глибокий суттєвий аналіз 

важливих явищ світу. Його рисами є спрямованість на майбутнє, самовизна-

чення. Його пізнавальні інтереси в певній галузі знань і практичної діяльності 

поєднуються з більш широким пізнавальним ставленням до дійсності, з пот-

ребами осмислити її.  

Особливості самовиховання студентів гуманітарних факультетів універ-

ситету полягають, на нашу думку, в його змістовному наповненні, викорис-

танні потенційних можливостей для самовиховання педагогічних і фахових 

дисциплін, а також створенні відповідного виховного середовища. Так, на-

приклад, у самовихованні студента-філолога важливого значення набуватиме 

розвиток гуманістичної спрямованості його особистості, розвиток моральних 

якостей, культури мовлення; емоційної виразності. Велику роль для форму-

вання філолога має вивчення історії, традицій, культури тієї країни, мову і 

літературу якої він викладатиме; розвиток різних видів пам‘яті; фонематично-

го слуху тощо.  

Великі потенційні можливості в активізації самовиховання має, на нашу 

думку, відповідний рівень викладання дисципліни психолого-педагогічного 

циклу та фахових дисциплін, а також спрямована на ідею самовиховання сис-

тема виховної роботи університету. 

На нашу думку, дисципліни психолого-педагогічного циклу мають бути 

спрямовані на формування культури самовиховання студента, надавати йому 

необхідні знання і вміння, підвищувати мотивацію самовиховної діяльності. 
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Інтегрувати ці знання, вміння і навички має спеціально розроблений спецкурс. 

Проте ці умови не зможуть активізувати процес самовиховання студентів, як-

що в університеті не буде створено спеціальне виховне середовище, спрямо-

ване  на самовиховання,  самовдосконалення і самореалізацію особистості 

майбутнього фахівця, не будуть використані можливості інституту кураторст-

ва, позааудиторних форм виховної роботи (гуртків, клубів, студій тощо). 

Підготовка майбутнього фахівця не може обмежуватися лише переда-

чею визаченої суми знань і формуванням професійних умінь і навичок. Вона  

має пов‘язуватись з формуванням певної системи цінностей, характерних для 

представника тої чи іншої спеціальності. Тому самовиховання особисті май-

бутнього студента гуманітарного факультету, на наш погляд, не доцільно роз-

глядати лише як професійне самовиховання. Адже кінцевою метою самовихо-

вання є формування цілісної, гармонійно розвиненої особистості.  

Таким чином, культуру самовиховання особистості можна визначити як 

цілком самостійну галузь культури. Вона передбачає, з одного боку, знання та 

використання особистістю всього комплексу методів, прийомів і засобів само-

виховання, з іншого – її здатність до саморозвитку, до життєтворчості як 

соціального явища. Оволодіння культурою самовиховання допомагає форму-

ванню особистості як суб‘єкта саморозвитку, самотворчості, організатора 

своєї життєдіяльності, що є сьогодні однією з найважливіших компетенцій в 

умовах євроінтеграційних процесів. 
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КУЛЬТУРА САМОВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

Автором статті здійснено аналіз та співвіднесення понять «культура» і 

«самовиховання» особистості. Визначені основні аспекти культури самовихо-
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вання особистості та шляхи їх формування на прикладі студентів гуманітарних 

спеціальностей університету. 

 

И.В. Середа 

 

КУЛЬТУРА САМОВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Автором статьи осуществлѐн анализ и соотнесение понятий «культура» и 

«самовоспитание» личности. Определены основные аспекты культуры само-

воспитания личности и пути их формирования на примере студентов гумани-

тарных специальностей университета. 
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CULTURE OF PERSONALITIE’S SELFEDUCATION 

 

The author of the article made the analysis and correlation of concepts ―cul-

ture‖ and ―selfeducation‖ of a personality.  The main  aspects of culture of personali-

tie‘s selfeducation  and the ways of its development on the example of humanitarian 

specialities of universitie‘s  students are defined.  
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ДУХОВНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ У 

 ПРОСТОРІ КУЛЬТУР 

 

           Система освіти пов‘язана із глобальними процесами, що відбуваються 

у світовому соціокультурному просторі. Відомо, що людина – центр суспіль-

ства. Тому рівень розвитку і стану суспільства залежить від духовного та ін-

телектуального потенціалу людини. У системі середньої загальної освіти но-

сієм духовності є вчитель. За словами В. Кременя: «робота з духовного роз-

витку дитини неможлива без відповідної кваліфікації вчителя». 

Як зазначається у Концепції естетичного виховання учнів у загальноо-

світніх навчальних закладах: «Сьогодні набуває все більшого визначення ро-

зуміння того, що реальність світу створюється багатьма голосами культур із 

власними дискурсами» [3, 4]. Для нового стилю мислення характерне понят-

тя культурної різноманітності: «культура», «культура особистості», «націо-
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нальна культура», «духовна культура», «естетична культура». Мета нашої 

статті – проаналізувати основні підходи до визначення суті культури особис-

тості вчителя в цілому та запропонувати своє бачення поняття «духовна ку-

льтура особистості вчителя». 

Культура як соціальний феномен привертає увагу ряду дослідників 

(М.Гончаренко, І.Зязюн, В.Кузін, Е.Маркарян, В.Межуєв, В.Оконь, О.Рудницька та ін.). 

Рудницька О. розглядає «культуру» як сукупність практичних, матеріа-

льних і духовних надбань суспільства, котрі розкривають його історично до-

сягнутий рівень розвитку та втілюються в результатах продуктивної діяльно-

сті людини. І водночас під «культурою» вона розуміє рівень освіченості, ви-

хованості окремої людини, а також якісний рівень оволодіння якоюсь галуз-

зю знань або діяльності [7, 108-109]. 

Більшість наукових дослідників розглядають «культуру» як продукт ді-

яльності людини, єдину і внутрішньо диференційовану, котра історично ви-

никла й впливає на майбутнє. Зокрема, З.Хелус виділяє три види культури 

(матеріальну, соціальну, духовну), вважаючи, що «культура є зовніш-

ньою проявою людини. Вона показує людські можливості (здібності, 

вміння, прагнення тощо), які вираженні у формі предметно зафіксова-

них матеріальних, соціально-організаційних та духовних об‘єктів» [8, 

32]. 

Розвиваючи діяльнісний підхід у системі формування «культури 

особистості», М.Колесов висловлює свої погляди щодо цього соціаль-

но-психологічного феномена, підкреслюючи, що культура є особливим 

діяльним способом освоєння людиною світу, охоплюючи як весь зов-

нішній. світ, природу й суспільство, так і внутрішній світ самої людини в 

розумінні його формування і розвитку» [2, 23]. 

У контексті загальної культури розглянемо національну культуру, як 

культуру означеної спільноти, духовну спадщину даного суспільства та пев-

них суспільно виробничих традицій, що передаються з покоління в поколін-

ня. 

Розкриваючи зміст «національна культура», варто зважити на мірку-

вання українського філософа М.Поповича, який звертає увагу на вихідні по-

ложення: все, що входить до культурного фонду нації можна назвати «націо-

нальною культурою», та нація є певною комбінацією різних соціально – куль-

турних рис [6, 4]. 

Ряд дослідників, розглядаючи феномен культури, диференціюють у ній 

духовну та матеріальну складові частини. М.Гончаренко визначає «духовну 

культуру» як складну багатошарову систему, скріплену єдністю народного 

світогляду, його мови й традицій [1, 79]. 
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Більш широке розуміння духовної культури висловлює ряд науковців у 

програмі «Українська національна культура: минуле, сучасне, майбутнє». 

«Духовна культура складна, багатогалузева система, яка охоплює мову, мис-

тецтво (аматорське і професійне), науку (природничу і суспільну, ідеологію, 

право, релігію, традиції, звичаї і вірування), тобто все те, що становить духо-

вний світ народу, його свідомість, сукупність його переконань і поглядів» [2, 

31]. «Духовна культура» ґрунтується на світогляді українського народу, спе-

цифіці його сприйняття дійсності, природного й соціального оточення. 

Ми погоджуємось з науковцями про те, що «духовна культура» – це 

спосіб свідомої організації діяльності особистості, який забезпечує її саморе-

алізацію, само здійснення її сил, різноманітних життєвих справ. «Духовна 

культура» як елемент духовного життя, суспільних духовних відносин вклю-

чає в себе певну систему цінностей, знань, переконань, світоглядних орієнта-

цій, норм, традицій в організації єдності з соціальною діяльністю людей що-

до освоєння буття. 

Серед компонентів духовної культури чільне місце посідає мораль-

система норм і правил поведінки людей у ставленні одного до одного та до суспільст-

ва.. 

В усі віки людей чуйних і працьовитих, щирих і сердечних називають 

високоморальними. Вихованій людині притаманні такі моральні почуття: 

милосердя, сором, совість, сум, співчуття, любов, повага, щирість тощо. Рі-

вень культури людини оцінюється оточуючими за тим, якою мірою їй влас-

тиві моральні почуття, як вона керує ними у своїй поведінці, та стосунках з 

іншими. 

Ми визначаємо мораль як систему загальнолюдських цінностей, які ви-

значає людина і керується ними у своєму житті. Моральні цінності це сукуп-

ність оцінок, норм, правил, ідеалів, якими керуються люди у своєму житті. 

Моральні цінності керують поведінкою людини лише тоді, коли вони стали її 

надбанням: переконаннями, ідеалами, життєвими принципами. Допомагає їх 

сформувати знання моралі , норм і правил поведінки, досвід і вміння поводи-

тися серед людей. Отже, мораль через свої цінності керує поведінкою людини 

і регулює її. 

Ми вважаємо, що духовність вчителя – це індивідуальна вираженість у 

системі мотивів особистості двох фундаментальних потреб: ідеальної потре-

би пізнання й соціальної потреби жити, діяти «для інших». Формування ду-

ховних потреб особистості є найважливішим завданням виховання. «Культу-

ра вчителя – це сукупність практичних, матеріальних і духовних надбань, які 

відображають історично досягнутий рівень розвитку людини і втілюють в ре-

зультатах продуктивної діяльності. Під культурою вчителя розуміємо рівень 
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освіченості, вихованості, а також рівень оволодіння якоюсь галуззю знань або 

діяльності» [7, 106,180]. 

Розвиваючи діяльнісний підхід у системі формування культури особис-

тості вчителя, М.Колесов висловлює свої погляди щодо цього соціально – 

психологічного феномена, підкреслюючи, що «культура є особливим діяль-

ним способом освоєння вчителем світу, охоплюючи як весь зовнішній світ, 

природу й суспільство, так і внутрішній світ самої людини в розумінні його 

формування і розвитку» [2, 26]. 

Значного поширення у філософській літературі набув погляд, відповід-

но до якого в основу розуміння «культури» покладено історично активна 

творча діяльність людини як суб‘єкта цієї діяльності. Розвиток культури при 

такому підході збігається з розвитком особистості, причому не в якійсь особ-

ливий (наприклад, у духовний, науковий, художній і т. ін.), але і в будь-якій 

сфері суспільної діяльності. 

Узагальнюючи, ми відзначаємо, що в цілому в науці склалися три ос-

новні підходи до інтеграції суті «культури» як інтегральної характеристики 

життєдіяльності суспільства: аксіологічний, діяльнісний, особистісний. При 

аксіологічному підході розуміння культури зводиться до сукупності матеріа-

льних і духовних цінностей; діяльнісний вбачає в культурі загальний спосіб 

людського існування, діяльності; особистісний – вираження сутнісних сил 

людини. 

Найбільш доцільним і перспективним у розумінні поняття «естетична 

культура» є підхід А.Уледова та його послідовників, згідно з яким культура 

розглядається як певна якість суспільства, що характеризує людську діяль-

ність та її продукти, суспільні відносини, суспільну свідомість, виховання, 

освіту, науку, техніку та ін.. 

На нашу думку, «естетична культура» особистості вчителя розкриває 

загальний рівень духовно – естетичної культури людини, коло її естетичних 

потреб, нахилів та інтересів. Це поняття містить у собі рівень розвитку й 

сформованості чуттєво – оцінної свідомості: почуттів, емоцій, переживань, 

поглядів, естетичних оцінок. Естетична культура виявляється у здатності 

вчителя сприймати, переживати, оцінювати навколишній світ згідно з набу-

тими естетичними знаннями, з навичками, нахилами, потребами та інтереса-

ми. 

Нами підтримується думка О.Рудницької щодо важливості залучення 

кожної особистості до предметного світу культурних цінностей , трансфор-

мація та збагачення яких забезпечує її розвиток. Індивід може ввижатися в 

тій мірі особистістю, в якій він прилучений до культури відповідної історич-

ної епохи, а його почуття і думки набули певної культурної форми. Особис-

тість вчителя повинна бути носієм і творцем культури тільки тому, що вона 
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перебуває у навчально-виховному середовищі, в тому науковому контексті , з 

якого вона засвоює свої уявлення, правила життя, способи дії. Отже, вплив 

культури на вчителя можна вважати інтегральним фактором її соціалізації, 

індивідуальним результатом опанування культурних цінностей суспільства, 

характеристикою освіченості та естетичної культури вчителя. 

Нами визначено, що «естетична культура вчителя» охоплює ряд елеме-

нтів, формування і розвиток яких проходить в залежності від культурного се-

редовища, якості та інтенсивності культурної інформації, яка передається че-

рез засоби масової комунікації та характеру професійної діяльності вчителя. 

На думку С.Мельничука, естетична культура вчителя – досить широке 

структурне поняття, вона є суттєво важливою складовою частиною загальної 

педагогічної культури. Це означає, що вчитель високої естетичної культури 

повинен мати чіткі уявлення про естетичні форми пізнання (сприйняття, пе-

реживання, судження, наукові поняття, цінність, діяльність, смак тощо); ро-

зуміти естетичну сутність явищ дійсності та мистецтва, вміти цю сутність 

донести до учня; володіти вміннями виділяти специфічні естетичні можливо-

сті в кожному навчальному предметі; чітко уявляти необхідний мінімум ес-

тетичних знань і навичок, яким повинен оволодіти учень кожного класу й ви-

значити рівень естетичної вихованості. 

На формування особистості культури майбутнього вчителя зосереджує 

свою увагу Н.Крилова. Культуру фахівця вона характеризує як «виявлення 

зрілості й розвиненості всієї системи соціально значущих особистісних якос-

тей, котра реалізується в індивідуальній діяльності (суспільно-політичній, 

професійній, науковій, комунікативній та ін.). Вона – підсумок якісного роз-

витку знань, інтересів, переконань, норм діяльності і поведінки, здібностей і 

соціальних почуттів» [4, 14]. Але культура майбутнього вчителя є не лише 

підсумком, результатом, а й динамічним процесом «нагромадження знань, 

досвіду та якісної реалізації їх у діяльності й поведінці. Культура особистості 

є і стан, і результат, і продуктивний процес засвоєння і створення соціальних 

цінностей, вона передбачає розвиненість і гармонію всіх компонентів та їхнє 

цілісне формування в діяльності» [4, 15]. 

Таким чином, духовна культура особистості вчителя є одна із вагомих 

напрямів духовного розвитку, яке забезпечує виховання високодуховного, 

творчого громадянина нашої країни. 
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ 

КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ З 

РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІЧИЛЬНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ 

МАШИН У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ 

 

Ключові слова: модель, компетентність, професійна компетентність, 

базова професійна компетентність. 

Постановка проблеми. Професійна компетентність сучасного кваліфіко-

ваного робітника є складним багатокомпонентним поняттям, яке в сучасній на-

уковій літературі характеризується з точки зору кількох наукових підходів: соці-

окультурного, діяльнісного, комунікативного, професійного, контекстно-

інформаційного та психологічного. Кожний із названих підходів не вичерпує на-

укового аналізу проблеми професійної компетентності повністю; всі ці підходи 

знаходяться у взаємозв'язку один з іншим і взаємодоповнюють один одного. 

Увага вчених до проблем компетентності працівників пов'язана, насампе-

ред, з якісними змінами, широкомасштабними технологічними інноваціями, що 

відбуваються в суспільстві, економіці, промисловості, міжнаціональних від-

носинах. Скажімо, кілька десятиліть тому людина мала можливість викорис-

товувати певний набір знань, умінь і навичок протягом тривалого часу майже без 

змін, нині бурхливий розвиток науки і техніки, використання інформаційно-

комунікаційних технологій у всіх сферах людської діяльності, міграційні процеси 

вимагають формування у випускника професійно-технічного навчального закладу 

(ПТНЗ) не тільки набору певних знань, умінь і навичок, що складають фахову ос-

нову спеціальності, а й формування професійно значущих якостей і здатностей 

особистості. 

Формування і розвиток базових професійних компетенцій учнів ПТНЗ ви-

магає урахування певних чинників. Такими є: визначення суспільного і соціа-

льного сенсу поняття «компетентність» та її необхідності, диференційоване вра-

хування ціннісних орієнтацій, потреб і запитів учнів, осмислення, засвоєння 

змісту предметів, творче використання наявних знань, вивчення, одержання тру-

дових навичок з майбутньої професії, доведення до досконалості виконання профе-

сійних операцій в умовах сучасної промисловості, розвиток професійних здіб-

ностей і високої кваліфікації робітника, його професійної мобільності, готов-

ності до інноваційної діяльності, творчого зростання. 

Аналіз останніх досліджень. Умови, що сприяють розвитку професій-

ної компетентності, досліджували Є. Андрієнко, О. Асмолов, О. Коваленко, І. 
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Назарова, В. Петрук, В. Сластьонін і ін., проблеми фахової підготовки учнів 

ПТНЗ аналізують у своїх працях В. Адольф, М .Кадемія, Л. Коваль, 

Г. Кєдровіч, Н. Ничкало та інші. Проблеми розвитку професійних компетенцій 

кваліфікованих робітників досліджували у своїх працях М. Дьяченко, Г. Наза-

ренкова, Л. Сєргєєва та ін. 

Виклад основного матеріалу. Нині особливо підкреслюється, що ві-

дповідно до принципів автономії навчальних закладів відповідальність за 

якість освіти лежить на кожному окремому навчальному закладі й у такий 

спосіб забезпечується можливість перевірки якості системи навчання в наці-

ональних рамках. Оцінка якості буде базуватися не на тривалості або змісті 

навчання, а на тих знаннях, уміннях і навичках, які опанували випускники, 

тобто головним виступає результат навчання [1, с. 4]. Тому актуальною є 

необхідність орієнтації навчально-виховного процесу, насамперед, на досяг-

нення чітко визначеного і сформульованого кінцевого результату. 

Поняття «формування» у педагогіці розглядається як результат роз-

витку людини, пов'язаний з цілеспрямованими змінами через виховання, 

освіту і навчання [2, c. 43]. Професійний розвиток особистості важливо вив-

чати в єдності його операційного й споживчо-мотиваційного компонентів. 

Професійне становлення – багаторівневий процес, що складається з чотирьох 

основних стадій (рис. 1): 

 

Реалізація особистості в праці

Репродуктивне засвоєння професійних знань, 

умінь, навичок

Професійна адаптація

Виникнення професійних намірів та вступ в 

професійний навчальний заклад

 
Рисунок 1 – Структура процесу професійного становлення учня ПТНЗ 
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Перехід до кожної наступної стадії закладається під час попередньої і 

супроводжується виникненням ряду протиріч і нерідко навіть кризових явищ. 

Труднощів можна уникнути, якщо готовність особистості перейти до 

наступної стадії професійного становлення буде закладено в ході 

попередньої підготовки. 

Для всебічного аналізу суспільно-професійної функціональності ви-

пускника дослідники (А. Бадаєв, Л. Колодійчук) використовують модель ви-

пускника, яка дозволяє виділити і впорядкувати окремі групи рис майбутньо-

го фахівця. З точки зору підбору змісту навчання істотне значення мають 

якості професійно-кваліфікаційної характеритики кваліфікованого робітника. 

Нині все частіше робиться акцент на необхідності озброєння майбутніх робі-

тників більш багатими фундаментальними знаннями з певної професії. З ін-

шого боку, відмічається важливість формування у майбутніх кваліфікованих 

робітників таких рис, як потреба в постійній самоосвіті, активна життєва по-

зиція (творча, професійна, суспільна тощо). 

У процесі розробки моделі компетентного випускника варто прийня-

ти  до уваги рекомендації Єврокомісії  відносно восьми базових компетенцій, 

якими повинен володіти кожен європеєць. До них належать:  

−компетенція у галузі рідної мови;  

−компетенція у сфері іноземних мов;  

−математична, фундаментальна природничо-наукова та технічна компете-

нція;  

−комп‘ютерна компетенція;  

−навчальна компетенція;  

−міжособистісна, міжкультурна та соціальна компетенції, а також грома-

дянська компетенція;  

−компетенція підприємливості;  

−культурна компетенція. 

До змісту поняття «модель фахівця» входять не лише вимоги до 

фахівця, а й стан досягнення рівня науки, техніки виробництва. «Модель 

фахівця» має враховувати перспективи й тенденції розвитку науково-

технічного прогресу, бути спрямованою на перспективу та випереджати роз-

виток професійної галузі діяльності майбутнього кваліфікованого робітника. 

Основою для оновлення змісту освіти мають стати освітньо-

кваліфікаційні характеристики (ОКХ). ОКХ випускника ПТНЗ є державним 

нормативним документом, у якому узагальнюється зміст освіти, тобто 

відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце 

фахівця в структурі господарства держави і формулюються вимоги до його 

компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей [4, с. 4]. 
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Цей стандарт є складовою галузевої компоненти державних стандартів про-

фесійно-технічної освіти (ДСПТО), в якій узагальнюються вимоги з боку 

держави до змісту освіти й навчання. ОКХ відображає соціальне замовлення 

на підготовку кваліфікованого тробітника з урахуванням аналізу професійної 

діяльності й вимог до змісту освіти й навчання з боку держави та окремих 

замовників. У ній визначають галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-

виробничої діяльності ПТНЗ з певних професій та освітньо-кваліфікаційного 

рівня і державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула пев-

ний освітній рівень відповідного фахового спрямування [8, с. 147]. 

Таким чином, майбутній кваліфікований робітник з ремонту та обслугову-

вання лічильно-обчислювальних машин повинен володіти певними якостями, 

зокрема для оволодіння необхідними навичками в процесі виконання робіт згідно 

з освітньо-кваліфікаційною характеристикою електромеханіка з ремонту та об-

слуговування лічильно-обчислювальних машин, таких, наприклад, як поточний 

ремонт та обслуговування лічильно-обчислювальних машин, складання і монтаж 

простих електросхем, виконання функцій оператора персонального комп'ютера, 

загальне збирання та профілактичне обслуговування лічильно-обчислювальних 

машин; потрібно формувати відповідні базові професійні компетенції.  

Процес засвоєння знань, що є професійно значимими для фахівців з ремон-

ту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин, є досить складним через 

значне інформаційне навантаження і, водночас, позбавлений емоційності у сприй-

нятті навчального матеріалу. Важливою умовою формування базових професійних 

компетенцій учнями професійно-технічних навчальних закладів є розуміння спе-

цифіки предметів професійно-теоретичного циклу викладачами-гуманітаріями 

та оновлення підходів до викладання предметів професійного спрямуваня. Таким 

чином, якість формування в майбутніх фахівців з ремонту та обслуговування лі-

чильно-обчислювальних машин професійних компетенцій тісно пов'язана із 

здатністю сприймати навчальний матеріал і водночас оволодівати культурними 

надбаннями людства. 

Врахувавши вищезгадане, нами запропоновано модель формування у 

майбутніх випускників ПТНЗ з професії «Елетромеханік з ремонту та обслу-

говування лічильно-обчислювальних машин» базових професійних компете-

нцій у процесі фахової підготовки (рис. 2). 
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Набуте в процесі навчання та 

виховання в ПТНЗ
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Експлуатація персонального 

комп’ютера

Електрорадіовимірювання 

Читання креслень

Електротехніка

Матеріалознавство

Основи радіоелетроніки

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ ТА 

ПСИХОЛОГІЧНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техніка пошуку роботи

Ділова етика і культура спілкування

Позаурочна робота

Виховна робота

САМОСТІЙНА 

РЕПРОДУКЦІЯ ЗНАНЬ

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 

ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 

ОСОБИСТОСТІ

ОСОБИСТІСТЬ КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА

ЗДАТНІСТЬ АДАПТУВАТИ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ ДО 

УМОВ ТА ВИМОГ КОНКРЕТНОГО ВИРОБНИЦТВА

БАЗОВІ ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

 
 

Рисунок  2 – Модель формування у майбутніх випускників ПТНЗ з 

професії «Елетромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-

обчислювальних машин» базових професійних компетенцій у процесі фахо-

вої підготовки 

Розглянемо складові запропонованої нами моделі: 

Блок теоретичних знань формується при вивчені предметів загально-

професійного та професійно-теоретичного циклу, таких як «Основи правових 

знань», «Основи галузевої економіки та підприємництва», «Інформаційні те-

хнології», «Охорона праці» тощо. 
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Практичні вміння та навички учень ПТНЗ отримує при вивченні пре-

дметів професійно-теоретичного циклу, таких як «Спеціальна технологія ре-

монту», «Експлуатація персонального комп‘ютера», «Електрорадіови-

мірювання», «Читання креслень», «Електротехніка», «Матеріалознавство», 

«Основи радіоелектроніки» та виробничого навчання і практики, причому 

акцент робиться саме на виробничому навчанні та практичній діяльності уч-

ня на підприємстві, тобто під час виробничої практики. 

Особисті якості та психологічні характеристики майбутнього кваліфі-

кованого робітника розвиваються під час вивчення таких предметів, як «Тех-

ніка пошуку роботи», «Ділова етика та культура спілкування», при позауроч-

ній роботі, на виховних годинах тощо. 

Учні ПТНЗ повинні навчитись самостійно відтворювати здобуті знан-

ня, вміти самостійно вдосконалювати свої професійні вміння та навички, 

вдосконалювати свою особистість. Все це в комплексі дає змогу сформувати 

особу кваліфікованого робітника, який буде здатним адаптувати свої знання 

та вміння до умов та вимог конкретного виробництва чи сфер діяльності. 

Тобто таким чином стає можливим якісне формування базових професійних 

компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників з ремонту та обслугову-

вання лічильно-обчислювальних машин у процесі фахової підготовки. 

Викладачі ПТНЗ мають створити умови для формування особистості 

майбутнього кваліфікованого робітника з ремонту та обслуговування лічиль-

но-обчислювальних машин, котрий буде мати якості, про які говорилося ви-

ще. Це завдання не стільки змісту освіти, скільки використовуваних те-

хнологій навчання, пріоритети яких визначаються з урахуванням пос-

тавлених цілей освіти, а також інтересів розвитку особистості  майбут-

нього фахівця. 

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що нині йде активний 

пошук нової моделі освіти. Традиційна система освіти була розрахована на 

набуття аналітичних і інтелектуальних знань, вмінь і навичок їхнього вико-

ристання. Виникає необхідність зміни стратегічних, глобальних цілей освіти, 

перестановки акценту зі знань фахівця на його людські, особистісні якості, 

що постають водночас і як ціль, і як засіб його підготовки до майбутньої 

професійної діяльності. Нова освітня парадигма за пріоритет професійної 

освіти розглядає орієнтацію на інтереси особи, на становлення її 

ерудиції, розвитку самостійності у здобутті знань тобто на 

компетентнісний підхід до освіти. Це досить яскраво ілюструє той 

факт, що Міністерство освіти та науки України розпочало розробку но-

вих стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій саме 

на основі компетентнісного підходу.  
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МАШИН У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ 

 

 У статті розглядається питання створення моделі формування базо-

вих професійних компетенцій майбутнього кваліфікованого робітника. За-

пропоновано модель формування фахової компетентності в учнів професій-
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СЧЕТНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ  

 

В статье рассматривается вопрос создания модели формирования ба-

зовых профессиональных компетенций будущего квалифицированного рабо-

чего. Предложена модель формирования профессиональной компетентности 

у учеников профессионально-технических учебных заведений. 
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The question of creation of model of forming of base professional jurisdic-
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СПІВПРАЦЯ ХАРКОВА І ЧЕРКАС У РОЗВИТКУ ДИЗАЙН-ОСВІТИ 

  

Постановка проблеми. Для історичної пам'яті вищого навчального за-

кладу важливо зберегти будь-які відомості про його виникнення і розвиток, 

про людей, що зробили вагомий внесок в його становлення. Час швидко 

спливає, приходять нові покоління викладачів і студентів, а архівні дані, 

частіш за все канцелярські папери, що зберігаються в архівах, не можуть 

повною мірою відобразити подробиці виникнення та функціонування нового 

напрямку чи спеціальності, вплив на ці події окремих особистостей. Виникає 

необхідність збереження в пам'яті сучасників епізодів, пов'язаних, зокрема, з 

розвитком дизайнерської освіти в Україні і людей, причетних до неї.  

Аналіз останніх публікацій, присвячених становленню дизайнерської 

освіти в Черкасах часів становлення незалежності України, фактично зовсім 

мало, що змушує автора спиратися на власні спогади про ці події й на 
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документальні матеріали, які є в його розпорядженні. Розрізнені відомості 

про становлення дизайнерської освіти в Черкаському вищому навчальному 

закладі сконцентровані, головним чином в канцеляріях навчальних закладів 

Черкас і Харкова, тому автор вважає доречним увести їх у науковий обіг.  

Зв'язок з актуальними науковими і практичними завданнями 

полягає у виконанні плану науково-дослідної роботи Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв, готується до публікації на науковій конференції 

і сприяє вдосконаленню навчального процесу майбутніх художників і 

дизайнерів харківського та черкаського вищих навчальних закладів. 

Мета статті – нагадати науковій і освітянської громадськості України 

про історію створення спеціальності «Дизайн» в Черкаському державному 

технологічному університеті; проаналізувати навчальні, науково-методичні і 

творчі зв‘язки фахівців Харківської державної академії дизайну і мистецтв з 

черкаськими колегами, сформулювати деякі висновки щодо дизайнерської 

освіти України на сучасному етапі. 

Виклад основного матеріалу. Наприкінці 90-х років минулого 

століття в Україні відбувся освітянсько-дизайнерський бум, коли виникли 

нові навчальні заклади, а низка вузів відкривала кафедри і факультети з 

підготовки дизайнерів. Певною мірою спровокувала цей бум Постанова 

Кабінету Міністрів України [2], яка мала значущу назву: «Про першочергові 

заходи щодо розвитку національної системи дизайну та ергономіки і впро-

вадження їх досягнень у промисловому комплексі, об‘єктах житлової, 

виробничої і соціально-культурної сфер». 

Посилаючись на Постанову, керівництво деяких навчальних закладів 

України розпочало активні дії щодо відкриття спеціальності «Дизайн». При 

цьому вони не бентежилися, що дизайн відносився до напряму «Мистецтво», 

і для якісної підготовки подібного роду фахівців потрібне специфічне 

матеріально-технічне забезпечення, специфічні професорсько-викладацькі 

кадри, специфічне навчально-методичне забезпечення, не кажучи вже про 

культурно-мистецьке середовище з певними традиціями і досвідом. 

Постанова мала метою покращити рівень дизайнерської справи в 

Україні, в тому числі в дизайнерській освіті, а привела до неконтрольованого 

зросту мережі навчальних закладів і факультетів з підготовки дизайнерів. 

Сьогодні кількість навчальних закладів і факультетів, що здійснюють їх 

підготовку, наближається до сотні, але стверджувати, що усі вони 

відповідають своєму призначенню та якісним показникам, проблематично.  

Користуючись надзвичайною популярністю на той час спеціальності 

«Дизайн» задля покращення показників прийому, ректори багатьох класич-

них, технічних, педагогічних вищих навчальних закладів терміново оголоси-
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ли прийом студентів на достатньо невідому для їх навчальних закладів 

спеціальність.  

Автор, в силу посадових обов‘язків, має інформацію про відкриття ди-

зайнерських спеціалізацій в різних навчальних закладах України.  

Дніпропетровськ, Запоріжжя, Сімферополь, Ялта, Херсон, Луганськ, 

Донецьк, Київ, Одеса, Черкаси, Львів, Кіровоград – це неповний перелік міст, 

де в ті роки на «порожньому» місці виникли навчальні заклади або факульте-

ти (різних форм власності), які розпочали підготовку дизайнерських кадрів. 

При цьому в кожному місті, в кожному навчальному закладі шляхи відкриття 

нової на той час спеціальності відбувалися по-різному. В педагогічних, на-

приклад, закладах відбулось перепрофілювання викладачів образотворчого 

мистецтва на підготовку «дизайнерів», в технологічних – замість технологів 

стали випускати «дизайнерів», в архітектурних – розпочали підготовку 

«дизайнерів середовища» і «ландшафтних дизайнерів», навіть кафедра 

лінгвістики (!?) Дніпропетровського національного університету приєдналася 

до підготовки «дизайнерів».  

Навіть не варто згадувати про відкриття низки факультетів, «коледжів» 

перукарського мистецтва і візажу, «академій» краси тощо, які розпочали ма-

сову підготовку «дизайнерів» – перукарів і візажістів, а на черзі – і 

дизайнерів нігтів. Але є і позитивні приклади, коли відкриття нової 

спеціальності відбувалося поступово, грамотно і відповідально. Стаття є 

спробою проаналізувати хід подій щодо створення й розвитку спеціальності 

«Дизайн» в Черкаському державному технологічному університеті. 

1997 року в Харківський художньо-промисловий інститут (нині 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв завітав завідувач кафедри 

інженерної графіки тоді ще Черкаського інженерно-технологічного інституту 

(ЧІТІ) Титарчук Анатолій Олександрович з проханням надати методичну до-

помогу і сприяти у відкритті на механіко-технологічному факультеті 

спеціальності «Дизайн». Аргументація його була переконливою: Черкаси –

потужне індустріальне місто з розвинутою технологічною базою шовково-

ткацького виробництва, крупний культурно-мистецький центр з певними 

традиціями, а відсутність дизайнерської освіти шкодить подальшому розвит-

ку регіону. Окрім того, А.О. Титарчук підкреслив, що в Черкасах вистачає 

науково-педагогічних та творчих кадрів, у тому числі і випускників 

Харківського художньо-промислового інституту, спроможних викладати 

фахові дисципліни на новоутвореній спеціальності на базі ЧІТІ. Він зазначив, 

що ректорат інституту і деканат механіко-технологічного факультету дуже 

зацікавлені у відкритті нової спеціальності і звертаються до керівництва 

Харківського художньо-промислового інституту по допомогу і сприяння. 
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Харківський художньо-промисловий інститут на той час уявляв собою 

єдиний в Україні вищий навчальний заклад, який, розпочинаючи з 1962 року, 

здійснював підготовку дизайнерських кадрів і був визнаний Міністерством 

освіти і науки України провідним навчальним закладом з дизайнерської 

освіти в державі. Тому й не дивно, що саме до керівництва Харківського ху-

дожньо-промислового інституту зверталися деякі навчальні заклади, що пла-

нували відкриття дизайнерської спеціальності, у тому числі і черкаський.  

Приїзд представника Черкаського інженерно-технологічного інституту 

став першим кроком у створенні нової спеціальності, але до практичних 

кроків того року справа не дійшла, тому що на той час Міністерство освіти і 

науки України відмовило навчальному закладу в наданні ліцензії на 

підготовку дизайнерів. Але завдяки ентузіазму і наполегливості проректора з 

навчальної роботи ЧІТІ П.А.Донченка, декана факультету О.М.Пилипенка та 

їх колег, було вирішено все ж таки розпочати підготовку фахівців нової 

спеціальності, незважаючи на відсутність ліцензії.  

Формою співпраці з підготовки дизайнерів у ЧІТІ став новоутворений 

спільний з Харківським художньо-промисловим інститутом факультет. Рег-

ламентувалась його діяльність «Угодою про створення спільного загально-

технічного факультету» від 17-23 червня 1999 року, а в новій редакції – 

«Угодою № 4 від 23.06.1999 р.» – затвердженій ректорами: від Харківського 

художньо-промислового інституту – В.Я.Даниленком, від Черкаського 

інженерно технологічного інституту – Ю.Г.Легою,  

Угодою було передбачено, що інститути створюють спільний загально 

технічний факультет на правах філії Харківського художньо-промислового 

інституту для підготовки студентів-дизайнерів контрактної форми навчання 

за навчальними планами ХХПІ на площах Черкаського інженерно-

технологічного інституту. Передбачалося, що навчання на базі ЧІТІ прово-

диться протягом І-ІV семестрів, а потім студенти повинні були навчатися на 

стаціонарі ХХПІ. 

Влітку 1999 року в Черкаському інженерно-технологічному інституті 

відбувся перший набір студентів-дизайнерів, на вступні іспити до якого були 

запрошені декан факультету «Дизайн» ХХПІ В.І.Єльков і автор цієї статті. 

Предметну комісію від ЧІТІ склали доценти А.О.Титарчук, Ю.Б.Борисов, 

В.А.Афонін. 

Труднощі перших іспитів зі спеціальних дисциплін (рисунок, живопис, 

композиція) полягали в тому, що контингент вступників не мав відповідної 

художньої підготовки, до чого звикли викладачі ХХПІ. Тому й вступні іспити 

відбувалися за спрощеною схемою: нескладні натюрморти, елементарні зав-

дання з композиції і таке інше.  
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Взагалі тут існує проблема. Комусь здається, що для дизайнерів не-

обов‘язкова фундаментальна художня підготовка, багато хто наполягає, аби 

не порушувались «права людини», допускати до вступних іспитів усіх ба-

жаючих, тим більш, за контрактом, мовляв, викладачі потім навчать, а сту-

денти самі «доженуть». Але недостатня попередня підготовка абітурієнта 

призводить у подальшому до проблем в навчанні майбутніх дизайнерів: 

виникає великий розрив між вимогами викладачів та можливостями студен-

та, а в кінцевому результаті суттєво знижується якість фахової підготовки в 

цілому.  

Прихильникам «прав людини» можна навести й такий аргумент: фор-

мально будь-яка людина може взяти участь у спортивних змаганнях, але як-

що вона не подолає відповідний спортивний норматив, ніхто й розмовляти не 

буде про її участь в змаганнях. Так і в художньо-дизайнерської освіті: якщо 

абітурієнт не має відповідної попередньої підготовки, не має хисту та 

здібностей, він не спроможний опанувати вельми специфічним фахом, яким є 

дизайнерська діяльність.  

Але, як би там не було, а історична подія в житті Черкаського 

інженерно-технологічного інституту відбулася – 26 перших студентів-

дизайнерів було зараховано до навчального закладу, і хоча формально вони 

вважалися студентами Харківського художньо-промислового інституту, 

перші свої кроки в опануванні професією вони одержували в стінах черкась-

кого навчального закладу. Наказ про зарахування студентів підписав щойно 

вступивши на посаду ректора ХХПІ Віктор Якович Даниленко. 

Не можна не згадати самовіддану працю перших керівників і 

викладачів дизайнерської спеціальності в ЧІТІ – фактично з «нуля», не маю-

чи певного досвіду, відповідного навчально-методичного забезпечення, кад-

рового складу, матеріальної бази і таке інше – вони героїчно долали природні 

труднощі, «розкрутили» навчальний процес і підготували своїх перших 

вихованців для навчання в ХХПІ. 

Звертаючись пам‘яттю до тих часів, в першу чергу варто відзначити 

принципову позицію на той час нового ректора Черкаського інженерно-

технологічного інституту Юрія Григоровича Леги – курс на всіляку допомогу 

нової спеціальності, моральну й матеріальну підтримку новоутвореному 

структурному підрозділу.  

Перший завідувач кафедри дизайну Титарчук А.О. зібрав навколо себе 

однодумців, які розпочали перші кроки у втіленні навчального процесу нової 

спеціальності.  

Кандидат мистецтвознавства, випускник Львівського інституту декора-

тивно-прикладного мистецтва Ю.Б.Борисов обладнав виділену для 

дизайнерів навчальну майстерню власними гіпсовими зліпками, натюрмор-
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тами, викладачі В.А.Афонін, С.А.Шилімов проводили перші заняття у влас-

них творчих майстернях, багато часу віддавали первинному етапу організації 

навчального процесу, створенню наочних посібників тощо. Той же пан 

А.О.Титарчук робив усе, щоб нова спеціалізація була забезпечена 

необхідною навчально-методичною документацією, обладнана сучасним 

комп‘ютерним устаткуванням; тоді ще викладачка Яковець І.О. готувала 

необхідні дидактичні матеріали і провадила перші заняття з методики дизай-

ну та ергономіки, молода випускниця ХХПІ Н.В.Сергєєва очолила промди-

зайнерську гілку кафедри. Тобто, перша плеяда черкаських викладачів ди-

зайнерського напряму робила все можливе для повноцінного та якісного нав-

чання студентів.  

А нам, харків‘янам, дуже приємно було побачити на першій виставці 

дипломних і курсових робіт, яка була проведена в рамках Всеукраїнського 

форуму «Дизайн-освіта-2001» в Харкові, щойно створені курсові роботи та 

навчальні вправи (дипломних робіт ще не було!) черкаських студентів-

дизайнерів, які презентували на виставці Ю.Б.Борисов, В.А.Афонін, 

Н.В.Сергєєва, С.А.Шилімов.  

За хронологією період з 1997 по 2001 роки можна означити як перший, 

тобто підготовчий та начальний етап створення й існування спеціальності. 

Він характерний діями «переговорного» та організаційного процесу. Перші 

навчальні заняття відбувались з певною «відірваністю» навчальної бази в 

Черкасах з «головним офісом» у Харкові, що, безумовно, створювало 

неабиякі складнощі у навчальному процесі. Але попри все, студенти, які 

закінчили 2-й курс в черкаському навчальному закладі, вже восени 2001 року 

стали навчатися на 3-му курсі у Харкові і продемонстрували достатній рівень 

фахової підготовки.  

Незважаючи на те, що студенти з Черкас навчалися за навчальним пла-

ном і програмами ХХПІ, певні труднощі з адаптацією безпосередньо в 

харківському закладі все ж існували, тому що черкаські студенти 

психологічно були налаштовані здобувати повну освіту у себе на 

батьківщині. Тому цілком природно, що керівництво черкаського навчально-

го закладу, а він 2001 року змінив статус і став Черкаським державним 

технологічним університетом (ЧДТУ), робило наполегливі кроки щодо отри-

мання ліцензії на право підготовки дизайнерів…  

15 вересня 2002 року ректорат вже Харківської державної академії ди-

зайну і мистецтв (зміна статусу відбулася в серпні 2001 року) одержав лист 

такого змісту: «У зв‘язку з ліцензуванням Черкаським державним 

технологічним університетом спеціальності «Дизайн», прошу припинити дію 

Угоди № 4 «Про створення спільного загально технічного факультету» від 

23.06.1999 р. з 1 вересня 2002 року. Ректор ЧДТУ – Ю.Г.Лега.»  
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З цього листа розпочався новий етап у формуванні дизайнерської 

спеціальності в Черкасах. Кафедру дизайну тоді очолив Заслужений худож-

ник України Юрій Петрович Іщенко, і відповідальність за якість підготовки 

фахівців вже повністю лягла на плечі черкаського навчального закладу. Але 

варто підкреслити, що двосторонні дружні і партнерські зв‘язки між двома 

навчальними закладами не припинилися, і це, безумовно, мало позитивні 

наслідки.  

Черкаські викладачі уважно ставилися до методичних порад харків‘ян, 

брали активну участь в наукових та науково-методичних конференціях, які 

проходили на базі Харківської державної академії дизайну і мистецтв, 

постійно експонували свої наробітки на виставках-конкурсах дипломних і 

курсових робіт у рамках форумів «Дизайн-освіта».  

Цей, відносно короткий період існування спеціальності, умовно можна 

назвати другим, коли вже остаточно сформувалась структура кафедри, ви-

значилося кадрове ядро викладацького складу: Ю.Г.Іщенко – викладав 

академічний живопис і рисунок, В.А.Афонін – очолив напрям графічного ди-

зайну, С.А.Шилімов – інтер‘єру і обладнання, Н.В.Сергєєва – промислового 

дизайну, О.М.Лагода – художнього моделювання одягу, Л.Г.Шилімова-

Ганзенко – скульптуру і рисунок, І.О.Яковець – методику дизайну, 

ергономіку тощо. Звичайно, що не усі викладачі тут перелічені, але кістяк 

спеціальності, все ж таки, склали саме ці особи.  

Для кафедри період цей був непростий, особливо з точки зору якісного 

рівня професорсько-викладацького складу: об‘єктивно не вистачало 

викладачів вищого рівня кваліфікації – професорів та доцентів, молодій 

кафедрі треба було підвищувати якісний склад викладачів, існувала також 

нагальна проблема покращення нормативної бази та стану навчально-

методичного забезпечення навчального процесу.  

Новий етап в становленні й розвитку спеціальності «Дизайн» в Черка-

сах, відбувся 2003 року, коли кафедру очолила Наталія Григорівна Романен-

ко – доктор технічних наук, професор. По-перше, вона відразу підвисила 

рейтинг кадрового складу кафедри у відповідності до ліцензійних вимог 

спеціальності – кафедру очолила доктор наук, професор, а по-друге, з її при-

ходом розпочалася цілеспрямована планомірна навчально-методична та кад-

рова робота, яка суттєво змінила обличчя кафедри.  

Завдяки наполегливості Н.Г.Романенко і за підтримки ректора 

університету Ю.Г.Леги, кафедра отримала нову окремо розташовану будівлю 

– навчальні аудиторії та майстерні «вибралися» з напівпідвальних 

приміщень, де провадилися перші заняття дизайнерів. Студенти стали навча-

тися у добре обладнаних «власних» аудиторіях і майстернях, а викладачам 

були створені пристойні умови праці.  
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На сьогодні кафедра має три спеціалізовані майстерні – швейну, 

офортну і гіпсомодельну; оснащена сучасним комп‘ютерним обладнанням, 

що, безумовно, можна розцінювати, як велику подію у якості підготовки ди-

зайнерських кадрів черкаського регіону.  

А, головне, що було зроблено новою завідувачкою кафедри – це напо-

леглива робота з підвищення якості професорсько-викладацького складу ка-

федри. Молодим талановитим викладачам кафедри було поставлено задачу у 

найкоротші терміни підготувати й захистити кандидатські дисертації, і що 

варто відзначити, за фахом.  

Перша кандидатська дисертація в Україні (!) за новою науковою 

спеціальністю 17.00.07. «Дизайн» була захищена у спеціалізованій раді 

Харківської державної академії дизайну і мистецтв Яковець Інною 

Олександрівною (науковий керівник – Н.Г.Романенко) 2007 року. Тоді ж за-

хистила кандидатську дисертацію і випускниця Львівської Національної 

академії мистецтв – Лагода Оксана Миколаївна. А незабаром, 2008 року 

дисертацію захистила і випускниця харківської школи Сергєєва Наталія 

Вікторівна. Того ж року відомий український дизайнер-графік Афонін Віктор 

Андрійович одержав почесне звання Заслуженого художника України, і, 

відповідно, вчене звання доцента. Вражаючі результати за відносно короткий 

термін!  

Варто відзначити, що суттєво підвисився і рівень підготовки 

випускників. Згадаємо, що розпочиналося все з так званої філії Харківського 

художньо-промислового інституту, а завершилося, з приходом 

Н.Г.Романенко, випускниками освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста – 

магістра безпосередньо Черкаського державного технологічного 

університету.  

Але ж на той час певні складності організаційного плану з‘явилися у 

кафедри також і у зв‘язку з реформуванням вищої освіти в Україні. Мається 

на увазі приєднання України до Болонського процесу, а також Наказ 

Міністра освіти і науки України про кредитно-модульну систему організації 

навчального процесу. Як вже спостерігалося неодноразово, особливості 

мистецької освіти в наказах Міністерства не враховуються, і якщо загально-

технічні факультети університету брали участь в експерименті з впровад-

ження кредитно-модульної системи, то жодний навчальний заклад 

мистецької галузі, до якої належить «Дизайн», в ньому не були задіяні. Зви-

чайно, що впроваджувати у життя ці положення кафедрі дизайну було дуже 

важко. Але, попри все, навчальний процес в черкаському навчальному 

закладі відбувається стабільно і у відповідності до вимог кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу.  
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Колись, на початку 2000-них років, відомий український дизайнер 

О.В.Бойчук у своїй статті «О бедном дизайне замолвите слово…», з триво-

гою прогнозував, що новоутворені навчальні заклади дизайнерського напря-

му не будуть в змозі вести підготовку дизайнерів промислового спрямування 

з-за його складності, але черкаський навчальний заклад, один з не багатьох в 

Україні, гідно відстоює лінію підготовки саме промислових дизайнерів. 

Свідоцтвом тому – заохочувальні дипломи і відзнаки, які одержують випуск-

ники черкаського навчального закладу з промислового дизайну на форумах 

«Дизайн-освіта» у Харкові.  

Позитивом, на думку автора є і те, що керівництво кафедри в особі 

Н.Г.Романенко, постійно запрошує представників Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв до участі у навчальному процесі, інших навчаль-

но-виховних та науково-методичних заходах. Провідні викладачі з Харкова 

неодноразово залучалися до консультаційної роботи, керівництва курсовими 

і дипломними роботами студентів ЧДТУ, брали участь у якості голів держав-

них кваліфікаційних та екзаменаційних комісій тощо.  

Конкретний і вагомий внесок в розбудову дизайнерської освіти у Черкасах 

зробили харківські фахівці, такі, як ректор професор В.Я.Даниленко, декани 

факультетів доценти В.І.Єльков і В.В.Бондаренко, професори О.В.Бойчук, 

В.І.Лесняк, доценти В.В.Гапієнко, І.В.Бондаренко, Н.Ф.Сбітнєва, О.В.Хоменко та 

інші.  

На сьогодні, а автор достатньо обізнаний про стан дизайнерської освіти в 

м. Черкаси, кафедра дизайну Черкаського державного технологічного 

університету є найбільш потужною і фаховою серед усіх дизайнерських навчаль-

них осередків міста. Про це свідчать результати захисту дипломних робіт, які 

влаштовуються в престижних культурно-мистецьких установах міста (в Черкась-

кому художньому музеї, наприклад) із запрошенням місцевих засобів масової 

інформації.  

Показово, що і експерти Державної акредитаційної комісії 

Міністерства освіти і науки України, і голови державних екзаменаційних 

комісій останніх років відзначають достатній рівень підготовки фахівців усіх 

освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалаврів, спеціалістів, магістрів Черкась-

кого державного технологічного університету.  

Досвідчений доктор наук Н.Г.Романенко разом з молодими черкаськи-

ми кандидатами наук бере активну участь у науковому житті дизайнерів-

освітян України, регулярно публікується у наукових виданнях, а зараз вже 

організує і власну Всеукраїнську науково-практичну конференцію…  

Черкаські колеги завжди з повагою сприймали методичні й професійні 

поради харків‘ян, але, після певного періоду становлення кафедри і 

спеціальності, вони вже виросли з віку молодших партнерів, тому що нагро-
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мадили власний досвід підготовки фахівців. Після реалізації повного циклу 

підготовки – від набору до випуску бакалаврів, спеціалістів, магістрів – 

прийшов час уточнення та удосконалення програмного матеріалу, методів і 

засобів навчання, використання власного нагромадженого досвіду, тобто, 

прийшов час виникнення високого і шляхетного поняття – «школа».  

Є тверда впевненість, що черкаський регіон незабаром заявить про се-

бе, як потужний дизайнерський центр з власним обличчям і власними 

оригінальними дизайнерськими розробками. Запорукою цього – молоді кад-

ри, яких випускає в світ кафедра дизайну Черкаського державного 

технологічного університету і той науково-педагогічний потенціал, який 

створився сьогодні зусиллями ентузіастів регіонального дизайну на цій 

славній кафедрі.  

Висновки. Наприкінці 90-х років минулого століття в Україні відбувся 

освітянсько-дизайнерський бум, коли виникли нові навчальні заклади, а низка 

вищих навчальних закладів відкрила у себе кафедри й факультети з підготовки 

дизайнерів.  

Були дуже показові у позитивному сенсі приклади, коли відкриття 

нової спеціальності відбувалося поступово, грамотно й відповідально, як це 

сталося в Черкаському державному технологічному університеті. 

Здійснилося це, в першу чергу, завдяки грамотним діям керівництва закладу, 

співробітництвом з досвідченими харківськими колегами. 

За хронологією період з 1997 по 2001 роки можна означити як перший, 

тобто підготовчий та начальний етап створення й існування спеціальності в 

Черкаському державному технологічному університеті. Він був характерний 

діями «переговорного» та організаційного процесу; підготовка фахівців 

відбувалася лише на І-ІІ курсах.  

Другий етап у формуванні дизайнерської спеціальності в Черкасах 

відбувся з 1 вересня 2002 року, коли університет одержав ліцензію на 

підготовку бакалаврів – спеціалістів, і відповідальність за якість підготовки 

фахівців вже повністю лягла на плечі черкаського навчального закладу.  

Третій етап в становленні й розвитку спеціальності «Дизайн» в Черка-

сах, відбувся з 2003 року, коли кафедру очолила Наталія Григорівна Рома-

ненко; з її приходом розпочалася цілеспрямована планомірна навчально-

методична та кадрова робота; етап характерний наполегливими діями з 

підвищення якості професорсько-викладацького складу кафедри; захищено 

низку дисертацій за фахом. 

Зараз для кафедри дизайну Черкаського державного технологічного 

університету прийшов час уточнення та удосконалення програмного 

матеріалу, методів і засобів навчання, аналізу власного нагромадженого 
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досвіду, тобто, прийшов час виникнення високого і шляхетного поняття – 

«школа».  

Молоді кадри, яких випускає в світ кафедра дизайну Черкаського держав-

ного технологічного університету і той науково-педагогічний потенціал, який 

створився сьогодні зусиллями ентузіастів регіонального дизайну на кафедрі, 

дозволяє з оптимізмом очікувати незабаром народження черкаської школи ди-

зайну.  

Завершуючи статтю, автор підкреслює, що той досвід відкриття нової 

спеціальності, який здійснили черкаські освітяни, стався завдяки виваженим 

та послідовним діям двох навчальних закладів – Харкова і Черкас; він 

демонструє переваги співробітництва споріднених шкіл задля розвитку 

регіональних дизайнерських осередків та мусить стати прикладом для інших.  

 

Список літератури: 1. Бойчук О.В. О бедном дизайне замолвите сло-

во… (Матеріали Всеукраїнської наук.-методичної конференції 24 – 28 берез-

ня 2003 р, Харків, 2003 р., стор. 110-116). 2. Постанова Кабінету Міністрів 

України № 37 від 20 січня 1997 р. «Про першочергові заходи щодо розвитку 

національної системи дизайну та ергономіки і впровадження їх досягнень у 

промисловому комплексі, об‘єктах житлової, виробничої і соціально-

культурної сфер». 

 

С.В. Рибін 

 

СПІВПРАЦЯ ХАРКОВА І ЧЕРКАС У РОЗВИТКУ ДИЗАЙН-ОСВІТИ 
В статті розглядаються і аналізуються історичні події, що пов‘язані із 

навчально-методичними та творчими зв‘язками між навчальними закладами 

Харкова (Харківською державною академією дизайну і мистецтв) і Черкас 

(Черкаським державним технологічним університетом).  

 

C.В. Рыбин 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО ХАРЬКОВА И ЧЕРКАСС В РАЗВИТИИ 

ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В статье рассматриваются и анализируются события, связанные с учеб-

но-методическими и творческими связями между учебными заведениями 

Харькова (Харьковской государственной академией дизайна и искусств) и 

Черкасс (Черкасским государственным технологическим университетом).  

S.V. Rybin 
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COOPERATION OF KHARKOV AND CHERKASS IN DEVELOPMENT 

OF DESIGN-EDUCATION 
 

The events related to creative, educational and methodical relations between 

higher educational institutions of Kharkiv (Kharkiv state academy of design and 

arts) and Cherkasy (Cherkasy state technological university) are investigated and 

analyzed in the article. 

 

Стаття надійшла до редакції 25.01.2010 
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О.В. Квасник, Ю.Ю Ільїна,  

м., Харків, Україна 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ЦІННОСТЕЙ ТА УЯВЛЕННЬ ПРО 

МАЙБУТНЄ  У СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 

Модернізація та швидка технократизація, інформатизація та стрімкий про-

цес розвитку на сьогодні суспільства примушує весь час вдосконалювати себе, 

свої знання, щоб залишатися затребуваним. Однак, все менше уваги приділяється 

ціннісним орієнтирам, зокрема на етапі їхнього безпосереднього формування – у 

шкільному віці. 

Проблема дослідження ціннісних орієнтацій в старших класах у 

суб‘єктів навчання лишається актуальною, тому що, по-перше, немає єдиного 

підходу до трактування поняття ціннісних орієнтацій; по-друге, кардинальні 

зміни в політичних, економічних, духовних сферах нашого суспільства спри-

чиняють радикальні зміни в ціннісних орієнтаціях і вчинках людей. Особли-

во яскраво це виражено у дітей старшого шкільного віку. На особливу увагу 

заслуговує сьогодні  вивчення змін, що відбуваються у свідомості сучасної 

молоді. Неминуча в умові руйнування сформованих устоїв переоцінка цінно-

стей, їхня криза найбільше проявляється у свідомості цієї соціальної групи.  

Актуальність вивчення ціннісних орієнтацій молоді обумовлена поя-

вою цілого ряду робіт, присвячених різним аспектам цієї проблеми. У соціа-

льно-психологічних і психолого-педагогічних дослідженнях вивчається 

структура й динаміка ціннісних орієнтацій особистості в юнацькому віці, 

роль ціннісних орієнтацій у механізмі соціальної регуляції поведінки, взає-

мозв'язки ціннісних орієнтацій з індивідуально-типовими й характерологіч-

ними особливостями особистості, із  професійною спрямованістю й так далі.  

Проблемою дослідження цінностей займалися Р.С.Нємов, Є. С. Волков, 
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С. О. Рубинштейном, Н. Ф. Добринін, А. И. Божович, А. Н. Леонтьєв, В. 

Н. Мясищев, В. А. Василенко, М. Рокич, В. А. Ядов тощо. 

На нашу думку, проблему структури цінностей у дітей старшого шкі-

льного віку було недостатньо розглянуто. Метою даного дослідження є ви-

явлення психологічних особливостей ціннісних орієнтацій старшокласників 

й їхній взаємозв'язок з уявленнями про майбутнє. 

Важливим елементом на шляху формування повноцінної особистості, 

гідного представника своєї держави є ціннісні орієнтації – це відображення у 

свідомості людини цінностей, визнаних їм у якості стратегічних життєвих ці-

лей і загальних світоглядних орієнтирів. [2, с. 23]. 

Поняття ціннісних орієнтацій було введене в післявоєнній соціальній 

психології як аналог філософського поняття цінностей, однак чітке концеп-

туальне розмежування між цими поняттями відсутнє. Розходження у погля-

дах були або щодо параметру «Загальне - індивідуальне», або щодо парамет-

ру «реально діюче-рефлекторно усвідомлююче». Це залежало від того, чи  

визнавалася  наявність індивідуально-психологічних форм існування ціннос-

тей, відмінних від їхньої присутності у свідомості. [2, с.  35]. 

Р.С.Немов під ціннісними орієнтаціями розуміє те, що людина особливо 

цінує в житті, чому вона надає особливий, позитивний життєвий зміст [10, 

с. 180].  

Е. С. Волков визначав ціннісні орієнтації як свідомий регулятор соціальної 

поведінки особистості. Він казав, що ціннісні орієнтації відіграють мотиваційну 

роль і визначають вибір діяльності [3, с. 322]. Ціннісні орієнтації формуються на 

основі вищих соціальних потреб, і їхня реалізація відбувається в загально-

соціальних, соціально-класових умовах діяльності. Вони є складовими елемен-

тами свідомості, частиною її структури. У зв'язку із цим цінності підпорядкову-

ються принципу єдності свідомості та діяльності, сформованому 

С. А. Рубінштейном [11, с. 130-160]. 

Поняття «цінність», його психологічному трактуванню, еквівалентно 

деякому комплексу психологічних явищ, які, хоча й термінологічно, позна-

чаються різними поняттями, але семантично однопорядкові: Н. Ф. Добринін 

називає їх «значимістю»; А. І. Божович «життєвою позицією»; 

А. Н. Леонтьєв «значенням» і «особистісним змістом»; В. Н. Мясищєв «пси-

хологічними стосунками». Життєві цінності в цей час складаються в основ-

ному стихійно, під впливом всіляких факторів. Роль ціннісного впливу на їх-

нє формування мінімальна. 

Існують різні точки зору на відповідність цілей виховання життєвим 

орієнтаціям(установкам). Наприклад, є думка, що бажаним є відповідність 

цілей виховання реально функціонуючої в суспільстві системі цінностей. Та-

ке виховання людини є правильним розв'язанням проблеми. Можливо, така 
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ситуація й улаштувала б, якби стихійно життєві цінності, що формуються, 

сприятливо впливали на гармонічний розвиток підлітків, і на суспільний про-

грес у цілому. Але, на жаль, такої картини поки не спостерігається. [14, 

с. 108-115]. 

Спрямованість особистості виражає одну з найважливіших її характе-

ристик, що визначає соціальну й моральну цінність особистості. Зміст спря-

мованості – це, насамперед домінуючі, соціально обумовлені стосунки осо-

бистості до навколишньої дійсності. Саме через спрямованість особистості її 

ціннісні орієнтації знаходять своє реальне вираження в активній діяльності 

людини, тобто повинні стати стійкими мотивами діяльності й перетворитися 

в переконання. 

У підлітковому віці в процесі спілкування з навколишніми, людина по-

стійно потрапляє в ситуації, що вимагають від нього прийняття того або ін-

шого рішення. Ухвалення рішення означає вибір з можливих варіантів. 

Виникає необхідність розглянути й оцінити можливі альтернативи –

головним чином у сфері визначення своїх ціннісних орієнтацій, своїх життєвих 

позицій. Однак цінності ще не встоялися й випробовуються практикою власної 

поведінки  учнів. 

Ціннісні орієнтації розглядаються в сучасній психології як стрижень 

свідомості, найважливіший елемент внутрішньої структури особистості, що 

концентрує життєвий досвід індивіда, представляє систему переживань, до-

зволяє відокремити суттєве від несуттєвого. Ціннісні орієнтації представляють 

світ відносин, значень, що фіксують і узагальнюють соціальний і індивідуальний 

досвід.  

На думку В. А. Василенко, категорія цінності розкриває один з істот-

них моментів універсальної взаємозалежності явищ, а саме момент значимо-

сті одного явища для буття іншого [5]. Носієм цінності може бути будь-яке 

явище, що перебуває у взаємодії із суб'єктом. Відповідно до позиції В. 

А. Василенко, специфіка полягає в тому, що цінність - це момент єдності су-

б'єкта й об'єкта. Фундаментальне значення для розгляду проблем аксіології 

має філософське обґрунтування розуміння цінностей О. Г. Дробницьким, що 

відзначав, що за цінностями ховається проблема особистості й суспільства. 

Вагомий внесок у вивчення феномена цінностей вніс М. Рокич, висно-

вки якого дозволяють детально представити специфіку цього явища [7]. По - 

перше, учений звертає увагу дослідників на той факт, що кількість базових 

цінностей людини обмежене й невелике, тому їхнє емпіричне вивчення є ціл-

ком доступним. По-друге, люди й соціальні групи в будь-якім суспільстві ро-

зділяють ті самі цінності, варіативність у залученні до яких розрізняється за 

ступенемі прихильності й за відтінками значимості. По-третє, цінності й цін-

нісні уявлення організовані й  упорядковані в ієрархічні системи. У вітчизня-
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ній соціології розроблена статусно-ієрархічна структура цінностей у вигляді 

ядерно-центричної моделі: цінності зовнішнього статусу, що утворять стабі-

льне ядро; цінності середнього статусу (структурний резерв); цінності нижче се-

реднього статусу (периферія); цінності нижчого статусу. Цінності ядра й нижчо-

го статусу малорухомі, а цінності, що займають проміжне положення, перебува-

ють у постійному русі [8;с. 144].  

Відповідно до прийнятого в психології розумінням природи й особли-

востей функціонування ціннісних орієнтацій особистості, цінності, що стано-

влять їхню структуру й зміст, розділяються на дві основні групи з погляду 

цілей і задач, яким служить цінність. Першу групу становлять цінності – ме-

ти (термінальні), другу цінності – коштів (індустріальні). Найважливішими є 

термінальні цінності – це основні цілі людини, вони відображають довго-

строкову життєву перспективу, те, що вона цінує зараз і до чого прагне в 

майбутньому. Термінальні цінності як би визначають сенс життя людини, 

указують, що для нього особливо важливо. Уміння визначити свої цілі, тобто 

знайти самого себе й своє місце в житті, - дуже важливий показник зрілості в 

юнацькому віці.  

Необхідність визначення ціннісних орієнтацій та уявлень про майбутнє 

зумовила методику дослідження, яка була використана і призначалася для 

вивчення ціннісних орієнтацій старшокласників. Ураховувалися вікові особ-

ливості учнів, які обумовлюють, з однієї сторони функціонування механізму 

диференціації цінностей, з іншої – характер вибору тих або інших цінностей, 

як актуальних для школярів 10-11 класів. [9].  

Проведені попередні дослідження показали, що стандартна процедура 

примусового ранжирування А. Гоштаутаса, Н. А. Семенова й В. А. Ядова 

всіх духовних цінностей, коли в деяких учнів ще не склався психологічний 

механізм ціннісного вибору, істотно спотворює психологічну сторону особ-

ливостей формування ціннісних орієнтацій. Тому шкала була замінена більш 

звичною для учнів п'ятибальною. Методика дослідження включає перерахуван-

ня в довільному порядку основних цінностей життя, актуальних для сучасної 

людини і сфер життєдіяльності. Кожну з перелічених цінностей досліджуваний 

повинен був оцінити за п'ятибальною системою з погляду її значимості для нього 

як цілі життя. В інструкції вказувалося, що кожна цінність оцінюється окремо, 

відповідно до її значимості.   

Відповідно до того, як дослідники розуміють ціннісні орієнтації, були 

проведена обробка й інтерпретація отриманих даних. Насамперед визначався 

ступінь сформованості цінностей (уміння учнів провадити ціннісний вибір). 

Показником, що характеризує цей параметр ціннісних орієнтацій, служила 

варіативність оцінок, які учні використовують при визначенні тієї або іншої 

значимості цінності. У випадку, коли учні використають всі оцінки п'ятиба-
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льної шкали, можна говорити про певну сформованість у них механізму  ди-

ференціації. Використання випробуваними при ранжирування цінностей в 

основному двох оцінок з п'яти (в основному 4 і 5) свідчить про те, що вміння 

диференціювати цінності перебуває на початковій стадії формування. Якщо 

ж випробувані всі запропоновані цінності оцінюють тим самим балом, або 

взагалі не в змозі дати оцінки, то можна припустити, що диференціація в цих 

учнів ще не сформувалася. Так само ступінь сформованості цінностей визна-

чався за величиною рангу, отриманого тією або іншою цінністю. 

У всіх учнів виявлений різний ступінь сформованості структури цінно-

стей, за якими ми визначали типи ціннісних орієнтацій та уявлень про майбу-

тнє. Для визначення втримування типів ціннісних орієнтацій звичайно прибі-

гають до факторного або таксономічного аналізу.  

Отримані дані, насамперед, дозволяють представити ієрархічну систе-

му основних життєвих цінностей, характерних для всієї сукупності учнів, 

намалювати, так сказати «ціннісно-орієнтаційний портрет школяра-

старшокласника». Із цінностей вибірки максимальну оцінку займає цінність 

«досягнення». Крім неї «соціальні контакти»,а по життєвих сферах «сімейне 

життя».  

Середину ієрархічної системи займає більша група цінностей, які в очах 

старшокласників мають стійке значення для особистості, але представляються їм 

другорядними в порівнянні з головними цілями життя. Сюди входять: «власний 

престиж», «розвиток себе», «духовне задоволення», «креативність», «матеріаль-

не становище». 

Це вказує, що для середньо вибіркової характеристики старшокласни-

ків інші зазначені цінності не входить до числа основних цілей життя люди-

ни.  

Якщо на основі отриманих даних спробувати дати ціннісно-

орієнтаційний портрет досліджуваної сукупності старшокласників, то він бу-

де виглядати приблизно так: «Головне в житті – це знайти роботу (цікаву) і 

гарних, вірних друзів. Дуже важливо для людини мати родину, засновану на 

взаємній любові. Звичайно ж, потрібно бути впевненим у собі, поменше сум-

ніватися, проявляти самостійність. Дуже важливо так само бути інтелектуа-

льно розвиненим, підвищувати свою освіту, розширювати кругозір, вести ак-

тивний спосіб життя. Але все це можливо тільки при наявності гарної роботи 

й особистого щастя. Бажано так само мати можливості для творчості, здат-

ність відчувати й переживати красу природи, мистецтва, але, на жаль, не всім це 

під силу». [13;с. 36-53]. 

Інтерпретуючи подібним чином сукупні ціннісні орієнтації і уявлень 

про майбутнє старшокласників, не можна забувати, що це умовний «порт-
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рет», до нього  потрапили середньостатистичні дані учнів однієї зі шкіл міста 

Харкова, а саме 27 дітей віком 16-17 років.  

Формування ціннісних орієнтацій - складний і тривалий процес, що 

припускає наукове знання психологічних механізмів, що лежать в основі цін-

нісних орієнтацій, і умов їхнього розвитку.[1]. 

Важливо визначитися в розумінні природи ціннісних орієнтацій (ЦО). 

Вивчення психологічних особливостей формування ЦО доцільно вести з по-

зиції системного підходу, що дозволяє розглядати дане психологічне утво-

рення як результат процесу взаємодії Людини зі Світом. З погляду втриму-

вання, ЦО – загальна спрямованість особистості на те, що для неї в життєдія-

льності вагоме й важливе. У реальній життєдіяльності це виражається в тому, 

що люди не тільки вибірково ставляться до навколишнього світу, але й з ра-

зовим ступенем активності реалізують поставлені цілі або готові це зробити.  

Чітко простежується факт орієнтації підлітків на моральні якості, у 

яких виражається ставлення до людини взагалі й до товариша зокрема. Май-

же кожний підліток виділяє в однолітку якість доброго надійного товариша й 

хоче походити на нього в цьому плані. Поряд із цим підлітків приваблюють 

якості мужності, представлені комплексом морально-вольових рис. Якості, у 

яких проявляється ставлення до навчання, праці, суспільної роботи, найбільш 

значимі для молодших школярів, у підлітків спочатку втрачають свою цін-

ність, але потім знову зростає рівняння на ділові якості, що свідчить про зро-

стаюче усвідомлення важливості навчальної діяльності.  

Важливо відзначити, що протягом підліткового віку підвищується ува-

га до якостей, у яких виражається відношення особистості до себе. Так, з од-

нієї сторони старшокласник спрямований на свою особистість, стурбований 

тим, як йому повестися, щоб його особисті потреби й прагнення одержали 

найбільше задоволення, з іншого боку - саме в ранній юності навіть ті хлопці, 

які в підлітковому віці були досить егоїстичні[6, с. 84-107]. 

Потреба у відокремленні, що характерна юнацькому віку, знаходить 

своє конкретне вираження як у спілкуванні(у складі більш-менш широких 

суспільностях), так і в самоті. У самоті юнака програють ті численні ролі, які 

недоступні їм у реальному житті, представляють себе в тих образах, які їм 

найбільше імпонують. Це, зокрема, відбувається в мріях, звідси ясно, чому 

багато дослідників таке велике значення надають юнацькій мрії. «Юнацька 

мрія — найважливіший механізм формування ціннісних орієнтації особисто-

сті. Вона створює численні «проективні ситуації», у яких людина виробляє 

своє відношення до всіляких фактів і явищ. Лише на цій основі відбувається 

диференціація зовнішніх об'єктів, тобто виникає покликання до певного виду 

праці, любов до конкретної дівчини (а не до образа жіночності взагалі), скла-

дається певний стиль життя й поводження». Подібна схильність важлива для 
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розвитку особистості. Мрії дозволяють юнакові запобігти багатьом вчинкам, 

які привели б до небажаних наслідків для нього в суспільстві. Необхідно від-

значити, що потреба в самоті в жодному разі не є протиставлення соціально-

сті й колективізму. 

Молодь як соціальна група, виконує певну функцію в соціальному роз-

витку свого покоління. Всі норми й цінності черпаються молоддю з культур 

дорослого суспільства. У цілому суспільство однолітків навчає юнаків прак-

тиці моральних норм дорослих. Засвоєння ціннісних орієнтацій допомагає 

школяру досягти певної внутрішньої незалежності від дорослих, затвердити 

своє я. 

Аналіз результатів шкаліювання показує, що учні неоднаково ранжи-

рують пропоновані цінності. Це дає підставу говорити про те, що деякі учні 

мають диференційовану структуру цінностей. Для інших всі запропоновані 

цінності представляються однаковими за своїм значенням, і в них, отже, поки 

ще відсутня диференційована структура ціннісних орієнтацій. 

Відповідно до досліджень К. Олпорта й М. Рокича, необхідна умова 

формування умов ціннісних орієнтацій – саме вміння диференціювати 

об‘єкти. Однак при аналізі даних виявилося, що навіть в учнів, що вміють 

диференціювати цінності, ця здатність виражена в різному ступені: є учні зі 

слабкою диференціацією, коли більшість цінностей оцінюються 4-5 балами, і 

учні з високою диференціацією цінностей, які приймають весь спектр оцінок.  

Таким чином, за ступенем сформованості диференціації всі випробува-

ні  розділяються на три основні групи: учні, що мають у достатньої диферен-

ційовану структуру ціннісних  орієнтацій; учні, у яких диференційована 

структура ціннісних орієнтацій починає формуватися; учні, у яких диферен-

ційована структура ціннісних орієнтацій ще не склалася. 

Розглядаючи причини формування ціннісних формувань не можна не 

згадати про вікові та статеві особливості. У дівчат і юнаків установлені різні 

причини формування ціннісних орієнтацій. У дівчат, наприклад, на відміну 

від юнаків цінності «цікава робота» і «любов» домінуючі. Далі в них визна-

чена «щасливе сімейне життя», «здоров'я», «друзі». У юнаків же спостеріга-

ється переважна орієнтація на «гарних і вірних друзів», потім «здоров'я» і «акти-

вне життя».  

Дослідження мотиваційно-цінносної структури особистості проводи-

лося у групі з  27 чоловік,  з них – 16 дівчата і 11 юнаки. Всі випробувані ві-

ком 16-17 років, учні 11 класу однієї зі шкіл нашого міста.(«Морфологічний 

тест життєвих цінностей» В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина). 

Основним діагностичним конструктом МТЖЦ є термінальні цінності. 

Під терміном «цінність» ми розуміємо ставлення суб'єкта до явища, життєво-

го факту, об'єкту  і визнання його як важливого. 
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Перелік життєвих цінностей включає: 

1. Розвиток себе, тобто пізнання своїх індивідуальних особливостей, 

постійний розвиток своїх здібностей і інших особистісних характеристик. 

2. Духовне задоволення, тобто керівництво моральними принципами, 

перевага духовних потреб над матеріальними. 

3. Креативність, тобто реалізація своїх творчих можливостей, праг-

нення змінювати навколишню дійсність. 

4. Активні соціальні контакти, тобто встановлення сприятливих відно-

син у різних сферах соціальної взаємодії, розширення своїх міжособистісних 

зв'язків, реалізація своєї соціальної ролі. 

5. Власний престиж, тобто завоювання свого визнання в суспільстві 

шляхом проходження певним соціальним вимогам. 

6. Високе матеріальне становище, тобто звертання до факторів матері-

ального благополуччя як головному сенсу існування. 

7. Досягнення, тобто постановка й вирішення певних життєвих завдань. 

8. Збереження власної індивідуальності, тобто перевага власних думок, пог-

лядів, переконань над загальноприйнятими, захист своєї неповторності й незалеж-

ності. 

Термінальні цінності реалізуються по-різному, у різних життєвих сферах. 

Під життєвою сферою розуміється соціальна сфера, де здійснюється діяльність 

людини.  

Життєві сфери бувають: 

1. Сфера професійного життя. 

2. Сфера освіти. 

3. Сфера сімейного життя. 

4. Сфера суспільної активності. 

5. Сфера захоплень. 

6. Сфера фізичної активності. 

Опитувальник спрямований на вивчення індивідуальної системи цінностей 

людини з метою кращого розуміння смислу його дії або вчинку. Самобутність 

людини виробляється щодо основних цінностей, визнаних у суспільстві. Але 

особистісні цінності можуть і не   відтворювати точну копію цінностей суспіль-

них. 

Інтерпритація за шкалою цінностей усереднені життєвих сфер ми про-

водили наступним чином. У процентному співвідношенні ми усіх піддослід-

них разподілили на дві категорії:  

1.категорія учнів з високими балами відповідей на питання однієї зі 

сфер та цінностей ( від 6 балів до 10, включно). 

2. категорія з меншим результатом (від 1 до 5 балів) 

Перша категорія  
Життєві Життєві сфери 
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цінності Професія Освіта Родина  Суспіл. захоплення Фізич.р 
Розвиток  себе 96% 89% 78% 78% 93% 59% 

Духовне задово-
лення 

11% 15% 11% 22% 15% 19% 

Креативність 19% 48% 26% 4% 22% 70% 
Соціальні кон-
такти 

4% 15% 11% 15% 15% 11% 

Власний пре-
стиж 

96% 93% 67% 74% 85% 78% 

Досягнення 100% 100% 93%  93%  100% 67% 
Матеріальне 
становище 

96%  93% 89%  100% 85% 89% 

Збереження 
індивідуальності 

 
100% 

 
70% 

 
89% 

 
96% 

 
96% 

 
89% 

 
Друга категорія 

Життєві 
цінності 

Життєві сфери 
Професія Освіта Родина  Суспіл. захоплення Фізич.р 

Розвиток себе 4% 11% 22% 22% 7% 41% 
Духовне задово-
лення 

11% 15% 11% 22% 15% 19% 

Креативність 19% 48% 26% 4% 22% 70% 
Соціальні кон-
такти 

4% 15% 11% 15% 15% 11% 

Власний пре-
стиж 

4% 7% 33% 26% 15% 22% 

Досягнення 0% 0% 7% 7% 0  % 33% 
Матеріальне 
становище 

 
4% 

 
7% 

 
11% 

 
0% 

 
15% 

 
11% 

Збереження 
індивідуальності 

 
0% 

 
30% 

 
11% 

 
4% 

 
4% 

 
11% 

            В якості висновку, для статичного підтвердження проведеного аналізу 

результатів, ми створили таблицю співвідношення  різноспрямованих груп  

цінностей: духовно-моральні цінності й егоїстично-престижні (прагматичні). 

 

     духовно-моральні 

цінності 

             егоїстично-

престижні   

Розвиток себе            

84% 

Власний прес-

тиж 

              

84% 

Духовне задов.            

86% 

Досягнення               

94% 

Креативність            

70% 

Матеріальне 

стан. 

              

93% 

Соц.контакти             

90% 

Збереження інд.               

92% 
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         Як бачимо, егоїстично-престижні цінності розвинені більше ніж духовно-

моральні, тобто розвиток духовно - морального кредо знаходиться на недостатньому 

рівні.  

В сфері освіти, соціального просування й матеріального благополуччя 

прагнення старшокласників найчастіше завищені. У багатьох молодих людей 

бажання більше одержувати не поєднується із психологічною готовністю до 

більш інтенсивної й кваліфікованої праці. Реалістично оцінюючи послідов-

ність своїх майбутніх життєвих досягнень, юнаки і дівчата надмірно оптиміс-

тичні у визначенні можливих термінів їхнього здійснення. У цьому проявля-

ється їхня недостатня готовність до реальних труднощів і проблем майбут-

нього самостійного життя. Головне протиріччя життєвої перспективи юнаків 

і дівчат - недостатня самостійність і готовність до самовіддачі заради майбу-

тньої реалізації своїх життєвих цілей. Цілі, які ставлять перед собою майбут-

ні випускники, залишаючись неперевіреними на відповідність їхнім реаль-

ним можливостям, нерідко виявляються помилковими.  

На перший план виходять матеріальні інтереси,як і в ціннісних орієнтаціях. 

Родина та духовний розвиток займають друге місце в уявленнях про майбутнє 

старшокласників. Освіта та соціальні контакти і суспільна діяльність, посідають 

останнє місце. 

На жаль, сучасне покоління не бажає розвивати себе морально, бути 

освіченим та духовно багатим. Молодь цікавлять лише матеріальні статки. 

Освіту бажають отримати одиниці. Таку освіту, яка принесе не тільки собі 

користь, але і користь усім оточуючим. Майбутня професія для підлітків – це 

тільки досягнення власного престижу. 

Таким чином, розглядаючи в цілому особливості формування ціннісних 

орієнтацій старшокласників за результатами досліджень, можна сказати, що 

цей необхідний і важливий елемент особистісної структури повністю сфор-

мований лише в однієї третини юнаків і дівчат. В учнів ціннісні орієнтації 

тільки починають формуватися, і поки ще немає підстав стверджувати, що 

вони перетворилися в стійку властивість особистості. Значна частина стар-

шокласників поки ще не усвідомила свою життєву позицію, не визначила 

свого особистого відношення до цінностей навколишнього світу. Їхні цінніс-

ні орієнтації, як необхідний елемент структури зрілої особистості до початку 

юнацького віку виявилися несформованими, що дозволяє охарактеризувати 

ступень їхньої особистої зрілості як не цілком відповідному віковому й соціаль-

ному критеріям розвитку. Наявність певної системи цінностей особистості предста-

вляється необхідною психологічною умовою для формування такого важливого 

особистісного утворення, як виникнення зрілих життєвих планів, особистісного й 

професійного самовизначення учнів. Але для того, щоб зрозуміти закономірності 

процесу особистісного самовизначення, недостатньо тільки виявити систему цінні-
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сних орієнтацій учнів, важливо зрозуміти, чи співвідносяться між собою те, що лю-

дина цінує, свідомо вважає найбільш важливим, і те, чого вона реально хоче, до чо-

го свідомо або несвідомо прагне.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЦЕННОСТЕЙ И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БУДУЩЕМ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Данная статья посвящена исследованию и  анализу подходов к поня-

тию «ценностные ориентации», изучению ценностных ориентаций молодежи 

и представлений об их будущем, обусловленных появлением целого ряда ра-

бот. Автор сделал вывод, что существует четкая и последовательная взаимо-

связь ценностных ориентаций с представлениями о будущем у старшекласс-

ников. В статье проанализированы понятия и статистические данные, яв-

ляющиеся основанием для развития дальнейших исследований в данной об-

ласти. 

 

О.В. Квасник, Ю. Ю. Ільїна 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ЦІННОСТЕЙ ТА УЯВЛЕННЬ 

ПРО МАЙБУТНЄ  У СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 

Дана стаття присвячена дослідженню і  аналізу підходів до поняття 

«ціннісні орієнтації», вивченню ціннісних орієнтацій молоді і уявлень про 

їхнє майбутнє. Автор зробив висновок, що існує чіткий і послідовний взаємо-

зв'язок ціннісних орієнтацій з уявленнями про майбутнє у старшокласників. 

У статті проаналізовані поняття і статистичні дані, що є підставою для розви-

тку подальших досліджень з даної проблеми. 

 

O. Kvasnyk, U.Iliyina 

 

RESEARCH OF STRUCTURE OF VALUES AND PICTURES OF 

FUTURE FOR SENIOR PUPILS 

 

The given article is devoted to research and analysis of approaches to notion 

the «valued orientations», to the study of the valued orientations of young people 

and pictures of their future, conditioned by appearance of a number of works. An 

author did a conclusion, that there is intercommunication of the valued orientations 

with the pictures of future at students of higher forms clear and successive. In the 

article the notions and statistical data being foundation for development of further 

researches in the given region are analyzed. 
 

            Стаття надійшла до редакції 28.05.2010 
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V РОЗДІЛ 

 

СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

 

УДК 378.14 

О.М. Гезей, 

м. Харків, Україна 

 

ОЦІНЮВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ ДИДАКТИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

В умовах оновлення національної освіти післядипломна педагогічна 

освіта розв‘язує завдання, пов‘язані з професійним розвитком педагогічних 

працівників. Стали нормою діагностика, прогнозування, проектування, інно-

ваційні педагогічні технології, особистісна зорієнтованість процесу. Це адек-

ватна реакція системи на виклик часу, що є одним із показників її саморозви-

тку і дієвості. 

 «Якість підготовки вчителя в Україні, – відзначає І.А. Зязюн, – знижу-

ється. Від цього потерпає сучасний учень. А відтак, гальмується поступ на-

шої держави: економічний, технічний, політичний, ідеологічний, культур-

ний». З‘ясовано, що близько третини вчителів мають низький рівень компе-

тентності, більше половини – середній, і лише 10 – 15% – високий. 

 Звичайно, в будь-якій соціальній системі виникають різноманітного 

плану й актуальності проблеми. Однією з них, на наш погляд, є проблема 

оцінки сформованості дидактичної компетентності вчителя початкових кла-

сів як ключової складової прогнозування їхнього професійного розвитку. 

Однак на сьогоднішні до кінця невизначеними є поняття «педагогічна 

компетентність», «дидактична компетентність». З іншого боку, практично всі 

дослідження в педагогіці з питань оцінювання, діагностики, відстеження, ко-

нтролю, моніторингу присвячені навчально-виховному процесу в школі, зок-

рема навчальним досягненням учнів. Тому сучасний стан педагогічного кон-

тролю у вітчизняній системі освіти є контрастним поєднанням старого з но-

вим, суб‘єктивного з об‘єктивним, усного опитування зі спробами впрова-

дження контролюючих технологій. Однак у цій сфері, в цілому, розроблена 

теоретична база. Значним є внесок зарубіжних дослідників А.Г. Вульфа, К. 

Мацермана, З. Стоунса і, звичайно, К.Інгенкампа. Найсуттєвішим для педа-

гогічної діагностики, як вважає К. Інгенкамп, є те, що вона має бути теорети-

чним підґрунтям педагогічної діяльності. 
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Проблеми оцінки компетентності вчителя епізодично висвітлювалися у 

працях українських учених О.А. Козакова, Ю.І. Мальованого, А.М. Розенбе-

рга та ін. Найповніше і системно до проблеми педагогічного діагностування 

підійшов І.П. Підласий. «Можна стверджувати, що сучасна наука досягла то-

го мінімально необхідного рівня  розвитку теорії і технологій, який дає змогу 

порушувати питання про діагностування всіх значущих проектів у царині на-

вчально-виховного процесу»[5]. Учений переконаний у тому, що «діагности-

ка виступає першим (обов‘язковим) чинником раціонально організованої пе-

дагогічної та навчальної праці». Автор звертає увагу і на діагностику профе-

сійної компетентності вчителів як необхідної складової підвищення кваліфі-

кації, хоча ці питання на сьогодні не дістали належного обгрунтування. Хоча 

останнім часом спостерігається значна інтенсифікація досліджень із проблем, 

пов‘язаних з різними питаннями діагностики освіти. Дослідження доводять, 

що педагогічна діагностика є дуже складним елементом освітнього процесу, 

педагогічної діяльності викладача, оскільки вона покликана вирішувати ди-

дактичні, виховні та розвивальні завдання. 

Тому можна констатувати факт відсутності цілісного обгрунтування 

науково-методичних засад оцінювання дидактичної компетентності педагогі-

чних працівників у системі освіти, післядипломної освіти зокрема. 

 Існує потреба і в уточненні самої сутності процедури оцінювання дида-

ктичної компетентності педагогів.  

Від методологічної основи, вибору концептуальної позиції, способів 

організації, методик оцінювання, критеріїв оцінки сформованості дидактич-

ної компетентності педагогів багато в чому залежить успішність вирішення 

завдань, що стоять перед будь-якою ланкою освіти.  

Оцінювання або діагностика будується на вивченні результативності 

навчального процесу, шляхом застосування різноманітних педагогічних ви-

мірів. 

Виходячи з контексту викладеного вище, метою даної роботи є теоре-

тичне обгрунтування проблеми, визначення сутності оцінювання сформова-

ності дидактичної компетентності педагогічних працівників та з‘ясування 

ролі педагогічних вимірів для її здійснення.  

Розкриємо сутність контролю та оцінювання, спираючись на наукові 

роботи, що були оприлюднені в останній чверті ХХ століття. 

Г.І. Щукіна розкриває поняття контролю як функції керівництва та 

управління. При здійсненні контролю відбувається постійне порівняння 

заданої програми діяльності з її практичним виконанням. Також може 

здійснюватися корекція на підставі отриманої інформації. Контроль 

передбачає фіксацію та оформлення отриманих даних [8]. 
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Г.В. Єльникова вважає, що контроль включає перевірку, оцінювання, 

фіксування результатів навчання, корегування відхилень. 

Н.М. Островерхова, Н.І. Даниленко визначають контроль та оцінюван-

ня як функцію управління, що здійснюється за всіма напрямами управлінсь-

кої діяльності. Основне призначення контролю – це отримання зворотного 

зв‘язку про стан об‘єкта з метою прийняття управлінського рішення[3]. 

Джон Вілмут визначає оцінювання як процес систематичного збирання та 

інтерпретації свідчень, що веде до встановлення цінності одержаних результатів 

[4]. 

Підсумовуючи зазначене вище, зробимо узагальнення стосовно понять 

«контроль» та «оцінювання». За формою – це самостійні управлінські функ-

ції, які спрямовані на перевірку стану об‘єкта. За сутністю – це отримання 

зворотного зв‘язку про хід і результати виконання посадових обов‘язків. За 

призначенням – це основа для прийняття управлінського рішення на підставі 

аналізу отриманої інформації. 

Спроби дати визначення поняття «компетентність» були здійснені в 

межах особистісно орієнтованої парадигми Є. Бондаревською через перелік 

складових компетенцій, що зорієнтовані на змістову складову будь-якого ви-

ду діяльності [1], А. Хуторським, який чітко розводить поняття: «компетен-

ція» і «компетентність»[7].  

На сьогодні компетентність у педагогічній сфері розглядається як пе-

дагогічна компетентність. Окремим її аспектам присвячені роботи І. Зязюна, 

В.Галузинського, Н. Кузьміної, А. Маркової, С. Дружилова та ін.  

У якості основних елементів педагогічної компетентності Г. В. Єль-

никова дає визначення дидактичної компетентності вчителя як «поєднан-

ня дидактичних знань та особистісних якостей і здібностей учителя в його 

самостійній практичній діяльності щодо організації процесу здобування та 

активного засвоєння учнями соціального досвіду шляхом моделювання й ре-

алізації дидактичного процесу, структурування навчальної інформації та пі-

знавальної активності учнів для формування їх життєвих компетенцій на за-

садах закономірностей і принципів навчання»[2]. 

Дослідження, метою якого було встановлення рівня обізнаності педа-

гогів з компетентнісним підходом у навчанні, проведене серед слухачів кур-

сів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів (охоплено 98 педаго-

гів) показало, що не всі респонденти розмежовують поняття «компетенція» і 

«компетентність». Так, тільки 29% педагогів визначають поняття «компетен-

ція» як відчужена вимога «норма» до освітньої підготовки особистості, необ-

хідна для його якісної продуктивної діяльності у певній сфері. На запитання 

«Зазначте найбільш характерні риси притаманні для визначення поняття 

«компетентність» 32% респондентів дали відповідь: сукупність професійно-
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педагогічних якостей, які успішно застосовуються у навчальній практиці; 

47% – здатність застосовувати знання, уміння, навички у нових ситуаціях. 

Серед складових дидактичної компетентності педагога найчастіше зустріча-

ються: досконале володіння предметом, методична грамотність, педагогічна 

майстерність, готовність до впровадження інновацій. 

Серед факторів, які впливають на розвиток дидактичної компетенції, 

учителі називають: навчання у ВНЗ, зміст і якість післядипломної освіти, об-

мін досвідом та спілкування з колегами, публікації та узагальнення власного 

педагогічного досвіду, виступи на конференціях, семінарах, підготовка учнів до 

участі в інтелектуальних конкурсах, олімпіадах, уніфікація підходів щодо діаг-

ностування та оцінювання рівня сформованості дидактичної компетентності 

педагогів. 

Сутність основних понять діагностики у сфері педагогіки в основ-

ному з‘ясована. На наш погляд, І. Підласий визначив їх достатньо повно  

[5]. Діагностування означає виявлення, розпізнавання, а за І. Підласим – 

процес отримання достовірної інформації про стан та розвиток контро-

льованого педагогічного об‘єкта, його відхилення від норми. Отже, діаг-

ностування передбачає встановлення, визначення відповідних норм (зраз-

ків). Педагогічна діагностика дидактичної компетентності в системі осві-

ти, післядипломної зокрема, має свої методичні особливості, цільове та 

функціональне призначення. 

Визначення педагогічної діагностики як системи певних дій, процедур, 

технологій, засобів і методів є, на наш погляд, не зовсім точним. Педагогічна 

діагностика дидактичної компетентності – інноваційна методика чи тех-

нологія виявлення рівня відповідних знань та умінь, особистісних обмежень і 

перешкод (труднощів) та їх причин у зв’язку з оцінюванням і прогнозуванням 

професійного розвитку педагогічних працівників [6].  

Педагогічна діагностика – це оптимальне співвідношення методів та 

визначений алгоритм одержання інформації щодо стану дидактичної 

компетентності. Вона співвідноситься з моніторингом та контролем. По-

няття моніторингу означає цілеспрямоване і планомірне діагностичне від-

слідковування процесів, які відбуваються в системі освіти. Головним для 

моніторингу в системі освіти є діагностика динаміки професійного розви-

тку педагогів і внесення за потреби необхідних коректив, тобто моніто-

ринг передбачає діагностику, прогнозування і корекцію професійного ро-

звитку педагога і цих процесів у системі. 

К. Старченко та Г. Васильєва визначають такі принципи оцінювання 

та діагностики дидактичної компетентності педагога:  гуманізму, наукової 

об‘єктивності, модульності та забезпечення пріоритетів, оперативної дос-

тупності, зіставлення, актуалізації результатів. 
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Реалізація ряду функцій педагогічної діагностики безпосередньо 

впливає на дієвість оцінювання дидактичної компетнтності педагога. Зве-

дення їх до однієї контрольно-оцінювальної – не тільки небажаний підхід, 

а й недоцільний з позицій вищерозглянутих принципів. Тому вважаємо за 

необхідне зупинитися на функціях педагогічної діагностики: контрольно-

оцінювальна, навчальна, мотиваційно-стимулююча, нормативно-

регулююча, сигнально-інформаційна, прогностична, аксіологічна. 

Визначаючи основні принципи та функції, ми виходимо з того, що в 

них можуть бути сформовані особливості та вимоги до педагогічного оці-

нювання дидактичної компетентності педагога. 

Стохастичний характер професійного розвитку педагогічних працівни-

ків значно ускладнює використання відомих у науці методів дослідження для 

діагностування рівня розвитку дидактичної компетентності. Нам імпонує ви-

значення діагностичних методів як вимірників ситуацій, явищ, процесів (за 

І.Підласим). 

У науково-методичній літературі діагностичні методи об‘єднують у та-

кі групи: інформаційно-констатувальні, оцінювальні, продуктивні методи. 

До групи інформаційно-констатувальних методів відносять педагогіч-

не спостереження, анкетування, бесіди та інтерв‘ювання. 

Діагностичні методи інформаційно-констатувальної групи дають змогу 

одержувати до 40% необхідної інформації для оцінювання дидактичної ком-

петентності педагогів. 

Оцінювальні методи – експертна оцінка, незалежні характеристики, 

рейтингова система оцінювання та самооцінювання.  

До продуктивних методів належить педагогічне тестування.  

Тести для вхідного і вихідного діагностування слухачів курсів під-

вищення кваліфікації вчителів початкових класів при ХОНМІБО перевіря-

лися із застосуванням критеріїв об‘єктивності, надійності та валідності. 

Здобуті результати дають нам можливість висунути ряд вимог до тестових 

завдань: 

 тестування в умовах підвищення кваліфікації обмежене в часі, опти-

мальний час – 45 хвилин; 

 оптимальна кількість тестових завдань – 25; 

 зміст тесту підпорядковується його цільовому призначенню – що бу-

де вимірюватись; 

 зміст завдань має охоплювати понад 80% основних питань визначе-

ного компонента дидактичної компететності; 

 фрагментарність та надмірна різноплановість завдань не допускаєть-

ся; 

 завдання тесту мають бути короткими і не розмитими; 
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 правильна відповідь серед кількох варіантів повинна бути однознач-

ною; 

 тести для вхідного і вихідного діагностування використовуються од-

накові, внесення до них змін – один раз на півроку; 

 відомі тести можуть бути використані у процесі тренінгу та самоконтро-

лю; 

 з тестом працює вся група слухачів; 

 мають бути визначені та доведені до слухачів стандарти оцінювання 

за результатами тестування; 

 персональні результати тестування не підлягають оприлюдненню. 

Вважаємо за доцільне навести аналіз вхідного та вихідного діагнос-

тування слухачів курсів підвищення кваліфікації за напрямом «Початкові 

класи», які проводились у IІ півріччі 2009 року. Усього охоплено діагнос-

туванням 186 учителів початкових класів. 

Мета діагностування – отримання інформації для оцінювання пот-

реб учителів початкових класів у ході курсів підвищення кваліфікації, ви-

значення особливостей професійного розвитку кожного слухача, вимірю-

вання рівня сформованості дидактичної компетентності вчителів початко-

вих класів регіону, означення проблем та утруднень педагогів і напрямів 

роботи викладачів кафедри, загальної ефективності курсів підвищення 

кваліфікації. 

Вхідне діагностування проводиться в перший день, вихідне комплек-

сне діагностування – у передостанній день навчання на курсах. Це дозво-

ляє порівняти результати вхідного та вихідного діагностування та визначи-

ти різницю в рівні знань слухачів. 

В ході діагностування перевіряються знання та вміння слухачів за на-

ступними напрямками:  

1. Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових 

класах відповідно до сучасних вимог.  

2. Вікова педагогічна психологія.  

3. Актуальні проблеми викладання предметів. 

4. Інноваційні педагогічні технології. 

Аналіз результатів вхідного діагностування показав: 

1. Володіння питаннями організації навчально-виховного процесу в 

початкових класах відповідно до сучасних вимог на середньому рі-

вні продемонстрували 52 % слухачів.  

2. Кількість позитивних відповідей на питання з вікової педагогічної 

психології становив 48 %. 

3. Рівень знань з актуальних проблем викладання предметів складає 63 

%. 
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4. Показали середній рівень володіння питаннями впровадження інно-

ваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес 56 

% слухачів. 

За результатами вихідного комплексного діагностування достатній та 

високий рівні володіння матеріалом продемонстрували: 

 за першим напрямом діагностування – 78 % слухачів; 

 за другий напрямом – 69 % педагогів; 

 за третім напрямом – 75 % педагогів; 

 за четвертим напрямом – 67 %. 

Результати вхідного та вихідного діагностування проілюстровані гра-

фічно (Рис. 1). 

За результатами аналізу вхідного та вихідного діагностування виклада-

чі кафедри модернізують зміст навчальних програм відповідно до запитів та 

прогалин у фаховій підготовці слухачів; питання, з яких найбільше помиля-

ються вчителі початкових класів, є предметом обговорення під час аналізу 

вхідного та вихідного діагностування.  
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Рис. 1 - Результати вхідного та вихідного тестування за напрямами 

 

З метою виявлення труднощів у професійно-педагогічній діяльності вчи-

телів початкових класів, обґрунтованого коригування навчально-тематичних 

планів роботи курсів підвищення кваліфікації, розробки програм тематичних 

курсів підвищення кваліфікації, фахових спецкурсів, нами було проведено 
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опитування педагогів із різним стажем роботи за наступними питаннями «У 

яких напрямах своєї професійно-педагогічної діяльності Ви відчуваєте найбі-

льші ускладнення?», «Які теми для проведення тематичних курсів підвищен-

ня кваліфікації запропонували особисто б Ви?». Серед проблем, які виклика-

ють утруднення педагогів, найчастіше звучали: особливості організаціїї ро-

боти з обдарованими дітьми (32 % слухачів), організація виховної роботи (15 

%), розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів (16 %),  психолого-

педагогічні проблеми неуспішності учнів та шляхи їх подолання (16 %), за-

безпечення наступності між початковою та середньою ланками освіти  (21 

%).  

Звичайно, ми розуміємо, що проведення вхідного та вихідного діагносту-

вання, опитування слухачів курсів підвищення кваліфікації не дає повної інфо-

рмації щодо рівня сформованості дидактичної компетентності вчителя початко-

вих класів, але допомагає визначити шляхи вдосконалення курсової перепідго-

товки педагогів. 

Результати діагностування стали підґрунтям для планування тематики 

та форм роботи курсів підвищення кваліфікації, з одного боку, та забезпе-

чення методичної підтримки кожного вчителя – з іншого боку. Зафіксована 

група труднощів, що характерні для значної групи вчителів, визначає тема-

тику різноманітних форм роботи: науково-практичних конференцій, семіна-

рів, спецкурсів, інших масових заходів. 

Оцінювання рівня сформованості дидактичної компетентності вчителів 

початкових класів, виявлення питань, у яких педагоги відчувають найбільше 

ускладнень, допомогло спрямувати роботу ХОНМІБО на задоволення потреб 

кожного педагога.  

Учителям початкових класів регіону для підвищення дидактичної 

компетентності в системі післядипломної освіти пропонуються різні види на-

вчання: курси підвищення кваліфікації вчителів початкових класів (один раз 

на 5 років) з урахуванням кваліфікаційної категорії; тематичні курси «Психо-

лого-педагогічні основи системи розвивального навчання Ельконіна-

Давидова»; кредитно-модульна форма навчання, яка передбачає безперервне 

підвищення кваліфікації протягом п‘яти років, зокрема проходження фахо-

вих спецкурсів, спецкурсів «Користувач ПК», «Класний керівник», дистан-

ційне навчання, учать у науково-методичній роботі за місцем роботи. Розви-

тку також дидактичної компетентності вчителя початкових класів сприяє 

участь у виставці-ярмарку педагогічних ідей, розробка авторських навчаль-

них програм, участь у конкурсах «Учитель року», «Класний керівник року», 

у дослідно-експериментальній роботі «Модернізація дошкільної та загальної 

середньої освіти на гуманно-особистісних засадах» тощо. 

Важливою рисою сучасного педагога є оперування системою 
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iнтегрованих рiзнопредметних знань, навичок та умiнь: загальнопедагогіч-

них, дидактичних, методичних, предметних тощо. Це можна забезпечити, 

якщо в процесi навчання та в період удосконалення післядипломної освіти 

цiлеспрямовано формуються тi основнi структурнi елементи та вiдношення, 

якi готують педагогічних працівників до сприйняття як нових професійних 

знань, так і переструктурування чи перегляду знань, отриманих у процесі на-

вчання.  

Отже, для створення сучасної технології оцінювання дидактичної ком-

петентності педагогічних працівників необхідно продовжити роботу над: 

 розробкою науково-методичних засад педагогічного діагностування; 

 обгрунтуванням умов ефективності оцінювання сформованості дидак-

тичної компетентності на різних рівнях; 

 проектуванням педагогом власної траєкторії професійного розвитку; 

 забезпеченням високого рівня професійної компетентності викладачів 

у системі підвищення кваліфікації. 

Слід зауважити, що багато відомих фахівців у галузі оцінювання фа-

хової компетентності педагогічних працівників вважають, що виміри в 

освіті повинні оцінювати індивідуальні досягнення педагогів, вони мають 

бути спрямовані більше на допомогу педагогу в удосконаленні дидактич-

ної компетентності, ніж на констатацію факту рівня сформованості дидак-

тичної компетентності. 
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Ключевые слова: автоматический расчет, болонский процесс, обучающие 

компьютерные программы, электронные таблицы Microsoft Excel.  

Болонская система требует большое количество времени уделять на само-

стоятельную работу студентов. И если теоретические дисциплины более доступ-

ны для самостоятельного изучения, то самостоятельное освоение практических 

расчѐтов представляет известные трудности. Это связано с тем, что обучаемый 

не всегда имеет возможность оценить правильность выбранного пути расчѐта и 

выбора справочного материала. С этой целью группой специалистов Националь-

ного технического университета «ХПИ», Харьковского колледжа Государствен-

ного университета информационно-коммуникационных технологий (ХК 

ГУИКТ) и Харьковского машиностроительного колледжа (ХМК) были разрабо-

таны компьютерные программы, целью которых было помочь студентам в ос-

воении навыков расчѐта определенных электротехнических устройств. 

Для самостоятельной подготовки студентов к курсовому, дипломному  

проектированию или проведению любых расчѐтных работ нами были подготов-

лены специальные обучающие программы. Перед тем, как разрабатывать обу-

чающую программу, были разработаны расчѐтные программы для автоматиче-

ского расчѐта того или иного узла аппаратуры [1,2]. При этом программы позво-

ляли выполнять расчѐты полностью в автоматическом режиме, для чего в про-

грамму пришлось ввести справочные данные в виде таблиц, графиков и номо-

грамм. В случае, если допускались альтернативные значения какого-нибудь па-

раметра, то выбор его значения выносился в таблицу исходных данных. 

При разработке программы учитывались следующие требования: 

1) Система должна быть простой в работе, операционная система, исполь-

зуемая в ней должна входить в стандартный набор компьютера. 

2) При вводе исходных данных для расчѐта необходимо предусмотреть 

блокировки работы программы при введении заведомо некорректных 

данных. 

3) Предусмотреть защиту разработанной программы от несанкционирован-

ного доступа.  

С этой точки зрения наиболее подходящим для проведения автоматизиро-

ванных расчѐтов являются электронные таблицы Microsoft Excel. Данный выбор 

объясняется многими причинами: 

1) Электронные таблицы Microsoft Excel входят в пакет прикладных про-

грамм Microsoft Office, установленный, практически, на всех компьютерах. 

2) Изучение основ работы с электронными таблицами Microsoft Excel произ-

водится во всех учебных заведениях, начиная со средней школы и заканчивая 

высшими учебными заведениями. В связи с этим можно надеяться на знакомство 

с особенностями работы этих таблиц большинства пользователей. 
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3) Электронные таблицы Microsoft Excel довольно просты в обращении и, 

при достаточно профессионально написанной программе, не вызовет затрудне-

ний при работе даже для операторов с невысоким уровнем подготовки, особенно 

при запуске программы (в чем часто возникают затруднения при использовании 

программ, написанных на других языках программирования).  

4) Электронные таблицы Microsoft Excel позволяют достаточно просто и 

легко подключать для совместной работы несколько подпрограмм вместе, что 

при определенных обстоятельствах, о которых будет сказано ниже, значительно 

расширяет диапазон их применения. 

При этом следует отдавать себе отчет в том, что программа, выполненная 

при помощи электронных таблиц Microsoft Excel, будет более громоздкой и зани-

мать больший объем оперативной памяти. Кроме того, отсутствие некоторых опе-

раторов, таких как операторы цикла (FOR NEXT) и оператор текущего времени 

TIMER существенно затрудняют построение наглядных динамических картинок. 

Строго говоря, в электронных таблицах Microsoft Excel имеется оператор текущей 

даты ТДАТА из которого можно выделить текущее время и сделать что-то вроде 

таймера для контроля и ограничения времени проведения учебного упражнения, 

однако следует учитывать, что подобный контроль осуществляется только при 

нажимании какой-либо клавиши. Динамические картинки, в принципе, можно 

сделать и в электронных таблицах Microsoft Excel, используя макросы, однако 

особенность этих таблиц заключается в том, что при переносе программ из ком-

пьютера на компьютер макросы воспринимаются как вирусы и их приходится пи-

сать заново, что составляет определенные неудобства. Однако все перечисленные 

недостатки с лихвой компенсируются простотой написания и использования таких 

программ и их наглядностью. 

Для примера рассмотрим применение подобной программы для обучения 

студентов навыкам расчѐта электрического трансформатора, используемой в 

курсе «Электропитание средств связи», который читается в Харьковском кол-

ледже Государственного университета информационно-коммуникационных тех-

нологий (ХК ГУИКТ). 

Отдельный учебный вопрос состоит из теоретической части (рисунок 1) и 

обучающей программы. К обучению навыков студент может приступить, пройдя 

тест – контрольно-зачетное занятие (КЗЗ) (подробней организация проведения 

КЗЗ освещена в курсовой работе по педагогическому контролю). Если при про-

ведении КЗЗ знания студента получили положительную оценку, ему сообщается 

код доступа в программу «Расчѐт трансформатора». 

Организационно программа состоит из двух разделов - листа ввода-вывода  

исходных данных (рисунок 2) и листа собственно расчѐтов (рисунок 3). 

Такое разделение вызвано заботой об удобстве работы с программой. Вво-

дя исходные данные, пользователь сразу видит итоги расчѐта и, вводя  необхо-
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димые  изменения в таблицу исходных данных, может оптимизировать парамет-

ры конструкции. При разработке программы учитывался тот факт, что пользова-

тель (студент) может допускать грубые ошибки при вводе исходных данных. По-

этому вводимые данные проверялись на соответствие стандартным значениям и 

в случае ввода некорректных значений на полях страницы появлялись соответст-

вующие замечания (рисунок 4). 

 
Рис. 1 - Теоретические основы работы трансформатора 

 
 

Рис. 2 - Лист ввода-вывода исходных данных 
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Рис. 3 - Лист расчѐта трансформатора 

 
 

Рис. 4 - Вывод сообщения о вводе некорректных исходных данных 

 

В случае необходимости, при введении  некорректных  данных,  даль-

нейшая  работа программы приостанавливается и проведение  расчетов бло-

кируется (рисунок 5). 
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Рис. 5 - Блокировка работы программы в случае ввода некорректных дан-

ных 

Кроме того, программа защищена от несанкционированного доступа. 

При попытке проникновения в любую ячейку программы, кроме специально 

отведенных для ввода исходных данных, работа программы блокируется, а 

на экран монитора выводится соответствующее сообщение (рисунок 6). 

Поскольку данная программа предназначена для выработки у студен-

тов знаний, умений и навыков при расчете электронной техники, она базиру-

ется на основе практически полностью автоматизированной программе по 

расчѐту трансформатора с ленточным магнитопроводом. При этом в про-

грамму введено множество справочных таблиц, по которым компьютер в за-

висимости от исходных данных выбирает необходимые вспомогательные 

справочные данные. 
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Рис. 6 - Блокировка работы программы в случае попытки несанкциони-

рованного доступа 

 

При работе программы в качестве обучающей, все рабочее поле 

разделено на две части: правую, на которую выводятся необходимая 

справочная информация а так же указания по дальнейшей работе, и левую 

- на которой собственно проводятся расчѐты и осваивается последова-

тельность проведения расчѐтов. 

Данная программа работает по принципу  последовательного вы-

полнения операций; если предыдущая операция выполнена неправильно , 

то на экране монитора появляется соответствующее сообщение,  а даль-

нейшая работа по расчѐту будет блокирована. Если же данный раздел 

расчѐтов выполняется правильно, то студент получает задание на сле-

дующий расчѐт. 

При расчѐте трансформатора, первая  задача,  которую необходимо 

решить студенту,  является определение выходной мощности трансфор-

матора.  На левой стороне страницы имеется формула  и  исходные дан-

ные,  студенту  остается  лишь подсчитать по формуле  выходную мощ-

ность  и ввести  полученный результат в специальную ячейку, выделен-

ную зеленым цветом (рисунок 7). 
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Рис. 7 - Начало работы программы - расчѐт выходной мощности трансформа-

тора 

 

Для проведения собственно расчѐтов можно либо вывести на экран мо-

нитора калькулятор (рисунок 8), либо (если студентом используется доволь-

но старая версия компьютера) использовать специальное поле для расчѐтов, 

выделенное на листе расчѐтов и окрашенное в желтый цвет. В последнем 

случае студент выбирает свободную ячейку в поле для расчѐта, нажимает 

клавишу «=» и далее производит необходимые вычисления. После проведе-

ния расчѐтов студенту необходимо ввести полученный результат в специаль-

но выделенную зеленым цветом ячейку. Для вывода на экран калькулятора 

для проведения расчѐтов используются стандартные процедуры Microsoft Of-

fice. 
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Рис. 8 – Вывод на экран монитора калькулятора или специального поля для рас-

чѐтов 

 

 
 

Рис. 9 – Проведение вычислений при помощи «поля расчѐта» 

Если полученные расчѐтные данные не превышают заранее заданную 

точность вычислений, которая задается преподавателем или самим студен-

том при самостоятельной работе, полученные данные сравниваются со зна-
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чениями, полученными при работе программы в автоматическом режиме, 

компьютер выдает очередную «порцию» расчѐтов. Задается точность вычис-

лений в таблице ввода исходных данных (рисунок 4). 

Если же полученные результаты не удовлетворяют заданной точности, 

на экран монитора выводится соответствующее замечание и дальнейшая ра-

бота программы блокируется (рисунок 10). Дальнейшая работа программы 

возможна только при получении удовлетворительных результатов расчѐтных 

параметров. 

Таким образом, продвигаясь шаг за шагом, студент осваивает методику 

расчѐта того или иного электронного прибора, в данном случае трансформа-

тора. В случае, если для дальнейшего расчѐта необходимы справочные дан-

ные, то, введя в клеточку, выделенную голубым цветом, код доступа (цифра 

«1»), студент может получить все справочные данные, необходимые для про-

ведения соответствующих расчѐтов (рисунок 11). 

 

 
 

Рис. 10 - Вывод сообщения о несоответствии полученных данных истин-

ным значениям параметра 

Первоначально предполагалось, что справочные данные будут появ-

ляться только к соответствующему разделу, например, при определении ти-

поразмеров магнитопровода – соответствующая таблица их типов и размеров 

в зависимости от расчѐтной мощности трансформатора. 
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Рис. 11 – вывод справочных материалов, необходимых для проведения рас-

чѐта трансформатора 

 

В дальнейшем от этого отказались из-за того, что это слишком облегчает 

проведение расчѐтов и студент не получает необходимых навыков поиска необ-

ходимых справочных данных. В новом варианте на полях станицы электронных 

таблиц появляются все необходимые (а иной раз и излишние) справочные дан-

ные, среди которых следует выбрать нужные для расчѐта. Как уже отмечалось 

выше, в силу первоначальной задачи - проведение расчѐтов в полностью автома-

тическом режиме, если возникали какие-либо альтернативные решения при вы-

боре того или иного параметра – это выносилось в таблицу исходных данных. 

Таким образом, данная программа позволяет решать следующие педа-

гогические задачи: 

1) Ознакомить студента и заставить изучить (путем проведения кон-

трольно-зачетного задания) основные теоретические принципы рабо-

ты определенного типа электронных приборов; 

2) Ознакомить студента с методикой расчѐта и приобретения опреде-

ленных знаний, умений и навыков для расчѐта определенного типа 

электронных устройств; 
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3) Ознакомление студентов со справочными данными, необходимыми 

для расчѐта электронной аппаратуры. 

Согласно замыслу разработчиков системы, данная программа ни в коей не 

выполняет роль «электронного протеза», подменяя собою работу студента при 

подготовке курсового или дипломного проекта. Все расчѐты студент выполняет 

сам, компьютер лишь контролирует правильность выполнения расчѐтов. Единст-

венная операция, которую компьютерная программа выполняет за студента – это 

запись результата расчѐта. С учетом того, что при запоминании информации, 

существенную роль играет т.н. «вазомоторная память» (грубо говоря – это па-

мять руки, которая записывала ту или иную информацию), данная программа да-

ет несколько худший результат по непосредственному запоминанию непосредст-

венно порядка расчѐта данного устройства. Однако эта проблема имеет и другой 

аспект. Известно, что количество вариантов решения определенной проблемы, 

будет определяться лимитом времени, выделенным для этого. Таким образом, 

чтобы качественно решить поставленную задачу, необходимо рассмотреть не-

сколько вариантов решения проблемы и выбрать из них наиболее оптимальный. 

Количество вариантов, рассмотренных студентом (проектировщиком) будет 

прямо пропорционально лимиту времени, отпущенному на решение этой задачи. 

Считая, что лимит времени у нас постоянен, можно за счет экономии времени на 

записи полученных результатов (запись ведется автоматически и осуществляется 

компьютером практически мгновенно) рассмотреть большее количество вариан-

тов решения, что, несомненно, повысить качество выполненной работы. 

Как уже отмечалось выше, одной из особенностей работы электронных 

таблиц Microsoft Excel является простота подключения отдельных программ 

(подпрограмм) для выполнения совместных расчѐтов. Так, например, расчѐт 

электронного преобразователя напряжения состоит из расчѐта нескольких узлов: 

трансформатора, выпрямителя, генератора и других устройств. Естественно, что 

расчѐт выпрямителя возможен только после того, как будет рассчитан трансфор-

матор, т.е. исходными данными для расчѐта выпрямителя будут итоговые данные 

для расчѐта трансформатора. Тогда, соединяя выходные (итоговые) данные для 

трансформатора с входными данными для выпрямителя аналогично тому, как мы 

осуществляем соединение типа «гнездо – штекер», можно осуществить ком-

плексный расчѐт электронного устройства. И дело здесь отнюдь не альтруизме 

преподавателя. Имея целую библиотеку соответствующих программ и применяя 

различные типы электронных устройств, студент может получить различные 

конфигурации электронных устройств и выбрать из них оптимальную. Таким 

образом, мы даем студенту возможность проявить творчество, поэксперименти-

ровать с различными типами устройств и схемными решениями того или иного 

узла, оценить возможности каждого решения. Для окончательного выбора вари-

анта можно воспользоваться методом, применяемым на некоторых факультетах 
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при дипломном проектировании в НТУ «ХПИ» - подключить дополнительную 

программу, которая будет оценивать ещѐ и экономическую эффективность каж-

дого решения [3]. Другими словами, разработанный комплекс обучающих про-

грамм экономит студентам время, необходимое для проведения записей расчѐ-

тов, но дает возможность им проявить творчество, рассмотреть большее количе-

ство вариантов решения данной проблемы, что, несомненно, положительно ска-

жется на качестве подготовки  специалистов. 

Такие программы могут найти широкое применение для самостоятельной 

подготовки студентов, что является одним из основных условий вхождения Ук-

раины в Болонский процесс. Кроме того, такие программы будут очень полезны 

для системы дистанционного обучения, т.к. в отличие от методических пособий, 

выполненных на бумажных носителях, имеют обратную связь со студентом, что, 

несомненно, скажется на качестве подготовки специалистов. 

Выводы: Разработан комплекс компьютерных программ, которые позво-

лят: 

1) Ознакомить студента с основными теоретическими принципами работы 

определенного типа электронных приборов и проконтролировать проч-

ность полученных знаний путем проведения контрольно-зачетного зада-

ния; 

2) Ознакомить студента с методикой расчѐта и привить ему определенные 

знания, умения и навыки для расчѐта определенного типа электронных 

устройств; 

3) Ознакомить студентов со справочными данными, необходимыми для 

расчѐта электронной аппаратуры; 

4) Используя библиотеку специализированных программ дать возможность 

студенту создавать электронные устройства различной конфигурации с 

целью разработки оптимальной конструкции; 

5) Разработанный комплекс компьютерных программ позволит более эф-

фективно осуществлять дистанционную подготовку специалистов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ В ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

В настоящее время в системе высшей школы взят курс на увеличение ко-

личества времени, уделяемого студентами на самостоятельную работу. Одной 

из самых важных задач, которые должен освоить будущий специалист является 

умение производить сложные технологические расчѐты. Однако самостоятель-

но овладеть техникой расчѐтов, когда рядом нет опытного специалиста, кото-

рый смог бы вовремя подсказать нужный путь решения или предостеречь от 

вероятных ошибок, достаточно сложно. С этой целью был разработан пакет 

прикладных программ по расчѐту электронных и электротехнических уст-

ройств, с помощью которых освоение подобных расчѐтов облегчается  

 

А.О. Журавський, Є.Н. Касьянова, С.Г. Мищенко, М.А. Карпенко, 

Т.А. Буховцева, Г.В. Кушнаренко, Є.В. Дороган 

 

ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ В ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 

У сучасній системі вищої школи взято курс на збільшення кількості часу, 

що виділяється студентам на самостійну роботу. Одній з найважчих задач, котрі 

має опанувати майбутній фахівець, є вміння проводити складні технологічні ро-

зрахунки. Проте самостійно опанувати технікою розрахунків, особливо коли 

поруч немає кваліфікованого фахівця,  який зміг би вчасно підказати шлях рі-

шення та застерегти від помилок, досить важко. З цією метою був розроблено 

пакет прикладних комп‘ютерних программ по розрахунку електроних та елект-

ротехнічних пристроїв, за допомогою яких можливо засвоєння подібних розра-

хунків суттєво полегшується. 
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THE USE OF ON-LINE TUTORIALS IS IN PREPARATION OF 

FUTURE SPECIALISTS 

 

In the modern system of higher school a course is taken on the increase of 

amount of time which is selected students on independent work. To one of the most 

difficult problems which a future specialist must capture, there is ability to conduct 
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difficult technological calculations. However independently to capture the technique 

of calculations, especially when alongside there is not a skilled specialist  which 

would be able in time to prompt the way of decision and caution from errors, hardness 

enough. To that end was the package of applied computer programm is developed 

upon settlement of elektronikh and elekt-rotekhnichnikh built on, by which mastering 

of similar rozra-khunkiv is substantially facilitated possibly. 
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СКВОЗНОЕ ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Дипломное проектирование является важным этапом в жизни каждого 

студента. От того, насколько успешным будет защита дипломного проекта, 

можно судить насколько полно освоил будущий специалист азы профессио-

нального мастерства. Одной из важнейших составляющих, определяющих уро-

вень выполнения дипломного проектирования, является экономическая часть. 

Действительно, каким образом, как не по экономическим результатом, можно 

судить насколько будут эффективными предлагаемые дипломантом разработки. 

При этом желательно рассмотреть не одно какое-либо предложение, а несколь-

ко, и из них выбрать самое лучшее. Однако непродолжительный отрезок време-

ни, за который необходимо выполнить проект, иногда заставляет ограничиться 

рассмотрением только ограниченного числа предложений (а иногда – всего 

лишь одного), т.к. на просчѐт большого количества вариантов требуется много 

времени, которого, как правило, у студента очень мало. Как же поступать в та-

ком случае? Выход в этом случае видится в одном – использование компьютер-

ных технологий. 

На кафедре технологии топлива и углеродистых материалов применяется 

практика выполнения дипломных и курсовых проектов при помощи компьюте-

ра. За это время под руководством ведущих преподавателей университета сту-

дентами была разработана целая библиотека компьютерных программ, которая 

позволяет производить технологические расчѐты в автоматическом режиме 

[1,2]. При разработке программ учитывались следующие требования: 
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1. Программа должна быть простой в работе, операционная система, ис-

пользуемая в ней должна входить в стандартный набор прикладных 

компьютерных программ, установленных на большинстве компьютеров. 

Это требование является достаточно важным, поскольку многие из су-

ществующих распространенных алгоритмических языков, которые мог-

ли бы использоваться для расчѐтов, такие, например, как Visual Basic, 

имеет множество версий, не совместимые друг с другом, что существен-

но затрудняет распространение разработанных компьютерных программ. 

2. При работе программы необходимо предусмотреть блокировку расчѐтов 

в случае ввода заведомо некорректных исходных данных. 

3. Предусмотреть защиту разработанной программы от несанкционирован-

ного доступа.  

С этой точки зрения наиболее подходящим для проведения автомати-

зированных расчѐтов являются электронные таблицы Microsoft Excel. Дан-

ный выбор объясняется многими причинами: 

1. Электронные таблицы Microsoft Excel входят в пакет прикладных про-

грамм Microsoft Office, установленный, практически, на всех компьюте-

рах. Различные версии электронных таблиц совместимы друг с другом, 

что является немаловажным фактором с точки зрения распространения 

программ. 

2. Изучение основ работы с электронными таблицами Microsoft Excel про-

изводится во всех учебных заведениях, начиная со средней школы и за-

канчивая средними специальными и высшими учебными заведениями. В 

связи с этим можно надеяться на знакомство с особенностями работы 

этих таблиц большинства студентов. 

3. Электронные таблицы Microsoft Excel довольно просты в обращении и, 

при достаточно профессионально написанной программе, не вызовет за-

труднений при работе даже для операторов с невысоким уровнем подго-

товки.  

При этом следует отдавать себе отчет в том, что компьютерные про-

граммы, написанные на базе электронных таблиц Microsoft Excel, будут бо-

лее громоздкими, и занимать, соответственно, больший объем оперативной 

памяти. Это может отрицательно сказаться на работе программы, однако по-

ложительные аспекты использования электронных таблиц при рационально 

написанной программе могут в значительной мере компенсировать указан-

ные недостатки. 

Базируясь на указанных принципах, сотрудниками и студентами ка-

федры топлива и углеродистых материалов НТУ «ХПИ» было разработано 

несколько вариантов компьютерного расчѐта технологических схем предпри-

ятий углеграфитовой и коксохимической промышленности. Однако наличие 
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достаточно большого количества компьютерных программ по расчѐту раз-

личных технологических решений еще не даѐт возможности аргументирова-

но выбрать ту или иную схему. Главным критерием использования того или 

иного решения в конечном итоге будет экономическая эффективность пред-

лагаемой разработки. 

Для проведения экспериментальной работы по экономическому обос-

нованию различных вариантов решения технологических задач было решено 

провести т.н. «сквозное проектирование», которое заключалось в творческом 

содружестве студентов и преподавателей двух подразделений НТУ «ХПИ»: 

кафедры технологии топлива и углеродистых веществ (факультет технологии 

органических веществ) и кафедры менеджмента (факультет «Бизнес и фи-

нансы»). При этом технологи разрабатывали новые технические решения в 

области в области автоматизированного расчѐта производства углеграфито-

вых материалов, а экономисты – компьютерную программу по оценке эф-

фективности полученных решений. Хотя эта программа и выполнена в виде 

отдельного блока, однако в ней была предусмотрена возможность подключе-

ния к программам, выполняющие технологические расчѐты.  

Компьютерная программа по расчѐту экономической эффективности 

организационно состоит из двух частей, выполненных на разных листах 

электронных таблиц Microsoft Excel: таблицы ввода-вывода исходных дан-

ных (рисунки 1,2) и собственно расчѐты эффективности производства (рису-

нок 3). 

 

 

Рис. 1 – 

Табли-

ца вво-

да ис-

ходных 

данных 

для 

эконо-

миче-

ских 

расчѐ-

тов 

 

Т

акое разделение вызвано тем, что при разнообразии вариантов решения тех-

нологических схем, оператор имеет возможность, изменив схему или режим 
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процесса, сразу оценить эффективность этого решения. Для того, чтобы про-

анализировать полученные результаты, необходимо изучить полученные 

расчѐты, которые представлены на другом листе. 

Таким образом, изменяя схему технологического процесса и режимы 

его проведения, можно сразу определить, насколько экономически эффек-

тивным будет то или иное мероприятие. 

Так, при выполнении дипломного проекта по расчѐту ретортной прока-

лочной печи, было предложено несколько вариантов энергосберегающих 

технологий: стандартная схема работы прокалочного отделения с охлажде-

нием прокаленного материала водой в ватержакетах, использование тепла 

прокаленного материала либо для получения технологического пара, либо 

для предварительного подогрева исходного сырья.  С точки зрения техноло-

гии, более выигрышным казался вариант с использованием тепла прокален-

ного материала для подогрева исходного сырья. Однако,  расчѐты показали, 

что с экономической точки зрения более рациональной оказалась схема, пре-

дусматривающая  получение технологического пара. Как оказалось, на полу-

ченный результат влияли конъюнктурные условия, а именно – использование 

для обогрева вместо дорогого природного более дешевого коксового газа и 

относительно высокая стоимость пара.  Именно этот факт и продемонстриро-

вал действенность работы программы по оценке экономической эффективно-

сти. 

 

 
 

Рис. 2 – Таблица итогов расчѐта экономической эффективности производ-

ства 
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Рис. 3 – Собственно расчѐты экономической эффективности производст-

ва 

 

Ввод исходных данных для расчѐта экономической эффективности 

имеет три уровня. Первый уровень представляет собой исходные данные, по-

лученные из технологических расчѐтов. Эти данные благодаря особенности 

электронных таблиц легко «подключаются» к исходным данным программы 

определения экономической эффективности: для этого достаточно навести 

курсор на нужную ячейку в таблице исходных данных экономической части, 

нажать клавишу «=», навести курсор на соответствующую ячейку таблицы 

выходных данных технологической программы и нажать клавишу «Enter». 

После этого выходные данные  технологического расчѐта «сцепляются» с ис-

ходными данными расчѐта экономической эффективности и автоматически 

обновляются после каждого изменения условий работы изучаемого подраз-

деления. Эти данные включают в себя информацию по объѐму производимой 

продукции, потребности в топливно-энергетических ресурсах (электроэнер-

гия, отопительный газ, оборотная вода и т.п.). Они защищены от посторонне-

го вмешательства, помещены в окрашенные ячейки таблицы исходных дан-

ных экономической программы и выделены красным цветом (рисунок 1). 

Второй уровень исходных данных представляют собой величины, ко-

торые могут меняться с течением времени. К ним относятся цены на исход-

ное сырье, топливно-энергетические ресурсы, нормативы отчислений и т.п. 

Исходные данные этого уровня помещены в неокрашенных ячейках, которые 

не защищены от постороннего вмешательства и могут меняться по мере не-
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обходимости. Следует отметить, что исходные данные второго уровня позво-

ляют проследить, как изменится себестоимость продукции и основные пока-

затели производственно-экономической деятельности предприятия при из-

менении тех или иных нормативов отчислений. 

Исходные данные третьего уровня размещены в расчѐтной части про-

граммы и касаются некоторых специфических данных, которые выбираются 

индивидуально. К ним относятся численный состав и должностные оклады 

обслуживающего персонала, перечень технологического оборудования, дан-

ные по потреблению электрической энергии и.т.п. (рисунок 4). Таблицы, ку-

да заносятся исходные данные третьего уровня, имеют функциональную 

связь между отдельными ячейками. При вводе в них исходных данных ре-

зультаты расчѐта автоматически появляются в итоговых ячейках, защищен-

ных от постороннего вмешательства. Количество строк в этих таблицах взято 

«с запасом» для того, чтобы данную программу можно было использовать 

для различных  технологических подразделений. «Лишние» строки таблиц 

при работе конкретного подразделения обнуляются и скрываются. Отобра-

жаться они будут по мере необходимости. 

 

 
 

Рис. 4 – Ввод исходных данных второго уровня 

Расчѐтная часть защищена от несанкционированного доступа в про-

грамму кроме тех ячеек, в которые вводятся данные третьего уровня. 

Итоги расчѐтов в виде таблицы приводится на той же электронной 

странице (рисунок 2). В этой таблице наглядно видно, какой фактор оказал 
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наибольшее влияние на формирование  себестоимости и цены  продукции и 

на этом основании можно наметить пути их снижения. При использовании 

нескольких технологических вариантов можно сделать вывод о целесообраз-

ности использования того или иного варианта. 

 

 
 

Рисунок 5 – Ввод исходных данных третьего уровня 

 

При работе над этим разделом программы использовались последние ме-

тодические рекомендации, разработанные ведущими научно-

исследовательскими и проектными организациями Украины, а так же опыт 

применения расчѐта отдельных технологических параметров на ряде заводов 

Украины [3-8]. 

При разработке программы особое внимание уделялось еѐ сервисности 

и удобству пользования. Так, например, программа отслеживает ввод исход-

ных данных и, если они выходят за технически  и технологически обосно-

ванные рамки (особенно это касается ввода исходных данных технологиче-

ской части), то на полях электронной страницы появляются замечания об 

ошибке [1,2]. 

Для того, чтобы избежать проведения заведомо абсурдных расчѐтов 

(т.е. тех экономических расчѐтов, технологические исходные данные для ко-

торых не являются с технической точки зрения корректными), на полях ввода 

исходных данных как технологической (рисунок 6а), так и экономической 

(рисунок 6б) части появляется предупреждение. В случае необходимости, все 
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дальнейшие расчѐты могут быть заблокированы. Таким образом, разработан-

ная программа рассчитана на еѐ использование неквалифицированным поль-

зователем, что даст возможность высвободить высококвалифицированных 

специалистов для проведения более важных работ. Использование этой про-

граммы имеет еще один важный аспект. Она позволяет объединить усилия и 

знания специалистов смежных специальностей, повысив, при этом, эффек-

тивность их совместной деятельности. (Это одна из проблем, с которой стал-

киваются выпускники, придя на предприятия). Подтверждением этого стало 

сквозное дипломное проектирование, т.е. содружество студентов двух ка-

федр НТУ «ХПИ». Студенты кафедры технологии топлива и углеродистых 

материалов, как будущие технологи, предложили и обосновали альтернатив-

ные технологии производства графитных электродов, а студентка кафедры 

менеджмента факультета «Бизнес и финансы», как экономист, используя 

программу, обосновала выбор экономически оптимальной и эффективной 

технологии.   

 

 
а) 
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б) 

Рис. 6 – Вывод сообщения об ошибке ввода исходной информации 

 

Таким образом, совместными усилиями специалистов двух кафедр удалось 

решить несколько практических задач дипломного проектирования: 

1) Разработать компьютерную программу автоматизированного определе-

ния экономической эффективности решения различных технологических 

проблем; 

2) Разработать систему трехуровневого ввода исходных данных, что, в 

свою очередь, позволило сделать систему оценки экономической эффек-

тивности технологических разработок достаточно гибкой, позволяющей 

применять еѐ на разных производствах, по крайней мере, на углеграфи-

товых предприятиях; 

3) Обеспечить совместную творческую работу специалистов нескольких 

разнопрофильных специальностей, что вполне соответствует их работе 

на реальных предприятиях. 

Выводы: В результате проведенного эксперимента удалось разработать ав-

томатизированную систему расчѐта отдельных участков углеграфитового произ-

водства с одновременным определением их экономической эффективности. Дан-

ная система позволяет: 

1. Автоматически сравнивать экономическую эффективность решения раз-

личных технологических решений; 

2. Используя систему трехуровневого ввода исходных данных сделать систе-

му оценки экономической эффективности технологических разработок дос-

таточно гибкой, позволяющей применять еѐ на разных участках углеграфи-

товых предприятиях. 

3. Благодаря использованию контроля за корректностью вводимых данных, 

возможно использовать для проведения расчѐта экономической эффектив-
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ности низкоквалифицированных специалистов (или специалистов другого 

профиля, например, технологов вместо экономистов), высвободив высоко-

классных экономистов для более важных работ. 

Кроме того, разработка такой системы позволило скоординировать совме-

стную творческую работу специалистов нескольких разнопрофильных специаль-

ностей, что вполне соответствует их будущей работе на реальных предприятиях. 
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СКВОЗНОЕ ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

В статье рассматриваются особенности дипломного проектирования с 

использованием компьютерных технологий; приведен практический опыт ра-

зработки информационных програм с учетом всех требований компьютерно-

го программирования.  
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ЗАСТОСУВАННЯ 

МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ 

ФАХІВЦІВ ЕЛЕКТРОРАДІОТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 

Ключові слова: засоби мультимедіа, інформаційно-комунікаційні тех-

нології, мультимедіа, професійна підготовка. 

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток техніки та активне викори-

стання в інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) призвели до істот-

них змін у системі професійної підготовки майбутніх робітників. Викорис-

тання засобів  ІКТ  у професійній освіті є досить актуальним. Кожен учень 

професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) прагне адаптуватись до 
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вимог часу, бути конкурентоспроможним на ринку праці, відрізнятись про-

фесійною компетентністю, досконало володіти комп‘ютерною технікою та  

інформаційними технологіями, мати високий рівень інтелекту, знань та 

вмінь, творчих здібностей, бути професійно обізнаним. Перед системою про-

фесійно-технічної освіти (ПТО) в умовах інформатизації суспільства особли-

во гостро постає питання професійної підготовки компетентних у галузі ІКТ  

працівників, адже рівень кваліфікації сучасного робітника має відповідати 

розвитку новітніх технологій виробництва та інформатизації суспільства. Ак-

туальність цього питання вимагає детального розгляду всіх аспектів навчаль-

ного процесу з використанням засобів ІКТ, зокрема засобів мультимедіа. 

Аналіз попередніх досліджень. У сучасних педагогічних досліджен-

нях В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, Р. М. Собко зазначають, що 

застосування  засобів мультимедіа у сфері професійної освіти дозволяє якіс-

но змінити зміст, методи та організаційні форми навчання, що, в свою чергу, 

створює передумови для максимальної інтенсифікації та індивідуалізації 

процесу навчання.  

Метою статті є висвітлення основних напрямів та методичних прийо-

мів застосування засобів мультимедіа в професійній підготовці робітників 

електрорадіотехнічного профілю. 

Виклад основного матеріалу. Проникнення інформаційних технологій 

у сферу освіти дозволяє педагогам якісно змінити зміст, методи та організа-

ційні форми навчання, створює передумови для кардинального оновлення як 

змістово-цільових, так і технологічних сторін навчання, що відображається у 

суттєвому збагаченні системи дидактичних прийомів, засобів навчання і на 

цій основі – у формуванні нетрадиційних педагогічних технологій, заснова-

них на використанні комп‘ютерів. Використання ІКТ на заняттях з кожної 

дисципліни дозволяє підвищити інформаційну насиченість навчального ма-

теріалу, забезпечує наочне представлення інформації, розширює можливості 

для самостійної пізнавальної діяльності учнів і активізують їхнє мислення; 

дозволяє досягнути інтегрального результату педагогічної діяльності викла-

дача [5, с.31-34]. Використання ІКТ у ПТО насамперед пов‘язане з 

комп‘ютеризацією навчального процесу, і це дозволяє забезпечити включен-

ня молодої людини до процесу міркування, що моделюється за допомогою 

комп‘ютера, завдяки чому процес засвоєння здійснюється в умовах опосере-

дкованого комп‘ютером спілкування. Опосередковане комп‘ютером спілку-

вання забезпечує великі можливості щодо стимулювання творчого мислення 

учнів, надає можливість викладачу використовувати кількість творчих за-

вдань під час навчального процесу. 

У застосуванні ІКТ виокремлюють найважливіші чинники організації 

пізнавальної діяльності учнів, які орієнтовані на розвиток самостійності, ін-
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формаційної культури, відповідальності, критичного мислення, здатності до 

прийняття рішень, забезпечення успішності в діяльності, емоційну комфорт-

ність. 

Якщо раніше комп‘ютер впроваджувався в навчальний процес лише як 

засіб, за допомогою якого ілюструвався, унаочнювався навчальний матеріал, 

то нині найчастіше комп‘ютер переходить у ранг інструмента пізнання, ін-

струмента побудови знань.  

Нині засоби мультимедіа та гіпермедіа, електронні посібники та підру-

чники, навчальні програми, автоматизовані навчальні курси, інтелектуальні 

навчальні системи – все це інструменти, створені для підвищення якості на-

вчання, для стимулювання та організації розумової діяльності учнів, для роз-

витку критичного, емпіричного та евристичного мислення, а тому можуть 

бути використаними для підвищення загальнокультурного, інтелектуального 

та творчого потенціалу майбутніх кваліфікованих робітників, зокрема елект-

рорадіотехнічних професій.  

Складність поєднання професійної освіти фахівців з конкретної спеціа-

льності з одночасною орієнтацією їх підготовки на інформаційні технології 

полягає, насамперед, у тому, що існує розходженність рівнів застосування 

ІКТ у різних навчальних закладах, що беруть участь у підготовці фахівців, а 

також відсутність конкретних рекомендацій застосування інформаційних те-

хнологій. 

Перша з проблем у нашій практиці вирішується за рахунок проникнен-

ня інформаційних технологій у загальноосвітні дисципліни. Наприклад, деякі 

розділи технічного креслення, фізики і математики впроваджуються у навча-

льний процес з використанням інформаційних технологій. Друга проблема 

вирішується за рахунок поєднання програмних засобів універсального засто-

сування (Electronics Workbench, LabView, Microsoft Excel, Microsoft Word, 

Corel Draw, MathCad, MatLab) та оригінальних розробок. До останніх відно-

сяться всі різновиди програмних продуктів, що забезпечують методичну під-

тримку навчального процесу: електронні підручники, навчально-тестувальні 

системи, програми для моделювання, віртуальні лабораторії, засоби для про-

ведення обчислювальних експериментів. 

Заняття з електро- та радіотехнічних дисциплін відрізняються складні-

стю устаткування, що використовується. І тому мультимедійні навчальні 

програми актуальні, насамперед, завдяки можливості спостереження (зокре-

ма анімації) таких електротехнічних процесів і явищ, які або неможливо 

здійснити в аудиторії, або неможливо спостерігати і важко уявити, зрозуміти. 

Розвиток абстрактного, логічного мислення учнів з образним мисленням від-

бувається за допомогою образів. А учні з теоретичним типом мислення нері-

дко відрізняються формалізованими знаннями. Для них мультимедійні про-
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грами з відеосюжетами, можливістю управління процесами, рухомими гра-

фіками, схемами  є додатковим засобом  розвитку образного мислення. Оби-

два види мислення однаково важливі для вивчення електро- та радіотехніч-

них  дисциплін, оскільки, за твердженням сучасних психологів, фізичне мис-

лення є синтетичним, інтегрованим  як наочно-образним, так і абстрактно-

теоретичним.  

Виокремимо такі основні напрями навчально-пізнавальної діяльності 

учня під час роботи з мультимедійними засобами навчання: 

 послідовне або вибіркове опрацювання теоретичного матеріалу; 

 закріплення навчального матеріалу, що вивчається традиційними метода-

ми; 

 опанування змісту електро- та радіотехнічних явищ та процесів за до-

помогою імітаційного комп‘ютерного моделювання; 

 закріплення вивченого матеріалу за допомогою спеціально розробленої 

тестової системи; 

 ознайомлення з технологією розв‘язування практичних задач з основ-

них розділів та тем курсу; 

 перевірка вмінь та навичок розв‘язування задач; 

 виконання віртуальних лабораторних робіт; 

 підготовка до виконання лабораторних робіт у лабораторії; 

 одержання довідкової інформації (робота з бібліотекою та мережею Ін-

тернет). 

Як переконує власний педагогічний досвід, основні напрями діяльності 

викладача з використання мультимедійних засобів навчання можна класифі-

кувати таким чином: 

 організація групової та індивідуальної роботи учнів з використанням  

засобів мультимедіа; 

 використання окремих ілюстративних матеріалів, відеофрагментів та 

моделей під час традиційних уроків шляхом їх проектування на інтера-

ктивну дошку, монітор комп‘ютера, тощо; 

 створення оригінального мультимедійного уроку з використанням 

конструктора уроків; 

 організація самоперевірки та перевірки рівня засвоєння навчального 

матеріалу засобами контролюючих програм 

 навчання розв‘язуванню задач та перевірка сформованості відповідних 

практичних вмінь та навичок тощо. 

Упродовж педагогічного дослідження нами розроблено та апробовано 

електронний навчально-методичний комплекс (ЕНМК) для дисципліни «Еле-

ктротехніка з основами промислової електроніки». ЕНМК забезпечують ефе-

ктивну та якісну підтримку різноманітних форм загальноосвітньої та профе-
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сійної підготовки висококваліфікованих фахівців електрорадіотехнічних 

професій. ЕНМК має максимально полегшити розуміння та запам'ятовування 

найбільш істотних понять, тверджень і прикладів, залучаючи до процесу на-

вчання інші можливості людського мозку, зокрема, слухову та емоційну па-

м'ять. 

Під час створення та використання ЕНМК ми намагались дотримува-

тись умов, розроблених у психологічній та дидактичній літературі, які поле-

гшують учням процес сприймання навчального матеріалу. Зокрема було вра-

ховано, що сприймання об‘єктів значно полегшується, якщо вони розташова-

ні в певній системі й послідовності, а саме: 

1. Відбір навчального матеріалу. 

2. Структурування навчального матеріалу. 

3. Формування ієрархії цілей у когнітивній сфері. 

4. Розробка методів і засобів діагностики знань і вмінь. 

5. Розробка моделі управління навчально-пізнавальною діяльністю 

тощо. 

Для найбільш ефективного виконання цих завдань під час створення 

ЕНМК ми керувалися принципами, які висвітлені в працях науковців: прин-

ципи квантування, повноти, наочності, розгалуження, регулювання, адаптив-

ності, комп‘ютерної підтримки, структурності [2, с.18]. 

ЕНМК базується на гіпертекстовій основі, містить методичну інформа-

цію, матеріали для  проведення практичних занять, які вимагають від учнів 

здійснення рутинної праці під час проведення розрахунків; матеріали для  ви-

вчення теоретичного матеріалу для більш наглядного представлення теоре-

тичного матеріалу та інформацію для проведення лабораторних робіт з ме-

тою доведення значення теоретичного матеріалу у практичній діяльності 

майбутніх фахівців електрорадіотехнічних професій. Навчальний матеріал 

ЕНМК включає в себе тексти, аудіо-, відео та анімаційні елементи, тобто 

ЕНМК виступає  засобом мультимедіа.  

Як переконує аналіз досвіду використання засобів мультимедіа, вони 

дозволяють організувати такі види уроків: 

1. Традиційний урок вивчення нового матеріалу з використанням засо-

бів мультимедіа. 

2. Урок вивчення нового матеріалу в середовищі ЕНМК. Теоретичний 

матеріал доповнений ілюстраціями, схемами, відеофрагментами та  моделя-

ми фізичних явищ і процесів.  

3. Урок розв’язування задач. До основних тем додаються приклади та 

методичні вказівки щодо розв‘язування електротехнічних задач. Учням про-

понуються для самостійного розв‘язування різнорівневі задачі. Передбача-

ється  можливість введення учнем відповіді та її перевірка. 
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4. Комп’ютерна лабораторна робота. Може передувати реальній 

лабораторній роботі, що буде виконуватися в лабораторії з метою підготовки 

до виконання роботи. Може виконуватися після проведення реальної 

лабораторної роботи з метою узагальнення одержаних результатів та розши-

рення кола досліджуваних задач. Віртуальні лабораторні роботи  стануть у 

нагоді за умови відсутності відповідного обладнання в лабораторії для вико-

нання фронтальних лабораторних робіт.  

Коротко зупинимося на методичних особливостях використання мож-

ливостей засобів мультимедіа.  

1. Заняття з вивчення нового матеріалу. Організовуючи урок вивчення 

нового матеріалу, викладач з допомогою засобів мультимедіа може значно 

розширити можливості традиційного уроку, використовуючи значну кіль-

кість ілюстрацій, комп‘ютерних моделей електротехнічних явищ та процесів, 

які забезпечують можливість одержання наочних динамічних демонстрацій 

різноманітних електротехнічних явищ та експериментів, відтворення їх важ-

ливих деталей, що часто неможливо зробити в умовах організації навчально-

го процесу  за традиційних умов 

Комп‘ютерні моделі забезпечують візуалізацію електротехнічних про-

цесів, віртуальне зображення, при потребі спрощену і тому більш зрозумілу 

модель явища, її математичний опис. За цих умов викладач одержує 

можливість поетапно включати до розгляду додаткові фактори, поступово 

удосконалюючи модель та наближаючи її до реального  явища або процесу.  

2. Проаналізуємо алгоритм проведення заняття з вироблення практич-

них умінь та навичок розв’язувати  задачі з використанням ЕНМК з елект-

ротехніки. До складу розробленого нами ЕНМК входить спеціальний 

комп‘ютерний тренажер із розв‘язування задач. Він передбачає можливість 

ілюстрації (прикладів) розв‘язування найбільш типових електротехнічних і 

радіотехнічних задач з даного розділу або модулю, а також комп‘ютерної 

перевірки правильності самостійно розв‘язаних учнями задач. Кожний блок 

―Розв‘язування задач‖ розпочинається з кількох (два, три) прикладів 

розв‘язування задач (повна умова, скорочена умова, переведення одиниць у 

систему СІ, одержання формул, підстановка фізичних величин та перевірка 

розмірностей, відповідь). Потім учням пропонується самостійно розв‘язати 

задачі, структуровані за рівнями складності (початковий, середній, 

достатній), по три задачі на кожний рівень. Коли учень самостійно розв‘язав 

задачу, він може ввести у спеціальне вікно одержану відповідь. Якщо 

відповідь правильна, система заохочує учня. Якщо введена відповідь непра-

вильна, учню пропонується спробувати ще. Якщо і після цього учень 

одержує неправильну відповідь, система поступово виводить на екран 

основні етапи розв‘язання задачі, обчислення та відповідь. 
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3. Заняття – комп’ютерна лабораторна робота. ЕНМК містить певну 

кількість віртуальних лабораторних робіт. Комп‘ютерні лабораторні роботи 

можуть виконуватися з метою підготовки до виконання реальної лаборатор-

ної роботи в лабораторії, або після її виконання з метою закріплення одержа-

них умінь і навичок та розширення можливостей  експерименту. 

Кожна комп‘ютерна лабораторна робота крім короткого опису з основ-

ними завданнями, містить контрольні запитання, на які пропонується 

відповісти учневі після виконання роботи. Контрольні запитання реалізовані 

у вигляді тестів з одиничним або множинним вибором варіантів правильної 

відповіді.  

Таким чином, методичні прийоми вивчення нового матеріалу з викори-

станням засобів мультимедіа можна розділити на дві групи. 

1. Під час вивчення текстового матеріалу діяльність учнів може поляга-

ти: 

 у знаходженні відповідей на поставлені викладачем запитання; 

 у дуже короткому конспектуванні; 

 у заповненні заздалегідь підготовлених таблиць; 

 у створенні єдиної логічної структури, схеми матеріалу, що вивчається. 

2. Під час вивчення процесів, явищ, фундаментальних експериментів 

учням можуть бути поставлені наступні завдання: 

 замалювати схему, зробити малюнок експериментальної установки; 

 внести зміни до параметрів установки і записати результати; 

 перетворити умови протікання технічних процесів  і внести дані до табли-

ці; 

 скласти, замалювати графік перебігу електротехнічного процесу та ін. 

Зрозуміло, що розглянуті прийоми виходу на проблемні ситуації найбільш 

ефективні під час вивчення нового навчального матеріалу. Але з успіхом їх можна 

застосовувати і під час закріплення пройденого, вивченого матеріалу. Включення 

проблемних ситуацій надзвичайно активізує всіх учнів, їхню пам'ять, мову та мис-

лення.  

У нашій практиці широко практикуються виступи учнів з використанням 

мультимедіапроектора, а також заслуховування підсумків індивідуальної творчої 

роботи, виконаної за допомогою мультимедійних технологій.  

Висновок. Отже, засоби мультимедіа можуть бути використані у поєднан-

ні з традиційними педагогічними засобами з метою організації навчальних занять 

різних типів та форм. Багатофункціональні можливості засобів мультимедіа за-

безпечують високу індивідуалізацію навчання, а широке використання імітацій-

ного моделювання дає можливість одержувати динамічні моделі явищ і процесів 

та візуалізувати  процеси, які досить складно дослідити в реальному експеримен-

ті (мікро- та макро- явищ), відтворювати їх у режимі реального часу.  
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Зауважимо, що засоби мультимедіа не є підміною функцій викладача та 

заміною реального експерименту віртуальним. За умов комплексного викори-

стання засобів мультимедіа удосконалюється робота викладача з підготовки та 

проведення навчальних занять, розширюються можливості експерименту, 

поглиблюється розуміння фізичного змісту електричних та  радіотехнічних явищ 

і процесів.  
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Засоби мультимедіа можуть бути використані у поєднанні з традицій-

ними педагогічними засобами з метою організації навчальних занять різних 

типів та форм. За умов комплексного використання засобів мультимедіа 

удосконалюється робота викладача з підготовки та проведення навчальних 

занять при вивченні дисциплін електрорадіотехнічних дисциплін. 
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Средства мультимедиа могут быть использованы в сочетании с тра-

дицийни-ми педагогическими средствами с целью организации учебных 

занятий разных типив и форм. При условиях комплексного использования 

средств мультимедиа совершенствуется работа преподавателя по подго-

товке и проведению учебных за-нять при изучении дисциплин электрора-

диотехнических дисциплин. 
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pedagogical facilities with the purpose of organization of lessons of different tipiv 

and forms. On conditions of the complex use of facilities of mul'-timedia work of 

teacher is perfected on preparation and leadthrough of educational za-nyat' at the 

study of disciplines of radio electro-engineerings disciplines 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ 

ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ  

В ПЕДАГОГІЧНОМУ ВУЗІ 
 

Facilities are multimedia can be used in combination with traditional peda-

gogical facilities with the purpose of organization of lessons of different tipiv and 

forms. At the terms of the complex use of facilities multimedia work of teacher is 

perfected on preparation and leadthrough of lessons at the study of disciplines of 

radio electro-engineerings disciplines. 

Сьогодні велика увага приділяється комп‘ютеризації навчальних закла-

дів, інформатизації навчально-виховного процесу, розробці індивідуальних 

завдань різних рівнів складності, створення електронних підручників, інтеле-

ктуальних комп‘ютерних і дистанційних технологій навчання. І саме ство-
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рення сучасних засобів навчання, що поєднують матеріал конкретної дисци-

пліни з можливостями інформаційно-комп‘ютерних технологій і є важливою 

передумовою досягнення цілей освіти. 

Інформатизація сучасної вищої освіти, з одного боку, і поступове зме-

ншення кількості годин, що відводяться на вивчення деяких навчальних дис-

циплін у вузах (зокрема математичного напрямку), з іншого, змушують шу-

кати такі форми проведення традиційних навчальних занять (лекцій, лабора-

торних чи практичних робіт), які дозволили б в умовах зменшення часу на-

вчання не тільки домогтися збереження рівня підготовки студентів, але на-

віть підвищити його.  

Багато визначних науковців досліджують дану проблему, зокрема: ви-

користання засобів нових інформаційних технологій у навчально-виховному 

процесі (В.П. Безпалько, І.В. Водолазська, Р.С. Гуревич, Т.А. Ільїна, Е.С. По-

лат, І.О. Собко та ін.), реалізації дидактичних функцій комп‘ютера (Н.В. 

Апатова, А.П. Єршов, Т.П. Гордієнко, І.М. Лагунов, Б.М. Ференчук та ін.), 

формування основ інформаційної культури (В.І. Гриценко, М.І. Жалдак, В.М. 

Монахов та ін.). У ряді досліджень справедливо вказується на необхідність 

здійснення на якісно більш високому рівні індивідуалізації навчання.  

Багато викладачів здійснюють пояснення нового матеріалу традиційно, 

використовуючи у своїй практиці лекційний метод, орієнтуючись при цьому 

на рівень підготовки кожного студента. Вони вважають, що лекція - один з 

найважливіших видів навчальних занять, вона дозволяє педагогові викладати 

навчальний матеріал в узагальненій формі, адаптованій до рівня знань і про-

фесійної орієнтації студентів певного курсу відповідної спеціальності [2]. 

При проведенні лекції проявляється наукова ерудиція педагога, визна-

чається його особиста позиція з окремих питань. Тому ті, хто говорить, що 

викладач не є головним й безпосереднім джерелом інформації, особливо під 

час лекції, дуже помиляються. Для того, щоб лекція була проведена на висо-

кому рівні, студенти одержали глибокі знання, необхідно на ній використо-

вувати найпередовіше устаткування, а саме: комп‘ютери, мультимедійну до-

шку Smart Board, сучасні технічні засоби навчання (діапроектор, епіпроек-

тор) тощо. При цьому слід також враховувати те, що не кожна лекція може 

бути оснащена сучасним комп'ютерним устаткуванням, оскільки воно дуже 

дороге і не кожний навчальний заклад може собі дозволити його купити. 

В цілому очевидно, що комп'ютеризація лекції не робить цей вид на-

вчальних занять найбільш ефективним. Можна відмітити те, що традиційна 

форма проведення лекцій відповідає сучасному стану навчального процесу й 

не має потреби в значній комп'ютеризації. 

Метою статті є показати переваги комп‘ютерного забезпечення навча-

льного процесу над традиційними формами проведення лабораторних робіт. 
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Комп'ютеризація навчального процесу повинна безумовно торкатись 

лабораторних занять, їх виконання при вивченні дисциплін фізико-

математичного циклу, а саме: «Числові методи», «Комп'ютерне моделюван-

ня», «Сучасні інформаційні технології в освіті», «Фізика» та ін. 

З метою підвищення ефективності професійної підготовки студентів 

Харківського гуманітарно-педагогічного інституту, майбутніх вчителів інфо-

рматики, нами був застосований комплекс комп‘ютерних програм для засто-

сування їх при проходженні лабораторного практикуму з вищеназваних дис-

циплін, який містить у собі взаємозв‘язок «комп‘ютера-викладача»: 

 джерело навчальної інформації (електронний підручник, в якому багато 

графічних матеріалів, фото- та відео ілюстрацій); 

 тренажер розвитку практичних навичок для професійної діяльності; 

 засіб діагностики і контролю знань студентів (безпомилкова перевірка 

правильності ходу лабораторної роботи та висновків. 

Ми вважаємо, що комп'ютеризація лабораторно-практичних робіт до-

зволить активізувати діяльність студентів, дасть можливість наочніше про-

демонструвати зв'язок теорії із практикою, підвищити рівень лабораторних 

експериментів, наблизивши їх до експериментально-дослідницьких методів 

досліджуваних наук, забезпечить зацікавленість молодих людей у сучасних 

формах роботи з інформацією, інтелектуалізацію навчальної діяльності [1]. 

Переваги комп'ютеризації лабораторних робіт очевидні. Це: 

 відсутність підготовчої частини лабораторних робіт, що займає значну 

частину часу лабораторного заняття; 

 швидкість виконання лабораторних робіт; 

 дешевизна устаткування в порівнянні із традиційними приладами, 

стендами; 

 можливість виконання більшої кількості робіт. 

Ряд принципів, які були використані для навчання під час 

комп‘ютерного лабораторного практикуму, тісно пов‘язані з факторами, що 

впливають на швидкість засвоєння і використання отриманих знань, вивчали 

низка педагогів і психологів (В. Леонтьєва, М. Щербина, Д. Чернилевський 

та ін..) 

Говорячи про лабораторні роботи, насамперед  слід зазначити, що тра-

диційна форма їх проведення опирається на наявність у навчальному закладі 

та підготовку для виконання роботи певної кількості приладів, або повинні 

бути наявні стенди чи навчальні лабораторні комплекси з допомогою яких 

моделюються досліди. Навчальний лабораторний комплекс - це пристрій, 

призначений для проведення експериментів в звичайному або частково авто-

матизованому режимах. 
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Якщо розглянути будову сучасних лабораторних стендів, то це найчас-

тіше закриті ящики, в яких всередині відбуваються всі досліджувані процеси, 

назовні виводяться на екрані монітора чи осцилографа кінцеві результати. 

Таким чином, протікання зазначених експериментальних процесів залиша-

ється схованим від зору студента. Це є серйозним недоліком, тому що на ста-

рших курсах студентам пропонується самим створювати, а потім збирати 

найпростіші лабораторні стенди-схеми при вивченні фізики. Якщо ж така 

схема створюється студентом на комп'ютері, він одразу ж випробовує її  дію 

у своїй дослідницькій діяльності. 

Ще одним недоліком у традиційному виконанні лабораторних робіт є 

обмеження кількості студентів, що мають можливість одночасно виконувати 

її. При роботі зі стендом, протягом  одного заняття, тільки два чоловіки мо-

жуть виконати одну роботу. 

Для виконання лабораторної роботи всією групою необхідна велика кі-

лькість приладів, стендів, які потребують великої кількості коштів для їх по-

купки, багато місця для їх збереження. Щоб було зрозуміло вищесказане, на-

ведемо приклади. Сьогодні вартість одного лабораторного стенда перебуває 

в межах від 55 до 850 тис. гривень. З огляду на їхню дорожнечу, переважна 

більшість вузів не здатна забезпечити свої лабораторії необхідною кількістю 

таких пристроїв. Навіть якщо вуз у стані купити такі навчальні лабораторні 

комплекси (яким у випадку їхнього використання потрібно не один і не два), 

це не є доцільним. До того ж досвід показує, що кількість лабораторних ро-

біт, які проводитимуться на стендах, обмежена.  

У той же час за ці гроші можна купити достатню кількість персональ-

них комп'ютерів з відповідним програмним забезпеченням, на яких можливе 

виконання необмеженої кількості лабораторних робіт. При цьому кожен із 

студентів групи зможе виконати одну й ту ж саму лабораторну роботу одно-

часно на комп‘ютері, за яким він сидить під час занять, з іншого боку - це за-

ощадить велику кількість часу, тому що комп'ютер дозволяє кожному студе-

нтові в ході одного лабораторного заняття зробити в кілька разів більше екс-

периментів (дослідів). Не слід забувати й того, що комп'ютер з погляду  хара-

ктеристики його як електроприладу набагато безпечніший, ніж інші лабора-

торні пристрої, чи стенди. Таким чином, комп'ютеризація лабораторних ро-

біт, зокрема  при викладанні фізико-математичних дисциплін, дозволяє ви-

рішити важливі завдання навчального процесу, а саме дати можливість сту-

дентам експериментальним шляхом, самостійно переконатись у вірності того 

чи іншого твердження, чи явища. На основі всього вище сказаного можна 

зробити висновок: застосування комп'ютерів для виконання  лабораторних 

робіт більш доцільне, ніж використання традиційних методів і засобів. Ми 

бачили, що: 
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 при виконанні лабораторних робіт з допомогою комп‘ютера кожен сту-

дент був активним учасником навчального процесу. А в умовах традицій-

ного виконання лабораторних робіт, у багатьох випадках, лише один сту-

дент виконував певний вид практичної роботи лабораторного завдання, а 

решта студентів були спочатку спостерігачами, а потім робили висновки 

на основі «чужих» показань. 

 в кабінеті інформатики кожен студент, сидячи за комп‘ютером, одержував 

індивідуальне завдання і під час виконання роботи чи дослідження керу-

вався тільки своїми власними знаннями, самостійно робив висновки. При 

цьому вони виявляли зацікавленість, що дало їм швидше і глибше засвоїти 

навчальний матеріал. 

 використання комп‘ютерних імітаційних моделей та ситуацій (анімацій, 

фото- відеоматеріалу) наближало студентів до реальності, збільшувало 

ефективність набутих знань, умінь і навичок. 

 студент за допомогою комп‘ютерної програми, миттєво дізнавався про 

правильність його дій під час виконання лабораторної роботи, миттєво ді-

знавався про зміст помилки, міг одержати підказку щодо її виправлення. 

 на комп‘ютері можна задавати різну кількість варіантів вихідних даних, 

студент може вводити і свої дані, на основі яких одержить результат на 

який розрахована лабораторна робота. Це дає студенту усвідомити варіан-

ти вирішення поставлених завдань, можливість переконатися у вірності 

теоретичних суджень на основі здійснення певних досліджень, підрахун-

ків. 

Підвищення ефективності навчального процесу спостерігається й у за-

стосуванні комп'ютерів при проведенні практичних занять. По-перше, ком-

п'ютери, придбані для проведення лабораторних робіт, можна використати й 

для виконання завдань практичного змісту на заняттях. По-друге, розв‘язання 

завдань на комп'ютері дозволяє позбавити студента від рутинних розрахунків 

і досить значно заощаджує час. З методичної точки зору, виконання студен-

тами завдань у спеціалізованих пакетах прикладних програм повинне заохо-

чуватися, оскільки пакети спрощують важкі математичні розрахунки. Студе-

нти, що використовують математичні пакети (наприклад Gran, DG, Maple, 

Mathcad, Matlab, Mathematіca), в 2-4 рази швидше справляються з учбово-

практичними завданнями. Перевагою прикладного програмного забезпечення 

є супровід його великою кількістю демонстраційного матеріалу. Користувачі 

можуть обмінюватися результатами своїх робіт, обговорювати виникаючі 

проблеми, тобто обмінюватись між собою інформацією, що сприяє їх розвит-

ку як науковців, співрозмовників, особистостей, які на все мають свою дум-

ку. Набуті під час розв‘язування завдань знання та практичні навички слугу-



ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ 

 

 

262 

ватимуть достатньо міцним підґрунтям для успішного розв‘язування конкре-

тних прикладних задач, зокрема з математики, фізики, інформатики тощо. 

Таким чином, використання комп'ютерів при проведенні практичних 

занять представляється доцільним. 

Є ще один момент, на який варто звернути увагу, - це контроль знань 

студентів. Його ми здійснюємо по-різному: 

 традиційним способом, даючи завдання на листочках, а потім перевіряє-

мо їх і оголошуємо оцінку. Здійснюємо аналіз кожної роботи. 

 за допомогою комп‘ютерної техніки.  

Існують спеціальні програми для створення тестів (Краб, Конструктор 

тестів, Тест 2002 тощо), за допомогою яких викладачі створюють тести для 

перевірки знань студентів з різних дисциплін. Студенти, кожний сидячи за 

своїм комп‘ютером, дають відповіді на поставлені запитання і в кінці, на ек-

рані монітора, висвітлюється віконечко, в якому вказується кількість прави-

льних відповідей і оцінка за тест. Позитивним у використанні цих програм є 

те, що затрачається менше часу на перевірку відповідей (знань) студентів. 

Але недоліком комп‘ютерного тестування є те, що викладач не може точно 

сказати, на яке питання студент не дав відповіді, тобто не може її проаналі-

зувати, оскільки постійно міняється порядок постановки питання. 

Ми бачимо що, по-перше, завдання розробки надійних тестів відно-

ситься до області високих технологій, є трудомістким й вимагає великих за-

трат часу в процесі створення. По-друге, сам вид контролю знань – тест, є 

для студентів, з одного боку, мотивуючим елементом, з іншого боку - ство-

рює стресову ситуацію, оскільки вони не завжди знають відповіді на постав-

лені запитання. Тому вважаємо, що на сьогоднішній день доцільно контро-

люючий компонент в освітньому процесі не піддавати помітним змінам 

(принаймні   при навчанні студентів багатьох спеціальностей). 

Таким чином, метою комп'ютеризації є створення умов для того, щоб 

зробити підготовку студентів більш якісною, відповідною сучасному рівню 

професійної придатності. Відповідно до  цієї мети необхідно 

комп‘ютеризувати проведення лабораторних робіт і практичних занять. Лек-

ції й контроль знань студентів доцільніше здійснювати в традиційній формі, 

хоча не слід відмовлятись від одержання інформації за допомогою мережі Ін-

тернет, електронних бібліотек, тестувати молодих людей за допомогою спе-

ціальних програм (Краб, Конструктор тестів, Тест 2002 тощо). 

З вищесказаного зрозуміло, що комп‘ютерні лабораторні роботи є доб-

рим доповненням до класичного циклу. Комп‘ютерний практикум має ту пе-

ревагу, що оновлення лабораторних робіт є набагато простішим, ніж в класи-

чному варіанті і потребує невеликих затрат.  
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У Харківському гуманітарно-педагогічному інституті навчальний план 

підготовки майбутніх учителів інформатики включає деякі прикладні дисцип-

ліни математичного циклу, такі як "Числові методи" і "Комп'ютерне моделю-

вання". 

Вивчення курсу "Чисельні методи", наприклад, містить у собі прове-

дення лекційних і лабораторно-практичних занять. На лекціях основна увага 

приділяється знайомству студентів з основним змістом базових методів чи-

сельного рішення прикладних завдань на основі побудови математичних мо-

делей. Лабораторно-практичні заняття, головною функцією яких є форму-

вання в студентів умінь і навичок по самостійному застосуванню вивченого 

матеріалу, проводяться у два етапи. Закріплення лекційного матеріалу прово-

диться в комп'ютерному класі з використанням табличного процесора MS-

Excel. Студенти одержують індивідуальні завдання по вивчених темах і про-

водять необхідні обчислення на комп'ютері. За допомогою процесора MS-

Excel студенти освоюють теми "Розв‘язання нелінійних рівнянь", " 

Розв‘язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь", "Обчислення певних ін-

тегралів" і т.д. Використання табличного процесора дозволяє протягом  од-

ного заняття провести як аналітичне рішення поставленого завдання, так і 

провести необхідний числовий експеримент. Крім цього, табличний проце-

сор дає можливість позбутися великої кількості проміжних обчислень, приді-

лити більше уваги процесу систематизації й узагальненню отриманих даних, 

використовуючи дані декількох завдань, розв‘язувати нові завдання на базі 

раніше вирішених, які вони зберігають в пам'яті комп'ютера, що безпосеред-

ньо задіє інтелектуальну творчість, а також представляти дані в різній формі 

(символьній, табличній, графічній) і здійснювати оперативний контроль при 

вивченні як окремих тем, так і всього розділу [4]. Виконуючи з його допомо-

гою рутинні або несуттєві (у контексті досліджуваного матеріалу) операції, 

студенти за лічені хвилини можуть проводити складні, громіздкі обчислення, 

вирішувати змістовні завдання, моделювати різні ситуації. 

Після проведення циклу лекційних і практичних занять запланована 

обчислювальна практика. Протягом  часу, відведеного на цю практику, 

студенти закріплюють отримані знання шляхом розробки й налагодження 

комп'ютерних програм на мовах програмування високого рівня (напри-

клад, Pascal), а також знайомляться із можливостями пакетів прикладних 

програм символьних обчислень і "інтелектуальних калькуляторів" (Maple, 

Mathcad, Matlab, Mathematіca). 

У такий же спосіб проходить освоєння студентами курсу "Комп'ютерне 

моделювання". Проведення лабораторно-практичних занять у два етапи до-

зволяє скоротити час на освоєння основного змісту прикладних курсів, зро-
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бити їх більш наочними, а також закріпити навички використання сучасних 

інформаційних технологій. 

Під час виконання лабораторних робіт студенти Харківського гумані-

тарно-педагогічного інституту використовують навички набуті з математики, 

фізики та інформатики на попередніх курсах, закріплюють вміння, навички 

по створенню інформаційних об'єктів (текст, список, таблиця, діаграма, ма-

люнок, програма і ін.) і навчальних моделей засобами табличних, текстових 

та графічних редакторів, вчаться здійснювати операції по обробці даних. 

Проводиться цілеспрямована робота по закріпленню вмінь і навичок прави-

льно вибирати форму представлення інформації залежно від завдання, що 

стоїть, і представляти інформацію у вибраній формі, що дозволяє студентам 

"читати" і самостійно будувати схеми, таблиці, графіки, діаграми і інші інфо-

рмаційні моделі, використовувати їх як інструмент систематизації навчаль-

ного матеріалу, вільно переходити від однієї форми представлення інформа-

ції до іншої. 

В результаті виконаної роботи в студентів буде сформована готов-

ність до усвідомленого і ефективного використання засобів ІКТ не тільки 

для подальшого самостійного вивченнія інформатики, самостійного ство-

рення мультимедійних засобів навчання, але для роботи в якості вчителя, 

що і є основою їх ІКТ-компетентності. 

Ми бачимо, що забезпечення якісного проведення лабораторного 

практикуму є необхідною умовою підвищення ефективності навчально-

виховного процесу. 

Використання комп‘ютерного забезпечення  під час лабораторного 

практикуму при професійній підготовці майбутніх вчителів дає підстави 

зробити такі висновки: 

 підвищується зацікавленість студентів до нової форми проведення ла-

бораторних робіт; 

 збільшується швидкість і глибина засвоєння отриманих знань;  

 підвищується ефективність реалізації та можливості застосування зага-

льно дидактичних принципів навчання; 

 самі студенти можуть приймати участь у створенні нових робіт, про-

грамуючи їх як завдання з курсу програмування, тощо. 

Комп‘ютерно-лабораторні практикуми дозволяють студентам закрі-

пити і розширити знання, отримані на лекціях та при роботі з книгою. 

Процес виконання лабораторної роботи багато в чому відтворює процес 

перебігу наукової роботи: одержання "спостережних" даних, первинна їх 

обробка, обчислення, аналіз отриманих результатів та їх оформлення, фо-

рмулювання висновків. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ 

ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ  

В ПЕДАГОГІЧНОМУ ВУЗІ 

 

Комп'ютеризація лабораторних робіт при викладанні фізико-математичних 

дисциплін, дозволяє вирішити важливі завдання навчального процесу, а саме: 

 дати можливість студентам експериментальним шляхом, самостійно 

переконатись у вірності того чи іншого твердження; 

 дати можливість наочніше продемонструвати зв'язок теорії із практи-

кою; 

 підвищити рівень лабораторних експериментів; 

 закріпити навички використання сучасних інформаційних технологій. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

Компьютеризация лабораторных работ при преподавании физико-

математических дисциплин разрешает решить важные задачи учебного процесса, 

а именно: 

 дать возможность студентам экспериментальным путем, самостояте-

льно убедиться в верности того или другого утверждения; 

 дать возможность нагляднее продемонстрировать связь теории с прак-

тикой; 
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 повысить уровень лабораторных экспериментов; 

 закрепить навыки использования современных информационных тех-

нологий. 

V. Russkin, G. Broslavskaya 

 

THE IMPLEMENTATION OF THE INFORMATIONAL 

TECHNOLOGIES DURING THE TEACHING OF PHYSICO-

MATHEMATICAL DISCIPLINES IN THE PEDAGOGICAL 

INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION 

 

The computerization of the laboratory works during the teaching of physico-

mathematical disciplines gives the opportunities to solve such important tasks of 

the educational process as: 

 to give students the opportunity to convince themselves of the rightness of 

some statement by the experimental way; 

 to give students the opportunity to demonstrate the connection of theory and 

practice better; 

 to raise the level of the laboratory experiments; 

 to consolidate the skills of using  of the modern informational technologies. 
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ДИДАКТИЧНI ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ IНФОРМАЦIЙНИХ 

ТЕХНОЛОГIЙ НАВЧАННЯ У ВАЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Постановка проблеми. Освіта нині виступає одним із основних 

соціокультурних інститутів і переживає кардинальні зміни. Ці зміни стосу-

ються, в першу чергу впровадження інформаційних технологій у навчальний 

процес.  

Під інформатизацією освіти часто розуміють процес інтелектуалізації 

діяльності вчителя і студента, який розвивається на основі реалізації можли-

востей інформаційних і комунікаційних технологій. Біля джерел 

інформатизації стояли видатні вчені – академіки А.П. Єршов, Є.П. Веліхов, 



 

СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

 

267 

М.М. Красовський, В.О. Мельников, які створили концепцію інформатизації 

освіти. Під терміном ―інформаційні технології‖ розуміють процеси накопи-

чення, обробки, представлення і використання інформації за допомогою 

електронних засобів. Так, суть інформатизації визначають, як створення умов 

студентам для вільного доступу до значних об‘ємів активної інформації у ба-

зах даних, базах знань, електронних архівах, довідниках, енциклопедіях [1, с. 

14].  

Аналіз попередніх досліджень. Інформаційний пошук в науковій і нау-

ково-методичній літературі, присвяченій проблемам інформатизації вищої 

освіти (роботи В.Ю. Бикова, Б.С. Гершунського, Р.С. Гуревича, Е.С. Полат, І.В 

Роберт, та ін.) показав, що однозначного тлумачення поняття інформаційна 

технологія навчання (computerized teaching technology) дотепер так і не вироб-

лено.  

Метою статті є аналіз поняття ―інформаційні технології‖ та розгляд 

дидактичних проблем застосування інформаційних технологій навчання у 

вищих навчальних закладах.  

Так, наприклад, під інформаційною технологією навчання П.І. Образ-

цов та В.М. Косухін розуміють ―дидактичний процес із застосуванням 

цілісного комплексу комп‘ютерних та інших засобів обробки інформації, 

який дозволяє на системній основі організовувати оптимальну взаємодію між 

викладачем і студентом з метою досягнення гарантованого педагогічного ре-

зультату. Потрібно зазначити, що інформаційна технологія навчання може 

розглядатися не тільки як процес, але й як результат її проектування‖ [2, 

с. 45].  

С.О. Христочевський дає наступне означення: ―інформаційні технології 

навчання – це сукупність електронних засобів і способів їхнього 

функціонування, які використовуються для реалізації навчальної діяльності. 

До складу електронних засобів входять апаратні, програмні та інформаційні 

компоненти, способи застосування яких вказуються у методичному 

забезпеченні інформаційних технологій навчання‖ [1, с. 14]. 

У різних джерелах разом з цим поняттям можна зустріти такі 

однопорядкові синонімічні вирази як ―нові інформаційні технології навчання 

– сучасні види інформаційного обслуговування, які організовані на базі 

засобів комп‘ютерної техніки і засобів зв‘язку‖, ―технології комп‘ютерного 

навчання‖, ―комп‘ютерні педагогічні технології‖ і т.д. Слід зазначити, що 

прикметник ―нові‖ застосовується в педагогічних джерелах достатньо часто. 

В даному контексті йдеться про новаторський акт, який кардинально змінює 

зміст різних видів діяльності, у тому числі і педагогічної. Як показав аналіз 

педагогічної та технічної літератури можна зустріти різні варіації поняття 

―інформаційні технології‖: ―інформаційні та комунікаційні технології‖ (В.Ю. 
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Биков) [3, с. 502]; ―інформаційно-телекомунікаційні технології‖ (Р.С. Гуре-

вич) [4, с. 45]; ―інформаційно-комунікаційні технології‖ (М.І. Жалдак) [5, с. 

5], ―нові інформаційні технології‖ (С.П. Новіков) [6, с. 32] та ін.  

Є безліч визначень терміну ―інформаційні технології‖ (ІТ). Більшість 

учених пов‘язують це поняття з методами, засобами, прийомами, процесами і 

середовищами обробки різноманітної інформації. Так, наприклад:  

 у Законі України ―Про національну програму інформатизації‖ ска-

зано, що ―інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність 

інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, 

що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук 

інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно 

від місця їх розташування‖ [7, с. 4]; 

 за визначенням В.М. Глушкова, ІТ – це ―людино-машинна 

технологія накопичення, оброблення та передавання інформації, процеси 

пов‘язані з обробкою інформації‖ [8, с. 12];  

 за визначенням В.П. Безпалька, ІТ – інструмент, тобто ―засіб 

підготовки та передавання інформації учневі (студенту), засобом здійснення 

якого є комп‘ютер‖ [9, с. 112]. 

 В.І. Гриценко і Б.М. Паньшин уважають, що ІТ – це, по-перше, 

сукупність процесів руху і переробки інформації, по-друге, описи цих 

процесів. Об‘єктом переробки і руху є інформація, дані. Складовими части-

нами описів є схеми технологічного процесу (маршруту) і сценарії 

(інструкції) процесів переробки інформації [10, с. 33]; 

 ІТ, як вважає М.І. Жалдак, – це ―сукупність методів, засобів і 

прийомів, що використовуються для реалізації та забезпечення 

інформаційних процесів у різних галузях людської діяльності‖ [5, с. 3]; 

 на думку Г.К. Селевко, ІТ – технічні інформаційні засоби (елек-

тронно-обчислювальні машини, аудіо, кіно, відео) [11, с. 114]; 

 Р.С. Гуревич і М.Ю. Кадемія зазначають, що ―інформаційні 

технології нині визначають міру доступу до освітнього середовища, встанов-

люють межі можливості перетворення знань, що стимулюють професійні та 

загальнолюдські процеси‖ [4, с. 31]; 

 розглядаючи поняття ―інформаційні технології‖ та їх види, 

А.С. Грінберг і І.А. Король визначають їх як сукупність методів, способів, 

прийомів і засобів обробки документованої інформації, що містить 

прикладні програмні засоби, і регламентованого порядку їх використання, 

а також реалізує інформаційний процес у відповідності до заданих вимог 

[12, с. 23]; 

Змістовний аналіз визначень даної дефініції, які найбільш часто 

зустрічаються нині в педагогічній літературі, дозволив виділити два явно ви-
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ражених підходи до їхнього трактування. В рамках першого з них Ф.Є. 

Темніков [13, c. 125] пропонує розглядати ІТ навчання як дидактичний про-

цес, організований з використанням сукупності впроваджених (вбудованих) у 

систему навчання принципово нових засобів і методів обробки даних 

(методів навчання), що представляють цілеспрямоване створення, передачу, 

збереження і відображення інформаційних продуктів (даних, знань, ідей) з 

якнайменшими затратами і відповідно до закономірностей пізнавальної 

діяльності тих, кого навчають. Інший підхід передбачає створення певного 

технічного середовища навчання, в якому ключове місце займають 

інформаційні засоби, що використовуються. Таким чином, у першому випад-

ку йдеться про технологію як про процес навчання, а в другому – про вико-

ристання у навчальному процесі специфічних програмно-технічних засобів. [ 

Аналіз наукової, науково-популярної та науково-методичної 

літератури з проблеми інформатизації вищої освіти, дозволяє стверджува-

ти, що домінуючим нині є другий підхід, який умовно можна назвати тех-

нократичним. Про це переконливо свідчить той факт, що всі нормативні 

документи – програми, концепції, інструкції й освітні стандарти, 

інформатизації освіти, витримані в даному плані. Бурхливий розвиток у 

80-90 роках XX століття комп‘ютерної техніки і програмного забезпечення 

призвів до необхідності їх активного упровадження в навчально-виховний 

процес ВНЗ.  

Проте освоєння, а тим більше їх прикладне використання у 

педагогічній практиці виявилося у цей час можливим далеко не всім пред-

ставникам вузівської інтелігенції. Лідерство захопили представники 

технічних наук, що мають відповідну підготовку і кваліфікацію. Представ-

ники гуманітарних наук явно відставали. На жаль, доводиться констатува-

ти, що ці тенденції продовжують зберігатися і до теперішнього часу. Все 

це привело до того, що розробка дидактико-методологічних і теоретико-

методичних основ інформатизації освіти зараз явно не встигає за розвит-

ком науково-технічного прогресу в області інформатики, хоча в даний час 

на Україні здійснюється значна кількість психолого-педагогічних 

досліджень, здатних корінним чином змінити дану ситуацію. 

Проте, вважаємо, що розгляд інформаційної технології навчання 

тільки з погляду впровадження комп‘ютерних й інших інформаційних 

засобів у навчально-виховний процес значно звужує рамки розуміння 

самої суті інформатизації навчання. У цьому випадку доцільно говорити 

лише про автоматизацію тих або інших сторін процесу навчання, перене-

сення інформації з паперових носіїв на комп‘ютерні, можливості 

візуалізації матеріалу, що вивчається студентами. 

На підставі аналізу наукових досліджень у галузі ІТ знаних 



ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ 

 

 

270 

науковців ми дійшли висновку, що оснащення ВНЗ новими апаратними і 

програмними засобами, що нарощують можливості комп‘ютера, поступово 

привели до витіснення терміну ―комп‘ютерні технології‖ поняттям 

―інформаційні технології‖, що характеризуються середовищем, в якому 

вони реалізуються, і компонентами, які воно містить: технічне середовище 

(вид техніки, що використовується, для вирішення основних задач); про-

грамне середовище (набір програмних засобів); предметне середовище 

(зміст конкретної наочної області науки, техніки, знання); технологічне 

(методичне) середовище (інструкції, порядок користування, оцінка 

ефективності і ін.). 

Сутність процесу навчання вивчається дидактикою (теорією навчан-

ня) вищої школи. Досліджуючи закономірності навчального процесу, вона 

визначає дидактичні принципи, виявляє ефективні методи, форми, засоби й 

технології навчання, шляхи їхнього розвитку й удосконалення. Вирішуючи 

названі завдання, дидактика вищої школи створює теоретичні моделі нав-

чання, які знаходять своє вираження в методичних системах, що викори-

стовуються педагогами в навчальному процесі. Як теоретична основа ме-

тодик і технологій навчання дидактика визначає загальні вимоги до них, 

орієнтує педагогів на виявлення й реалізацію специфічних сторін й умов, 

що характерні лише для конкретних навчальних дисциплін. Дидактика 

вищої школи також узагальнює дані методик і технологій навчання, збага-

чуючи цим свій теоретичний і практичний арсенал. 

Про те, як раціонально розподілити обов‘язки між педагогом і сту-

дентом, дуже мудро й повчально говорив А. Дистервег. Він уважав, що по-

ганий учитель підносить істину, а гарний – учить її знаходити. Навчання 

варто розуміти не як процес ―передачі‖ готових знань від педагога до сту-

дента, а як широку взаємодію між ними, з метою розвитку його 

особистості за допомогою організації засвоєння ним наукових знань і 

способів діяльності.  

Як зазначають у своїх працях І.А. Зязюн, І.Я. Лернер, П.І. Образцов, 

В.В. Ягупов  та ін. необхідність комплексної реалізації всіх компонентів 

змісту навчання й спрямованість дидактичного процесу на всебічний твор-

чий саморозвиток особистості студента, обумовлюють наступні функції 

навчання: освітню (озброєння студентів системою спеціальних знань, на-

вичок й умінь); виховну (формування особистісних якостей майбутнього 

фахівця); розвивальну (розвиток інтелектуальних і фізичних сил). Усі 

названі функції взаємозалежні й взаємозумовлені. Освітня функція серед 

них є базовою. 

Розвиток технічних засобів інформаційно-комунікаційних технологій 

створює нові дидактичні можливості, ефективність реалізації яких знач-
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ною мірою залежить від дидактичної обґрунтованості, рівня розвитку й 

―технологічності‖ методичного забезпечення. При цьому, методичні аспек-

ти застосування засобів ІТ відстають від розвитку технічного забезпечен-

ня, тому, що потрібно інтегрувати знання таких різнорідних дисциплін, як 

психологія, педагогіка, математика, філософія, інформатика та інших 

предметів професійно теоретичної та професійно практичної підготовки.  

Аналіз наукових досліджень показав, що розроблення засобів ІТ для 

підтримки професійної освіти ускладнюється ще й необхідністю добре 

знати зміст предметної області й ураховувати властиву їй специфіку нав-

чання. Саме відставання в розробці методологічних проблем, 

―нетехнологічність‖ наявних методик є одними з основних причин розриву 

між потенційними й реальними можливостями засобів інформаційно-

комунікаційних технологій навчання. 

Аналіз процесу інформатизації освіти, розгляд змін основних поло-

жень педагогічної науки, дозволив нам провести порівняльний аналіз ос-

новних компонентів парадигми традиційної педагогічної науки і парадиг-

ми педагогічної науки в умовах упровадження ІТ та ін., який наведено в 

табл. 1.  

Таблиця 1 

Порівняльний аналіз основних компонентів парадигми традиційної 

педагогічної науки і парадигми педагогічної науки в умовах  упровадження 

ІТ 

 

Традиційна педагогічна наука Педагогічна наука в умовах 

ІТ  

Дидактика 

Теорія освіти і навчання, що за-

ймається вивченням процесу на-

вчання як керованого процесу, ме-

та якого – надання суми знань, ви-

роблення вмінь і навичок навчаль-

ної діяльності, розумовий розвиток 

студента 

Теорія освіти, як система 

знань про процес розвитку 

особистості студента, в умо-

вах забезпечення педагогіч-

ного впливу лонгованого (до-

вготривалого) характеру, 

який спрямований на досяг-

нення цілей освіти, що від-

повідають сучасному рівневі 

інформатизації суспільства 
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Традиційна педагогічна наука Педагогічна наука в умовах 

ІТ  

Об’єкт дидактики 

Процес навчання як взаємодія 

об‘єктивного й суб‘єктивного, 

соціального досвіду й можливо-

стей самого студента, який 

перетворюється в знання, уміння й 

навички, а також у розумовий роз-

виток і загальну культуру 

Процес навчання, як 

взаємодія суб‘єктивних 

можливостей студента і 

результатів педагогічного 

впливу, що забезпечує роз-

криття, розвиток і реалізацію 

інтелектуального потен-

ціалу студента, який спрямо-

вано на досягнення освітніх 

цілей, що відповідають су-

часному рівню  

Предмет дидактики 

Навчальний процес, який включає: 

–  зміст навчального процесу, який 

реалізовано в навчальних планах, 

програмах, підручниках; 

–  засоби навчання; 

–  організаційні форми, методи 

навчання; 

–  виховна роль навчального про-

цесу; 

–  умови, які сприяють активній і 

творчій праці, розумовому розвит-

ку студентів 

 

Навчальний процес, який 

включає: 

– зміст навчального процесу, 

який реалізується як у нав-

чально-методичних 

матеріалах, так і засобами ІТ, 

із врахуванням ступеня 

інформатизації суспільства 

та розрахований на рівень 

знань і умінь визначеного 

студента;  

– система засобів навчання, 

яка орієнтована на викори-

стання засобів ІТ;  

– організаційні форми і ме-

тоди  

 навчання, які орієнтовані на 

інтенсифікацію процесу роз-

витку особистості студента  

Цілі процесу навчання 

Установлення найбільш 

сприятливої взаємодії основних 

компонентів навчання для 

максимальної ефективності 

засвоєння знань і умінь студента 

Створення умов 

функціонування ІОС ВНЗ, 

що забезпечує розвиток і са-

морозвиток особистості сту-

дента, реалізацію його 
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Традиційна педагогічна наука Педагогічна наука в умовах 

ІТ  

інтелектуального потенціалу 

відповідно до навчальних 

цілей 

Завдання дидактики 

– Визначення структури, обсягу та 

змісту освіти; 

–  визначення ефективних способів 

передачі знань, умінь і навичок 

студентам; 

–  розкриття тих закономірностей 

процесу навчання, які сприяють 

ефективному засвоєнню навчаль-

ного матеріалу 

–  Визначення структури, об-

сягу, та змісту освіти, які 

відповідають сучасному 

рівню інформатизації 

суспільства та можливому 

рівню інтелектуального роз-

витку студента; 

–  з‘ясування та розвиток 

індивідуальних здібностей 

студента; 

–  розробка методів й 

організаційних форм нав-

чання, які враховують 

індивідуальні здібності 

студентів та відповідають су-

часному рівню розвитку  ІТ 

Характеристика методики викладання 

Авторитарно-наставницький стиль 

викладання: 

– зосередження у викладача 

переважної більшості навчальної й 

методичної інформації; 

–  майже повне усунення студентів, 

від вибору методів й 

організаційних форм навчання, 

режиму навчальної діяльності; 

–  вплив на студента, (як правило) 

методами переконання або приму-

су до навчання 

 

Розвиток, саморозвиток, 

реалізація інтелектуального 

потенціалу забезпе-чується 

наданням студентам, інстру-

ментів дослідження, конст-

руювання, виміру й 

формалізації знань про 

предметний світ для: 

–  самостійного одержання 

знань; 

–  самостійного вибору ре-

жиму навчальної діяльності; 

–  самостійного вибору 

організаційних форм і 

методів навчання; 

–  оволодіння загальними ме-

тодами пізнання і стратегією 
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Традиційна педагогічна наука Педагогічна наука в умовах 

ІТ  

засвоєння навчального 

матеріалу 

Результати педагогічного впливу 

–  Набуття знань, умінь, навичок, 

рівень яких (як якісно так і 

кількісно), переважно, нижчий, а у 

найкращому випадку – 

рівноцінний; 

–  виховання індивіда відповідно до 

поставлених мети і завдань. 

–  Розкриття, розвиток 

інтелектуаль-ного 

потенціалу індивіда, 

реалізація його можливостей 

і здібностей до пізнання но-

вого, до творчої ініціати-ви, 

їхнє постійне вдосконалення; 

–  розвиток мислення; 

–  формування умінь 

самостійно представляти і 

одержувати знання; 

–  формування умінь отриму-

вати та аналізувати 

інформацію засобами ІТ; 

–  естетичне виховання; 

–  виховання культури 

навчальної діяльності, 

інформаційної культури 

студентів і викладачів. 

 

Заслуговує на увагу позиція А.В. Хуторського [14, с. 156], який 

уважає, що з погляду дидактики можна вести мову про інформаційну 

технологію навчання тільки в тому випадку, якщо вона: задовольняє 

основні ознаки технологізації навчання (попереднє проектування, 

діагностика, системна цілісність, відтворність і т. п.); вирішує завдання, 

які раніше у навчальному процесі не були теоретично або практично 

розв‘язані; використовується як засіб збирання, оброблення, зберігання і 

представлення навчальної інформації, та як цілісний комплекс 

комп‘ютерних та інших інформаційних засобів, вибір або розробка яких 

обумовлені цілями і дидактичними задачами, які вирішуються педагогом. 

Висновки. Отже, аналіз наукової літератури та педагогічна практи-

ка свідчать про те, що дидактика в умовах ІТ ставить за основну мету 

розкриття, розвиток та реалізацію інтелектуального потенціалу 

особистості за умови забезпечення педагогічної дії лонгуючого характе-

ру; забезпечує реалізацію різнопланових видів навчальної діяльності 
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(інформаційна, ігрова, експериментально-дослідницька, самостійна, 

індивідуальна та ін.). Реалізовуватися це може за умов створення та роз-

витку нового покоління засобів навчання на основі ІТ, у рамках 

конкретної методичної системи та технології навчання. 
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ДИДАКТИЧНI ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ IНФОРМАЦIЙНИХ 

ТЕХНОЛОГIЙ НАВЧАННЯ У ВАЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

У статті проаналізовано поняття ―інформаційні технології‖, проведено 

порівняльний аналіз основних компонентів парадигми педагогічної науки в 

традиційних умовах та в умовах упровадження інформаційних технологій. 

Ключові слова: дидактика, інформаційні технології, комп‘ютерні технології. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

  

В статье проанализированы понятия 'информационные технологии', 

проведен сравнительный анализ основных компонентов парадигмы педаго-

гической науки в традиционных условиях и в условиях внедрения информа-

ционных технологий. Ключевые слова: дидактика, информационные техно-

логии, компьютерные технологи. 
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DIDACTIC PROBLEMS OF USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

OF TRAINING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

A concept of ―information technologies‖ is analysed in the article, the com-

parative analysis of basic components of paradigm of pedagogical science in tradi-

tional conditions and under the provisions of introduction of information technolo-

gies is investigated. Key words: didactics, information technologies, computer 

technologies. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 

 

 

УДК 159 

M.C. Schmidt 

o. Petroşani, România 

 

THEORIES REGARDING THE ESTABLISHMENT  

AND FUNCTION OF THE FAMILY 

 

Abstract: The paper deals with several distinctive historical aspects regard-

ing the family, as well as with other important family writings made by the great 

founding figures. 

The 19
th
 century sociologists consider the family to be a natural intermediate 

purpose which connects the individual to the society. It gives the scientist a special 

method to observe and discover the hidden laws of the social world, also constitut-

ing a double entrance: theoretical and methodological. 

Several founding figures that have come up with important writings on the 

family will be illustrated in the following lines (Cicchelli-Pugeault & Cicchelli 

1998): 

 

Family – an important component of the sociological study (Auguste Comte) 

Follower of the positivistic philosophy, Auguste Comte
6
 (1798-1857), in 

his works dedicated to social order he defines the real domestic regimes 

represented through the healthy conscience of our nature. Comte does not im-

agine studying family life and social life separately: if the family is the source 

and the element of society, society will apply an autonomous action on to the 

family. Analogically, he highlights the natural and spontaneous character of fami-

ly and society, character ensuring an objective observation both of the family as 

an element of the society and of the society as a whole. In principle, the family 

constitutes a real sociologic element. 

Defining the nature of positive morality based on the principle of universal 

love, Comte argues that there is continuity between the individual, the family and 

the society. Affection of the family contributes to raising the moral individual. 

Domestic affection (or conjugal affection) is fundamental to Comte, because it 

                                                 
6
 Auguste Comte (1798-1857) – French philosopher and sociologist, founder of positivism and one of the founders 

of sociology.  
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crystallizes in a way the feeling of devotion based on a mutual agreement, being 

even a guarantee of the matrimonial link of indissolubility. 

The Family and the Social Status (Alexis de Tocqueville) 

Alexis de Tocqueville
7
 (1805-1859) is remarked amongst the founding fig-

ures who have elaborated valuable studies on the family. Even if France has mi-

sunderstood the contribution of his work for a long time, his writings on the family 

represent a sociological undeniable interest. 

In Tocqueville‘s conception, organising the family depends on the organiza-

tion and form of the society, and on the internal operation varying according to so-

cial status. He highlights the primacy of society over the politic and believes that a 

democratic state based on the equalization of living conditions, on the progress of a 

market economy where social mobility is much greater, and impregnates all the so-

cial institutions with its characteristics. 

Tocqueville discovered the American society due to a trip in 1831, with his 

friend Gustav of Beaumont, in order to study the penitentiary system. On this oc-

casion he is able to study the American family comparing it to the European one 

from the perspective of the consequences of social democratic status and other be-

liefs, attitudes, behaviour of people. Following his analysis, he tries to identify the 

contribution of families for maintaining the social order. Evoking the American 

family, he compares it to the European one which does not form a pure type but 

retains many features of aristocracy. Regarding the American side, the most impor-

tant element which characterizes the family is the flattening of family relationships 

between generations and in particular the lack of worries regarding the perpetua-

tion of human kind. This is the element which characterizes the series of transfor-

mations that Tocqueville detected and examined based on the European example. 

If family remains in the same stage in aristocratic nations for several decades, in 

democratic ones the contrary happens. 

In Tocqueville‘s conception, the earth is the inheritance ensuring the future. 

The family represents the earth and earth represents the family: it perpetuates the 

name, origin, glory, power, virtue. The right to succession is the centre of atten-

tion. There where succession is organized around the first born, earth is passed 

from generation to generation without being divided. But, where succession legis-

lation establishes the equal division, the family is preoccupied with the present and 

providing for the future generations. 

 Opposing the aristocratic family to the democratic one, Tocqueville is one of 

the first to elaborate a veritable sociology of family relations. 

 

The Evolution of Family Organization Forms (Lewis Henry Morgan) 

                                                 
7
 Alexis de Tocqueville (1805-1859) – French liberal aristocrat, renowned for his studies related to the family, being 

one of first to elaborate a true sociology of domestic relations. 
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With his studies, mainly field studies, Lewis Henry Morgan
8
 (1818-1881), 

came closer to the scientific harshness. He has studied the life of Hurons in the 

State of New York for 20 years, and based on the discovered domestic relations he 

has obtained useful information in correctly explaining and interpreting the family 

in other regions of the globe. His important finding is that in Huron family life 

there are two different types of relations (Iluţ, 1993): emotional relations between 

the family group members; domestic relations based on clearly defined norms and 

regulations. 

Following his research, Morgan discovered that Hurons have a monogamous 

type of family named pair family, weak and unstable, where the real father is being 

recognized, a thing which is not realized in anterior marriage forms. The task for 

supplying with food and working tools is taken over by the male. Enhancing the 

economical and social importance of the male, he becomes interested that the 

goods of the family will be inherited by his legitimate children and therefore he 

imposes the interdiction that the female will be in a relation with other males. 

Therefore, the change from a matriarchal to a patriarchal family, the appearance of 

the private property and of the right to succession, have changed the relation be-

tween sexes and afterwards between classes. 

Morgan manages for the first time to draw the family history based on the 

classical steps of its development. He discovers several forms for the family in its 

historical development. (Voinea, 1978):  

 Blood related family where there is no regulation for sexual relations; the 

conjugal groups are divided on generations not excluding brothers, sisters, or 

cousins from the sexual relations; 

 The punalua family, which excludes marriage between the closest relatives 

(e.g. brothers and sisters); 

 The pair family (male and female) appears based on the extension of the 

sexual and marital restrictions to 2
nd

 and 3
rd

 degree cousins and other rela-

tives; this formula is weak and unstable and therefore may be easily broken. 

Morgan‘s as well as Bachofen‘s studies need to be regarded critically, because 

they have not studied the problems of the family and the evolution of its forms from a 

sociological point of view, and only from a religious, ethnic or other nature point of 

view. 

 

The Family – The Image of Society (Frederic Le Play) 

Examples of the first sociologic thinking are perceived in the work of the 

catholic conservator Frederic Le Play
9
 (1806-1882), witness to the political crises 

                                                 
8
 Lewis Henry Morgan (1818-1881) – American anthropologist and ethnographer known for his studies on Indian 

tribes. 
9
 Frederic Le Play (1806-1882) – French thinker known through his wide research on the family, especially his 

fundamental monographic method of approaching the family. 
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of 1830, 1848, 1870, moments which have marked his thinking for the solution of 

the social problem. 

Le Play‘s postulate is clearly enounced ―Society is composed of both iso-

lated individuals and families and the structure of the society varies depending on 

the family‘s regime‖ (Cicchelli-Pugeault, 1998, p.35). Social and family organisa-

tion are connected, the first expresses the smaller scale of the later, keeping its 

proportions, the family being the exact image of the society. 

The theoretic core of Le Play‘s sociology is based on field work and the me-

thodology is based on a monographic observation of working families. He has stu-

died the prosperous families of labourers being convinced that their life is influ-

enced by the environment, being able to offer conclusive aspects for the survey of 

the society influence on the domestic life. Presented only after fifteen years, his 

work, ―European Labourers‖ describes the means of existence and the way of life 

of a labourer family. The collected data (ethnographic, demographic, etc.) regard-

ing the family budget, ensures the scientific character of his study. The establish-

ment of the budget of a family is preceded by preliminary observations which de-

fine the condition of several family members, accompanied by information regard-

ing the frame of life, civil status, family history, and its moral traditions. The fami-

ly budget is presented together with the use of the familial economies. This ex-

presses an essential supposition of Le Play‘s approaches: if families are the source 

of social life, the organisation of this one forms a cosmos subordinated to the do-

mestic universe. 

Granting a main place to the social environment, Le Play‘s sociology 

presents the existence of a connection between the family and the society and uses 

a series of observations on the established connections between them. The analysis 

of these proportions introduces the theoretical study of the social function of the 

family and of its moral place in society. 

The typology is based on the mean of transmission of the patrimony, which 

is not the exclusive object of the analysis. He classifies the family in three main 

types: 

 The Patriarchal Family is a first type studied by Le Play. He takes care of 

maintaining the patrimony and the tradition, the patriarchal family values the 

designation of an heir and does not impose celibacy, allowing all the child-

ren to get married. After marriage, the children do not leave the parents‘ 

home. 

 The Modern Family (unstable), where children, after marriage, leave the 

parents and become independent. Children do not stay in their parents‘ home 

only until they get married and form a family limited in size, menacing the 

society with depopulation. This type of family seems to be unstable, as long 

as it does not really depend on a home. The unstable family decreases slowly 
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once the adult children leave and disappears when parents die, dividing the 

inheritance, leaving nothing behind and not being able to stimulate brothers 

and sisters to keep in touch. The equal division of the patrimony by the 

children creates less favourable conditions in maintaining a social organisa-

tion based on family unity. He identifies equal division as being a destruc-

tion factor of the family stability, and menacing the continuity of the family. 

 The Stem Family, where only one of the children remains with the parents, 

leaving together with them and his own family. The organisation of the fam-

ily is structured by the ownership of the home, transmitted from generation 

to generation. The first born marries, has children, inherits everything and 

learns the same occupation as his father. 

In his opinion, the ideal type is the Stem Family, which represents the opti-

mum environment capable to fight against social disorganisation. 

As well as Tocqueville, Le Play has been slightly forgotten in France, while 

in Anglo-Saxon countries his image still lives. 

 

The Family – a Social Fact (Emile Durkheim) 

Emile Durkheim
10

 shows a profound interest towards the family. Until his 

death he deals with the ―Household Organisation‖ column from the sociologic An-

nual, magazine founded by him in 1898. In an introductory lecture on the sociolo-

gy of the family he taught 10 years before the important works in 1890, he left 

aside any psychological explanation, establishing a rank of the societies which he 

adds to the study of the family and constitutes, and in his opinion, the oldest and 

the simplest social space possible. In all his works the modality of defining the so-

cial under the angle of his spontaneous character, of his own reality and family or-

ganisation is distinguished. He proposes to examine the family respecting the natu-

ral order of things. In order to reach the structure of a real family type clearing anu 

prejudice, the identification of collective, regulated and constant practices is im-

posed. With the example of the family, Durkheim defines his study object to be the 

social fact. Considering this aspect, the social analysis is based on demographics, 

on law and on vice, with ethnographic and historical sources. 

Durkheim is one of the most ardent critics of contractualists qualified as artifi-

cialists. For him, who gives to the affection an important place in his works on mar-

riage, the family, even if it is not legally united, it is not really reduced to its legal ex-

pression. If divorce results from the decision of both partners, marriage should be 

supported by the will of the partners. The origin and the mutations of the family are a 

priority to him. The study of the past should allow the appreciation of the present. By 

                                                 
10

 Emile Durkheim (1858-1917) – French sociologist who, influenced by de A. Comte, defined the object and 

method of sociology, considering the social phenomena as exterior in relation to the individual, and the 

representation and common feelings or collective as sources of religion and moral. 
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sociologically knowing the family, Durkheim states his most famous saying ―Going 

back in the past, we never lose sight of the present‖ (Cicchelli-Pugeault, 1998). The 

intergenerational dimension is no longer the essential element which structures the 

family relation. 

Durkheim does not isolate the family from its social environment. He is inter-

ested by the contemporary family inserted into a liberal, industrial, democratic Euro-

pean society and defines the main family relations stopping on those viewing the state 

as an expression of the connections between the domestic area and the social one. He 

emphasises the external structures‘ force pushing down on the family, in other terms 

on the definition if the social. 

The Perspective of the American School 

In the U.S.A., the sociology of the family has developed before the Euro-

pean one. In the ‘30 one of the analyses represents the study of the traditional im-

migrant family decomposition in the American society. This form is studied by the 

Sociologic School of Chicago sensitive to the urbanisation phenomenon. The 

American Society of that period confronts with serious social problems (unem-

ployment, crisis, cultural adaptation, etc.) which are acutely felt on a family level. 

These problems impose the immediate intervention of the state which wanted to 

take decisions especially based on scientific information and therefore they have 

encouraged a series of studies in this direction. 

In such a research, with an essential role in the evolution of family studies 

The Polish Peasant in Europe and America: The Monography of an Immigrant 

Group (appeared on 1918-1920, in Chicago) W. Thomas and F. Znaniecki, based 

on the analysis of correspondence of Polish families to immigrant members (to 

America) highlights several changes in the authority structure inside the family. 

The authors try to demonstrate that the comunitary solidarity function, which ani-

mate the families in the beginning, disappear with the second generation. With all 

its theoretical composition, this monography, together with other works, does not 

surpass the level empirical data comment, mainly researching the historical dimen-

sion. The studies of this period have used a series of procedures (document analy-

sis, questionnaires, talks with the family members, etc) and envisaged especially 

the families with serious problems, mainly economical problems. All these re-

searches may be reunited under the name of the Social Assistance American School 

the contribution of which has been the elaboration microtheories related to misun-

derstandings inside the family (Iluţ, 1993). 

The American sociologist Reuben Hill, highlights in his studies the superior-

ity of the isolated nuclear family, compared to the widened family because it may 

adequately respond to the requests of the industrialised society. Hill make the dis-

tinction between 7 possibilities of approaching the family (Mitrofan, 1989): the 

historical institutional perspective; the perspective of learning analysis and intellec-
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tual development; the perspective of family roles interaction; the situational – psy-

chological perspective; the structural – functional perspective; the economical or-

ganisation of the household perspective; family development or family cycle of life 

perspective. 

Previously, in 1960, Hill and Hansen reduce the schematics of theoretical 

approaches within the study of the family to five criteria: interactional criterion; 

structural-functional criterion; situational criterion; institutional criterion; family 

development criterion. 

Another reference item in American sociology is the study of William 

Goode, mainly his most famous work ―World Revolution and Family Patterns‖. 

Without contesting the general influence of industrialisation and urbanisation on to 

the family, Good considers that all the factors of industrialisation and urbanisation, 

which are the cause for the appearance of the conjugal family, can not be identi-

fied. Moreover, his conception is that the changes of a family are not just mere con-

sequences of industrialisation but there are a series of internal factors which may in-

fluence the development of the industrial society. His affirmation – with examples 

from world cultures – is that not only the industrial revolution has managed to 

change the family but the family has changed the family has changed the revolution 

as well: the types of family have determined, or at least have facilitated the industrial 

revolution. In Western Europe, especially in England where industrialism was born, 

the nuclear family is massively represented before its official appearance. In 

Goode‘s conception, the family is the social institution which ensures the cohesion 

of the entire society. He develops as universal functions of the family those which 

prepare the individual for the society. 

 

The Theory of Nuclearisation (Talcott Parsons) 

The theme of western family progressive decrease developed by the Ameri-

can Talcott Parsons
11

 (1902-1979) is often interpreted as a coronation of the classic-

al tradition. Parsons considers the nuclear family to be a product specific for mod-

ernity. He believes into a reduction of the number of members and a transfer of 

family functions in favour of other institutions. For example the state, school, 

work, mass-media, all of them compete with the family both in the educational 

area as well as in the productive one. This aspect is correlated with the dimension 

decrease of the paternal authority, the American parental system being organised, 

mainly, around the conjugal dimension. Parsons has reduced the political, religious 

and productive functions almost completely, the most significant being, in his opi-

nion, the socialisation, partner affective security ensuring, and consumption func-

tions. The socialisation function is realised through the relation parents-children, 

                                                 
11

 Talcott Parsons (1902-1979) – American sociologist, representative of structural-functionalism, one of the found-

ers of the social action theory. 
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and implies their attachment to one another. This kind of relation and implicitly the 

socialisation function depends on: the specific of the society and the family organi-

sation inside the given society; the social class to which the family group belongs; 

the parent‘s occupation and the training level; the (urban or rural) environment to 

which the family belongs; the habits and mentalities specific to the environment 

(Voinea, 1978). 

Parsons highlights two types of family: the first one is the one where the in-

dividual is born, also called orientating family, and the second one reproduction 

family created by marriage. The ‗typical‘ conjugal family leaves in an independent 

home with its own economical resources, earned with the acquisition of household 

incomes independent of any particular connection to the parents. The adult pre-

sented by Parsons attributes more importance to the conjugal relations, with the ex-

tent where the relations with the ascendants and collaterals fall down. 

Accordingly, Parsons‘ sociology about the family is based on the value of two 

central functions: 

 On one hand, the author emphasises the primary socialisation, on the interi-

orisation of the values of society where the child is born. With the help of 

parents, and also the school, children manage to integrate in their age group, 

learn to develop the necessary motivations for personal success, important 

condition for the integration into the society founded on perfection; 

 On the other hand, Parsons argues that couple‘s life and family life may en-

sure the condition for maintaining adult personality stability: choosing the 

partner is based on the feeling of love opposed to parents controlled mar-

riages. 

Considering these two functions, Parsons affirms that this type of family 

contributes to the formation of an individual capable of self control and action into 

a liberal and democratic society. The analysis of these two functions allows him to 

discover the eventual internal struggles. If the child is the object of an increased 

affection, he is exposed since his childhood to several constrains: the relations with 

his peers will depend on the status of his family; he will have to succeed in life on 

his own. Between the first socialisation and the beginning of his life in a couple, 

adolescence and youth do not form only periods of apprenticeship in life but is the 

tension period between the parental affective dependency and the orientation to-

wards the acquisition of the personal status (Cicchelli-Pugeault, 1998). 

In conclusion, the essence of his thesis refers to reducing the domestic 

group: the contemporary American family may carry out undiscovered functions, 

which agree with the needs of a modern society, the product of which it really is. 

 

Referinte: 1. Cicchelli-Pugeault, C., Cicchelli, V. (1998), Les théories 

sociologiques de la famille, Editions La Découverte, Paris. 2. Giddens, A. (2000) 
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РОЛЬ ФОБИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Постановка проблемы. Количество фобий увеличивается с каждым 

днем и уже перевалило за тысячу. Только на букву «А» их 69. Наличие фо-
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бий - показатель каких-либо невротических отклонений у человека. Так как 

жить сейчас все труднее и беспокойнее – у одного человека вполне могут 

присутствовать и 2, и 5, и 20 фобий. Поэтому каждый должен быть проин-

формирован на счет того, как понять что у тебя фобия, куда обращаться и как 

ее вылечить. 

Анализ исследований. Началом систематического изучения фобий 

принято считать 1871г., когда американцем была описана агорафобия. И хоть 

с того времени уже немало написано по поводу этого невротического откло-

нения, ученых, психологов, психиатров вновь и вновь притягивает эта тема. 

Так же свои исследования и мнения выложил на бумаге профессорско-

педагогический состав: Померанцев Д. «Фобии, мании и фетиши», Черныш  

М. «О страхах и фобиях реальных и мнимых», Горшков М. «Фобии, угрозы, 

страхи». 

Целью данной статьи является обозначение роли фобий человека. 

Изложение основного материала. Фобия – это интенсивный, нереали-

стичный страх, который может мешать способности социализироваться, ра-

ботать и взаимодействовать с людьми и предметами в повседневной жизни. 

Он привязан к определенному объекту, человеку или ситуации. Специфиче-

ские фобии – это боязнь конкретной ситуации или объекта, включая все, что 

угодно, от полетов на самолете до дантистов. Фобии чаще всего встречаются 

у людей семейных, причем у женщин чуть ли не в два раза чаще, чем у муж-

чин. Если человек редко встречает объект своего страха, то никакого сущест-

венного вреда не произойдет. Однако если причина испуга встречается по-

стоянно, она может разрушить налаженный быт.  

Есть три типа фобий: 

1. Социальные фобии - боязнь социальных ситуаций.  

2. Агорафобия - страх оказаться в ловушке в неизбежной месте или ситуации.  

3. Специфические фобии - страх перед конкретным объектом (например, 

страх змей).  

Есть четыре главных типа специфических фобий: 

1. Природные среды – боязнь молний, воды, шторма и т.д. 

2. Опасение животных – страх перед змеями, грызунами, пауками и т.д. 

3. Медицинское опасения - связанные с боязнью крови, получения инъекции, 

посещения врача и т.д. 

4. Ситуативные - боязнь мостов, оставления дома, вождения и т.д 

В настоящее время многие ученые утверждают, что рамки фобий раз-

мыты и неоконкретизованы. Наше мнение заключается в том, что страхи есть 

у каждого человека и это не невротическое отклонение, лечение его необяза-

тельно. В то время как фобия не только мешает жить человеку, из-за многих 

из них человек может прожить как растение (антропофобия — боязнь людей 
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вообще, аутомизофобия (мизофобия, рипофобия) — боязнь загрязнения, 

прикосновения к окружающим предметам, амбулофобия (базофобия, бази-

фобия) — боязнь ходить пешком) или не продолжить свой род, не познать 

такое прекрасное чувство, как любовь (андрофобия (аррхенфобия, гомино-

фобия) — боязнь мужчин, венстрафобия (калигинефобия) — боязнь краси-

вых женщин, гамофобия (гаметофобия) — боязнь женитьбы, брака), но и на-

нести вред себе или окружающим с угрозой для жизни: при контрастных на-

вязчивостях (сочетание эмоциональных переживаний и нарушений мотива-

ции) страх возникает по поводу возможных действий пациента, которые он 

может, но не желает совершить. Например, неожиданно возникающая навяз-

чивая идея и страх молодого человека столкнуть собственную мать под коле-

са проезжающего поезда, несмотря на то, что он ее обожает. Или пароксиз-

мально возникающий страх водителя врезаться на полном ходу в толпу лю-

дей, ожидающих автобуса, при явном осознании пагубности подобного дей-

ствия и нежелании его совершать. 

Для оценки степени патологичности страхов используют параметры 

адекватности (обоснованности), интенсивности, длительности, степени кон-

тролируемости человеком чувства страха. Под обоснованностью понимают 

соответствие выраженности страха степени реальной опасности, исходящей 

из ситуации или от окружающих людей. Так, навязчивый страх умереть от 

падения кирпича на голову можно считать малообоснованным по сравнению 

со страхом умереть от иной травмы. Интенсивность и контролируемость оп-

ределяются на основании дезорганизации деятельности и самочувствия чело-

века, охваченного страхом, и способности преодолевать его. Длительность 

характеризуется продолжительностью по времени. Если страх становится на-

вязчивым, т.е. переживается пациентом часто, плохо контролируется или не 

контролируется вообще, и существенно нарушает самочувствие, деятель-

ность человека, то он обозначается как фобия. Наиболее часто встречаются в 

клинике: агорафобия – боязнь пространств, которые надлежит пересечь 

(площади, улицы, залы и пр.); клаустрофобия – боязнь замкнутых про-

странств, закрытых помещений; гипсофобия – боязнь высоты; антропофобия 

– боязнь людей, толпы, так как больной убежден, что среди людей его здоро-

вье (благополучие) катастрофически ухудшится; нозофобия – навязчивый 

страх болезней; мизофобия – страх загрязнения; бактериофобия – страх за-

ражения возбудителями простудных и иных болезней; канцерофобия – бо-

язнь заболеть раком; танатофобия – страх непредвиденной смерти; оксифо-

бия – боязнь острых предметов, и наконец, фобофобия – страх возникнове-

ния навязчивого страха, боязнь испугаться. 

Еще со времен Фрейда, страх принято делить на реальный и невроти-

ческий. 
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Некоторые из объектов и ситуаций, внушающих страх у невротиков, 

и для нормальных людей, являются чем-то страшным и имеют отношение 

к опасности, и поэтому эти фобии кажутся нам понятными, хотя 

и преувеличенными по своей силе. Например, общераспространенный страх 

перед пресмыкающимися: змеи, лягушки; а также мыши, крысы и т.д. Или 

страхи, связанные с опасностью летать на самолете и ездить на машине. Но 

также есть люди, чьи страхи нам непонятны: некоторые досмерти боятся пу-

говиц, другие моток ниток, третьи - золото. 

Тяжело для человека переживаются так называемые социофобии, раз-

нообразные навязчивые страхи, объединенные опасением осуждения челове-

ка со стороны окружающих (социума) за какие-либо действия, например, 

страх покраснеть при людях (эрейтофобия), страх не сдержать газы, страх 

рассмеяться в неподходящее время и в неподходящем месте. К нозофобиям 

относя навязчивые страхи заболеть каким-либо заболеванием: канцерофобия 

(раком), спидофобия (СПИДом), сифилофобия (сифилисом), лиссофобия 

(страх сойти с ума). 

В ряду фобий в подростковом возрасте особое значение имеет симптом 

дисморфофобии – навязчивое убеждение в нарушении пропорциональности 

сложения, в наличии какого-либо другого дефекта собственного тела либо в 

нарушении обыденных отправлений организма. Подросток мучительно пе-

реживает мнимую «уродливость» своего лица; его удручает форма его носа, 

чрезмерное увеличение надбровных дуг, нарушение «симметрии» лица, ка-

жущаяся асимметрия глазных щелей, «выпячивание» глаз и пр. Он постоянно 

рассматривает себя в зеркале, находит в нем подтверждение «обоснованно-

сти» неотступных страхов («симптом зеркала»). 

Таким образом, эмоция страха может носить как обоснованный харак-

тер и в этом случае служить биологическому выживанию индивида, так и 

принимать патологические формы, требующие вмешательства психолога или 

психотерапевта. 

Очень подвержены, скажем так, созданию личных фобий - невроти-

ки. У таких людей в фобию превращается все, что у них не получается или 

когда-то не получилось в жизни. Достаточно одного раза споткнуться, 

чтобы этот человек начал бояться ходить пешком, а если при этом с него 

еще кто-то посмеялся, то вообще выходить на улицу. В таком случае ле-

чить надо не фобии, а, непосредственно, невротические отклонения, вос-

станавливать нервную систему. 

Чаще всего за вспышкой тревожной истерии следует развитие фобии, 

т. е. избежание ситуации, вызвавшей тревогу. Иногда тревогу удается фак-

тически предотвратить благодаря развитию соответствующей фобии, за 

счет некоторого ограничения свободы эго. Болезнь может успокоиться, ес-
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ли инстинктивная угроза полностью и успешно превращается в перцеп-

тивную опасность. 

Однако в других случаях развитие неблагоприятно. На первых стадиях 

невроз может осложниться вторичным травматическим неврозом, индуциро-

ванным первым приступом тревоги, который переживается как травма. Не-

редко образуется порочный круг из страха перед тревогой и одновременно 

повышенной готовности к возникновению тревоги. Проекция фобий не все-

гда успешна, и тогда заболевание прогрессирует: проекции становятся неаде-

кватными, границы фобий расширяются. Например, вначале пациент не спо-

собен перейти площадь, затем не может выйти на улицу и, наконец, не выхо-

дит даже из комнаты. 

Лечение фобий. Есть множество подходов для лечения фобий. Эффек-

тивность лечения зависит от человека и типа фобии. Вот лишь несколько 

способов лечения фобии:  

В процессе лечения, пациент подвергается воздействию объекта 

страха с тем, чтобы помочь ему преодолеть свои страхи. Одним из видов 

такого лечения, является воздействие ситуации, в которой пациент сталки-

вается с объектом страха на длительный срок, без возможности спастись. 

Цель этого метода состоит в том, чтобы помочь человеку оказаться лицом 

к лицу со своим страхом и понять, что объект опасения не вредит ему.  

Другой метод, часто используемый в лечении фобии противопостав-

ление. В этом методе, пациента обучают другому ответу на объект опасе-

ния. Вместо того, чтобы паниковать в условиях страха предмета или си-

туации, человек узнает методы релаксации, чтобы заменить беспокойство 

и опасение. Это новое поведение несовместимо с паникованием, таким об-

разом, страдающий фобией, уходит от предыдущего ответа на ситуацию и 

страх постепенно исчезает. Противопоставление условий часто использу-

ется на пациентах, которые неспособны обращаться за лечением с помо-

щью первого метода борьбы со страхом.  

Заключение. Не следует забывать, что в некоторых случаях, человек 

может оказаться сам не в состоянии контролировать свои фобии или изба-

вится от них. И если это состояние имеет прогрессирующий характер, сле-

дует обратится к специалисту. Своевременное обращение поможет изба-

вится от возможных последствий. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 

УСПЕХА 

 

Организации и предприятия, как известно, существуют для того, 

чтобы производить материальные блага и услуги. Это производство связа-

но в определенную технологическую цепочку. Для приведения в действие 

всех звеньев этой цепочки действует система управления, в которой весь 

персонал выполняет функции руководителей и подчиненных. Однако дея-

тельность организаций и предприятий не может осуществляться только на 

основе технологии или управленческой иерархии. На предприятиях, в ор-

ганизациях действуют люди. А это значит, что в своей деятельности они 
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руководствуются какими-то конкретными ценностями, совершают опреде-

ленные обряды и т.д. В этом смысле каждое предприятие или организация 

представляет собой культурное пространство. Нам предстоит разобраться 

в том, что представляет собой культура организации или организационная 

культура, и какую роль она играет в ее функционировании. 

Каждая организация создается для реализации поставленной ее осно-

вателем (руководителем) цели, для осуществления какой-то деятельности. 

Этот способ придает организации индивидуальную окраску, персонифици-

рует ее. Так вот, с этих позиций культуру организации можно охарактери-

зовать как специфическую, характерную для данной организации систему 

связей, действий, взаимодействий и отношений, осуществляющихся в рам-

ках конкретной деятельности, достижения определенных целей.  

Будет уместно вспомнить определение организационной культуры, 

данное американским специалистом по управлению Э. Шейном: «Органи-

зационная культура есть набор приемов и правил решения проблемы 

внешней адаптации и внутренней интеграции работников, правил, оправ-

давших себя в прошлом и подтвердивших свою актуальность в настоящем. 

Эти правила и приемы представляют собой отправной момент в выборе со-

трудниками приемлемого способа действия, анализа и принятия решений. 

Члены организации не задумываются об их смысле, они рассматривают их 

как изначально верные» [5]. Содержание организационной культуры не 

является чем-то надуманным или случайным, а вырабатывается в ходе 

практической предпринимательской деятельности, как ответ на проблемы, 

которые ставит перед организацией внешняя и внутренняя среда. Это со-

держание действует достаточно долго, оно прошло испытание временем. 

Но для каждого конкретного члена организации они существуют как нечто 

данное.  

Таким образом, организационная культура выражает определенные 

коллективные представления о целях и способе деятельности данной орга-

низации или предприятия. 

Французский исследователь Н. Деметр подчеркивает, что культура орга-

низации – это система представлений, символов, ценностей и образцов поведе-

ния, разделяемая всеми его членами. Это означает, что в организации каждый 

связан общим взглядом на то, что представляет собой данная организация, ка-

кова ее экономическая и социальная роль, какое место она занимает по отноше-

нию к своим конкурентам, каковы ее обязательства перед клиентами и т.д. Ос-

новная функция организационной культуры – создать ощущение идентичности 

всех членов организации, образ коллективного «мы».  

Организационные ценности играют ведущую роль в культуре орга-

низации. Это предметы, явления и процессы, направленные на удовлетво-

http://www.hr-hunter.com/lib/practicum/138/#_ftn18
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рение потребностей членов организации и признающиеся в качестве тако-

вых большинством членов организации. Способность организации создать 

ключевые ценности, которые объединят усилия всех структур той или 

иной организации, является одним из самых глубоких источников успеш-

ной деятельности организации.   

Формирование ключевых ценностей или принципов деятельности ор-

ганизации имеет своей главной целью создать в окружающей среде и в 

глазах сотрудников организации ее предельный образ или, как принято 

сейчас выражаться, «имидж организации». Эти принципы громогласно 

провозглашаются в речах основателей или руководителей организаций, 

различного рода информационных документах, включая и рекламные ро-

лики, вывески, табло и т.д. Эти принципы, объединенные в систему, опре-

деляются как «кредо» организации, его «символ веры». Совокупность та-

ких принципов зачастую называют «философией» данной организации. 

Так, знаменитая компания по производству электронной и бытовой 

техники ―Sаmsung‖ в качестве символов, выражающих свою философскую 

концепцию, выбрала деревья хиноки и сосны. Величественное пирами-

дальное хиноки растет по 25 сантиметров в год и высоты в 30 метров дос-

тигает за 120 лет. За это время древесина хиноки приобретает высочайшее 

качество и служит прекрасным материалом для изысканной мебели. Про-

стая доска из хиноки может стоить 30 000 долларов. ―Sumsung‖ взял хино-

ки в качестве символа при планировании длительного развития, имеющего 

большое значение. Здесь спешка неуместна. Но компания не всегда может 

себе позволить долго ждать. Поэтому, еще одним символом развития 

―Sumsung‖ является сосна, которая растет быстрее, не требует особого 

ухода и больших затрат. ―Пока растут хиноки, доход дают сосны‖: вот так, 

в символической форме, по-восточному понимается развитие [6].  

Всем знакома трехконечная звезда ―Мерседеса‖ в кольце, но мало 

кто знает, что основатели компании ―Даймлер Бенц‖, которая теперь вы-

пускает автомобили, трактовали ее, как ―господствующее положение в 

воздухе, на воде и на земле‖.  

Становится понятной большая значимость лозунгов и символов для 

большинства компаний, как для их руководства, так и для рядовых со-

трудников. Для украинской практики бизнеса характерны случаи неточно 

выбранных, ―пустых‖ лозунгов, ничего не выражающих фирменных зна-

ков. Складывается впечатление, что роль этих элементов организационной 

культуры сильно недооценивается в нашей стране.  

В тоже время концептуальный знак и лозунг, ясно и просто выра-

жающий философию компании, являются сильнейшими элементами, во-

круг которых строится организационная культура.  
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Организационная культура является одной из важнейших состав-

ляющих работы любой организации. Когда организация реализует выбран-

ную стратегию, она начинает осуществлять ряд действий. Шаги, которые 

противоположны культурной реальности, будут вызывать сопротивление. 

Действия, соответствующие сложившейся организационной культуре, бу-

дут приниматься с большей готовностью. Основные возможности развития 

для многих организаций лежат именно в области культурной политики. И 

победы добиваются те руководители, которые могут сделать так, чтобы 

организационная культура работала на поддержку и успешную реализацию 

краткосрочных и долгосрочных целей компании. 

Организационная культура может быть важным и мощным инстру-

ментом при создании настроя персонала на высокую производительность и 

высокое качество в работе. Формирование и поддержание такой культуры, 

которая повышала бы отдачу от людей, работающих в организации, спо-

собствовала повышению ее эффективности и конкурентоспособности, - это 

одна из важнейших стратегических задач высшего руководства. Эффек-

тивность руководства зависит от создания культурных систем, которые 

будут создавать условия для формирования у работников приверженности 

своей организации и ее целям, заинтересованного отношения к делу и раз-

вития творчества, инициативы. Такая культура обеспечит максимально 

полное раскрытие потенциала людей, работающих в организации. 

 Формирование корпоративной культуры осуществляется на основа-

нии ценностей и организационных норм. Под нормами понимаются 

управляющие поведением сотрудников обобщенные правила, которые 

приводят к достижению целей организации. Роли определяют вклад каж-

дого в совместную деятельность, в зависимости от занимаемой им фор-

мальной или неформальной позиции в организации, а также взаимные 

ожидания и взаимный контроль сотрудников. Сила организационной 

культуры определяется, по крайней мере, двумя важными факторами: 

степенью принятия членами организации основных ценностей компании 

и степенью их преданности этим ценностям. Очевидно, что даже преуспе-

вающие зарубежные компании с сильной организационной культурой, та-

кие как, например, Procter & Gamble, PepsiCo и Coca-Cola, также нужда-

ются в постоянном поддержании и развитии своих культурных ценностей. 

Трудность поддержания требуемого уровня организационной культуры 

заключается в том, что вновь принятые сотрудники приносят с собой не 

только новые идеи и индивидуальные подходы к решению профессио-

нальных задач, но и свои собственные ценности, взгляды, убеждения. Ин-

дивидуальные личностные ценности сотрудников могут существенно по-

колебать сложившиеся культурные традиции внутри организации. Для 
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поддержания сложившейся системы культурных ценностей организации, 

необходимо постоянно оказывать влияние на формирование ценностных 

ориентаций сотрудников для максимального сближения их с культурой 

самой организации.  

Существует ли где-нибудь организация без культуры, так сказать, 

«бескультурная» организация? Можно ли представить себе такую органи-

зацию, где не сложилось никаких правил, норм поведения, ожиданий и 

ценностей, определяющих поведение ее членов? Ответ будет однозначным 

– нет. Организационная культура складывается независимо от того, зани-

мается руководство ее формированием или нет. Вопрос состоит только в 

том, поддерживает ли эта организационная культура эффективную работу 

организации, или, напротив, тормозит, являясь серьезным препятствием в 

реализации поставленных стратегических целей. 

Если руководство хочет, чтобы работники исповедовали такие цен-

ности и нормы поведения, которые будут способствовать успеху органи-

зации, то формирование организационной культуры нельзя пускать на са-

мотек. Для построения организационной культуры, которая поддерживала 

бы разработанную стратегию, руководство должно предпринять ряд ша-

гов, которые представлены на рисунке 1. 

Итак, в целом культуру организации можно определить как совокуп-

ность идей, корпоративных ценностей и норм поведения, присущих только 

данной организации и формирующихся в ходе совместной деятельности для 

достижения общих целей. Организационная культура представляет собой важ-

ный компонент и условие существования организации. Цель организационной 

культуры – обеспечение высокой прибыльности организации за счет максимиза-

ции эффективности производственного менеджмента и качественного улучше-

ния деятельности организации в целом посредством: 

- совершенствования управления человеческими ресурсами для обес-

печения лояльности сотрудников к руководству и принимаемым решениям; 

- воспитания у работников отношения к организации как к своему до-

му; 

- развития способности и в деловых, и в личных отношениях опираться на 

установленные нормы поведения, решать любые проблемы без конфликтов [3]. 

 

 

 

 

 

 

 
2. Изучение уже существующей организационной культуры и доминирующих 

в ней ценностей 

1. Выработка миссии организации, определение стратегии, основных целей и 

ценностей (приоритетов, принципов, подходов, норм и желательных образцов 

поведения) 

3. Определение степени соответствия сложившейся оргкультуры, выработан-

ной руководством, стратегии развития организации. Выявление позитивных и 

негативных ценностей 
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Рис. 1. Шаги для формирования организационной культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Шаги для формирования организационной культуры 

 

Организационная культура является важным фактором успеха, на-

столько, насколько она является общепринятой, согласованной, целостной 

системой разделяемых ценностей, идей, норм поведения, способствующих 

стратегии развития организации. 
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А.А. Давыдова 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 

УСПЕХА 

 

В статье проанализирована организационная культура как наиболее 

важный фактор достижения успеха. Культурные образцы (идеи, ценности, 

нормы поведения, символы) принятые и усвоенные в данном коллективе, 

оказывают значительное влияние на деятельность персонала и достижение 

ими общих целей организации. Поэтому, задача высшего руководства – фор-

мировать и поддерживать такую культуру, которая бы способствовала стра-

тегии развития организации.  

 

А.А. Давидова 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР УСПІХУ 

 

У статті проаналізована організаційна культура як найважливіший 

фактор досягнення успіху. Культурні зразки (ідеї, цінності, норми поведінки, 

символи) прийняті і засвоєні в даному колективі, значно впливають на 

діяльність персоналу і досягнення ними спільних цілей організації. Тому, 

завдання вищого керівництва – формувати і підтримувати таку культуру, яка 

б сприяла стратегії розвитку організації.  

 

A.А. Davidova 

 

ORGANIZATIONAL CULTURE AS AN IMPORTANT 

FACTOR OF SUCCESS 

 

An organizational culture (work ethic) as the most important factor to 

achieve success has been analyzed in the article. The cultural models (ideas, val-

ues, behavioral norms, symbols) accepted and acquired in this collective, have 

considerable influence on work of the personnel and its achievement of general 

aims of an organization. Therefore, the task of top management is to form and sup-

port such culture which would assist the strategy of development of an organiza-

tion.  

Стаття надійшла до редакції 26.03.2010 
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УДК 159 

В.Н. Колесниченко 

г. Харьков, Украина 

 

ФОРМИРОВАНИЕ «Я»- КОНЦЕЦИИ У СТУДЕНТОВ - ПСИХОЛОГОВ 

 

Постановка проблемы. Развитие самосознания человека неразрывно 

связано с самопознанием, которое является процессом наполнения самосозна-

ния содержанием, связывающим человека с другими людьми, с культурой и 

обществом в целом, процесс, происходящий внутри реального общения и бла-

годаря ему, в рамках жизнедеятельности субъекта и его специфических дея-

тельностей.  

Феномены самопознания касаются вопроса о том, как происходит само-

познание, в том числе и того, что уже усвоено или присвоено, превращено в ―Я‖ 

субъекта и в его личность, и какие формы приобретают результаты этого про-

цесса в самосознании.  

Проблема развития самосознания является одной из ключевых в психоло-

гии. Она широко обсуждается в рамках отечественных и зарубежных психоло-

гических исследований. Изучение структуры самосознания, динамики его раз-

вития представляет большой интерес, как в теоретическом, так и в практиче-

ском плане, поскольку позволяет приблизиться к пониманию механизмов фор-

мирования личности в онтогенезе. Самосознание является и важным показате-

лем Я-концепции, особым еѐ измерением, а также оказывает большое влияние 

на многие сферы жизнедеятельности человека: на взаимоотношение с окру-

жающими, его критичность, требовательность к себе, на отношение к успехам и 

неудачам в своей деятельности, на еѐ эффективность. 

Анализ последующих трудов и публикаций. Проблему самосознания в 

своих трудах изучают: Л.И.Божович, А.В.Захарова, И.С.Кон, А.И.Липкина, 

М.И.Лисина, С.Л.Рубинштейн, А.Г.Спиркин, В.В.Столин, А.И.Титаренко, 

И.И.Чеснокова. Феномен «Я» - концепции исследовали: Р.Бернс, У.Джеймс, 

Крайг Г, А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Эриксон и др.  

По-мнению Р.Бернса: «Я» - концепция- это совокупность всех представле-

ний человека о самом себе, сопряженная с их оценкой. Я-концепция, в сущности, 

определяет не просто то, что собой представляет индивид, но и то, что он о себе 

думает, как смотрит на свое деятельное начало и возможности развития в буду-

щем [5].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC
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Самосознание представляет собой совокупность психических процессов, 

посредством которых индивид осознает себя в качестве субъекта деятельности, 

а его представления о самом себе складываются в определенный «образ «Я».  

Цель данной работы состоит в рассмотрении особенности формирова-

ния «Я»- концепции у студентов- психологов как о важной составляющей лич-

ностного и профессионального самоопределения. 

Изложение основного материала. Как научное понятие Я-концепция 

вошла в обиход специальной литературы сравнительно недавно, может быть 

потому в литературе, как отечественной, так и зарубежной, нет единой его 

трактовки; ближе всего по смыслу к нему находится самосознание. Но Я-

концепция - понятие менее нейтральное, включающее в себя оценочный аспект 

самосознания. Это динамическая система представлений человека о самом себе, 

в которую входит как собственно осознание своих физических, интеллектуаль-

ных и других качеств, так и самооценка, а также субъективное восприятие 

влияющих на данную личность внешних факторов. 

Внутренний мир личности, ее самосознание всегда находились в центре 

внимания не только философов, ученых, но и писателей и художников. Интерес 

человека к себе, к своему внутреннему миру издавна являлся предметом особо-

го внимания. Первоначально вопрос о «Я» соотносился главным образом с по-

знанием человеком самого себя как существа мыслящего. В состав «Я» входит 

все то самое дорогое для человека, расставаясь с которым он как бы утрачивает 

частицу самого себя. Поведение человека всегда, так или иначе, сочетается с 

его представлением о себе и с тем, каким он хотел бы быть. 

Самосознание является важнейшим личностным образованием, интегри-

рующим началом самосознания, связанным с оценочными функциями, отра-

жающими эмоционально-ценностное отношение к себе. А профессия психолога 

в зависимости от неѐ формирует такую значимую характеристику как уровень 

профессионализма. Самосознание является и важным показателем Я-

концепции, особым еѐ измерением, а также оказывает большое влияние на мно-

гие сферы жизнедеятельности человека: на взаимоотношение с окружающими, 

его критичность, требовательность к себе, на отношение к успехам и неудачам в 

своей деятельности, на еѐ эффективность. 

Самосознание определяется как смысловое единство мира, внутреннего и 

внешнего, оно универсально детерминирует миропонимание, которое склады-

вается вне зависимости от имеющихся знаний об окружающей действительно-

сти и о себе. Оно является существенным моментом сознания в целом. Само-

сознание личности является сложным по структуре, многоаспектным феноме-

ном. Оно не сводится к процессу познания себя или знанию о себе.  

Этапы развития самосознания. 
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1 этап - пассивный; самосознание развивается вслед за развитием лично-

сти, автоматическое следствие. 

2 этап - активный (с подросткового возраста); самосознание включается в 

процесс развития личности и во многом его определяет. 

Самосознание является относительно поздним продуктом развития соз-

нания, предполагающим в качестве своей основы реальное становление ребенка 

с практическим субъектом, сознательно выделяющимся из окружения. 

Эмоциональная сторона самосознания описывается с помощью терминов 

«отношение к себе» и «самооценка». «Образ Я» рассматривается, как структур-

ное образование самосознания, своего рода «итоговый продукт» неразрывной 

деятельности трех его сторон – когнитивной, эмоциональной и регуляторной.  

Уровни самосознания: 

 Природный: выделение субъекта из среды, переживание субъектной от-

несенности своих действий: то, что я переживаю – именно я (филогенетические 

предпосылки самосознания появляются одновременно с предпосылками созна-

ния). 

 Социальный: сравнение себя с другими. Критерий – появление речи, воз-

никновение продуктивного диалога ребенка со взрослым, у ребенка появляется 

возможность децентрации. Возможность говорить не означает возможности 

вести продуктивный разговор, мешает эгоцентризм (пока он не преодолен, нет 

осознания себя, понимания что это – моя точка зрения).  

 Личностный: рефлексия собственных переживаний; осознание собствен-

ных мотивов. 

И.И.Чеснокова [4] предлагает различать два уровня самосознания по кри-

терию тех рамок, в которых происходит соотнесение знаний о себе. На первом 

уровне такое соотнесение происходит в рамках сапостовления «Я» и «другого 

человека». Сначала некое качество воспринимается и понимается в другом че-

ловеке, а затем переносится на себя. Соответствующими внутренними приема-

ми самосознания являются преимущественно самовосприятие и самонаблюде-

ние. На втором уровне соотнесения знаний о себе происходит в процессе ауто-

коммуникации, т.е. в рамках «Я и Я». Человек оперирует уже готовыми зна-

ниями о себе, в какой-то степени уже сформированными, полученными уже в 

разное время, в разных ситуациях. В качестве специфического внутреннего 

приема самосознания указывается самоанализ и самоосмысление. На этом вто-

ром уровне человек соотносит свое поведение с той мотивацией, которую он 

реализует. Оцениваются и сами мотивы с точки зрения общественных и внут-

ренних требований. Высшего развития самосознание на втором уровне достига-

ет при формировании жизненных планов и целей. Своей общественной ценно-

сти, собственного достоинства. И.М.Чеснокова, И.С. Кон несколько иначе фор-

мулирует уровневую концепцию образа «Я». Образ «Я» понимается, как уста-
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новочная система; установки обладают тремя компонентами когнитивным, аф-

фективным и производным от первых двух поведенческим. Нижний уровень 

образа «Я» составляют неосознанные, представленные только в переживании 

установки, традиционно ассоциирующиеся в психологии с «самочувствием» и 

эмоциональным отношением к себе, выше расположены осознание и самооцен-

ка отдельных свойств и качеств, затем эти частные самооценки складываются в 

относительно целостный образ и сам этот образ «Я» вписывается в общую сис-

тему ценностных ориентацией личности, связанных с осознанием его целей 

своей жизнедеятельности и средств, необходимых для достижения этих целей. 

По мнению В.В.Столина [3] самосознание осуществляется на трех уров-

нях: это отражение субъекта в системе его органической активности, в системе 

его коллективной предметной деятельности и детерминированных его отноше-

ниях и в системе его личностного развития, связанного с множественностью его 

деятельностей.  

По мнению М.И.Лисиной образ себя имеет аффективно-когнитивный ха-

рактер и состоит из эмоционального отношения человека к себе и когнитивных 

представлений (знаний) о себе. Она считает, что Я-образ имеет сложную архи-

тектонику: есть центральное, ядерное образование, в котором представлено в 

наиболее переработанной форме знание о себе, как субъекте, в нем рождается 

общая самооценка, тут она постоянно существует и функционирует; существу-

ет так же «периферия», на которую поступают самые новые и свежие сведения 

человека о себе, оказывающие влияние на изменение представлений о себе.  

Как мы имели возможность убедиться, во многих психологических 

теориях проблема самосознания является одной из центральных. Большинст-

во исследователей проблемы самосознания считают, что самосознание – это, 

прежде всего процесс, с помощью которого человек познаѐт себя и относится 

к самому себе. Самосознание в психической деятельности личности выступа-

ет как особо сложный процесс опосредованного познания себя, развернутый 

во времени, связанный с движением от единичных ситуативных образов че-

рез интеграцию подобных многочисленных образов в целостное образование 

– в понятие своего собственного Я как субъекта, отличного от других субъ-

ектов. Многоступенчатый и сложный процесс самопознания сопряжен с раз-

нообразными переживаниями, которые в дальнейшем также обобщаются в 

эмоционально- ценностное отношение личности к себе‖.  

Одной из основных функций самосознания, выделяемой большинством 

авторов - рефлексия на себя (авторефлексия), в процессе которой познается 

собственная личность и определяется отношение к себе самой. Этот процесс 

может называться персонификацией, а результат – личностной идентично-

стью. 
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Самосознание – это динамическая система, которая на разных возрастных 

этапах имеет свои особенности.  

Интеракционная школа (Кули, Мид и др.) полагают, что человеческое 

«Я» изначально социально и формируется в ходе социального взаимодействия. 

Интеракционисты указывают на то, что самосознание и ценностная ориентация 

личности, как бы зеркально отражают реакции на нее окружающих людей. Под 

действием механизма взаимного обогащения происходит становление Я- кон-

цепции индивида. В теории Э. Эриксона проблематика Я- концепции рассмат-

ривается сквозь призму эго-идентичности, понимаемой как возникающий на 

биологической основе продукта определенной культуры. Формирование иден-

тичности Я- процесса, служит основой постоянного расширения самосознания 

и самопознания. Эриксон рассматривает развитие личности, еѐ самосознания 

как последовательную смену стадий, имеющих свои особенности.  

Немного рассмотрим как у психологов самосознание происходит в раз-

ные возрастные периоды. 

Подростковый возраст: главное содержание подросткового возраста со-

ставляет его переход от детства к взрослости. Медицинская, психологическая, 

педагогическая, юридическая, социологическая литература определяет разные 

границы подросткового возраста: 10-14 лет, 14-18 лет, 12-20 лет и т.д. Главная 

новая черта, появляющаяся в психологии подростка по сравнению с ребенком 

младшего школьного возраста, - это более высокий уровень самосознания, по-

требность осознать себя как личность. Л.С. Выгодский считает, что формирова-

ние самосознания составляет главный итог переходного возраста. Подросток 

начинает всматриваться в самого себя, как бы открывает для себя свое ―Я‖, 

стремится познать сильные и слабые стороны своей личности. У него возникает 

интерес к себе, к качествам собственной личности, потребность сопоставления 

себя с другими людьми, потребность в самооценке. К факторам, определяющим 

самосознание подростка можно отнести следующие:  

1. интеллектуальная зрелость, в которую включается и нравственное ми-

ровоззрение;  

2. понимание своего индивидуального единства и отличия от других; 

3. формирование нравственного самосознания; самоопределение в буду-

щем, выбор профессии;  

4. окончательное становление социальных установок (общей системы в це-

лом);  

5. своеобразие акцентуации характера; формирование дружеских отноше-

ний, появление первой любви, а вместе с ними таких нравственных 

чувств и убеждений как честность, верность, порядочность.  

Юношеский возраст: К.Д. Ушинский считал молодежный период 16-23 

годами. Д.Б. Бромлей признавал периодом от 18 до 21 года. Б.Г.Ананьев назы-
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вал возраст от18 до 21 года. В.В. Гинзбург полагал, что возрастные рамки юно-

сти для мужчин от 16 до 24, у женщин от 15 до 20 лет. Центральный психоло-

гический процесс юношеского возраста – развитие самосознания, которое по-

буждает личность соизмерять все свои стремления и поступки с определенны-

ми приступами и образом собственного ―Я‖. Юноша привыкает к своей внеш-

ности, формирует относительно устойчивый образ своего тела, принимает свою 

внешность и соответственно стабилизирует связанный с ней уровень притяза-

ний. Самосознание в юношеском возрасте приобретает качественно-

специфический характер. Оно связано с необходимостью оценивать качества 

своей личности с учетом конкретных жизненных устремлений, в связи с реше-

нием задачи профессионального самоопределения. 

Молодость: ценнейшее психологическое приобретение ранней молодости 

- открытие собственного внутреннего мира. Для молодости единственной соз-

наваемой реальностью является внешний мир, куда он проецирует и свою фан-

тазию. Молодость в особенности чувствительна к ―внутренним‖, психологиче-

ским проблемам. Чем старше (не по возрасту лишь, а по уровню развития) ре-

бенок, тем больше его тревожит психологическое содержание происходящего 

деяния, реальность и тем меньше для него означает ―внешний‖ событийный 

контекст. Открытие собственного внутреннего мира совсем принципиальное, 

удовлетворѐнное и волнующее событие, но оно вызывает также много тревож-

ных и драматических переживаний. Совместно с сознанием собственной уни-

кальности, неповторимости, непохожести на остальных приходит чувство оди-

ночества.  

Под самосознанием будем понимать совокупность психических процес-

сов, посредством которых индивид осознает себя в качестве субъекта деятель-

ности, а его представления о самом себе складываются в определенный «образ 

Я». В литературе используется множество самых разнообразных терминов: 

«самосознание», «я», «я - концепция», «представление о себе», «отношение к 

себе», «самооценка», «образ Я» и т.п. Одной из основных функций самосоз-

нания, выделяемой большинством авторов - рефлексия на себя (авторефлек-

сия), в процессе которой познается собственная личность и определяется от-

ношение к себе самой. Этот процесс может называться персонификацией, а 

результат – личностной идентичностью. 

Возрастные границы во многом зависят от действия социальных фак-

торов. Может быть, именно поэтому авторы, живущие в других социально-

экономических условиях, выделяли для нее различные возрастные рамки и 

давали разные названия.  

Важно отметить, что структура самосознания не статична, находится в 

постоянном развитии, т.е. это развернутый во времени процесс.  
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Людство пройшло і проходить тривалий та важкий шлях від незнання 

до знання, безупинно заміняючи на цьому шляху неповні і недосконалі знан-

ня усе більш повними і досконалими.  

Довгий час продовжували вважати, що методика викладання досягла 

досконалої ідеальної форми, але подібно мистецтву продовжувала удоскона-

люватися.  

Можна висловити, що педагогічна діяльність людини із самого початку 

складалась так, що які б вона методики не застосовувала, змушувало її 

спостерігати за психологічним станом навчаємого і робити з цього висновки. 

Їй доводилось удосконалювати виклад матеріалу, тобто  займатися в міру 

своїх можливостей усім тим, що пізніше стало формуватися в процес навчан-

ня, який ускладнюється з кожним днем, і зрозуміти основи викладання стає 

усе складніше та складніше.  

Саме тому науковий метод перетворив світ, у якому ми живемо, і саме 

на основі успіхів цього методу, наука дала людині владу над природою. Тоб-

то  суть багатьох явищ природи можна записати у вигляді рівнянь, що вста-

новлюють зв‘язки між числами. Наукові методи, що прийшли на зміну чис-

тому умогляду, дозволили «перевіряти алгеброю гармонію», що виступає в 

ролі стрункої погодженості частин одного цілого. 

Усі методики викладання матеріалу були сформовані на практиці, що в 

подальшому так чи інакше зміст та організація навчально-виховної роботи 

були удосконалені послідовниками за допомогою знання багатьох фундамен-

тальних і прикладних наук, таких як психологія, медицина, біологія, матема-

тика, статистика та багато інших, що і відбувається і на сьогоднішній день. 

З цієї причини кожен метод навчання в начальних закладах обираються 

у залежності від поставлених цілей та задач, особливостями зовнішніх умов, 

закономірностями, можливостями викладачів та навчаємих.  

Швидкі темпи зростання інформатизації нашого суспільства і немож-

ливості індивідуального підходу навчання, вимагають переосмислення попе-

реднього досвіду навчального процесу, що спонукає до розробки нових осві-

тніх концепцій, форм, методів навчання і виховання у відповідності до вимог 

та потреб суспільства, використання у навчальному процесі нових інформа-

ційних технологій, створення умов для професійного саморозвитку майбут-

нього фахівця, що набуває важливого значення, оскільки сучасне суспільство 

значною мірою зацікавлене у психологічних ресурсах особистості. 

Також умови високої конкуренції та швидкозмінні функції діяльності 

фахівця на робочому місці, призвело до вимагання від навчальних закладів 

підготовки, яка б виключала додаткову професійну підготовку, скорочувала 

період адаптації, була більш мотивованою, здатною до планування складних 

технологічних процесів, мала б креативні, прогностичні здібності, хист до 
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самостійного прийняття рішень, здатність до спільної праці та співробітниц-

тва, відповідальність та багато іншого. 

Так попередні процеси навчання були спрямовані лише з метою того 

щоб навчаємий, засвоїв матеріал за як може короткий час, при цьому, маючи 

великий ряд негативних факторів не врахованих при навчанні для формуван-

ня нинішніх необхідних якостей майбутнього робітника. 

Так на першу сходинку можна висунути негативні прояви психологіч-

ного стану навчаємого, який має складну динамічну структуру, вражаючу су-

купністю інтелектуальних, емоційних, мотиваційних, вольових, темперамен-

тних сторін психіки. 

Нині на дослідження стресових факторів у навчальному процесі та в 

опублікованих роботах на наш погляд досить багато приділяється уваги пи-

танню їхнього усунення. Частіше задача полягає у з‘ясуванні причин виник-

нення стресів і їхньому запобіганні. 

Особливу увагу приділяють технології навчання, акцентуючи увагу 

на раціональній та оптимальній подачі інформації, а також шляхом засто-

сування різних крокових алгоритмічних методів мотивації навчального 

процесу на основі чіткої постановки мети і її досягнення на кожному етапі 

навчання у навчальному закладі і створення панорамної картини, що до-

зволяє бачити всю необхідність копіткої роботи для придбання ЗУН необ-

хідних для людини, щоб вона все життя була спроможна творити і жити 

щасливою та здоровою. І зазвичай аналізують етапи розвитку особистості і 

причин виникнення психологічного дискомфорту на основі не гармонійно-

сті її розвитку на протязі всього життя.  

Досягши визначних знань та досвіду у різних психологічних, медичних 

та педагогічних галузях, стало можливим отримання більш високої профе-

сійної підготовки фахівця у навчальних закладах, яка залежать від багатьох 

різноманітних сприятливих суб‘єктивних та об‘єктивних вимог.  

Уся сукупність цих вимог у деякій мірі при підготовці фахівця складає 

в навчальному процесі гармонію, при якій досягається висока якісь навчання, 

а порушення цієї гармонії, призведе швидше до незадовільної підготовки фа-

хівця чим до відкриття нових знань.  

Один з негативно діючих факторів, який сприяє порушенню психофі-

зичного і психологічного стану навчаємого – це стрес, який виникає з проце-

сом навчання. 

Автори ставлять перед собою мету розробити новий напрямок методи-

ки створення технології процесу навчання, що дасть можливість зниженню 

негативних психологічні та психофізіологічні проявів, що є головним джере-

лом перешкодою практично усіх позитивних показників при навчанні. 
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Усі процеси у природі зокрема і у психології проходять відповідно до 

різних вільних гармонійних коливань, які описуються диференційованим рі-

внянням: 02xkх , рішення, якого має вид  

                                                  )sin(ktAx .                                                      (1) 

Згідно до цього рівняння, працюють всі системи людини, поки вона 

спокійна і здорова. 

При протіканні навчального процесу, виникає збурюючий вплив, який 

діє на нервову систему людини. В такому випадку робота навчаємого проті-

кає згідно диференціального рівняння: )sin(2 pthxkх , рішення, якого 

має вид  

                              )sin()sin(
221 pt

pk

h
ktАx ,                                      (2) 

а при kp  частота власних коливань збігається з частотою збурюючих фак-

торів, це явище називається резонансом, диференціальне рівняння якого: 

)sin(2 hthxkх , а його рішення  

                                  )cos(
2

)sin(1 ktt
k

h
ktАx .                                        (3) 

Але резонансний стан, як ми знаємо із техніки приводить до руйнуван-

ня, якого можна уникнути, якщо всі процеси проводити відповідно до рів-

няння вільних гармонійних коливань. 

Цього можна досягти, якщо разом зі збурюючим впливом, при необ-

хідності додати дію емоціонального опору. Тоді можна досягти, щоб процес 

навчання проходив відповідно до диференціального рівняння:  

)sin(2 2 рthxkхпх  . 

Рішення такого рівняння, як відомо дорівнює сумі рішень однорідного 

рівняння 1х  і згідно рішення 2х  . 

Рішення 1х   визначає власні коливання матеріальної точки і має вид,  

при  kп  

                                               )sin( 111 tkeAх nt ,                                              (4) 

де  22
1 nkk ; 

при  kп  

                                                      tt ССх 11
211 ,                                                   (5) 

де  1  і 2  – корені характеристичного рівняння; 

при  kп  

                                                     )( 211 tCCeх nt .                                          (6) 

Приватне рішення 2х  визначає змушені коливання точки. Це приватне 

рішення може бути записане, як )(sin22 ptАх . 

Накладення коливань (при kп ) дозволяє одержати гармонійну залеж-

ність )sin(ktAx . 
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Розуміння цього, дає змогу створювати навчальні процеси, які могли б 

корегувати психологічний стан навчаємого.   

На прикладі, можна розглянути як дію поданого обсягу навчального ма-

теріалу з боку викладача навчаємому, як збурюючий вплив, що призведуть до 

його стресового стану, якого практично можна виключити за допомогою 

включення пауз різного роду при викладанні матеріалу, що будуть виступати 

понижуючими факторами, що в підсумку призведе до зрівноваження психіки 

та до гармонійного навчання, що допоможе придбати психологічний комфорт 

і захист. 

Розглянутий один з напрямків психологічної корекції навчаємих,  від 

виникнення негативних психологічних відхилень нормального стану сту-

дента, що виникають у ході навчального процесу під впливом зовнішніх, 

так і внутрішніх збурюючих факторів на нервову систему. Що дає можли-

вість педагогам новий напрямок при створенні нової технології навчання, 

що приведе до одержання психологічного комфорту навчаємих, яке сприяє 

формуванню особистості до професійної діяльності, що є джерелом впев-

неності в собі і становить основу розвитку знань, умінь та навичок. 

Список літератури: 1. Яблонский А.А., Норейко С.С. Курс теории ко-

лебаний. – М.: Высшая школа, 1966. – 254с. 2. Пановко Я.Г. Введение в тео-
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ОДИН З НАПРЯМКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

В ХОДІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

У статті розглядається один з напрямків психологічної корекції навча-

ємих, від виникнення негативних психологічних відхилень нормального ста-

ну, що виникають у ході навчального процесу під впливом зовнішніх і внут-

рішніх збурюючих джерел на нервову систему. Що дає можливість педагогам 

новий напрямок при створенні технологій навчання, які приведуть до одер-

жання психологічного комфорту навчаємих, яке сприяє формуванню особис-
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тості до професійної діяльності, що є джерелом впевненості в собі і стано-

вить основу розвитку знань, умінь та навичок.   

 

С.М. Кучеренко, Б.Г. Лях, Ю.И. Сычов, 

И.И. Литвиненко, В.В. Самчук 

 

ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

ЛИЧНОСТИ В ХОДЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В статье рассматривается одно из направлений психологической кор-

рекции личности, от возникновения отрицательных психологических откло-

нений нормального состояния, которые возникают в ходе учебного процесса 

от влияния внешних и внутренних возбуждающих источников на нервную 

систему. Что дает возможность педагогам новое направление при создании 

технологий обучения, которые приведут к получению психологического 

комфорта личности, что окажет содействие формированию обучающихся к 

профессиональной деятельности, которая есть источником уверенности в се-

бе и составляет основу развития знаний, умений и навыков.  

S.M. Kucherenko, B.G. Ljax, U.I. Sychov, 

I.I. lytvynenko, V.V. Samchuk 

 

ONE OF DIRECTIONS PSYCHOLOGICAL CORRECTION 

OF PERSONALITY DURING EDUCATIONAL PROCESS 

The article deals with one of the directions of psychological correction stu-

dents, from the appearance of negative psychological deviations of the normal 

state, which arise during the teaching process the influence of external and internal 

of excitatory sources the nervous system. What allows teachers to create a new di-

rection of technology education which will result in the psychological comfort of 

students that will help shape the individual to the profession, which is the source of 

self-confidence and the foundation of knowledge, skills and skills. 
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ВИВЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ КРАЇНИ 

МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ В США 

 Педагогами США накопичено цікавий досвід організації вивчення кон-



 

ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 

 

 

309 

ституції молодшими школярами на уроках громадянознавства. Ця публікація 

має на меті ознайомити педагогів України зі змістом другого та третього роз-

ділів підручника, що використовується в сучасному навчально-виховному 

процесі американської школи [1]. 

РОЗДІЛ 2 (уроки 8–10). Тема: Як була створена наша конституція? 

Учням говорять, що матеріал цього розділу дозволить їм зрозуміти як двісті 

років тому протягом чотирьох місяців розроблялася чинна конституція. За-

уважується, що без якісної конституції держава може істотно обмежити і на-

віть відняти у людини її права. Підкреслюється, що батькам-засновникам, які 

мали суттєві розбіжності в поглядах на текст конституції, було вкрай складно 

працювати над цим документом. 

Урок 8. Тема: Скільки представників в конгресі повинен мати кожен 

штат? Мета: зрозуміти, які розбіжності були між делегатами Філадельфій-

ського конвента щодо представництва штатів у законодавчому органі країни. 

Пропонується проблемне завдання на тему: «Скільки представників в конгре-

сі повинен мати ваш штат?». Школярам необхідно уявити себе делегатами 

згаданого конвента. Треба розділитися на групи по шість учнів, кожна з яких 

буде відігравати його роль. Половина членів групи будуть представляти шта-

ти з великою кількістю населення, решта школярів – невеличкі штати. Групи 

мусять відповісти на запитання: скільки представників повинен мати в кон-

гресі кожен штат? Після закінчення обговорення кожна група викладає свої 

відповіді на класній дошці або великому аркуші. Представник групи готуєть-

ся їх обґрунтувати. Клас обговорює відповіді і намагається з‘ясувати, які з 

них є найкращими. Після вивчення матеріалу урока треба порівняти відповіді 

учнів з рішеннями, які насправді прийняли делегати філадельфійського кон-

вента.  Питання 1 уроку. Спір між великими та маленькими штатами. За-

значається, що одним із найскладних питань для батьків-засновників було 

визначення кількості представників від штатів в конгресі. Делегати від неве-

личких штатів турбувалися. Вони побоювались, що багатонаселені штати бу-

дуть мати більше голосів в конгресі і таким чином контролюватимуть владу в 

країні. На їх думку усі штати, незалежно від кількості населення, повинні бу-

ли мати однакову кількість конгресменів. Делегати від великих штатів вва-

жали такий підхід несправедливим. Згадана розбіжність здавалася настільки 

нездоланною, що учасники тодішніх дискусій були готові роз‘їхатися по до-

мівках. Кінець кінцем було створено спеціальну комісію, в яку війшли по од-

ному представнику від кожного штата. Завданням комісії було шукати вихід. 

 Питання 2. Великий компроміс. Школярам пояснюють поняття «компро-

міс». Повідомляється, що згадана комісія знайшла визначне рішення, яке за-

довольнило обидві сторони. Зміст так званого великого компромісу полягав у 

наступному. Конгрес складається з двох частин: палати представників і сена-
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ту. В палаті представників штати мають делегатів залежно від кількості насе-

лення. В сенаті кожен штат має двох представників. Учням кажуть, що вели-

кий компроміс зрівняв штати з точки зору впливу на прийняття загальноаме-

риканських законів і захисту своїх інтересів. Це пов‘язане з тим, що законоп-

роект повинен бути підтриманий обома палатами конгреса. Увагу учнів звер-

тають на те, що багатьом делегатам конвента такий компроміс не сподобався. 

Кінець кінцем згадане рішення було ухвалене делегатами з перевагою в один 

голос. Завдання та запитання для закріплення: якщо б спір про представниц-

тво в конгресі поновився в сучасних умовах, які штати ви б підтримали – ве-

ликі чи маленькі? Скільки сенаторів має в конгресі ваш штат? Чи знаєте ви 

їх прізвища? Скільки членів палати представників має ваш штат? Хто це? 

Поясніть терміни: населення, компроміс, більшість, великий компроміс, па-

лата представників, сенат. 

Урок 9. Тема: Питання про рабство на філадельфійському конвенті. 

Мета: дізнатися, як батьки-засновники знайшли компроміс відносно вико-

ристання праці рабів.  Питання 1. Рабство в Америці. Повідомляється, що 

на момент написання «Декларації незалежності» в країні було 500 тис. рабів. 

Пояснюється походження цього явища, особливе економічне значення рабст-

ва та работоргівлі на півдні США.  Питання 2. Як батьки-засновники стави-

лися до рабства? Зазначається, що на конвенті виникла суперечка між деле-

гатами від північних та південних штатів. Останні заявили, що їх штати не 

будуть визнавати конституцію та не увійдуть до складу нової федеративної 

держави, якщо не буде збережене рабство. В ході засідань визначились три 

основні спірні моменти: чи може зберігатися работоргівля?; чи можуть раби 

вважатися складовою населення штату?; як слід вирішувати питання про біг-

лих рабів? Друге з цих питань мало політичне значення, бо у разі позитивної 

відповіді на нього південні штати могли мати у конгресі більше представни-

ків.  Питання 3. До яких компромісів прийшли делегати? Повідомляється, 

що жителі північних штатів не вели плантаторського господарства і значно 

менше, ніж мешканці півдня, використовували працю рабів. Тому на філаде-

льфійському конвенті делегати з півночі ставилися до рабства переважно не-

гативно. В ході палких спорів опоненти дійшли таких компромісів: рабство 

конституцією не скасовується; біглі раби повертаються колишнім господа-

рям; федеральна влада не може перешкоджати до 1808 р. работоргівлі; кожен 

раб на півдні США статистично розглядався як три п‘ятих вільної людини в 

штаті.  Питання 4. Скасування рабства. Школярам кажуть, що сперечаю-

чись про проблему рабства, делегати не цікавилися думкою щодо цього ра-

бів. Повідомляється, що рабство тривало в країні майже вісімдесят років піс-

ля прийняття конституції. Згадується громадянська війна другої половини 

ХІХ ст. Завдання і запитання для закріплення: Чому у делегатів з півдня та з 
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півночі були неоднакові погляди на рабство? Чому рішення вважати раба з 

півдня як три п’ятих вільної людини є прикладом компромісу між делегата-

ми? Уявіть себе делегатом філадельфійського конвента. Напишіть «лист 

додому», в якому роз’ясніть своїм родичам зміст спорів між делегатами 

щодо рабства та визначте свою позицію з цього питання. Поясніть термі-

ни: рабство, раб як три п’ятих вільної людини. 

Урок 10. Тема: У чому полягають основні положення преамбули кон-

ституції? Мета: пояснювати основоположні ідеї про державу і владу, що мі-

стить преамбула.  Питання 1. Про що говорить преамбула? Пояснюється, 

що вона відбиває основні цілі конституції, напрями розвитку держави та сус-

пільства. Цитуються перші слова конституції: «Ми, народ…» Школярам ка-

жуть, що цей документ походить від народу як джерела влади. На підставі 

конституції народ сформував систему управління в країні для захисту прав 

громадян та зміцнення їх добробуту. Пропонується проблемне завдання на 

тему: «Основні ідеї преамбули». Учням пропонують уважно прочитати її 

текст: «Ми, народ Сполучених Штатів, намагаючись вдосконалити наш союз, 

забезпечити справедливість, спокій в країні, зовнішню безпеку, суспільне 

благо, захистити цінності свободи для нинішнього та прийдешніх поколінь, 

установлюємо цю Конституцію…». Далі дітям пропонують розділитися на 

шість груп, кожна з яких буде аналізувати певне положення преамбули. Ре-

зультати роботи групи представлять класу. Завдання для групи 1. Дослідити 

положення: «Ми, народ,…встановлюємо цю Конституцію для Сполучених 

Штатів Америки». Завдання для групи 2. Проаналізувати формулювання: 

«забезпечити справедливість…». Завдання для групи 3. Вивчити положення: 

«забезпечити спокій в країні…». Завдання для групи 4. Дослідити формулю-

вання: «забезпечити зовнішню безпеку…». Завдання для групи 5: Проаналізу-

вати положення: «забезпечити суспільне благо…». Завдання для групи 6: 

Вивчити формулювання: «захистити цінності свободи…». Досліджуючи 

преамбулу, школярі повинні відповісти на запитання: що значить положен-

ня, яке вивчає ваша група? Які приклади ілюструють його зміст? У чому по-

лягає важливість цього формулювання? Яким чином воно пов’язане із захис-

том ваших прав та добробуту? Завдання та запитання для закріплення: які 

важливі ідеї увійшли до преамбули? Є думка, що найважливішими словами в 

конституції є перші два слова преамбули: «Ми, народ…» Чи погоджуєтесь 

ви з цим? Поясніть терміни: преамбула, справедливість, спокій в країні, зов-

нішня безпека, суспільне благо. 

РОЗДІЛ 3 (уроки 11–15). Тема: Як батьки-засновники сформували 

державну владу в нашій країні? Учням кажуть, що матеріал цього розділу до-

зволить їм зрозуміти як творці американської державності шукали компроміс 

між інтересами держави та правами громадянина. Звертається увага на те, що 
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вони намагалися забезпечити в конституції пріоритет народу відносно дер-

жави, яка слугує людині. 

Урок 11. Тема: Як батьки-засновники обмежили повноваження держа-

вної влади? Мета: ознайомитися з тим, як були використані ідеї поділу влади, 

стримувань та противаг для обмеження владних повноважень. Пропонується 

проблемне завдання на тему: «Як би ви організували систему управління в 

нашій країні?». Діти працюють за методикою групової пізнавальної діяльно-

сті. Слід уявити, що належить створити систему управління для свого класа. 

Під час її «формування» треба мати на увазі, що влада мусить поділятися на 

законодавчу, виконавчу та судову гілки. Пояснюється, що перша гілка буде 

створювати правила поведінки, друга забезпечуватиме їх виконання, а третій 

належить розв‘язувати спори та колізії, тлумачити правила. Запитання для 

обговорення школярами в групах: припустимо, що створюючи систему 

управління для класу, ви надали всі вказані вище функції якійсь одній групі од-

нокласників. У чому будуть полягати переваги та недоліки такого підходу? 

Тепер уявіть собі, що ви поділили законодавчі, виконавчі та судові повнова-

ження між трьома групами однокласників. В чому будуть полягати позити-

вні та негативні сторони цього способу побудови влади?  Питання 1. Які 

теоретичні положення використали батьки-засновники? Звертається увага 

на те, що в XVIII ст. французький філософ Ш. Монтеск‘є розробив теорію 

поділу державної влади для запобігання виникненню тиранії та порушенню 

прав людини. Нагадується, що в США загальнонаціональний законодавчій 

орган має назву конгрес, складаючись з палати представників та сенату. Гла-

вою виконавчої влади є президент. Вищим судовим органом країни вважа-

ється верховний суд. Учням наводять приклад з президентським вето, підк-

реслюючи, що таким чином виконавча влада контролює (стримує) законода-

вчу. Вказується, що конгрес може подолати вето.  Питання 2. Чому батьки-

засновники намагалися обмежити державну владу? Школярам говорять, що 

видатні американці знали про властивість державних органів розширювати 

свої повноваження. Це загрожувало громадянам порушенням їх прав, ство-

рювало небезпеку служіння посадових осіб інтересам певної групи людей, а 

не усього суспільства. Поділ влади мав на меті зокрема запобігти цьому. За-

вдання і запитання для закріплення: які гілки влади існують в нашій держа-

ві? Які вони мають повноваження? Чому батьки-засновники вважали за до-

цільне поділяти державну владу на гілки? Чому вони намагалися їх врівно-

важити? Навіщо батьки-засновники створили систему стримувань та 

противаг? Як функціонує ця система в США? Яким чином у вашій школі по-

будована система управління? Як розподіляються між шкільними керівни-

ками повноваження? Поясність терміни: поділ влади, система стримувань 

та противаг, законодавча влада, виконавча влада, судова влада, виконання 
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законів. 

Урок 12. Тема: Що таке законодавча влада? Мета: ознайомитися з ро-

ботою конгресу; зрозуміти, яким чином його повноваження обмежуються.  

Питання 1. Що таке конгрес? Школярам кажуть, що цей орган видає закони, 

дія яких поширюється на всю територію США. Нагадується, що конгрес 

складається з палати представників (435 людей) та сенату (100 сенаторів). 

Учнів просять згадати «великий компроміс», відповідно до якого було 

розв‘язано проблему представництва штатів у конгресі.  Питання 2. Які пов-

новаження має конгрес? Вказується, що повноваження цього органу в кон-

ституції визначено в різний спосіб. Деякі з повноважень є конкретними. На-

приклад, конгрес може вводити загальнодержавні податки, формувати судову 

систему, оголошувати війну. Інші повноваження носять менш конкретний 

характер. Зокрема, в конституції говориться, що цей орган відповідає за за-

безпечення блага Сполучених Штатів Америки. Учнів запитують: що це зна-

чить, яким чином конгрес може це робити?  Питання 3. Як конгрес ухвалює 

закони? Зазначається, що цей орган забезпечує благо країни шляхом прийн-

яття законів. Школярам говорять, що законотворча діяльність складається з 

трьох основних стадій: підготовка законопроекту; підтримання цього доку-

мента більшістю членів конгреса; підписання закону президентом. Звертаєть-

ся увага на відмінність понять «законопроект» та «закон». Під час конкрети-

зації згаданих стадій дітей просять уявити собі, що саме так діють представ-

ники їх штату в конгресі. Згадуються право президентського вето та можли-

вість конгресменів його подолати.  Питання 4. Які обов’язки є у представ-

ників вашого штату в конгресі? Зазначається, що для прийняття законів кон-

гресмени мусять добре знати проблеми країни та способи їх розв‘язання. 

Джерелами інформації для них зокрема є спілкування, матеріали ЗМІ, ви-

вчення листів виборців. Конгресмени зобов‘язані бути присутніми на засі-

даннях комітетів та пленарних засіданнях конгреса. Вони знають, що закон 

може одним громадянам принести користь, а іншим – зашкодити. Пропону-

ється проблемне завдання на тему: «Як проголосує сенатор Сміт?» Школя-

рів ознайомлюють із інформацією про шкоду тютюнопаління. Зазначається, 

що це явище є в США загальнонаціональною проблемою. Щорічно тисячі 

американців помирають від хвороб, які пов‘язані з палінням. Уявний сенатор 

Сміт представляє в конгресі штат, для якого тютюн є дуже важливою в еко-

номічному відношенні сільськогосподарською культурою. Чимало жителів 

штату вирощують тютюн або виготовляють сигарети. Незабаром в конгресі об-

говорюватиметься законопроект про заборону паління в громадських місцях. 

Сенатор Сміт вважає, що не слід дозволяти палити в громадських місцях. Вод-

ночас вона розуміє ймовірні збитки тютюнової промисловості в штаті та перед-

бачає зростання безробіття. Учням кажуть, що сенатор Сміт опинився перед 
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важким вибором: голосувати на підтримку чи проти згаданого законопроекта. 

Звертається увага дітей на те, що до першочергових обов‘язків сенатора нале-

жить захист прав людини. Класу слід розділитися на групи по три-п‘ять учнів. 

Одна з груп буде представляти сенатора Сміт та його помічників. Решта учнів – 

це «населення штату», який в конгресі представляє сенатор. Після ознайомлен-

ня з наведеною вище інформацією школярі відповідають на запитання: про які 

права людини йдеться в наведеній ситуації? Які з цих прав є більш важливими? 

В чому полягає суспільне благо в описаній ситуації? Як слід голосувати сенато-

рові Сміт? Далі клас бере участь у «громадських слуханнях». «Населення шта-

ту» переконує «сенатора» в тому, як слід голосувати щодо вказаного законоп-

роекта. Потім сенатор обговорить зі своїми помічниками цю проблему, прийме 

рішення та повідомить клас про його зміст і мотиви.  Питання 5. Як обмежу-

ються повноваження конгреса? Зазначається, що конгрес не може ухвалювати 

закони, що обмежують основоположні права людини. Наводиться уявний прик-

лад, що конгрес заборонив брати участь у виборах громадянам, які не сповіду-

ють певну релігію. Дітям кажуть, що якщо президент підпише такий закон, то 

верховний суд може визнати його неконституційним. Після цього закон втра-

тить силу. Завдання та запитання для закріплення: які вимоги конституція 

пред’являє до кандидатів в палату представників та в сенат? Знайдіть в кон-

ституції те або інше повноваження конгреса, поясніть його. Хто представляє 

ваш штат у палаті представників та в сенаті? З яких джерел інформації мо-

жна про це дізнатися? Знайдіть газетну публікацію про діяльність конгреса. 

Підготуйтеся до виступу перед класом про зміст прочитаного. Поясніть те-

рміни: законопроект, закон, вето, неконституційний закон. 

Урок 13. Тема: Що таке виконавча влада? Мета: зрозуміти завдання ви-

конавчої влади; дізнатися про повноваження президента як глави виконавчої 

влади; з‘ясувати, яким чином конгрес контролює президента.  Питання 1. 

Створення виконавчої влади. Школярам говорять, що батьки-засновники палко 

сперечалися з приводу того, який обсяг повноважень слід надати виконавчій 

владі. На їх думку президент повинен був мати досить повноважень, щоб ефек-

тивно проводити в життя закони. З іншого боку, він не мусив використовувати 

занадто велику владу, бо це загрожувало країні тиранічним правлінням.  Пи-

тання 2. Які повноваження має президент? Зазначається, що творці американ-

ської державності, розглядаючи президента як главу держави і лідера нації, на-

ділили його досить вагомими повноваженнями. Зокрема він є: главою виконав-

чої влади; верховним головнокомандувачем; особою, яка відповідає за зовніш-

ню політику США. Підкреслюється, що президент є єдиною посадовою особою 

в країні, яка має такі значні повноваження.  Питання 3. Як конгрес контролює 

діяльність президента? Звертається увага на те, що батьки-засновники перед-

бачили в конституції механізм противаг з боку законодавчої влади, який зава-
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жає главі держави стати диктатором. Зазначається, що більшість важливих пи-

тань президент вирішує за участю конгреса. Це насамперед стосується кадрової 

політики, міжнародних договорів, військових питань, права вето. Так, глава 

держави призначає за згодою сената впливних чиновників в сфері виконавчої та 

судової влади. Якщо президент уклав договір з іншою державою, то вимагаєть-

ся згода сената на його дію в країні. Президент керує воєнними діями, але війну 

може оголосити конгрес. Конгрес також може достроково усунути главу держа-

ви з поста за вчинення ним злочину.  Питання 4. Дж. Вашингтон був першим 

президентом. Повідомляється, що в 1789 р. цю людину було обрано на пост 

глави держави. На той час американці погано уявляли собі, яким повинен бути 

президент. Навіть конгресмени не знали, як слід звертатися до президента. Де-

які з них вважали, що слід використовувати звернення «Ваша величність». Інші 

з цим не погоджувались, бо вважали, що джерелом влади є народ і президент 

отримує повноваження шляхом обрання. Учням розповідають про хлопчика, 

батько якого був послом в США за часів президентства Вашингтона. Одного 

дня підлітку пощастило поспілкуватися з президентом. Побачивши Вашингто-

на, він поклонився і сказав «Ваша величність». Президент заперечив: «Не треба 

кланятися. Звертайся до мене «містер президент». Хлопчик спитав: «Коли я од-

ного дня спілкувався з королем Пруссії, він сказав мені, що вчився бути коро-

лем у свого батька. Ви теж вчилися бути президентом у батька? Чи буде Ваш 

син президентом після Вас?» Вашингтон відповів: «Я не король. До того ж у 

мене немає сина. Однак якщо б він у мене був, то не зміг би стати президентом 

без обрання народом. Повноваження президента в нашій країні визначаються 

конституцією, яка теж виходить від народу. Вона також лежить в основі повно-

важень інших посадових осіб». Після вивчення учнями цієї історії їм належить 

відповісти на запитання: від імені кого, за словами Вашингтона, приймалась 

конституція США? Хто надав Вашингтону повноваження? Які важливі ідеї 

про державу та владу, відомі вам з попередніх уроків, відбиті в наведеній істо-

рії про хлопчика?  Питання 5. Який устрій має виконавча влада? Школярам 

кажуть, що батьки-засновники не розробили цей устрій. При цьому вони розу-

міли, що президенту знадобиться допомога в керівництві виконавчою владою. 

Вони залишили розробку її устрою як завдання на майбутнє для конгреса та 

першого президента. Пізніше були створені міністерства на чолі з міністрами. 

Ці посадові особи увійшли до складу уряду. Перший кабінет міністрів складав-

ся з чотирьох міністрів, які до того ж були радниками президента. Останній як 

глава виконавчої влади безпосередньо керує урядом. Сучасний уряд складаєть-

ся з тринадцяти міністрів. Сьогодні у виконавчій владі США, кажуть учням, 

працює більше чиновників, ніж було населення в перших тринадцяти колоніях 

разом. Запитання і завдання для закріплення: прочитайте відповідну статтю 

конституції та скажіть, які вимоги пред’являються до кандидата у президе-
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нти? Знайдіть в тексті конституції будь-яке повноваження президента та 

поясність його. Який орган влади в нашій країні є урядом? Як конгрес та верхо-

вний суд можуть контролювати президента? Хто є президентом США? 

Знайдіть в газетах статтю, яка розповідає про діяльність президента. Підго-

туйтеся зробити повідомлення класу про зміст прочитаного. Поясніть термі-

ни: імпічмент, міністри, уряд. 

Урок 14. Тема: Що таке судова влада? Мета: дізнатися, як вона діє.  Пи-

тання 1. Як працює судова влада? Повідомляється, що суди покликані 

розв‘язувати спори про право та тлумачити закони. Суд також може захистити 

громадянина від свавілля з боку влади.  Питання 2. Як побудовано судову вла-

ду? Школярам кажуть, що в країні існують різноманітні суди, які спеціалізу-

ються на розгляді певних категорій справ. Наприклад, федеральні суди розгля-

дають справи, пов‘язані з конституцією США та законами федерального рівня. 

Також ці суди розглядають справи, що стосуються інтересів більш ніж одного 

штата. Верховний суд – вища інстанція в судовій системі. Його судді, як і судді 

інших федеральних судів, призначаються президентом за згодою сената. Бать-

ки-засновники вважали, що якщо суддів верховного суду буде обирати народ, 

то вони не завжди можуть бути неупередженими під час розгляду справ. Суддя 

зазвичай залишає свою посаду у випадках виходу на пенсію, імпічменту, смерті. 

 Питання 3. Що таке питання про конституційність? Учням говорять, що 

суди повноважні визнавати дії та рішення органів влади такими, що суперечать 

конституції. Дітей просять уявити собі, що конгрес ухвалив закон, який зо-

бов‘язує населення сповідувати певну релігію. Верховний суд може визнати цей 

закон неконституційним, після чого закон втрачає силу. Школярам повідомля-

ється така історія. В 50-ті роки ХХ ст. штат Меріленд мав закон, який вимагав 

від пошукувача посади в органах влади штата присягнути, що він вірить в бога. 

Чоловік на прізвище Торкасо шукав таку роботу. Йому було відмовлено, бо він 

не погодився присягати. Торкасо звернувся до суду, вважаючи, що цей закон 

обмежує право громадян на свободу релігії. Верховний суд погодився з позива-

чем і визнав закон неконституційним. Який суд в США очолює судову владу? 

Чому судді верховного суду призначаються, а не обираються народом? Чи по-

годжуєтесь ви з такою практикою? Чи правильно те, що верховному суду на-

дано право визнавати неконституційним закон, за який проголосувала біль-

шість конгресменів? Знайдіть в газеті статтю, яка розповідає про діяльність 

верховного суду. Підготуйтесь, щоб зробити повідомлення класу про зміст 

прочитаного. Поясніть терміни: тлумачення законів, верховний суд, суддя вер-

ховного суду, голова верховного суду, неконституційність закону.  

Урок 15. Тема: Що таке федеративна держава? Мета: з‘ясувати основні 

особливості федеративного устрою; зрозуміти його сильні та слабкі сторони; 

пояснювати, чому батьки-засновники обрали для США саме такий устрій. Про-
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понується проблемне завдання на тему: «Що таке федеративна держава?» 

Повідомляється, що в такій державі народ не передає всі повноваження центра-

льному уряду. Влада розподіляється між центром, штатами та місцевим самов-

рядуванням. При цьому певні права народ залишає в себе. Учням пропонують 

відповісти на запитання: звідки органи влади в федеративній державі отриму-

ють повноваження? Які види органів державної влади існують в США? Чому 

батьки-засновники обрали для нашої країни федеративну форму устрою? Далі 

класу пропонують обговорити відповіді на згадані запитання.  Питання 1. 

Яким чином народ розподілив повноваження? Школярам наводять приклади 

повноважень федеральної влади: встановлювати податки загальнодержавного 

характеру; утворювати поштові відділення; контролювати торгівлю між штата-

ми та з іншими країнами; оголошувати війну та керувати військовими діями; 

друкувати гроші. Наводяться приклади повноважень штатів: встановлювати мі-

сцеві податки; створювати державні школи; вводити правила дорожнього руху; 

регламентувати порядок укладення та розірвання шлюбу; контролювати торгів-

лю всередині штату. Повідомляються деякі права, які народ залишив собі: ви-

рішення питання про ставлення до релігії; вибір професії та роду діяльності; 

свобода пересування та вибір місця проживання. Звертається увага учнів, що 

існують повноваження, які відносяться одночасно до компетенції федеральної 

влади та штатів. Це зокрема питання оподаткування, охорони здоров‘я, сприян-

ня зростанню добробуту населення.  Питання 2. Верховенство федеральної 

влади. Учням говорять, що закони штатів не можуть суперечити конституції 

США та федеральним законам, які мають більшу юридичну силу.  Питання 3. 

Обмеження влади. Повідомляється, що федеральний устрій, розподіл повнова-

жень між різними рівнями влади слугує меті її обмеження та забезпечення прав 

людини. Зауважується, що в кінці XVIII ст. деякі американці вважали, що кон-

ституція наділила федеральну владу занадто великими повноваженнями. Вони 

відмовлялись визнавати цей документ доти, доки він не буде доповнений пере-

ліком основоположних прав громадян. «Білль про права», таким чином, став ще 

одним способом обмеження влади в інтересах громадянина. Завдання та запи-

тання для закріплення: поясність, що значить федеративний устрій держа-

ви? Підготуйте малюнок або схему, яка відбиває функціонування згаданого 

устрою в США. Визначить, які переваги та недоліки має федеративний 

устрій. Уявіть собі, що ви разом з батьками-засновниками створюєте нову 

державу. Які повноваження ви б надали федеральній владі? Які повноваження 

ви б закріпили за штатами? Які права ви б залишили в компетенції народа? 

Знайдіть в газетах приклади того, як федеральна влада, штати та місцеве 

самоврядування використовують свої повноваження. Підготуйтесь повідо-

мити клас про зміст прочитаного. Поясніть терміни: федеративний устрій, 

верховенство конституції США та федеральних законів, «Білль про права». 



ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ 

 

 

318 

Ця публікація є конспектом другого та третього розділів підручника гро-

мадянознавства. Навчальна книга містить їх ще два: «Як конституція забезпечує 

твої основоположні права?», «Які обов‘язки мають громадяни?» Автори пла-

нують ознайомити читачів зі змістом згаданих розділів в наступній статті. 
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ПСИХОЕМОЦІЙНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНА 

 

Сучасний світовий спортивний досвід показує, що крім гарної фізич-

ної підготовки, індивідуальної спортивної майстерності для максимального 

використання морально-вольового потенціалу в досягненні високих спортив-

них результатів істотну роль відіграє психологічний настрій як безпосеред-

ньо кожної особистості, так і всього колективу в цілому. 

Відомий психотерапевт Алексєєв А.В., що займається протягом біль-

ше 40 років психологічною підготовкою спортсменів та створив унікальні 

методики, які не мають аналогів у світовій практиці, зазначає, що «... якщо 

спортсмен має якісну і стабільну спортивну техніку, у нього значно підвищу-

ється почуття впевненості в своїх силах, у своїх змагальних можливостях». А 

почуття впевненості, яке можна віднести до психологічної складової — одна 

з найбільш значущих якостей, що визначають успіх у будь-якій справі, в то-

му числі і в такій складній, як сучасний спорт вищих досягнень. Отже, 

цілеспрямована, науково обгрунтована методика роботи з психікою спорт-

смена з ефективного використання її резервів для оптимізації професійної 

діяльності, у тому числі і в екстремальних умовах є найважливішою складо-

вою частиною в дуже складному процесі, який прийнято називати не 

психологічною, а (психічної підготовкою до змагань)  [1, с 6, с 238]. 

Без хорошої спортивної техніки і без почуття високої впевненості, що 

породжується нею, просто не доводиться розраховувати на успіх у змагаль-

ній боротьбі. Корекція особистісних (індивідуально-психологічних) особли-

востей членів команди при індивідуальному психотерапевтичному підході, 

оздоровлення психологічного клімату мікросоціуму (внутрішньосімейного, 

найближчого оточення, колективу), а також гармонізація міжособовних 

взаємовідносин спортсменів, тренерського складу, з урахуванням специфіки 

командних видів спорту, сприяють розкриттю найкращих досягнень 

спортсменів у колективі, якісному поліпшенню їх адаптаційних здібностей. 

Необхідність і високу ефективність роботи фахівця-психотерапевта 

(особливо з розряду тих, хто раніше займався великим спортом і не з чуток 

знає, що таке спорт у всіх його проявах, у тому числі і його психологічні 

проблеми) підтверджують дані  цєїй роботи.  

Для прикладу хочеться навести витяги з звіту Президенту Федерації 

водного поло Росії після роботи зі спортсменками і аналіза отриманих 

результатів у роботі зі збірною командою Росії з водного поло (жінки) під час 
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навчально-тренувального збору і подальшого міжнародного 

передолімпійського турніру в м. Кириши ( 11-21.05. 2004). 

«... 22 з 26 спортсменок охоче і з інтересом брали участь в 

індивідуальній роботі, що містила в собі психотерапевтичне, психологічне 

консультування, з використанням сучасних високоефективних 

психоаналітичних методик, у тому числі« психотехнології особистісної 

ефективності » експериментально-психологічного обстеження з обгово-

ренням отриманих результатів. Спортсменів цікавили питання, що стосу-

ються психологічної складової в процесі підготовки до різного роду зма-

гань. Наприклад, як досягати більш високих спортивних досягнень, 

результативності, безпомилковості дій в грі; як боротися з деякими стана-

ми, типу, «передстартова лихоманка» або, з так званою, «м'язовою 

скутістю» під час передачі м'яча або перед кидком по воротах тощо [2]. 

На думку ряду спортсменок індивідуальна психотерапевтична до-

помога дозволила зменшити напруженість загального стану. Одноразове 

нетривале (30 хв.) консультування однією з провідних спортсменок збірної 

Росії на прохання ст. тренера лікаря команди і лікаря-стоматолога бази 

відпочинку «Мрія», де проходили збори, дозволили поліпшити хронічний 

(близько 10 років) невротичний стан страху перед стоматологічними 

маніпуляціями і почати лікування у стоматолога (слід підкреслити, що ця 

спортсменка через 3 місяці на Олімпійських іграх в Афінах показала 

прекрасні спортивні результати). 

Психологічне консультування ряду спортсменок дозволило 

поліпшити межперсональні взаємини в мікрогрупах  з, подальшим 

підвищенням настрою в процесі тренувань, що позначилося  і на 

результативності в ігрових моментах. На прохання тренерського складу 

проводилась ефективна психотерапевтична допомога у післяматчевих 

емоційно-стресових станах. Психологічне консультування та корекція 

мотиваційних установок дозволили поліпшити психологічний стан 

провідної спортсменки і, ймовірно, скоротити згодом матеріальні витрати 

для вирішення сімейної психогенно-травмуючіі ситуації [3]. 

Ряд провідних спортсменок, у тому числі капітан збірної команди 

висловлювали думку про необхідність постійної роботи фахівця-

психотерапевта в команді для вирішення питань психологічного і психоте-

рапевтичного характеру (в т.ч. корекції індивідуально-психологічних 

особливостей), психологічної релаксації і інше. Цими спортсменками 

відзначалися ефективність роботи психотерапевта та як наслідок 

результативні дії гравців під час гри. Індивідуальна робота зі спортсмен-

ками на прохання ст. тренера дозволила уточнити розуміння мотиваційних 

установок спортсменок у складі збірної команди, що, в кінцевому рахунку, 
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призвело до поліпшення межперсональних взаємин між тренером і спорт-

сменками. 

Корекція неточного розуміння тренерським складом індивідуально-

психологічних особливостей спортсменок дозволила поліпшити в цілому 

психологічну атмосферу емоційної напруженості в колективі. Подібний 

досвід роботи з використанням сучасних психологічних і психотерапев-

тичних методик, які дозволяють поліпшувати спортивну майстерність як 

кожного спортсмена окремо, так і колективу в цілому, враховувати 

індивідуально-психологічні особливості, емоційно-вольові та мотиваційні 

установки спортсмена  може прогнозувати дії спортсменів у різних 

ситуаціях, у тому числі і в змаганнях самого високого рівня . 
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Cтаття присвячена проблемі психоемоційної підготовки спортсменів. 

Відомо, що крім гарної фізичної підготовки, індивідуальної спортивної 

майстерності для максимального використання морально-вольового поте-

нціалу в досягненні високих спортивних результатів істотну роль відіграє 

психологічний настрій як безпосередньо кожної особистості, так і всього 

колективу в цілому. 
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА 

 

Cтатья посвящена проблеме психоэмоциональной подготовки спорт-

сменов. Известно что помимо хорошей физической подготовки индивиду-

ального спортивного мастерства для максимального использования мораль-

но-волевого потенциала в достижении высоких спортивных результатов су-
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щественную роль играет психологический настрой как непосредственно ка-

ждой личности, так и всего коллектива в целом. 

Ключевые слова:   психоэмоциональная подготовка, спортсмены,  

   спортивное мастерство,  высокие спортивные результаты. 
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PSIHOEMOTIONAL PREPARATION OF SPORTSMAN 

 

Аrticle is devoted to the problem of рsychoemotional training of athletes. It 

is known that in addition to good physical fitness, individual sports skills for max-

imum use of moral and volitional capacity in achievement of high sport results an 

important role is played with the psychological mood of each person  and the 

whole team. 

Key words:  рsychoemotional training, athletes, sport skills, high sport re-

sults. 
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НАУЧНЬІЙ ТЕКСТ КАК КОММУНИКАТИВНАЯ ЕДИНИЦА 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Постановка проблемы. Одной из наиболее важных и в тоже время 

сложных проблем методики преподавания русского язика иностранным уча-

щимся является поиск путей организации и управлення текстовой дсятельно-

стью при обучении научному общению. Являясь отрезком коммуникации, 

научный текст представляет собой структуру, где сохраняетея определенный 

порядок следования высказываний. Только связный текст в полной мере от-

ражает профессиональную компе-тентность и особенности мировоззрения 

студента, уровень треннрованности его мышления. Текст должен стать 

центром, на который ориентированы все упражнения, вся без исключения ле-

ксика и все синтаксические конструкции. Как дать понятие о соотношении 

отдельных сегментов текста с интенцией автора и способом ее реализации? 

Как научить пониманию логико-смысловой структуры текста? Данные про-

блему нуждаются в их решении. 
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Целью данной статьи является изложение определенного подхода 

к работе с научным текстом  вытекающего из характеристик, присущих дан-

ному виду текетов. 

Анализ предыдущих исследований. Этой проблемой занимались 

Метс Н.А., Митрофанова О.Д., Одинцова Т.Б., Львовская З.Д., Трубникова 

Т.И., Лариохина Н.М., Колшанский Г.В. [1-5]. Однако некоторые аспекты 

данного научного направлення остались недостаточно раскрыты. 

Актуальность исследовання. Попытки непосредственного соотне-

сения логико-смысловой структурьг текста с определенннми единицами 

языка не дали положительных результатов. Более перспективным может 

оказаться путь, много ступенчатый и опосредованный, предполагающий сле-

дующие последовательные этапы: 1) соотнесение каждого компонента ло-

гико-смьюловой структуры с более или менее регулярно встречающимися 

в ее рамках значеннями (категориальными и некатегориальными); 2) соотне-

сение этих значений со средствами их выражения, наиболее типичными для 

научной статьи; 3) соотнесение компонептов логико-смысловой структуры 

с типами речи, в которых оии реализуются (рассужденис, описание, повес-

твование); 4) определение приоритетного использования в каждом типе 

речи выделенных языковых значений и средств их выражения. 

Изложение основних положений. 

I. Лингвопсихологические посылки. 

Исходной посылкой излагаемого подхода являстся то, что в любом 

корректно построенном тексте существует два взаимосвязанных в взаимо-

проникающих вида связности, пронизывающие весь текст от начала до 

конца. Во-первых, зто линейная связность текста, соответствующзя его ли-

нейному порождению слева направо, и во-вторых, это связность прагмати-

ческих функций последовательных сегментов текста, расположеннмх по 

вертикальной оси [1]. 

Линейная связность текста исследована довольно полно. Вертика-

льная связность до сих пор исследовалась в основном применительно к 

литературным и, преимущественно к поэтическим текстам. Однако в лю-

бом тексте существует не только линейная когерентность, сводимая в об-

щем виде к различным реализациям анафоры и катафоры, повторной но-

минации и прочее, но и глобальная когереитность всего текста, не своди-

мая к этим явленням и находящая выражение в прагматической связности 

компонентов логико-смысловой структуры текста, поскольку текст есть 

не просто совокупность цепочных микроструктур, а также и некое глоба-

льное единство, обьединенное интенцией автора и способом ее реализации 

[2]. 
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Функциональная связность отдельных сегментов текста «сверху-

вниз» наиболее четко просматриваетея в текстах, построенных строго по 

правилам жанра, т.е. имеющих достаточно жесткую логико-смысловую 

модель (инструкции к пользованию приборами, театральные афиши и 

др.), хотя вертикальная логико-смысловая связность – явление присущее 

любому тексту, различие заключаетея лишь в степени жесткоста ее моде-

ли. К текстам с наиболее жєсткими логико-смысловыми моделями можно 

отнести, например, газетную информацию и научную статью. 

Универеальная логико-смысловая модель научной статьи реализуется 

в следующих компонентах: постановка проблеми, тезис / постулат / гипо-

теза, доказательство, вывод. Эта общая модель имеет свои варианты, вы-

текающие из узуса науки и характерных для нее методов исследования, а 

также из личных пристрастий автора, однако, эти факторы не приводят к 

нарушению общепринятых норм. Число вариантов, т.е. возможных реали-

зации логико-смысловой модели текста научной статьи не столь уж вели-

ки. Скажем, постановка проблемы в одних случаях может осуществляться 

путем обзора литературы, в других – путем обоснования актуальности те-

мы или указаний цели работы, или же включать то и другое. Вместо изло-

жения постулата может присутствовать указание на цель эксперимента и 

условия его проведення (экспериментальные науки). В последнем случае 

доказательство может представлять собой описание результатов экспери-

менты, а заключение – обсуждение этих результатов. Однако все указанные 

варианты не выходят за рамки единой логико-смысловой модели, 

II. Лингводидактические посылки. 

Понимание логико-смысловой структуры научного текста можно рас-

сматривать как одну из основных целей обучения чтению, а порождение 

этой структуры является одной из основных целей обучения говорению. 

Однако как добиться зтих целей? Описание только языковых особенностей 

научного текста не дает ответа на данный вопрос. Коммуникативная напра-

вленность обучения может быть достигнута только в том случае, если удае-

тся соотнести прагматическую структуру, текста с более или менее регуля-

рними средствами ее реализации. В зтом направлений делаются опреде-

ленные шаги [3]. 

В результате такого многоступенчатого соотнесения компонентов ло-

гико-смысловой структуры и языковых средств удается предьявить обуча-

емым учебный текст, характеризующимся достаточной образцовостью. 

Отобранный языковой материал оказываетея представленням в случае ка-

тегориальных значений (темпоральность, качество, состояние, возможность, 

вероятность, причина, цель, уступка, условие и др.) соответствующими фу-

нкционально-семантическими полями (ФСП), а в случае некатегориальных 
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значений (увеличение/уменьшение, совпадение/расхождение и др.) соот-

ветствующими лексико-семантичсскими группами (ЛСГ). 

ІІІ. Ситуация в научном тексте. 

 Реализация зтого подхода в процессе обучения облегчается введением 

понятия «ситуация» применительно к научному тексту. Выделяются два 

типа ситуаций: макроситуации и микроситуации. Микроситуации ориенти-

рованынепоередственио на прагматику и представленны в научной статье 

следующими типами: постановка проблеми, тезис/постулат/гипотеза, дока-

зательство, выводы. В случае экспериментальных наук к макроситуациям 

относятся: описание зкеперимента и условий его проведення, обсуждение 

его результатов. 

 Микроситуации не являются прагматически ориентированными, 

они ориентированы только семантически на определенные категориаль-

ные или иные значення; причини, следствия, уступки, цели, условия, необ-

ходимости, возможности, предшествования, одновременности, следования, 

состояния, качества и др. Микроситуации представлены  микротекстами, 

состоящими из одного или более предложений. В зависимости от их сема-

нтической до статечности. Теоретически такие микроситуации могут встре-

чаться в любом компоненте логико-смысловой структуры текста. В дейс-

твительности же они оказываютея более или менее жестко привязанными 

(хотя бы по частотности употребления) к одному или двум прагматически 

ориентированным компонентам текста, т.е. к определенной макроситуации, 

реализованной в определенном типе речи  

IV. Образцы в обучении. 

Как макро-, так и микроситуации научного текста служат образцами 

в обучении, но на разных этапах для разных целей. Микроситуации являются 

материалом для обучения отдедьным действиям, являющимися компонента-

ми сложных рсчевых операций, и могут бнть использованы при обучении 

пониманию гекста и говореникі на «предтекстовом» зтапе. Они формируют 

микротексты, на которых строятеся тренировочные упражнения. 

Макроситуации, представленные компонентами логико-смысловой 

структури, соотнесены с определенным типом речи, сами формируют учеб-

ные тексты и служат одновременно материалом для работы с текстом в ком-

муникативных упражнениях. Уместно сказать, что некоторые компоненты 

смысловой структуры обладают большей самостоятельностью в общей 

смысловой структуре текста (например, постановка проблемы или изло-

жение постулата/тезиса/гипотезьі) и их можно предьявить как учебные тек-

сты. Другие, обладая меньшей степенью самодостаточности, требуют 

предьявления вместе с предшествующим компонентом (например, доказате-
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льство обретает достаточную смысловую самостоятельность, если оно пре-

дьявляетея вместе с тезисом/постулатом/гипотезой). 

Образцовость подобных учебнфх текстов резко возрастает, а число те-

кстов-образцов резко сокращаетея, когда речь идет о конкретний науке с ее 

собственным узусом. Действительно, трудно себе представить в математи-

ке текст-доказательство в форме повествования или описання, скорее всего 

это будет рассуждение. С другой стороны, в любом научном тексте при-

сутствуют универсальные значення и более или менее регулярные средства 

их выражений [4]. При условии предварительного отбора значений вместе со 

средствами их выраження, сведеннье в соответствутющие ФСП и ЛСГ, мо-

жно подойти к разработке универсальной системе упражнений для обучения 

пониманию научного текста, говорению в рамках научной тематики. 

V.  Система упражнєний. 

Рассмотрим возможность и целесообразность использования микро- 

и макроситуаций научного текста на примере обучения чтению, обратив-

шись к системе упражнений, построенных на материале соответствутощих 

ситуаций. Материалом для них служат семантически ориентированные ми-

кротексты (микроситуаций), включающие те или иные средства выраже-

ний категориальных или иных значений, характерные для научного текста 

(отобранные средства выраження причины, уступки, состояния, качества, 

совпадения/расхождения мнения, величин и т.д. и т.п.). 

Первый блокупражнений. Предьявление материала в микротекстах. 

В случае необходимости материал сопровождаетея комментарием 

(несовпадение средств выражения с родным языком, например: употребля-

ется только с такими предлогами, только в таком падеже т.д.) Второп блок. 

Узнавание в микротекстах функций значення определенных языковых 

ередств. Сюда же относятся и более трудные задания по эксплицированию 

имплицитно выраженных связей и значений. 

Третий блок. Равнозначные замены и преобразования. Отработка яв-

лений одноуровневой и разноуровневой синонимии с опорой на материалы, 

предьявляемой в форме ФСП, ЛСГ или в любой другой удобной форме. 

Четвертый блок. Дифференциация полисемии в случаях, когда речь 

идет о полисемичных и или полифункциональных структурах. 

Пятый блок. Прогнозирование функции и значения опущенного элемента и 

его реконструирование. Реконструирование осуществляется с укаазанием на се-

мантику опущенного элемента, в одних случаях с опорой на справочный матери-

ал, в других – только с опорой на контекст и на зкстралингвистические значения. 

Шестой блок. Установление логических связей между «разорванными» 

отрезками текста» на основе логики микротекстов, эксплицитных средств 

выражения связности и фоновых знаний. 
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В каждый блок входит ряд упражнений. Их число зависит от количества 

средств вираження того или иного значений в научных текстах, от наличия по-

лисемии и пр. Задания варьируются, могут иметь разную формулировку, но они 

всегда преследуют одну обобщенную дидактическую цель в рамках каждого 

блока. 

Цель предтекстовых заданий – подгоговить чтение текста без обращения 

к словарю и реализоваться она может через серию лексико-грамматических за-

даний (на синонимическую замену одних словосочетаний другими, на синони-

мы в антонимии, на сочетаемость слов, на функционирование падежных и пре-

дложно-падежных форм и др.). 

Овладение лексико-грамматическим материалом, свойственным научной 

речи, являетея необходимим условием для полноты и точности извлечения и 

понимания информаиии текста, которне проверяютея в процессе работы как 

над микротекстами, так и над макротекстами. Понимание – акт творческий и 

предполагает «восприятие языковых форм как содержательно наполненных, а 

всю соотаетствующую языковую конструкнию как осмысленную» [5]. 

Таким образом, ми пришли к выводу, что изложенный подход позволяет 

обеспечить образцовость учебных текстов, отобрать и предьявить лексический 

и грамматический материал, обьединенньй по принципам его функционирова-

ния в определенном стиле речи. Кроме того, изложенный подход помогает обу-

чаемым осмыслить и легче понять структуру и систему изучаемого языка, нор-

ми функционирования его единиц в речи. 

Перспективы дальнейших исследований. Этот подход передается в да-

льнейшем усовершенствовании для обучения иностранных студентов техниче-

ских и филологических специальностей высшей школы чтению научных гекс-

тов для общения в профессиональной сфере. 
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СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 

СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Постановка проблемы. Динамика развития современного общества, 

переоценка ценностей в сфере профессионального труда требуют умения 

личности адаптироваться к быстро изменяющимся условиям жизни. Значи-

тельную роль в этом процессе играет высшее образование, которое занимает 

особое место в социальном пространстве. Особенность высших учебных за-

ведений (ВУЗ) обусловлена тем, что они закладывают основы социального 

проекта будущего личности и общества в целом, поэтому педагогический 

мир остро ставили проблему социальной адаптации студентов.  
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Проблема социально - психологической адаптации актуальна для 

всех уровней образования. В процессе развития личности будущего спе-

циалиста особую роль играет начальный этап обучения в вузе. Сложность 

его заключается в том, что у студента происходит перестройка всей систе-

мы ценностно-познавательных ориентаций личности, осваиваются новые 

способы познавательной деятельности и формируются определенные типы 

и формы межличностных связей и отношений. И чем эффективнее пройдет 

адаптация студентов, тем выше будет психологический комфорт, учебная 

мотивация, направленность и характер учебной деятельности на старших 

курсах. 

Анализ публикаций и исследований. В научной литературе широко 

представлена проблема адаптации первокурсника к условиям обучения в 

вузе (В.А. Абидов, Д.А. Андреева, З.В. Аустерс, Г.А. Балл, В.И. Брудный, 

С.А. Гапонова, С.В. Дроздов, А.В. Комаровская, В.В. Лагерев). Существу-

ет немало исследований, связанных с изучением возрастных особенностей 

адаптации (Л.В. Абрамова, М.Е. Зеленова, М.Р. Битянова), адаптации сту-

дентов к условиям обучения в вузе (Д.А. Андреева, С.В. Дроздов, С.И. Са-

мыгин). 

Авторы, занимающиеся проблемой адаптации студентов к вузовским 

условиям обучения, считают, что под адаптацией студента следует понимать 

процесс приведения основных параметров его социальной и личностной ха-

рактеристик в соответствие, в состояние динамического равновесия с новыми 

условиями вузовской среды как внешнего фактора по отношению к студенту. 

Говоря об адаптации, Л.К.Гришанов имеет в виду не только функционирова-

ние, взаимосвязь личности с широким кругом внешних обстоятельств, но и 

развитие студента, его саморазвитие. 

По мнению Д.А.Андреевой, в основе специфики адаптации к вузовской 

среде лежит общепризнанный факт несовпадения дидактической ситуации в 

средней школе и вузе. Трудность заключается в выявлении характера этого 

несовпадения. 

Другие ученые, пользуясь иной терминологией указывают на несов-

падение организации и методов обучения в средней и высшей школах. Так, 

К.И.Васильев отмечает, что «неизбежность перестройки у студентов-

первокурсников сложившегося за многие годы обучения в школе стерео-

типа, соответствующего методам обучения основам наук, для которых ха-

рактерна передача знаний небольшими регулярными «порциями» с после-

дующим столь же регулярным повторением и контролем, и установление 

нового стереотипа, адекватного вузовским методам обучения». На это же 

указывает В.П.Кондратова, которая справедливо считает формирование 

нового стереотипа главным моментом адаптации студентов. 
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Цель данной работы – состоит в рассмотрении социально – психо-

логической адаптации студентов к обучению в высших учебных заведени-

ях. 

В процессе развития личности будущего специалиста особую роль 

играет начальный этап обучения в вузе. Сложность его заключается в том, 

что у студента происходит перестройка всей системы ценностно-

познавательных ориентаций личности, осваиваются новые способы позна-

вательной деятельности и формируются определенные типы и формы 

межличностных связей и отношений. И чем эффективнее пройдет адапта-

ция студентов к вузовскому обучению, тем выше будет психологический 

комфорт, учебная мотивация, направленность и характер учебной деятель-

ности на старших курсах.  

В общем, под адаптацией понимают приспособление организма к 

различным требованиям среды (как социальным, так и физическим) без 

ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой. 

Процессы адаптации направлены, на сохранение гомеостаза и реа-

лизуются на трех функциональных уровнях: психологическом и социаль-

ном. Важным аспектом социальной адаптации является принятие индиви-

дом социальной роли. Психологическую адаптацию человека можно оп-

ределить как приспособление личности к существованию в обществе в 

соответствии с социальными требованиями этого общества и  динамика 

развития современного общества, переоценка ценностей в сфере профес-

сионального труда требуют умения личности адаптироваться к быстро 

изменяющимся условиям жизни. 

Адаптация студентов к обучению в вузе имеет свои особенности. 

Вхождение молодых людей в систему вузовского обучения, приобретение 

ими нового социального статуса студента требуют от них выработки но-

вых способов поведения, позволяющих им в наибольшей степени соот-

ветствовать своему новому статусу. Такой процесс приспособления мо-

жет проходить достаточно длительное время, что может вызвать у чело-

века перенапряжение как на психологическом, так и на физиологическом 

уровнях, вследствие чего у студента снижается активность, и он не может 

не только выработать новые способы поведения, но и выполнить привыч-

ные для него виды деятельности.  

Специфика процесса адаптации в вузах определяется различием в ме-

тодах обучения и в его организации в средней и высшей школах, что порож-

дает своеобразный отрицательный эффект - дидактический барьер. Перво-

курсникам не достает различных навыков и умений, которые необходимы в 

вузе для успешного овладения программой. Приспособление к новым усло-

виям требует много сил, из-за чего возникают существенные различия в дея-
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тельности и результатах обучения в школе и вузе. Известно, что процесс 

адаптации к обучению в вузе - явление весьма сложное, многогранное, за-

вершающееся к концу третьего курса.  

Если процесс адаптации не происходит вовремя, то развитие неудовле-

творенности обучением в вузе и нарушений психических функций (мышле-

ние, внимание, память, восприятие) происходит по принципу усиливающей 

обратной связи: чем больше накапливается нарушений, тем больше они усу-

губляют процесс дальнейшей дезадаптации. Начинаются нарушения со сто-

роны здоровья. Искаженное или недостаточно развитое представление о себе 

ведет к нарушению адаптации, что может сопровождаться повышенной кон-

фликтностью, непониманием своей социальной роли, снижением работоспо-

собности, ухудшением состояния здоровья. Случаи глубокого нарушения 

адаптации могут приводить к развитию болезней, срывам в учебной, профес-

сиональной деятельности, антисоциальным поступкам. 

Выделяют две стороны социальной адаптации студентов: 

-профессиональную адаптацию, под которой понимается приспособле-

ние к характеру, содержанию, условиям и организации учебного процесса, 

выработка навыков самостоятельности в учебной и научной работе; 

-социально-психологическую адаптацию - приспособление индивида к 

группе, взаимоотношениям в ней, выработка собственного стиля поведения. 

Профессиональная адаптация - предпосылка активной деятельности и 

необходимое условие ее эффективности. В этом заключено положительное 

значение адаптации для успешного функционирования индивида (студента) в 

той или иной социальной роли.  

Различают три формы адаптации студентов-первокурсников к условиям 

вуза: 

-адаптация формальная, касающаяся познавательно-информационного 

приспособления студентов к новому окружению, к структуре высшей школы, 

к содержанию обучения в ней, ее требованиям к своим обязанностям; 

-адаптация общественная, то есть процесс внутренней интеграции 

(объединения) групп студентов-первокурсников и интеграция этих же групп 

со студенческим окружением в целом; 

-адаптация дидактическая, касающаяся подготовки студентов к новым 

формам и методам учебной работы в высшей школе.  

Одним из важнейших социальных факторов, оказывающим влияние 

на поведение студента первого курса, на его взаимоотношения с другими 

учащимися и преподавателями вуза является произошедшая смена соци-

альной ситуации, необходимость привыкания к новым условиям обучения, 

освоения новой социальной роли - учащегося высшего учебного заведения.  
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Задача вуза в этот сложный для молодого человека период помочь ему 

как можно быстрее и успешнее адаптироваться к новым условиям обучения, 

влиться в ряды студенчества. 

Психолого-возрастные особенности студенчества характеризуются 

эмоциональной незрелостью, открытостью, внушаемостью, самоидентифи-

кацией. В этот период студентам важно именно окружение, в котором они 

находятся. Очень часто в одну группу попадают юноши и девушки с разным 

социальным уровнем, а именно – провинциалы и городские жители. Исходя 

из вышесказанного, можно считать, что процесс адаптации студентов-

первокурсников очень значимый, сложный и долгий.  

Будет ли студент овладевать знаниями с радостью и желанием и будет 

ли тем самым обеспечена высокая успеваемость, не в последнюю очередь за-

висит от того, как сложатся отношения внутри учебных коллективов, между 

студентами и преподавательским составом, между студенчеством и админи-

страцией вуза на начальном этапе обучения.  

Поэтому в непростой работе профессорско-преподавательского состава 

и кураторов с академическими группами первого курса можно выделить не-

сколько моментов.  

Первое – ориентация в пространстве вуза – обычно решается путѐм 

проведения экскурсий. Однако это не везде и не в полном, необходимом 

для студентов первого курса объѐме проводится. Более того, данное ме-

роприятие может осуществляться фрагментарно и даже не в начале пер-

вого семестра.  

Вторая проблема – неумения студентов самостоятельно перераба-

тывать изучаемые ими материалы, часто приходится сталкиваться со спи-

сыванием из учебников, причѐм бездумным; отсутствием собственных 

мыслей по изучаемым предметам, отражаемых студентами, как в устной, 

так и в письменной речи; практически полным копированием работ друг 

друга. Более того, некоторые вдумчивые, самостоятельные, грамотные 

первокурсники даже не понимают, что они должны не переписать мате-

риал из какого-либо источника, а творчески его осмыслить и высказать 

своими словами собственное мнение по изучаемой проблеме. Практиче-

ски никто из студентов первого курса не знает, что используемые ими ма-

териалы какого-либо автора необходимо включать в свои работы как ци-

таты. В данной проблеме, в первую очередь, речь идѐт о выработке у мо-

лодых людей умения логически мыслить и алгоритмизировать различные, 

в т.ч. учебные задачи и жизненные ситуации. Этому надо учить хотя бы в 

школе. Ныне же высшая школа вынуждена и обязана внести свой посиль-

ный вклад в решение данной задачи.  
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Третья – занятость студентов во вне учебное время. Корни проблемы 

таких негативных явлений, как правонарушения, употребление алкоголя, 

наркотиков связаны с невостребованностью студентов в вузе. Студент, 

особенно первокурсник, приехавший  на учебу, сталкивается с рядом про-

блем, связанных с условиями обучения, проживания, быта, отдыха и не на-

ходя поддержки и помощи со стороны преподавателя, куратора, воспита-

теля общежития, зачастую находит решение проблем в компании с асоци-

альной направленностью. Отсюда распитие спиртных напитков, употреб-

ление наркотиков, нарушение правопорядка, учебной дисциплины, слабая 

успеваемость. По сути, у молодежи формируется собственная социокуль-

турная среда, со своими «правилами» и «порядками». И задача профессор-

ско-преподавательского состава и кураторов оказывать активное влияние 

на ее формирование. 

Следовательно, чтобы «студенты-новички» не чувствовали себя чу-

жими и в свободное от учебы время могли найти занятия по интересам, 

необходимо довести до сведения первокурсников информацию о сущест-

вующих на базе университета творческих коллективах и кружках.  

Таким образом, выявление трудностей, выступающих перед студен-

тами на первом курсе в вузовской системе обучения, и определение путей 

их преодоления позволит повысить академическую активность студентов, 

успеваемость и качество знаний. Решение этой проблемы позволит избе-

жать отчисления студентов на первом курсе, сохранить знания, получен-

ные в средней школе, и выработанную привычку к дисциплине и труду; 

усилить интеллектуальный потенциал нашей страны.  

Как вывод, следует отметить, что поступление в вуз, c одной сторо-

ны, приходится на один из критических периодов развития личности - 

поздний подростковый и ранний юношеский, когда учащихся беспокоит 

полоса неопределенности, которая начинается за школьным порогом. Бу-

дущий успех зависит от способности строить конструктивные отношения, 

преодолевать возникающие препятствия, управлять своим эмоциональным 

состоянием. Если необходимые умения не приобретаются на пороге взрос-

лой жизни, человек оказывается незащищенным перед трудностями, стрес-

совыми ситуациями, терпит неудачу в неформальных отношениях, оказы-

вается коммуникативно-некомпетентным и личностно-зависимым.  

С другой стороны, процесс обучения в вузе является новым этапом в 

жизни школьника и требует от него большей самостоятельности и актив-

ности в получении и усвоении знаний на фоне возросшей информационной 

нагрузки, а также умения, способности быть психологически и социально 

адекватным изменившимся условиям учебы и социального бытия. 
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СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 

СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

В данной статье рассмотрена проблема социально – психологической 

адаптации студентов к обучению в высших учебных заведениях. Важным ас-

пектом социальной адаптации является принятие индивидом социальной роли. 

Психологическую адаптацию человека можно определить как приспособление 

личности к существованию в обществе в соответствии с социальными требова-

ниями этого общества и  динамика развития современного общества, переоцен-

ка ценностей в сфере профессионального труда требуют умения личности адап-

тироваться к быстро изменяющимся условиям жизни. 

 

Н.В. Нестеренко 

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО 

НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

У цій статті розглянута проблема соціально - психологічній адаптації 

студентів до навчання у вищих учбових закладах. Важливим аспектом 

соціальної адаптації є прийняття індивідом соціальної ролі. Психологічну 

адаптацію людини можна визначити як пристосування особи до існування в 

суспільстві відповідно до соціальних вимог цього суспільства і  динаміка роз-

витку сучасного суспільства переоцінка цінностей у сфері професійної праці 

вимагають уміння особи адаптуватися до умов життя, що швидко змінюються. 

N.V. Nesterenko 
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF STUDENTS TO 

TEACHING IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 

 

In this article a problem is considered socially - to psychological adaptation 

of students to teaching in higher educational establishments. The important aspect 

of social adaptation is an acceptance of social role an individual. Psychological 

adaptation of man can be defined as adaptation of personality to existence in socie-

ty in accordance with the social requirements of this society and  loud speaker of 

development of modern society, overvalue of values in the field of professional la-

bour require ability of personality to adapt oneself to the quickly changing terms of 

life. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ К ШКОЛЬНОМУ 

ОБУЧЕНИЮ 

 

Актуальность. Поступление в школу - это начало нового этапа в жиз-

ни ребенка, вхождение его в мир знаний, новых прав и обязанностей, слож-

ных и разнообразных отношений со взрослыми и сверстниками.  

В настоящее время наши дети приступают к обучению в школе с 6-7 

лет. Как показывают исследования,  у семилетнего ребенка готовность к 

школе в целом сформирована, а у шестилеток ее окончательное завершение 

осуществляется в первый год школьного обучения. Этому способствует ин-

дивидуальный подход к детям. Следовательно, важнейшая задача, стоящая 

перед системой дошкольного воспитания - всестороннее развитие личности 

ребенка и подготовка его  к школе. Исследование подготовки детей к школе 

было начато непосредственно под руководством психолога-академика 

А. В. Запорожца. Так же этой проблемой занимался Д. Б. Эльконин. Эти учѐ-

ные боролись за сохранение детям детства, за максимальное использование 

возможностей этого возрастного этапа, за безболезненный переход от до-

школьного к младшему школьному возрасту.  

В отечественной литературе имеется немало работ психологов, целью 

которых является изучение проблемы подготовки детей к школьному обуче-
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нию, среди которых необходимо выделить В.В. Давыдова, Р.Я. Гузмана, В.В. 

Рубцова, Г.А. Цукермана, Л.С. Выготского, Божович и др.  

Проблемами диагностирования детей поступающих в школу, занима-

лись Л.А. Венгер, Д.Б. Эльконин и др. 

Исследуемая проблема является очень актуальной. С каждым днѐм 

программа подготовки дошкольников к школьному обучению всѐ более со-

вершенствуется, появляются новые идеи, методы преподавания и сама про-

грамма обучения расширяется. 

Цель статьи - проанализировать психологическую готовность детей к 

школьному обучению, аспекты готовности ребенка к началу обучения в шко-

ле. 

Изложение основного материала. Школьное обучение – один из серь-

езнейших этапов в жизни ребенка. Поэтому вполне понятна та озабочен-

ность, которую проявляют и взрослые, и дети при приближающемся поступ-

лении в школу. Школа предъявляет требования к самым разным психологи-

ческим качествам ребенка. Поэтому естественно возникает вопрос: соответ-

ствует ли ребенок столь многообразным требованиям к нему? Так как психо-

логическая готовность является важной предпосылкой успешного обучения в 

школе, то от еѐ сформированности зависит, как сложиться отношение ребен-

ка к учению, как будут относиться к нему учитель, одноклассники, как оце-

нят его родители и даже незнакомые взрослые. Существуют различные виды 

готовности к школе. Во -первых у ребенка должно быть желание идти в шко-

лу, т. е. мотивация к обучению. 

Во-вторых быть сформирована социальная позиция школьника: он 

должен уметь взаимодействовать со сверстниками, выполнять требования 

учителя, контролировать свое поведение. 

И самое главное - у него должно быть хорошее умственное развитие, 

которое является основой для успешного овладения школьными знаниями, 

умениями и навыками, а также для поддержания оптимального темпа интел-

лектуальной деятельности [ 1] 

Стойкая не успешность в начале обучения опасна тем, что ребенок мо-

жет потерять веру в свои силы, у него может сложиться заниженная самооцен-

ка, могут нарушиться взаимоотношения с родителями, закономерно возникает 

негативное отношение к учению и стремление избежать учебной деятельности. 

Нередко проблема со школьной успеваемостью приводят ребенка к по-

тере эмоционального равновесия и даже к ухудшению здоровья. Поэтому так 

важно знать уровень психологической и умственной готовности детей зара-

нее. Следует так же отметить, что высокие показатели психологической го-

товности, как правило, обеспечивают успешность адаптации ребенка к шко-
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ле, однако не гарантируют, что в начальной школе у ребенка не возникнет 

проблем[5]. 

Следовательно, под психологической готовностью к школьному обуче-

нию понимается необходимый и достаточный уровень психического разви-

тия ребенка для освоения школьной учебной программы в условиях обучения 

в коллективе сверстников. Психологическая готовность ребенка к школьному 

обучению - это один из важнейших итогов психического развития в период 

дошкольного детства. Так же психологическая готовность к школе – только 

один из аспектов этой задачи. Но внутри этого аспекта выделяются различ-

ные подходы: 

1. Исследования, направленные на формирование у детей дошкольного 

возраста определенных изменений и навыков, необходимых для обучения в 

школе. 

2. Исследования новообразований и изменений в психике ребенка. 

3. Исследования генезиса отдельных компонентов учебной деятельно-

сти и выявление путей их формирования. 

4. Изучение изменений ребенка сознательно подчинять свои действия 

заданному при последовательном выполнении словесных указаний взросло-

го. Это умение связывается со способностью овладения общим способом вы-

полнения словесных указаний взрослого. 

Готовность к школе в современных условиях рассматривается, прежде 

всего, как готовность к школьному обучению или учебной деятельности. 

Этот подход обоснован взглядом на проблему со стороны периодизации пси-

хического развития ребенка и смены ведущих видов деятельности. 

Таким образом, исходя из многих психологических и педагогических 

исследований следует признать, что готовность к школе является сложным 

по структуре, многокомпонентным понятиям, в котором можно выделить 

следующие "пласты": 

а) личностная готовность включает в себя готовность ребенка к принятию 

позиции ученика. Сюда входит определенный уровень развития мотивационной 

сферы, способность к произвольному управлению собственной деятельностью, 

развитие познавательных интересов - сформированная иерархия мотивов с вы-

соко развитой учебной мотивацией. Здесь также учитывается уровень развития 

эмоциональной сферы ребенка, сравнительно хорошая эмоциональная устойчи-

вость. 

б) интеллектуальная готовность предполагает наличие у ребенка кон-

кретного набора знаний и представлений об окружающем мире, а также на-

личие у него предпосылок к формированию учебной деятельности. 

Е.И.Рогов [7, 38-39] указывает на следующие критерии интеллектуаль-

ной готовности к школьному обучению: 
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- дифференцированное восприятие;  

-аналитическое мышление (способность постижения основных призна-

ков и связей между явлениями, способность воспроизвести образец);  

 - рациональный подход к деятельности (ослабление роли фантазии); 

- логическое запоминание; 

-интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных уси-

лий; 

-овладевание на слух разговорной речью и способность к пониманию и 

применению символов; 

-развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных координаций. 

Таким образом, интеллектуальная готовность ребенка характеризуется 

созреванием аналитических психологических процессов, овладением навы-

ками мыслительной деятельности. 

в) социально-психологическая готовность включает в себя формирова-

ние у детей качеств, благодаря которым они могли бы общаться с другими 

детьми и учителем. Этот компонент предполагает достижения детьми соот-

ветствующего уровня развития общения со сверстниками и взрослыми (вне 

ситуативно-личностное, по Лисиной) и переход от эгоцентризма к децентра-

ции. Ученики с социально-психологической неготовностью к обучению, про-

являя детскую непосредственность, на уроке отвечают одновременно, не 

поднимая руки и перебивая друг друга, делятся с учителем своими сообра-

жениями и чувствами. Что естественно несѐт ряд негативных последствий в 

первую очередь для ребѐнка и его дальнейшего развития. На основании оп-

роса родителей о готовности детей к школьному обучению, получили сле-

дующие результаты:  

95% опрошенных родителей утверждают, что ребѐнка необходимо от-

давать в школу в 7 лет; 97% - что дети 6ти лет ещѐ не готовы к полноценному 

обучению в школе, так как ещѐ не полностью сформировались на физиче-

ском и интеллектуальном уровне и, что для того, чтобы определить готов ли 

ребѐнок к школе необходимо, как выделили сами родители, проводить с 

детьми беседу, наблюдать за их развитием, развивать ребѐнка, а так же про-

водить различные упражнения, тесты, методики.  

Вывод. Таким образом, обобщая все изложенное можно сказать, что 

школьная готовность – это комплексное явление, включающее в себя интел-

лектуальную, личностную, социально-психологическую готовность. Для ус-

пешного обучения ребѐнок должен соответствовать предъявляемым ему тре-

бованиям. 

Отставание в развитии одного из компонентов психологической готов-

ности влечет за собой отставание развития других, что определяет своеобраз-
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ные варианты перехода от дошкольного детства к младшему школьному воз-

расту. 

По данной проблеме была проведена исследовательская работа, которая 

заключалась в опросе среди родителей о готовности детей к школьному обу-

чению, в каком возрасте целесообразней отдавать детей в школу. 

 

Список литературы: 1. Авраменко Н.К. Подготовка ребенка к школе. 

Москва, 1972 – 48 с. 2.  Венгер Л.А. «Готов ли ваш ребенок к школе?» Москва, 

1994 – 189 с.  3. Готовность к школе / Под редакцией Дубровиной. Москва, 1995 

– 289 с. 4. Запорожец, А.В. Психологическое развитие ребенка / А.В. Запоро-

жец. // Избранные психологические труды в 2-х томах: Москва. Просвещение 

1986. 280с. 5. Кравцов Е.Е. «Психологические проблемы, готовности детей к 

обучению в школе», Москва, 1991 - 145 с. 6. Петроченко Г.Г. «Развитие детей 6 

– 7 летнего возраста и подготовка их к школе», Москва, 1978 – 291 с. 7. Рогов 

Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании – Москва. "Вла-

дос", 1999. 384с .  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ К ШКОЛЬНОМУ 

ОБУЧЕНИЮ 

Рассмотрели и проанализировали, что представляет собой психологи-

ческая готовность детей к школьному обучению; аспекты готовности ребѐнка 

к началу обучения в школе. И на основании проведенного опроса, выявили 

наиболее подходящий возраст, когда ребѐнок психологически и физически 

готов к школьному обучению. 

 

В.К. Тесленко  

 

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДІТЕЙ ДО ШКІЛЬНОГО 

НАВЧАННЯ 

Розглянули й проаналізували, що являє собою психологічна готовність 

дітей до шкільного навчання; аспекти готовності дитини до початку навчання 

в школі. I на підставі проведеного опитування, виявили найбільш 

підходящий вік,  коли дитина психологічно й фізично готова до шкільного 

навчання. 

 

V.K. Teslenko  

 

PSYCHOLOGICAL READINESS OF CHILDREN TO SCHOOL 

TEACHING 
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Considered and analysed, that was psychological readiness of children to the 

school teaching; aspects of readiness of child to beginning of teaching at school. 

And on the basis of the conducted questioning, educed most suitable age, when 

child psychologically and physically ready to the school teaching. 

 

Стаття надійшла до редакції 14.04.2010 
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