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ВІЙСЬКОВА ОСВІТА НА ШЛЯХУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 
У статті досліджуються основні світові та національні тенденції інноваційного розвитку 

освіти і освітніх систем, напрями і шляхи їх реалізації у практичній діяльності вищих 

військових навчальних закладів. 

Ключові слова: освіта, система, тенденції, інноваційний розвиток, синергетика, 

інтеграція, інформатизація, стандартизація, технологія, гуманізація, якість освіти. 

 

В статье исследуются основные мировые и национальные тенденции инновационного 

развития образования и образовательных систем, направления и пути их реализации в 

практической деятельности высших военных учебных заведений. 

Ключевые слова: образование, система, тенденции, инновационное развитие, синергетика, 

интеграция, информатизация, стандартизация, технология, качество образования. 

 
In article the basic world and national tendencies of an innovative development of education and 

educational systems, directions and ways of their realisation to practical activities of the higher military 

educational institutions are investigated. 

Keywords: formation, system, tendencies, innovative development, synergetics, integration, 

information, standardization, technology, quality of formation. 
 

Сучасний етап розвитку світової цивілізації характеризується визнанням освіти одним з 

визначальних чинників відтворення інтелектуальних, культурологічних і продуктивних сил 

суспільства, важливим стратегічним ресурсом зміцнення держави, її авторитету та 

конкурентоспроможності на міжнародній арені, забезпечення незалежності, національної 

оборони і національних інтересів України, поліпшення добробуту людей. 

Інноваційний розвиток військової освіти органічно пов'язаний із загальносвітовими 

тенденціями, характерними для XXI ст., трансформаційними процесами, які відбуваються в 

нашій державі та її інституціональних структурах, і має сприяти формуванню покоління 

військових фахівців, які і мислять, і діють по-новому в умовах мирного, воєнного часу, 

участі у міжнародних миротворчих операціях і місіях. Це зумовлює пріоритетну увагу до 

загального розвитку особистості військового фахівця з високим рівнем професіоналізму, 

компетентності, інтелекту, загальної і військово-професійної культури, критичного 

мислення, здатного до самонавчання, розвитку власної творчої індивідуальності, невтомного, 

наполегливого самостійного засвоєння нових знань протягом життя, їх примноження, 

орієнтації в широких потоках різноманітної інформації, прийняття оптимальних рішень в 

нестандартних умовах і їх виконання з високою ефективністю. 

Актуальність дослідження шляхів інноваційного розвитку військової освіти 

визначається міжнародними і внутрішніми воєнно-політичними чинниками, реформуванням 

і подальшим розвитком ЗС України; змінами у національній законодавчій базі щодо освіти, 

приєднанням України до Болонського процесу, необхідністю формування єдиного 

європейського освітнього та інформаційного простору, інформатизацією освіти і науки, 

зниженням якості підготовки військових фахівців, формуванням нової ідеології стандартів 

вищої військової освіти на основі компетентнісного підходу, зростанням значення 

професійної та мовної підготовки науково-педагогічних працівників, підвищенням рівня їх 

кваліфікації, потребою зміни підходів щодо фінансування та матеріально-технічного 

забезпечення освіти і науки. При цьому мають оптимально враховуватися досвід розвитку 

систем підготовки військових фахівців у державі та провідних країнах світу, функції, 

завдання, модель та організаційна структура ЗС України, передбачатися значні перетворення 

у системі військової освіти, науки, організації підготовки військових фахівців відповідно до 
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офіційно прийнятих поглядів на цілі, завдання, структуру, зміст і розвиток освіти у руслі 

єдиної державної політики [4, 6, 11-14]. 

Водночас, як відзначають дослідники [1, 7, 14, 17,], загальний світовий процес 

ускладнення буття суспільства, наростання загроз розвиткові людської цивілізації, 

посилення ролі військового фактору у вирішенні міжнародних проблем різної природи 

прямує до критичної межі, що вимагає пошуку нових шляхів дослідження та осмислення 

тенденцій і перспектив розвитку складних феноменів у життєво важливих відкритих 

системах людської діяльності, зокрема, в освіті та науці, на основі методологічних, 

гуманістичних підходів – системи обґрунтованих принципів функціонування та способів 

організації – і головне – врахування та запровадження таких напрацювань у реальній 

педагогічній практиці.  

Метою статті є дослідження основних світових і національних шляхів, тенденції 

інноваційного розвитку освіти і освітніх систем, що має безпосереднє відношення до 

військової освіти, яка є складовою загальнодержавної освітньої системи. 

1. На зміну лінійному уявленню про світ, що розвивається за стабільними і вічними 

законами, які уособлюють остаточну істину й змінюються під впливом людини, прийшло 

світорозуміння нестабільності самостворення й саморозвитку природних, суспільних, 

економічних та інших систем, альтернативних шляхів їхньої еволюції. "Як ці, так й інші 

питання, що стосуються майбутнього та перспектив розвитку складно організованих систем, 

вивчаються в руслі нового наукового напряму – синергетики, яка, на наш погляд, може 

виступати як методологічна основа для прогностичної та управлінської діяльності в 

сучасному світі. Синергетика орієнтована на пошуки певних універсальних законів еволюції 

та самоорганізації складних систем, законів еволюції відкритих нерівноважних систем будь-

якої природи", – зазначають О.М. Князєва та С.П. Курдюмов [9]. 

Розуміння системи освіти як системи відкритої та нелінійної передбачає нове ставлення 

до особистості майбутнього військового фахівця, що стає основою цієї системи. 

Неповторність особистості постає одночасно і як постійне джерело стихійності та 

невпорядкованості, і як джерело розвитку. Свобода вибору, що є необхідним атрибутом 

кожної відкритої системи, не тільки дає можливість якнайповніше вдовольняти освітні 

потреби процесу навчання, а й стає засобом конструювання всієї системи, вихідним 

принципом її гуманізації. В умовах свободи вибору якісно змінюються і зміст, і організація 

діяльності в системі освіти. Реалізація принципу свободи вибору у педагогічному процесі 

сприяє підвищенню його ефективності, розвиткові самостійності курсантів, слухачів, 

допомагає розв'язати проблему відчуженості їх від педагогічного процесу, оскільки пізнання 

та вивчення значно активізуються, бо зумовлені вільним вибором курсанта (слухача), 

викладання набуває необхідної варіативності та диференційованості, суб'єкт навчання – 

курсант (слухач) – стає реальною рушійною силою педагогічного процесу, співпрацює з 

викладачем, структура процесу навчання стає мобільнішою, змінюючись відповідно до 

обраного варіанта, методи навчання збагачуються самоосвітою, самовихованням, 

саморозвитком, загалом – самовдосконаленням особистості того, хто навчається, свобода 

вибору характеризує взаємозв'язок і взаємодію суб'єктів та інших складових педагогічного 

процесу. 

Таким чином, синергетика як новий постнекласичний напрям міждисциплінарних 

досліджень процесів самоорганізації певним чином могла б у майбутньому виступити в ролі 

теоретико-методологічної основи подальшого вдосконалення освіти, а синергетизацію 

можна розглядати як тенденцію розвитку останньої [9]. Методологічне й світоглядне 

значення синергетизації для освіти має стати предметом подальших досліджень і 

конструктивних дискусій. 

2. Освіта протягом всього життя – необхідна вимога до фахівця XXI століття [17]. 

Традиційна система освіти створювалася, виходячи з уяви про певну стабільність 

суспільства, його матеріальної і духовної культури. Це визначало і характер процесу 

навчання, в результаті якого майбутній спеціаліст повинен був оволодіти значною 
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сукупністю знань, необхідних для професійної діяльності та життя. Парадигма традиційної 

системи освіти передбачала забезпечення людини знаннями "про запас". Стрижень нової 

парадигми освіти полягає в зміні провідного суб'єкта освітнього процесу – замість того, хто 

навчає, ним має стати той, хто навчається. Відбувається перехід від принципу "йди за мною" 

до принципу "йди сам". При цьому, тому, хто навчається, надається широка можливість  

відбирати потрібну йому інформацію, визначати її необхідність, виходячи з поставлених 

цілей. Поява нової ведучої фігури освітнього процесу зумовлена такими чинниками: 

перетворенням освіти в безперервний процес; необхідністю більш широкого задоволення 

потреб особистості; ефективністю реалізації творчих можливостей особистості; появою 

нового покоління тих, хто готується до навчання у вищій школі; перетворенням освіти у 

сферу виробництва знань і інформації; демократизацією суспільних процесів; розвитком 

масових інформаційних, телекомунікаційних технологій і засобів. 

В найбільш звичному тлумаченні сенс системи неперервної освіти зводиться до 

постійної адаптації фахівців до вимог діяльності, які змінюються, до їхньої періодичної 

підготовки і перепідготовки як в рамках формальної (курси, збори і т. ін.), так і в рамках 

неформальної (самоосвіта) системи підготовки, тобто неперервна освіта являє собою єдність 

основної підготовки і постійного підвищення кваліфікації. Неперервність освіти реалізується 

шляхом забезпечення певної наступності змісту та координації навчально-виховної 

діяльності на різних рівнях освіти, оптимізації системи перепідготовки і підвищення 

кваліфікації фахівців, науково-педагогічних працівників, модернізації системи 

післядипломної освіти на основі відповідних програм, запровадження та розвитку 

дистанційної освіти. 

3. Випереджувальна спрямованість освіти, тобто освіти, зорієнтованої на майбутнє [15]. 

Головний зміст цієї тенденції полягає в тому, що перспективна система освіти в якості однієї 

зі своїх пріоритетних цілей має задачу щодо формування у тих, хто навчається, таких 

якостей, які дозволять їм успішно адаптуватися, жити й працювати в умовах XXI століття.  

Серед таких найбільш важливих якостей можна виділити такі: ноосферна свідомість; 

системне наукове мислення; екологічна культура культура; інформаційна культура; творча 

активність; толерантність; висока моральність [22], а також стійкість, відповідальність, 

вірність обов’язку. 

Вважається, що саме ці якості людей майбутнього, сформовані та розвинені освітою, 

повинні забезпечити виживання та подальший стійкий розвиток людської цивілізації. Саме 

тому вони мають бути пріоритетними для системи освіти. 

4. Інтеграція військової освіти і науки є запорукою, невід’ємною умовою, головним 

чинником їх подальшого розвитку, ефективного функціонування. Воєнна наука посідає 

важливе місце у загальнодержавній системі науки і робить гідний внесок у забезпечення 

обороноздатності України. З огляду на реалії сьогодення, воєнна наука має забезпечувати 

упереджувальне науково-теоретичне обґрунтування актуальних потреб воєнної безпеки 

держави, відкривати перспективи розвитку воєнної справи та сприяти тому, щоб новації 

якомога швидше впроваджувалися у навчально-виховний процес, практику повсякденної 

діяльності ЗС України – їх підготовки, забезпечення та застосування. 

Всебічна підтримка наукової та науково-технічної діяльності шляхом інтеграції освіти і 

науки, подальший розвиток науки у провідних вищих навчальних закладах, оновлення їх 

матеріально-технічної бази визначено як один із державних пріоритетів (Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 366-р “Про схвалення пріоритетів 

діяльності міністерств на 2008 рік”).  

Для здійснення наукової і науково-технічної діяльності (ННТД) у ЗС завершено 

структурну реорганізацію системи воєнно-наукових досліджень, яка включає: такі складові: 

органи управління науковою та науково-технічною діяльністю; мережу науково-дослідних 

установ; консультативно-дорадчі структури. 

На стратегічному рівні створено Навчально-науковий комплекс на базі Національного 

університету оборони України (НАОУ), Центрального науково-дослідного інституту ЗС 
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України (ЦНДІ ЗСУ), Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової 

техніки ЗС України (ЦНДІ ОВТ ЗСУ) та Центру воєнно-стратегічних досліджень (ЦВСД) 

НУОУ. На видовому рівні у складі базових ВВНЗ створено наукові центри видів ЗС з 

можливістю надання їм окремих прав юридичної особи. Структура центрів включає дві 

органічно поєднаних складових, що досліджуватимуть такі проблеми: розвитку виду ЗС та 

його бойового застосування; наукового супроводження розробки, модернізації і 

випробовувань озброєння та військової техніки. 

Інтеграція військової освіти та науки шляхом включення до складу ВВНЗ профільних 

НДУ дає можливість: суттєво підвищити ефективність наукових досліджень за рахунок 

посилення наукового потенціалу НДУ провідними вченими ВВНЗ, що скорочуються, 

залучити науково-педагогічних працівників ВВНЗ до проведення наукових досліджень; 

зменшити бюджетні видатки на утримання військової науки; структурувати систему НДУ за 

науковою проблематикою, рівнем наукових досліджень і підпорядкованістю; виключити 

дублювання у проведенні досліджень за науковими напрямами; зберегти наукові школи 

ВВНЗ в умовах реформування ЗС та зміцнити існуючий науковий потенціал; максимально 

впровадити результати наукових досліджень у повсякденну діяльність військ (сил) ЗС 

України; створити єдині потужні спеціалізовані вчені ради; спрямувати тематику 

дисертаційних робіт ад’юнктів, докторантів НДУ, ВВНЗ у відповідність до реальних потреб 

ЗС; підвищити ефективність функціонування докторантур і ад’юнктур. Реалізація зазначених 

потенційних можливостей є важливою задачею органів управління освітою та наукою, НДУ, 

ВВНЗ і відповідає загальнодержавним, світовим і європейським інтеграційним освітньо-

науковим процесам. 

5. Фундаменталізація освіти передбачає її усе більшу орієнтацію на вивчення 

фундаментальних законів природи і суспільства, а також природи й призначення самої 

людини. Саме це має дати можливість тим, хто навчається, самостійно знаходити й приймати 

відповідальні рішення в умовах невизначеності, в критичних і стресових ситуаціях, а також у 

тих випадках, коли зіштовхуються з новими досить складними природними та соціальними 

явищами. Як не парадоксально це звучить у сучасних прагматичних умовах, але саме наукові 

знання та високі моральні принципи є в таких випадках єдиною надійною опорою. Під 

терміном фундаменталізація розуміється суттєве підвищення рівня освіченості тих, хто 

навчається, за рахунок відповідного формування змісту освітньо-професійних програм, 

програм навчальних дисциплін і методології реалізації навчально-виховного процесу. Мова 

йдеться про освіту для сталого розвитку – це “методологічні цільові настанови, спрямовані 

на становлення освіти нового типу”[16, c. 10]. Цей вид освіти є новою формою “освіти, що 

проникає” практично всі галузі освіти: природничу, гуманітарну, технічну [19]. 

6. Домінуючою тенденцією подальшого розвитку сучасної цивілізації, освітніх систем  

є перехід від індустріального до інформаційного суспільства [5, 10], в якому об’єктами і 

результатами праці переважної частини зайнятого населення стануть інформаційні ресурси 

та наукові знання. Науково обгрунтовано, що інформатизація освіти є однією із 

найважливіших умов успішного розвитку процесів інформатизації суспільства, оскільки саме 

в сфері освіти готуються та виховуються ті люди, котрі не тільки формують інформаційне 

середовище, але й яким також належить самим жити й працювати у цьому новому 

середовищі. 

Інформатизація освіти у сучасному розумінні – це процес підготовки людини до 

повноцінного життя в умовах інформаційного суспільства та є не тільки наслідком, а й 

стимулом розвитку нових інформаційних технологій, сприяє прискореному соціально-

економічному розвитку суспільства в цілому. Головними проблемами інформатизації освіти, 

окрім матеріально-технічної бази, є підготовка навчально-методичних комплексів нового 

покоління та формування принципово нової культури педагогічної праці. 

Проникнення в освіту нових інформаційних технологій змушує подивитися на 

дидактичний процес як на процес інформаційний. Інформатизація освіти – це частина 

інформатизації суспільства, процесу, який від середини XX ст. набрав характеру 
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інформаційного вибуху. Інформація стає науковою і філософською категорією поряд з 

такими категоріями, як час, енергія, матерія. Зростання потреби в інформації і збільшення 

потоків інформації в людській діяльності зумовлюють появу нових інформаційних освітніх 

технологій, теоретичною основою розробки яких є інформатика, кібернетика, теорія систем і 

дидактика. 

Основні напрями інформатизації освіти: оснащення освітніх закладів сучасними 

засобами інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), використання їх у якості нового 

педагогічного інструментарію; використання сучасних ІКТ, інформаційних телекомунікацій і 

баз даних для інформаційної підтримки освітнього процесу; розвиток і широке 

розповсюдження дистанційного навчання, що дозволяє суттєво розширити масштаби та 

глибину використання інформаційно-освітнього простору; перегляд і радикальна зміна 

змісту освіти на всіх рівнях, що зумовлюється стрімким розвитком процесу інформатизації 

суспільства; ці зміни на теперішній час орієнтуються не тільки на загальноосвітню та 

професійну підготовку тих, хто навчається, але також і на створення якісно нової моделі 

підготовки фахівців до життя та діяльності в умовах постіндустріального інформаційного 

суспільства, формування у них необхідних для цього компетенцій.  

Основні завдання інформатизації освіти: забезпечення розвитку особистості 

майбутнього фахівця, розкриття його творчого потенціалу; формування інформаційної 

культури фахівця; удосконалення управління освітою; створення інформаційних мереж і баз 

даних; інтенсифікація науково-технічних і науково-методичних досліджень; запровадження 

нових форм навчання, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців.  

7. Глобалізація освіти. На думку М.А. Чешкова [25], термін глобальність означає 

широку сукупність процесів і структур, яку можна виразити як процес взаємозалежності, 

взаємопроникнення та взаємозумовленості самих різних компонентів світового 

співтовариства. Іншими словами, у сучасному світі створюється єдине ціле, де будь-яка 

локальна подія визначається подіями в інших локусах і навпаки. Ці процеси і виступають як 

феномен глобальності та глобалізації. Негативні наслідки глобалізації, невиправдані надії і 

прогнози не спростовують того факту, що глобалізація має об’єктивний характер і стала 

результатом економічних, політичних, інституціональних і соціальних змін, які, у свою 

чергу, викликані радикальними перетвореннями у виробничій сфері, до якої безпосередньо 

має відношення система освіти. Таким чином освіта та підготовка кадрів стають постійними 

складовими економічного розвитку країн, менеджменту, ділової стратегії підприємств, фірм, 

установ, функціонування структур військового призначення. 

Останнім часом провідні країни світу здійснюють реформування національних освітніх 

систем у напрямах, що визначаються світовими тенденціями глобалізації. Вважається, що 

перетворення освіти у важливий фактор конкурентоспроможності не тільки окремих 

виробників, але й національних економік у цілому потребує від системи освіти більшої 

гнучкості, відкритості змінам, здатності адекватно на них реагувати. В цих умовах особливої 

ваги набувають питання ефективності функціонування освітніх закладів, а також 

раціональності розподілу фінансових ресурсів. На думку експертів, сучасні освітні заклади 

повинні постійно відслідковувати зміни, що відбуваються на постіндустріальному ринку 

праці, надавати майбутньому фахівцю широку освіту, включаючи знання в галузі 

підприємництва, розв’язання кризових ситуацій, а також формувати навички оволодіння 

новими знаннями. 

8. Гуманізація освіти – характерна риса сучасності – часу швидких та різких змін 

природного, геополітичного та соціального середовища, ідеологічних систем, зростання 

професійних вимог і технологічних можливостей, фундаментальних зрушень у людській 

свідомості та самовизначеності. Процес локальних і регіональних змін нерідко 

характеризується рядом криз: економічної, екологічної, енергетичної, інформаційної, 

незадовільним станом суспільної моралі, етики, загальної культури, загостренням 

міждержавних, національних та соціальних конфліктів, намаганням вирішувати їх силовими  

підходами та засобами .  
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Розв’язання зазначених проблем, на нашу думку, є предметом методологічних 

загальноосвітніх досліджень і потребує наступного: підвищення ролі людського фактору в 

соцiальних і природних процесах, ролi особистостi, здатної розумiти складнiсть i значимiсть 

того, що вiдбувається, усвiдомлювати i брати на себе вiдповiдальнiсть за нього; вироблення 

прийнятних загальних правил поведiнки людини в сучасному свiтi, удосконалення самої 

людини через безперервну освіту та самоосвіту, досягнення балансу внутрішнього і 

зовнішнього світогляду, пiдняття її моральних якостей на рiвень, вiдповiдний масштабам i 

динаміці змiн, якi вiдбуваються; перебудови життя суспiльства на основi найбiльш повного 

використання достовiрного, вичерпного та своєчасного знання в усiх  сферах людської 

дiяльностi через засвоєння сучасних методів наукового пізнання, тобто цілісного знання про 

світ згідно з теорією космогенезу; iнформатизацiї усіх сфер діяльності  суспiльства; 

формування iнновацiйного, пристосованого до постiйних змiн в науковому знаннi, мислення 

людей; пошуку та запровадження в життя ідей, здатних одухотворити процес перетворень, 

що вiдбуваються, об'єднати людей, сформувати їх духовну близькість.  

Можливості успішної реалізації наведених напрямків в значній мірі визначаються 

тепер (і цей фактор буде зростати в майбутньому), перш за все, рівнем освіченості та 

культури суспільства. Адже добре відомо, що накопичення знань, формування та 

становлення духовного, інтелектуального потенціалу суттєво змінюють уклад, принципи і 

порядки соціально-економічного буття людей. Недарма ж стверджував Арістотель, що 

"краще виховання забезпечує і кращий вид устрою". Вже зараз в повній мірі виявилась 

жорстка залежність нашої цивілізації від тих особливостей та якостей особистості, які 

закладаються в освіті. Це багато в чому пояснюється тим, що діяльно-інструментальні 

можливості мислення сучасної людини набули планетарних масштабів, а в цьому криються 

як великі можливості, так і небачені загрози. Якою буде ця людина, її свiтогляд, мораль, 

професійний, інтелектуальний, культурний рівень, її громадянська позицiя, гуманістична 

спрямованість багато в чому визначається освітніми закладами, а від їх діяльності, без 

перебільшення можна сказати, врештi-решт залежить майбутнє людства.  

Гуманізація та гуманітаризація вищої освіти має на меті підсилення загальнокультурної 

складової і гуманітарного спрямування освіти з орієнтацією на гармонійний розвиток 

особистості, зростання її інтелектуального рівня та творчого мислення через засвоєння 

сучасних методів і засобів наукового пізнання. Шляхами здійснення гуманізації, 

гуманітаризації світи є розробка та запровадження її теоретичних основ, відповідних 

навчально-методичних документів і матеріалів, технологій навчання, створення особливого 

типу взаємовідносин між суб’єктами педагогічного, що має сприяти максимальній реалізації 

потенційних можливостей тих, хто навчається, і підготовки їх до майбутньої роботи і 

професійної діяльності за набутою спеціальністю. 

9. Стандартизація освіти. Міжнародна організація зі стандартизації ІСО визначає, що 

стандартизація – це діяльність, яка спрямована на досягнення оптимального ступеня 

впорядкованості в певній галузі шляхом встановлення положень для загального і 

багаторазового використання щодо реально існуючих або потенційних завдань. 

Стандартизація національної освіти має на меті пошук дієвих механізмів надання 

діяльності з підготовки фахівців більш чіткої цільової спрямованості, підвищення 

відповідальності за кінцеві результати праці всіх учасників педагогічного процесу – від 

керівників та науково-педагогічних працівників до тих, хто повинен оволодівати знаннями, 

уміннями і навичками майбутньої професійної діяльності. 

Стандартизація освіти є і засобом організації освітньої діяльності, що дає змогу 

розкласти процес підготовки фахівців на складові, конкретизувати їхні властивості та 

взаємозв'язки, своєчасно враховувати динаміку розвитку, пошук оптимальних шляхів до 

бажаного результату за етапами, ввести, як обов'язкову, процедуру зіставлення мети і 

результатів, сприяти коригуванню як мети і результатів, так і власне педагогічного процесу. 

У загальному вигляді стандартизація освіти спрямовується на досягнення оптимального 

рівня якості та ефективності функціонування освітньої системи як педагогічної системи.  
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Стандарти вищої освіти покликані забезпечити збереження єдності освітянського 

простору держави, гарантувати високу якість вищої освіти, можливості неперервної освіти та 

академічної мобільності особистості, раціональну витрату фінансових, матеріально-

технічних і людських ресурсів і в кінцевому рахунку – стабільність системи освіти. 

З огляду на викладене вище, до основних принципів стандартизації освіти можна 

віднести такі: цінності або соціальної важливості підготовки – забезпечення національних 

інтересів держави та орієнтованість на задоволення потреб особистості; оптимальної 

відповідності розробленої моделі підготовки фахівця певному прогностичному еталонові; 

інтегральності, тобто достатньої, раціональної і виваженої реалізації усіх складових 

(категорій), що характеризують структуру становлення особистості (освіченість, 

пріоритетність професійної підготовки, вихованість, розвиненість творчого мислення, 

науковий світогляд); об'єктивної доступності змісту та обсягу програм підготовки фахівців 

певній особистості з огляду на її психолого-фізіологічні можливості; наступності змісту 

навчання та професійної підготовки військових фахівців різних освітньо-кваліфікаційних 

рівнів; ступеневості підготовки фахівців; гнучкості, тобто врахування особливостей 

підготовки фахівців, ролі й значення суб'єктів та об'єктів військової педагогічної системи; 

неперервної адаптації до стану розвитку військової науки, техніки, практики; 

технологічності – документально-нормативної реалізації організаційно-планової, змістової, 

дидактичної, діагностичної, процесуальної і матеріально-технічної складових підготовки 

фахівців; діагностичності, що створює умови для об'єктивної оцінки рівня якості освіти та 

ефективності педагогічного процесу. 

10. Технологізація освіти. Науково-технічний прогрес зумовив технологізацію не 

тільки галузей виробництва – він невблаганно втрутився у сферу культури, гуманітарні 

галузі знань. Аналіз міжнародного досвіду показує, що успіх реформування освітніх систем, 

їх розвиток в умовах соціально-економічних перетворень сьогодення визначаються двома 

провідними тенденціями: гуманізацією та технологізацією освітньої діяльності [20, с. 250]. 

Аналіз наукових джерел з проблеми освітніх технологій, а також узагальнення зарубіжного 

та вітчизняного досвідів технологізації педагогічної діяльності дають підстави для висновку, 

що поняття технологія навчання і педагогічна технологія тривалий час не мали однозначного 

тлумачення. Сьогодні в педагогічній теорії і практиці вживають різні поняття технології. На 

думку фахівців ЮНЕСКО, технологія навчання – це системний метод визначення, 

організації і реалізації всього процесу викладання та засвоєння знань з урахуванням 

технічних і людських ресурсів та їхньої взаємодії, завданням якого є оптимізація форм 

освіти. М.В. Кларін визначає предмет технології навчання як конструювання систем 

навчання [8]. В інших дослідженнях поняття педагогічна технологія має широкий зміст: 

"галузь знання, пов'язана із закономірностями побудови, реалізації та оцінки всього 

навчального процесу з урахуванням цілей навчання" [21, с. 21].  

Аналіз найістотніших ознак педагогічної технології, узагальнення педагогічних 

досліджень у галузі педагогічних технологій дають змогу представити структуру 

педагогічної технології ВНЗ у вигляді чотирьох основних складових: проективно-

конструктивної, процесуальноїї, діагностичної, коригувальної [18].  

Розробка та запровадження сучасних педагогічних технологій в освіті дає можливість: 

здійснити системний, комплексний підхід до організації педагогічного процесу, досягти 

синхронності та злагодженості всіх його елементів і, як наслідок, підвищити його 

ефективність; поліпшити управління педагогічним процесом, його планування та 

прогнозування кінцевого результату; забезпечити адаптацію педагогічного процесу до 

психологічних, фізіологічних та індивідуальних особливостей курсантів, слухачів; краще 

використати можливості інформатизації освіти; використати на практиці сучасні досягнення 

педагогіки, психології, дидактики, кібернетики, інформатики, теорії систем, теорії 

оптимізації та ін.; здійснити гуманізацію педагогічного процесу, його особистісно 

орієнтовану спрямованість; досягти мети навчання кожним курсантом, слухачем. 
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11. Забезпечення якості освіти. Якість вищої освіти, – як зазначається в Комюніке 

Берлінської конференції міністрів освіти європейських країн, – є основою створення 

загальноєвропейського простору вищої освіти [2, с. 46]. З цією метою передбачається 

організація акредитаційних аґентств, незалежних від національних урядів і міжнародних 

організацій, а оцінка підготовленості тих, хто навчається, буде ґрунтуватися не на тривалості 

або змісті навчання, а на тих знаннях, уміннях і навичках, що отримали випускники. 

Одночасно будуть встановлені стандарти транснаціональної освіти, введена Європейська 

система перезарахування кредитів (залікових одиниць трудомісткості), яка має стати 

нагромаджувальною, здатною працювати в рамках концепції “навчання впродовж усього 

життя” [2, 3]. 

Актуальність проблеми підвищення якості підготовки військових фахівців в сучасних 

умовах визначається низкою чинників [11, с. 40]: по-перше, від якості їх підготовки залежить 

рівень обороноздатності держави, бойової готовності та боєздатності ЗС України; по-друге, 

якість освіти визначає розвиток військової науки і техніки, озброєння та їх застосування; по-

третє, якість підготовки офіцерських кадрів сприяє формуванню важливості й престижності 

військової служби; по-четверте, якість військової освіти сприяє формуванню військової 

еліти, загальної культури військового середовища та визначає їх позитивний вплив на 

суспільство та статус військовослужбовців у суспільстві; по-п’яте, якість підготовки фахівців 

у ВВНЗ набуває все більшого значення в забезпеченні конкурентоспроможності військової 

освіти нашої держави серед інших країн, де готуються військові професіонали; по-шосте, 

якість здобутих військовими фахівцями у ВВНЗ знань, умінь, навичок визначає їх 

спроможність з високим ступенем ефективності виконувати завдання, які постають перед 

ними у миротворчих операціях, дієво сприяє утвердженню авторитету нашої держави та її 

Збройних Сил на міжнародній арені; по-сьоме, стійким глобалізаційним падінням якості 

освіти і відсутністю універсального інструментарію її оцінки. 

Якість підготовки фахівців є важливою інтегральною характеристикою освітнього 

процесу вищого навчального закладу, системною категорією, визначається ступенем 

обґрунтованості та дієздатності таких складових: мети навчання (для чого навчати), 

управлінських процедур (як управляти навчанням), змісту навчання (чого навчати), методів, 

засобів навчання та принципів організації процесу навчання (як навчати), має відповідати 

вимогам стандартів ДСТУ ISO 9000–2007, ДСТУ ISO 9001–2000, ДСТУ ISO 9004–2001 [22] і 

визначається такими складовими: проективною, процесуальною, моніторинговою, 

коригувальною [23]. 

Підвищення якості підготовки військових фахівців має розглядатися з позиції 

практичної реалізації Державної програми розвитку ЗС України на 2006-2011 роки [4], а 

саме: створення організаційно-правових та економічних умов для повного задоволення 

потреб Збройних Сил у підготовці офіцерських кадрів з раціональним використанням 

фінансових і матеріальних ресурсів, які виділяються державою; приведення рівня 

професійної підготовки військових фахівців у відповідність з нормативними правовими 

актами, документами і вимогами військово-професійної діяльності; підвищення ефективності 

управління військовою освітою на всіх ієрархічних рівнях. 

12. Особистісна спрямованість освіти. Серед загальних концепцій, що домінують у 

сучасній педагогічній науці, можна виділити такі: заміна концепції “людини знаючої” 

(озброєної системою знань, умінь, навичок) на концепцію людини, підготовленої до 

життєдіяльності; переорієнтація процесу підготовки фахівців на формування та розвиток 

особистості, тобто людини, здатної активно і творчо мислити, діяти, саморозвиватися, 

інтелектуально, морально та фізично самовдосконалюватися; створення сприятливих умов 

для розкриття потенційних здатностей індивіда і формування потенції самостійної життєвої 

активності у всіх соціальних сферах; оптимізація розвитку людини на засадах оволодіння 

нею хоча б мінімальною системою знань на межі своїх можливостей; формування понять 

шляхом сходження від абстрактного до конкретного, що забезпечує творчий розвиток 

особистості.  
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Особистісно орієнтована підготовка фахівців, їх розвиток як суб’єктів процесу пізнання 

має спрямовуватись на становлення у них системи внутрішньої регуляції поведінки і 

діяльності та проходить наступні етапи: навчання, виховання, розвитку, самовиховання, 

самопізнання, самомотивації, самоорганізації, самоосвіти, самоконтролю, самокоригування, 

самореалізації. 

Основною задачею особистісно орієнтованої освіти є розвиток здібностей того, хто 

навчається, де “вектор” розвитку будується не від навчання до учіння, а навпаки – від того, 

хто навчається, до визначення педагогічного впливу, що сприяє його розвитку. На це має 

бути націленим весь освітній процес [26]. 

Запровадження особистісно орієнтованої освіти в практику ВВНЗ полягає в 

проектування такого військово-педагогічного процесу, де реалізуються наступні 

концептуальні засади: слухач, курсант – основні суб’єкти навчання; основна мета – розвиток 

індивідуальних здібностей курсантів; освіченість як сукупність знань, умінь, навичок 

(компетенцій) є важливим засобом становлення духовних і інтелектуальних якостей суб’єкта 

навчання, виступає основною ціллю сучасної освіти; створення умов для активної 

навчально-пізнавальної діяльності курсантів, самоактуалізації та творчої самореалізації їх як 

особистостей; визначення засобів, що забезпечують реалізацію цілі через виявлення та 

структуризацію суб’єктного досвіду, курсантів, їх індивідуально спрямованого розвитку в 

процесі навчання; саморегуляція, самокоригування навчально-пізнавальної діяльності; 

об'єктивний контроль, діагностика та коригування всіх складових військово-педагогічного 

процесу. Обґрунтоване використання основних ідей, положень і принципів особистісно 

орієнтованої освіти сприятиме навчанню та вихованню духовно богатої, національно 

свідомої особистості фахівця, спроможного до повноцінної плідної і творчої військово-

професійної . 

Практична реалізація в діяльності ВВНЗ основних світових і національних тенденцій 

розвитку освіти і освітніх систем має забезпечити перехід до нового типу гуманістично-

інноваційної військової освіти, що сприятиме зростанню військово-професійного, 

інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу військових фахівців, 

подальшому динамічному розвитку військової освіти, підвищенню її престижності у 

майбутньому інформаційному суспільстві та вагомому внеску у справу надійного зміцнення 

обороноздатності держави і її Збройних Сил. 
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ТЕХНІКА 

 

УДК 621.396.6                                                                            к.т.н. Гахович С.В. (ВІКНУ) 

 

ОЦІНКА ДОСТОВІРНОСТІ КОНТРОЛЮ ПРИ СТРУКТУРНОМУ 

ДІАГНОСТУВАННІ ЦИФРОВИХ ТИПОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАМІНИ 

 
У статті розглядається питання оцінки достовірності отримання діагностичної 

інформації про технічний стан цифрових елементів на платі типового елемента заміни (ТЕЗ). 

Розглянуті характерні випадки побудови тестових впливів на об’єкт діагностування з оцінкою 

можливості побудови таких тестів, їх обмежень і достовірність отриманої за їх допомогою 

діагностичної інформації. Висуваються вимоги до кількості контрольних точок і надаються 

розрахункові вирази для побудови тестових впливів, які виявляють несправні елементи з заданою 

достовірністю.  

Ключові слова: тестовий вплив, діагностична інформація, достовірність контролю. 

 

В статье рассматривается вопрос оценки достоверности получения диагностической 

информации о техническом состоянии цифровых элементов на плате типового элемента 

замены (ТЭЗ). Рассмотрены характерные случаи построения тестовых воздействий на объект 

диагностирования с оценкой возможности построения таких тестов, их ограничений и 

достоверности полученной с их помощью диагностической информации. Определяются 

требования к количеству контрольных точек и предложены расчетные выражения для 

построения тестовых воздействий определяющих неисправные элементы с заданной 

достоверностью. 

Ключевые слова: тестовое воздействие, диагностическая информация, достоверность 

контроля. 

 

In article the question of certainty value of reception of the diagnostic information about a 

technical condition of digital elements on card of standard exchange card (SEC) is considered. 

Characteristic cases of construction of test influences to object of diagnosing with capabilities assessment   

of construction of such tests, their restrictions and reliability of the diagnostic information received with 

their help are considered. Requirements to quantity of control points are defined and estimated 

expressions for construction of test influences of defect parts elements with the set reliability are offered.  

Keywords: test influence, diagnostic information, reliability of control. 

 

Вступ. Реалізація методу визначення технічного стану РЕТ накладає певні обмеження 

на множину діагностичних параметрів і, перш за все на достовірність контролю 1, 2, 3. 

Достовірність контролю є комплексною властивістю системи технічної діагностики (СТД), 

пов'язаною з іншими технічними показниками, що відносяться до структури і конструкції 

об’єкта діагностування (ОД). Достовірність контролю охоплює багато сторін якості СТД і 

має чіткий фізичний сенс, що піддається кількісній оцінці 3. 

Постановка задачі. У процесі діагностування цифрового ТЕЗ глибина пошуку дефекту 

визначається несправним елементом – інтегральною схемою. Достовірність діагностування 

кількісно може характеризуватися умовними ймовірностями того, що елемент справний 

(несправний) при позитивному (негативному) результаті діагностичного експерименту. 

Згідно формули Байєса маємо 4: 

 

,
)поз(

)cпоз()c(
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PP
P


   

)нег(

)ннег()н(

P

PP
Q


 , 

 

де      Р, Q – імовірності діагностування справного (несправного) елемента відповідно; 
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)н( ),c( PP – апріорні ймовірності справного (несправного) стану елемента відповідно; 

)нег( ),поз( PP – імовірності позитивного (негативного) рішень діагностичного 

експерименту відповідно; 

)ннег( ),споз( PP – умовні ймовірності позитивного (негативного) результату 

експерименту при справному (несправному) стані елемента відповідно. 

Розглянемо випадок коли ТЕЗ має N елементів, серед яких M несправні. Тести 

побудовані таким чином, що на кожній перевірці перевіряються n елементів. Імовірність 

того, що серед n перевірених елементів виявиться m несправних, при позитивному результаті 

експерименту, визначається наступним виразом: 
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N CCC  , , 

 – біномінальні коефіцієнти. 

При m = M  імовірність того, що при перевірці in  будуть виявлені всі несправні 

елементи, визначається наступним виразом: 
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Інакше кажучи, необхідно забезпечити перевірку такої кількості елементів ТЕЗ in , щоб 

імовірність виявлення дефектів цією перевіркою була не нижче наперед заданої нзP , тобто 

нз
1

P
MN

MnM
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.       (1) 

 

Вираз (1) справедливий при Mni   і за умови, що на кожному кроці (такті) перевірки 

перевіряється один елемент, тобто є контрольна точка після кожного елементу. З виразу (1) 

можна визначити кількість елементів in , що перевіряються, і, якщо тест побудований таким 

чином, що на кожному кроці отримуємо діагностичну інформацію (ДІ) про один елемент, 

програма перевірки відповідатиме тактам. Це справедливо за умови, що вхідна тестова 

послідовність не спотворюється, помилок ототожнення з еталоном немає, перед подачею 

перевіряючого тесту ОД встановлюється в початковий (заданий) стан, вхідна послідовність 

не викликає змагань в справному ОД. У реальних умовах все значно складніше. На практиці 

при діагностуванні ТЕЗ разом з інформацією про елементі, що перевіряються, з'являється 

інформація і про елементи, що не перевіряються, яка виявляється як шум. Це справедливо і 

для реального ТЕЗ, що має обмежену кількість контрольних точок, куди підключені декілька 

елементів, а не один. У каналі СТД з'являється адитивний шум, що зменшує ентропію 

сигналу. На підставі теорем Шенона ентропія в каналі з перешкодою буде 5: 

 

шЕЕЕ  i ,       (2) 

 

де   iЕ – ентропія сигналу; 

шЕ – ентропія шуму. 

Шум в шенноновском каналі, яким моделюється канал ОД, це інформація про 

елементи, що не перевіряються в даний момент. Завдання діагностування – зменшити 

ентропію системи до нуля при мінімальному шумі в каналі 5, 6. При пошуку несправності в 
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загальному випадку необхідна інформація тільки про елемент, що перевіряється, тоді як 

решта всієї інформації про (n-1) елемент "заважає" (шум). Інформація про безперервний 

розподіл станів елементів розпадається на множину дискретних станів. Тоді ентропія 

системи запишеться у вигляді: 

i

n

i
i pp logЕ

1



 , 

де ip – імовірність отримання інформації про елемент, що перевіряється. Оскільки весь 

розподіл стану системи розпадається на відрізки x , на кожному з яких інформація про стан 

елементу буде з імовірністю )(xpi . Тоді 
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Порівнюючи вирази (2) і (3), отримаємо: 
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ш log)(-Е  – енергія шуму. 

 

Дія шуму, що заважає, буде тим менше, чим менше додаток у виразі (3) і чим на 

менший інтервал він розриває розподіл стану системи. 

Імовірність появи інформації про елемент, що перевіряється, і елементи, що не 

перевіряються, не кінцевих інтервалах з використанням моделей 4 запишеться таким 

чином: 
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  – імовірність отримання інформації про справний елемент; 

i

i

i

i

nM

nN

Mnn

MnN
i

C

C
P








  – імовірність отримання інформації про елемент, що "заважає" 

 

де     М – кількість несправних елементів в ОД; 

N – всього елементів в ОД; 

in  – кількість елементів що перевіряються на кінцевому інтервалі )( Mni  . 

Імовірність виявлення несправного елементу від перевірки до перевірки зростатиме 

через зменшення ентропії (збільшенні інформації про ОД). Імовірність же появи інформації, 

що "заважає", від перевірки до перевірки залишається практично без зміни, тому, що 

елементи при перевірці з ТЕЗ не видаляються, а залишаються. Протягом всієї програми 

перевірки імовірність виявлення дефекту зводиться до заданої імовірності задP  
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Основні результати. Розглянемо наступні характерні випадки. 

1. Тести побудовані при умові, що шумів в каналі немає. Отримаємо вираз, аналогічний 

(1). Цей вираз справедливий, якщо кількість елементів, що одночасно перевіряються 

дорівнює in  або перевірка здійснювалася з витяганням елементів з ТЕЗ 
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З виразу виходить, що кількість елементів, які одночасно перевіряються, при високій 

заданій вірогідності виявлення дефекту і великих кратностях дефектів в ТЕЗ наближається 

до N, тобто необхідно відразу перевірити всі елементи. Вибрати такі методи контролю і 

побудувати відповідні тести важко або неможливо. 

2. Тести побудовані таким чином, що шумів в каналі немає, а вибірка елементів, що 

перевіряються, йде поодинці, решта блокуються. Імовірність виявлення несправних 

елементів описуватиметься біномінальним розподілом 2. Тоді за формулою Бернуллі: 
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де   k
nC – біномінальний коефіцієнт; 

n – кількість перевірок; 

k – кількість несправних елементів, що виявилися; 

N

M
pi   – імовірність прояву несправних елементів; 

M – кількість несправних елементів в ОД; 

N – кількість елементів в ОД; 

)1( ii pq   – імовірність непрояву несправних елементів. 

Для того, щоб знайти всі несправні елементи при заданій імовірності, необхідно 

виконати умову: 
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Вираз (4) справедливий, якщо Mn  , тобто кількість перевірок повинна бути більше 

числа несправних елементів свідомо. Тест, який блокує велику кількість елементів і 

орієнтований так само на перевірку одночасно великого числа елементів, особливо при 

великих кратностях дефекту важко реалізувати. 

3. Тести пошуку дефектів будуються так, щоб мінімізувати число контрольних точок і 

звести до мінімуму дію (шум) справних елементів, що "заважають". При пошуку 

несправного елементу решта всіх елементів в тій або іншій формі (залежно від якості тесту) 

створює шум. Більшість раціональних тестів побудовані таким чином, що повторно елементи 

не перевіряються 2, 3. Це рівнозначно тому, що елемент, що перевіряється, виключається з 

підозрюваних. На кожному такті перевіряється один елемент, якщо глибина пошуку задана 
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до елементу. Тоді визначення імовірності виявлення несправного елементу підкоряється 

схемі кулі, що не повертається, в урновій моделі 4: 
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де      N – загальна кількість елементів; 

M – кількість несправних елементів; 

n – глибина пошуку несправних елементів (кількість елементів, що одночасно 

перевіряються); 

m – кількість несправних елементів, що виявилися (m<n). 

У СТД з глибиною пошуку несправностей до елементу (n=1), (m=1) маємо NMPi  . 

Ця імовірність виявлення несправних елементів зменшуватиметься за рахунок елементів, що 

"заважають" і створюють в контрольних точках шум. Причому, якщо тест склали без 

урахування дії решти елементів, що "заважають", і неможливо побудувати інший тест для 

даної конфігурації контрольних точок, то імовірність виникнення шуму може бути навіть 

більше імовірності отримання корисного сигналу. Такий же ефект може виявитися і при 

несправностях, що компенсуються. У такій ситуації необхідно буде подавати додаткові 

тестові набори, зокрема первинні, та такі, що синхронізують і блокують. При цьому число 

наборів різко зростає. 

Середнє значення довжини програми перевірки можна оцінити з наступних міркувань. 

Всього елементів, що "заважають”, буде (N-n), оскільки про n елементи отримуємо 

діагностичну інформацію. Кількість елементів, що створюють шум, з достатнім для практики 

наближенням можна вважати kN , де k – число контрольних точок в ОД і ( 1k ), оскільки 

одна контрольна точка (вихід) завжди є. У методах, що використовують аналіз сигналів в 

ланцюзі живлення, імовірність виникнення шуму менша, оскільки k>>2. Імовірність 

виникнення перешкоди буде: 
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В цьому випадку імовірність виявлення хоч би одного несправного елементу буде: 
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При тестових наборах з рівними імовірностями виявлення несправних елементів в 

кожному такті для даного випадку вираз (7) матиме вигляд: 
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звідси довжина програми перевірки в тактах запишеться у вигляді: 
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На підставі вищевикладеного можна запропонувати алгоритм розрахунку імовірності 

виявлення кратних несправностей заданого класу на готовому тестовому наборі. 

1. У кожному такті перевіряється n елементів. 

2. Згідно з виразом (5) знаходимо імовірність появи інформації про несправний 

елемент. 

3. Згідно з виразом (6) обчислюємо імовірність появи інформації, що “заважає”. 

4. На підставі виразу (7) визначаємо сумарну імовірність появи корисної інформації та 

інформації, що "заважає". 

5. З виразу (7) знаходимо розрахункову імовірність виявлення кратних несправностей 

заданого класу. 

Висновки. Вимоги на задану продуктивність контрольно-діагностичного устаткування 

ремонтного органу накладають обмеження на тривалість програми перевірки. Тривалість 

програми перевірки необхідно буде зменшувати за рахунок скорочення числа тактів 

перевірки, а це, у свою чергу зменшуватиме коефіцієнт повноти перевірки. Для задоволення 

суперечливих вимог високої продуктивності і високої достовірності контролю СТД 

необхідні знаходити нові шляхи побудови діагностичних систем. Для збільшення 

продуктивності контрольно-діагностичного устаткування внутрішньосхемного контролю 

необхідно зменшувати число контрольних точок і внаслідок цього зменшувати довжину 

програми перевірки (вираз (8)). Але в той же час зменшення числа контрольних точок при 

внутрішньосхемному контролі приведе до збільшення шуму в каналі СТД і до зниження 

достовірності контролю (вираз (6)). Методи функціонального контролю по продуктивності 

володіють істотними перевагами в порівнянні з внутрішньосхемним контролем, але 

достовірність у них невелика унаслідок обмеженого числа доступних контрольних точок. 

Вирішенням проблеми підвищення достовірності контролю функціональних методів є 

введення додаткових контрольних точок з паралельною обробкою отриманої діагностичної 

інформації. Обмеження на введення додаткових контрольних точок накладає обмежене 

число виводів в роз'ємі ОД. Тому для підвищення достовірності методів функціонального 

контролю можна скористатися вже наявними “контрольними точками” – шиною живлення. 

Але для цього необхідно ДІ, зняту в таких “контрольних точках”, виділити і обробити. 
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СИНТЕЗ СИСТЕМИ АДАПТИВНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ПОМИЛКОВИХ ПЕЛЕНГІВ В 

ПАСИВНИХ КАНАЛАХ ПЕЛЕНГАЦІЇ ДЖЕРЕЛ АКТИВНИХ ШУМОВИХ 

ПЕРЕШКОД 
 

Синтезується технічно реалізована система адаптивної компенсації активних шумових 

перешкод, що впливають по бічних пелюстках діаграми спрямованості, інваріантну до 

тривалості корисного сигналу, що забезпечує її застосування в системах пасивної локації. 

Ключові слова: шумові перешкоди, діаграма спрямованості, пасивна локація. 

 

Синтезируется технически реализуемая система адаптивной компенсации активных 

шумовых помех, воздействующих по боковым лепесткам диаграммы направленности, 

инвариантную к длительности полезного сигнала, что обеспечивает её применение в системах 

пассивной локации. 

Ключевые слова: шумовые препятствия, диаграмма направленности, пассивная локация. 

 

Technically realised system of adaptive indemnification of the active noise hindrances influencing 

on lateral petals of the diagramme of an orientation, invariant to duration of a useful signal that provides 

its application in systems of a passive location is synthesised. 

Keywords: noise obstacles, direction pattern, passive location. 
 

Постановка проблеми. Можливості сучасних засобів радіоелектронної боротьби за 

останній період істотно зросли, особливо це відноситься до засобів створення активних 

шумових перешкод (АШП), інтенсивність яких, за даними останнього військового 

конфлікту, зросла більш ніж на порядок. 

Перешкодозахищеність сучасних РЛС обмежується можливістю автокомпенсації 

декількох (в кращих зразках РЛС – до 4 ) постановників АШП, при цьому якість придушення 

перешкод із збільшенням їх числа від 1 до 4 знижується від 23…25 Дб до 10…12 Дб. 

Звідси витікає, що активні РЛС не забезпечують необхідний захист від активних 

перешкод при числі постановників більше 3-4, отже, в складній перешкодовій обстановці 

необхідно використовувати інформацію пасивних засобів радіолокації. 

Реалізовані в більшості РЛС триангуляційні системи локації джерел АШП на базі 

пеленгацій каналів (ПК) рознесених 2..3-х РЛС, мають низьку інформаційну здатність (ІЗ), 

унаслідок чого забезпечується надійна пеленгація не більше 3 … 4 цілей – джерел АШП. 

Причиною низької ІЗ цих систем  є недосконалість характеристик пристрою усунення 

помилкових пеленгів, обумовлених прийомом перешкод по бічних пелюстках (БП) діаграми 

спрямованості (ДС), використовує «відсічення» (компенсацію) сигналів бічного прийому 

слабко направленою антеною, ДС якої із запасом перевищує рівень максимального БП 

основної антени. 

Принциповим рішенням задачі підвищення ІЗ систем пеленгацій є істотне придушення 

рівня БП (і, отже, помилкових пеленгів), що дозволить понизити рівень компенсаційної 

характеристики. 

Аналіз останніх досліджень. У ряді робіт, зокрема [2], запропонований метод 

кореляційного придушення БП за рахунок застосування багатоканальної схеми ПК 

рознесених в просторі допоміжними антенами. Метод має достатньо високу ефективність 

придушення бічного прийому і може бути реалізований на етапах модернізації РЛС. 

Недоліки методу полягають в невисокій якості придушення помилкових пеленгів (ПП) в зоні 

перших (регулярних) БП, а також в залежності ступеня придушення перешкод деяких 

алгоритмів побудови кореляційних ПК від сектора пеленгації. 
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В сучасних умовах, коли основний акцент при розробці нових зразків РЛС робиться на 

застосування ФАР з системою цифрової обробки прийнятих сигналів, задача придушення 

прийому по БП повинна розв'язуватися методом багатоканальної автокомпенсації. Проте 

класичні схеми кореляційних автокомпенсаторов не можуть бути використаний в системах 

пасивної локації, оскільки в них відсутні відмінності по структурі і тривалості корисного і 

заважаю чого сигналів (прийнятих БЛ) АШП. 

Особливості методу рішення: на відміну від класичного методу, заснованого на 

критерії Байеса, для вирішення поставленої задачі використовуються методи 

функціонального аналізу [1], які дозволяють отримати квазіоптимальні алгоритми, 

практично співпадаючі по якісних показниках з оптимальними (втрати 1 ... 1,5 дБ), але 

значно спрощуючи технічну реалізацію і знижуючи вимоги до обчислювальних ресурсів 

системи. Вперше метод був запропонований Б.Ф. Бондаренко [3]. 

Задача синтезу системи просторово-часової обробки. 

При нормально розподілених перешкодових сигналах задача синтезу може бути 

сформульована таким чином. Є набір базисних функцій {I: i=1,2,.n}: 

min,||||
^

 XX o                                                          (1) 

де Хо – вектор корисного сигналу. 

Алгоритм формування 
^

X  дозволяє визначити структуру системи обробки, яка у 

відповідності з (1) максимізує якість виявлення корисного сигналу. 

Задача розв'язується за допомогою теореми проектування [1], відповідно до якої 

довільному вектору )(2 TLX o   може бути поставлений у відповідність вектор 
^

X € Н такий, 

що виконується умова (1). Вектор є проекцією вектора Хо на підпростір Н і визначається 

співвідношенням: 

  iiX
^

,                                                              (2) 

де i   –  корінь системи лінійних рівнянь: 

 1B ,                                                               (3) 

де В  –  матриця скалярних творів базисних функцій; 

  –  вектор - стовпець скалярних множень (Хо, i *), зірочка – знак спряження. 

Система рівнянь (3) розв'язується цифровим спецобчислювачем або застосуванням 

кореляційних зворотних зв'язків (КІС). 

Синтез адаптивної системи просторової обробки, інваріантної до тривалості корисного 

сигналу. 

При апріорі невідомих енергетичних параметрів сигналів система рівнянь (3) має різні 

корені, що визначають значення коефіцієнтів передачі керованих підсилювачів в каналах 

прийому. Ця обставина приводить до необхідності зміни алгоритму ухвалення рішення про 

наявність або відсутність корисного сигналу АШП. 

Для отримання системи, інваріантної до тривалості корисного сигналу, достатньо 

перейти до іншої системи базисних функцій в підпросторі Н. Рівняння вирішального правила 

можна представити у вигляді: 
TA ,                                                                         (4) 

де  – нова система базисних функцій (вектор - стовпець); 

А – матриця перетворення, T  – вектор-стовпець базисних функцій. 

Матриця перетворень в (4) повинна бути невиродженою (виконується умова взаємно-

однозначного перетворення) і забезпечити виключення корисного сигналу зі всіх базисних 

функцій, за винятком однієї. Вважаючи, що матриця А задовольняє вказаним вище 

властивостям, помножимо скалярний ліву і праву частини рівняння (4) на Хо. Скалярні 

множення позначимо відповідно: 
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ioioiio XXX  ),(         ;  ),(цьому    при . ),( 11 . 

Матриця перетворень має вигляд : А = || ij ||, i,j = 1,… n.  

При цьому система рівнянь представляється у вигляді:  A                                   (5) 

Система рівнянь (5) розв'язується щодо елементів матриці перетворень i . 

Оскільки система складається з n лінійних рівнянь, а має 12 n  невідомих, то вона має 

нескінченну безліч рішень. Значення 12  nn  невідомих можна вибрати довільно. Проте 

при цьому повинна виконуватися умова: r(A)= r(Ар )= n, де r(A) – ранг матриці А, а r(Ар) – 

ранг розширеної матриці.  

При виконанні сформульованих умов рішенням рівняння (5) є матриця вигляду: 

                                 |     1          0           0        ...           0   | 

                                 |   - 2        0           0        ...          0   | 

                                 |     0    - 3/2       0         ...          0   | 

        А   =                 |     .    .    .   .   .    .   .   .    .   .   .   .  .  |                                                 (6) 

                                 |                                                           | 

                                 |     0           0           0        - n/n-1 1|. 

Значення коефіцієнтів і, що входять в матрицю перетворення, виконують роль вагових 

коефіцієнтів для корисного сигналу в кожному і – м каналі прийому. 

Структурна схема адаптивної системи обробки, що забезпечує придушення сигналів 

бічного прийому (помилкових пеленгів) в пасивних каналах РЛС при реалізації у вигляді 

кореляційних зворотних зв'язків представлена на рис.1. 

K K K

СУММАТОР

o o o o o

n                                   n-1                            n-2   2                            1

b(n) b(n-1) b(2)

* * *

 
Рис. 1. 

Позначення вагових коефіцієнтів на рис.1  відповідають: b(n)= n/n-1,  

b(n-1)= n-1/n-2, b(2)=2. 

Висновки 

1. Отриманий квазіоптимальний алгоритм багатоканальної адаптивної системи обробки 

шумових сигналів на основі використовування методів функціонального аналізу, що 

забезпечили достатньо просте рішення задачі побудови системи, що володіє властивістю 

інваріантності до структури і тривалості корисного сигналу. 

2. Отримане технічне рішення забезпечує адаптивне придушення сигналів АШП, що 

впливають по БП ДС, і тим самим вирішує задачу підвищення інформаційної здатності 

систем пеленгацій РЛС. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УГРУПУВАНЬ ВІЙСЬК ЕЛЕМЕНТАМИ КОМПЛЕКТІВ ЗІП 

ДО ОБ’ЄКТІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 
 

Розглядається методика оцінки ефективності функціонування системи забезпечення 

угрупувань військ елементами комплектів ЗІП до об’єктів озброєння та військової техніки на 

підставі розробки та дослідження її аналітико-статистичної моделі її функціонування. 

Ключові слова: об’єкт озброєння, комплекти ЗІП. 

 

Рассматривается методика оценки эффективности функционирования системы 

обеспечения группировок войск элементами комплектов ЗИП к объектам вооружения и военной 

техники на основании разработки и исследования ее аналитико-статистической модели ее 

функционирования. 

Ключевые слова: объект вооружения, комплекты ЗИП. 

 
The technique of an estimation of efficiency of functioning of system of maintenance of groupings 

of armies by elements of complete sets STA to objects of arms and the military technics on the basis of 

working out and research of its statistical model of its functioning is considered. 

Keywords: object of arms, complete sets STA. 

 

Установимо залежність між показниками ефективності функціонування системи 

забезпечення ОВТ елементами комплектів ЗІП та її параметрами спираючись на 

полумарківську модель функціонування цієї системи. 

На рис. 1 представлено граф переходів системи забезпечення об’єктів ОВТ елементами 

ЗІП за можливими станами у процесі її функціонування в існуючій трьох рівневій організації 

(комплекти індивідуального ЗІП, групового ЗІП та ЗІП який зберігається на складах 

довольчих органів). 

 

На графі позначено: 

S1 – вхідний стан, запасний елемент даного типу є у ЗІП усіх рівнів; 

S2 – запасний елемент даного типу відсутній у ЗІП 1-го рівня до моменту відмови 

такого елементу у обладнанні ОВТ та доставляється з ЗІП 2-го рівня; 

S3 – запасний елемент даного типу відсутній у ЗІП 1-го і 2-го рівня  та доставляється з 

ЗІП 3-го рівня; 

 

S2 
 

S1 

S4 

S3 
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T21 

T32 
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T31 

T41 

T42 

T43 

T34 

Рис. 1. Граф переходів за станами системи забезпечення ОВТ 

елементами ЗІП 
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S4 – запасний елемент даного типу відсутній у ЗІП 1-го, 2-го і 3-го рівня та  

доставляється з довольчих органів центру. 

На кривих графу вказаний час 
kjT  перебування системи у стані К до моменту переходу 

її у стан , ( , 1,4)j K j . 

Полумарківська модель цієї системи побудована при наступних припущеннях: 

а) імовірність одночасної відмови елементів даного типу, що знаходяться у складі 

обладнання ОВТ та у ЗІП будь якого рівня, менша у порівнянні з імовірністю відмови 

елементу, що встановлено у обладнанні ОВТ 

)( ЗИПЗИПвідм ВІДМ   PP ; 

б) елемент даного типу входить до складу ЗІП кожного рівня; 

в) довольчий орган має необмежений запас елементів усієї номенклатури що 

розглядається. 

Ефективність функціонування системи забезпечення ЗІП у кожному конкретному 

випадку оцінюється за величиною імовірності доставки елементів ЗІП за час, що не 

перевищує задане значення 

4 4 4( ).ТО TO TO зP P t t        (1) 

У якості параметру, що характеризує ефективність системи забезпечення ОВТ 

елементами ЗІП у режимі що встановлено доцільно використовувати математичне 

очікування дT  випадкового часу доставки 4TOt . Величина дT  входить у якості складової 

величини середнього часу відновлення вT  

пкнупвдадвпвв TTTTTT  , 

де впвT  – середній час визначення причини виникнення відмови у обладнанні об’єкту 

ОВТ; 

адТ  – середній адміністративний час (середній час аналізу стану поточного складу 

комплектів ЗІП та формування заявки на його поповнення); 

упвT  – середній час усунення причин виникнення відмови у обладнанні об’єкту ОВТ; 

пкнТ  – середній час після ремонтного контролю та налаштування обладнання об’єкту 

ОВТ. 

Таким чином, величина дT  є параметром системи забезпечення об’єктів ОВТ 

елементами ЗІП, і значення від якого залежить величина коефіцієнту їх технічної справності. 

Статистична оцінка показника ефективності системи забезпечення об’єктів ОВТ 

елементами ЗІП у кожній реалізації може бути розрахована за співвідношенням 
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де дТ  – оцінка середнього часу доставки елементу до системи забезпечення ЗІП. 

Для розрахунку значення дТ  попередньо необхідно сформувати матриці ))(()( tFtF kj  і 

)( kjPP  . 

У якості закону розподілу випадкового часу та відсутність елементів у ЗІП будь якого 

рівня може бути прийнятий експоненційний закон, а у якості закону розподілу випадковий 

час доставки елементу з ЗІП будь якого рівня – усічений нормальний закон [1]. 

З врахуванням вищезазначеного, прийняті наступні залежності в якості елементів 

матриці ( )F t : 

1

12( ) 1 ;
t

F t e


        (3) 
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У формулах (3)…(11): 

1 2 3, ,    – інтенсивність виникнення потреби у елементах комплектів ЗІП першого, 

другого і третього рівнів для відновлення ОВТ; 

, (1,4), (1,3)kjt k j   – математичне очікування випадкового часу доставки елементу з 

ЗІП k -го рівня у ЗІП j -го рівня; 

, (1,4), (1,3)kj k j    – середньоквадратичне відхилення випадкового часу доставки 

елементу з ЗІП k -го рівня у ЗІП j -го рівня; 

( ), (1,4), (1,3)kj kjt t k j     – інтервали можливих значень випадкового часу доставки 

елементу з ЗІП k -го рівня у ЗІП j -го рівня; 

Елементи матриці ( )kjP P  можливо розрахувати за методикою яка викладена [2]. 

За звісним видом функціональної залежності, яка пов’язує значення фінальної 

ймовірності 1SP  перебування підсистеми у стані S1 з елементами матриць )(tF  і )(tP , при 

заданому значенні 1SP  визначені обмежено допустимі значення параметру дT , прдЗИПT  тобто. 

Викладена методика розрахунку вимог до часу обслуговування заявок на виконання 

ремонту об’єктів ОВТ угрупування військ, дозволяє отримати достатньо конкретне рішення 

названої задачі лише при припущенні та простого виду потоку цих заявок, що відповідно [2], 

відповідає найбільш складному навантаженню на обслуговуючу систему масового 

обслуговування. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ОПЕРАТОРАРАДИОЛОКАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ (РЛС) 

 
На прикладі дослідження режимів роботи оператора радіолокаційної системи показана 

ефективність оптимального за часовими витратами планування експерименту. Показано, що 

для оптимізації планів дрібного факторного експерименту доцільно застосовувати метод 

випадкового пошуку, а для планів ротатабельного центрального композиційного планування – 

метод гілок і меж. 

Ключові слова: експеримент, планування, часові витрати, оптимізація, радіолокаційна 

система. 

 

На примере исследования режимов работы оператора радиолокационной системы 

показана эффективность оптимального по временным затратам планирования эксперимента. 

Показано, что для оптимизации планов дробного факторного эксперимента целесообразно 

использовать метод случайного поиска, а для планов ротатабельного центрального 

композиционного планирования – метод ветвей и границ. 

Ключевые слова: эксперимент, планирование, временные затраты, оптимизация, 

радиолокационная система. 

 

For example of the study state of working radar system operator efficiency of optimum experiment 

planning by temporary expenses was shown. It was shown that for optimization plan of fractional 

factorial experiment it was reasonable to use the method of casual searching for, but for plan of rotatable 

central composition planning – a method of the branches and borders. 

Keywords: experiment, planning, temporary expenses optimization, radar system. 

 

Постановка проблемы. Работа оператора РЛС отличается большой напряженностью и 

ответственностью. Для обеспечения высокого качества работы оператора необходимо 

создать такой режим, который не допускает появления ошибок в работе. Известно, что 

наблюдение оператора за экраном РЛС при их непрерывной работе обеспечивает высокую 

производительность труда в течении трех часов [1], а затем работоспособность из-за 

утомления зрения и нарушения внимания резко снижается. Следует также помнить, что 

перегрузка, как и недогрузка оператора информацией могут иметь отрицательные 

последствия. Все это требует проведения тренировок оператора для определения периода 

устойчивой работы и обнаружения начальной стадии утомления. Известно также, что 

уменьшение тренировок приводит к падению точности действия оператора и увеличению 

рабочего цикла, а увеличение тренировок приводит к значительным временным затратам на 

их осуществление. Для исследования этих процессов целесообразно использовать 

оптимальное по временным затратам планирование эксперимента [2].  

Анализ последних исследований и публикаций. В работе [1] методами планирования 

эксперимента изучено влияние различных факторов на длительность рабочей смены и 

определены оптимальные условия работы оператора РЛС. Недостатком этого исследования 

является то, что не учитывается время, затрачиваемое на проведение экспериментов. А это 

очень важно для сокращения времени на тренировку оператора и длительности всего 

исследования. 

Цель работы: доказать эффективность оптимального по временным затратам 

планирования эксперимента и синтезировать оптимальные планы для исследования режимов 

работы оператора РЛС. 

Основные результаты исследований. При исследовании устойчивой 

работоспособности оператора РЛС [1] параметрами оптимизации служат: длительность 

рабочего цикла 1y , мин.; паузы между решением задач 2y , мин. Доминирующими 

факторами,  влияющими на эти показатели, были: Х1 – число целей Ц на экране РЛС;  



 29 

Х2 – время обработки информации о целях Тобр, с; Х3 – время анализа результатов 

решения задачи Та, с; Х4 – число М решаемых задач; Х5 – число О циклов работы оператора. 

Начальный план эксперимента, по которому проводилось исследование, представляет 

собой полуреплику типа 2
5-1

 с генерирующим соотношением Х5=Х1Х2Х3Х4 (табл.1). 

 

Таблицa 1 

 

Начальный и оптимальные планы дробного факторного эксперимента (ДФЭ) 

 

Начальний план 
Оптимальные планы 

Анализ перестановок Случайный поиск 

Но- 

мер 

опы- 

та 

Обозначения 

факторов 

Но- 

мер 

опы- 

та 

Обозначения 

факторов 

Но- 

мер 

опы- 

та 

Обозначения факторов 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

1 –1 –1 –1 –1 +1 6 +1 –1 +1 –1 +1 16 +1 +1 +1 +1 +1 

2 +1 –1 –1 –1 –1 4 +1 +1 –1 –1 +1 13 –1 –1 +1 +1 +1 

3 –1 +1 –1 –1 –1 1 –1 –1 –1 –1 +1 6 +1 –1 +1 –1 +1 

4 +1 +1 –1 –1 +1 7 –1 +1 +1 –1 +1 1 –1 –1 –1 –1 +1 

5 –1 –1 +1 –1 –1 5 –1 –1 +1 –1 –1 11 –1 +1 –1 +1 +1 

6 +1 –1 +1 –1 +1 8 +1 +1 +1 –1 –1 7 –1 +1 +1 –1 +1 

7 –1 +1 +1 –1 +1 2 +1 –1 –1 –1 –1 4 +1 +1 –1 –1 +1 

8 +1 +1 +1 –1 –1 3 –1 +1 –1 –1 –1 10 +1 –1 –1 +1 +1 

9 –1 –1 –1 +1 –1 9 –1 –1 –1 +1 –1 9 –1 –1 –1 +1 –1 

10 +1 –1 –1 +1 +1 10 +1 –1 –1 +1 +1 5 –1 –1 +1 –1 –1 

11 –1 +1 –1 +1 +1 11 –1 +1 –1 +1 +1 14 +1 –1 +1 +1 –1 

12 +1 +1 –1 +1 –1 12 +1 +1 –1 +1 –1 3 –1 +1 –1 –1 –1 

13 –1 –1 +1 +1 +1 13 –1 –1 +1 +1 +1 2 +1 –1 –1 –1 –1 

14 +1 –1 +1 +1 –1 14 +1 –1 +1 +1 –1 8 +1 +1 +1 –1 –1 

15 –1 +1 +1 +1 –1 15 –1 +1 +1 +1 –1 12 +1 +1 –1 +1 –1 

16 +1 +1 +1 +1 +1 16 +1 +1 +1 +1 +1 15 –1 +1 +1 +1 –1 

 

Проведем оптимизацию начального плана ДФЭ по критерию суммарного времени 

реализации эксперимента. Временные изменения значений уровней факторов приведены в 

табл. 2. 

С помощью пакета прикладных программ [3] синтезированы оптимальные по времени 

реализации планы эксперимента, полученные в результате анализа перестановок строк 

начальной матрицы планирования (проанализировано 138397 вариантов) и методом 

случайного поиска (проанализировано 19157 вариантов). Матрицы планирования 

оптимальных планов приведены в табл.1. 
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Таблица 2 

Временные изменения значений уровней факторов 

 

Время изменения 

значений уровней  

факторов, мин. 

Обозначения факторов 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

из  «0»  в «-1» 0,65 0,23 0,42 9,1 63,7 

из  «0»  в «+1» 0,95 0,37 0,58 19,0 209,0 

из «–1» в «+1» 0,95 0,37 0,58 19,0 209,0 

из «+1» в «–1» 0,65 0,23 0,42 9,1 63,7 

 

Временные затраты на реализацию экспериментов по оптимальным планам 

составляют: 850, 47 минуты (анализ перестановок, вариант 92734); 188,95 минуты 

(случайный поиск, вариант 1300). При этом временные затраты на реализацию начального 

плана равны 1398,4 минуты, а максимальные затраты составляют: 2206, 62 минуты (анализ 

перестановок, вариант 35078); 2267,25 минуты (случайный поиск, вариант 6477). 

Таким образом, имеем следующие выигрыши во временных  затратах на реализацию 

экспериментов: а) план, полученный анализом перестановок, - в 1,64 раза по сравнению с 

начальным планом и в 2,59  раза по сравнению с планом с максимальными временными 

затратами; б) план, полученный методом случайного поиска, - в 7,4 раза по сравнению с 

начальным планом и в 12 раз по сравнению с планом с максимальными временными 

затратами. 

Для определения оптимальных условий работы оператора РЛС [1] в качестве критерия 

оптимизации рассматривалось число ошибок y  оператора. Доминирующими факторами, 

которые влияют на этот показатель, были выбраны: Х1 – число обрабатываемых объектов 

(целей) на экране индикатора кругового обзора (ИКО); Х2 – наблюдаемость целей; Х3 – 

периодичность обновления информации на ИКО, с; Х4 – длительность работы (цикл) 

оператора, час; Х5 – число циклов работы (тренировка) оператора. 

Начальный план ротатабельного центрального композиционного планирования 

(РЦКП), ядро которого представляет собой полуреплику 2
5-1

 с генерирующим соотношением 

Х5 = Х1Х2Х3Х4, в соответствии с которым проводились исследования [1], приведен в табл. 3. 

Проведем оптимизацию начального плана РЦКП по критерию суммарного времени 

реализации эксперимента. Временные изменения значений уровней факторов приведены в 

табл. 4. 

С помощью программы, которая реализует оптимизацию многофакторных планов 

эксперимента методом ветвей и границ, синтезирован оптимальный по времени проведения 

план РЦКП ( см. табл. 3). 

Временные затраты на реализацию экспериментов составляют: 36977,19 минуты для 

начального плана; 9723,17 минуты для оптимального плана. При этом имеем  выигрыш во 
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временных затратах на реализацию эксперимента в 3,8  раза по сравнению с начальным 

планом. 

Таблица 3 

Начальный и оптимальный планы РЦКП 

 

Начальный план Оптимальный план 

Номер 

Опыта 

Обозначение факторов Номер 

опыта 

Обозначение факторов 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 26 0 0 0 0 +α 

2 –1 +1 +1 +1 –1 1 +1 +1 +1 +1 +1 

3 +1 –1 +1 +1 –1 7 +1 –1 –1 +1 +1 

4 –1 –1 +1 +1 +1 4 –1 –1 +1 +1 +1 

5 +1 +1 –1 +1 –1 6 –1 +1 –1 +1 +1 

6 –1 +1 –1 +1 +1 10 –1 +1 +1 –1 +1 

7 +1 –1 –1 +1 +1 16 –1 –1 –1 –1 +1 

8 –1 –1 –1 +1 –1 13 +1 +1 –1 –1 +1 

9 +1 +1 +1 –1 –1 11 +1 –1 +1 –1 +1 

10 –1 +1 +1 –1 +1 15 +1 –1 –1 –1 –1 

11 +1 –1 +1 –1 +1 12 –1 –1 +1 –1 –1 

12 –1 –1 +1 –1 –1 14 –1 +1 –1 –1 –1 

13 +1 +1 –1 –1 +1 9 +1 +1 +1 –1 –1 

14 –1 +1 –1 –1 –1 5 +1 +1 –1 +1 –1 

15 +1 –1 –1 –1 –1 2 –1 +1 +1 +1 –1 

16 –1 –1 –1 –1 +1 8 –1 –1 –1 +1 –1 

17 –α 0 0 0 0 3 +1 –1 +1 +1 –1 

18 +α 0 0 0 0 23 0 0 0 –α 0 

19 0 –α 0 0 0 24 0 0 0 +α 0 

20 0 +α 0 0 0 20 0 +α 0 0 0 

21 0 0 –α 0 0 19 0 –α 0 0 0 

22 0 0 +α 0 0 17 –α 0 0 0 0 

23 0 0 0 –α 0 18 +α 0 0 0 0 

24 0 0 0 +α 0 27 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 –α 28 0 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 +α 29 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 

28 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 

29 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 

30 0 0 0 0 0 21 0 0 –α 0 0 

31 0 0 0 0 0 22 0 0 +α 0 0 

32 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 –α 
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Таблица 4 

Временные изменения значений уровней факторов 

 

Время изменения 

значений уровней, мин. 

Обозначения факторов 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

из «–α» в «–1» 2,00 3,70 0,13 180,00 1440,00 

из «–α»  в  «0» 2,70 1,80 0,18 240,00 2400,00 

из «–α» в «+1» 3,30 0,92 0,23 300,00 3600,00 

из «–α» в «+α» 4,00 0,42 0,28 360,00 5040,00 

из «–1» в  «–α» 1,30 7,30 0,08 120,00 720,00 

из «–1»  в  «0» 2,70 1,80 0,18 240,00 2400,00 

из «–1» в «+1» 3,30 0,92 0,23 300,00 3600,00 

из «–1» в «+α» 4,00 0,42 0,28 360,00 5040,00 

из  «0»  в «–α» 1,30 7,30 0,08 120,00 720,00 

из  «0»  в «–1» 2,00 3,70 0,13 180,00 1440,00 

из  «0»  в «+1» 3,30 0,92 0,23 300,00 3600,00 

из  «0»  в «+α» 4,00 0,42 0,28 360,00 5040,00 

из «+1» в «–α» 1,30 7,30 0,08 120,00 720,00 

из «+1» в «–1» 2,00 3,70 0,13 180,00 1440,00 

из «+1»  в  «0» 2,70 1,80 0,18 240,00 2400,00 

из «+1» в «+α» 4,00 0,42 0,28 360,00 5040,00 

из «+α» в «–α» 1,30 7,30 0,08 120,00 720,00 

из «+α» в «–1» 2,00 3,70 0,13 180,00 1440,00 

из «+α»  в  «0» 2,70 1,80 0,18 240,00 2400,00 

из «+α» в «+1» 3,30 0,92 0,23 300,00 3600,00 

 

Выводы: 

1. На примере исследования режимов работы оператора радиолокационной системы 

показана эффективность оптимального по временным затратам планирования эксперимента. 

2. Показано, что для оптимизации плана ДФЭ целесообразно применять метод 

случайного поиска, а для планов РЦКП – метод ветвей и границ. 
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УДК 358.231: 662.1.001                                             к.військ.н. Ментус І.Е. (ФВП КПНУ) 

Плосконос І.М. (ВІКНУ) 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВНУТРІШНІХ 

ЗАРЯДІВ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН ПРИ РУЙНУВАННІ ОПОР МОСТУ 
 

На основі аналізу ефективності внутрішніх зарядів наведені розрахункові вирази, які 

дозволяють більш точно розрахувати масу зарядів вибухової речовини для руйнування опори 

мосту. Надаються рекомендації щодо визначення основних характеристик внутрішніх зарядів 

вибухової речовини для руйнування опор мосту з наведенням прикладу застосування таких 

зарядів. На відміну від існуючих даний підхід дозволяє побудувати повну картину руйнування 

опори. 

Ключові  слова: вибухова речовина, внутрішній заряд, опора мосту. 

 
На основе анализа эффективности внутренних зарядов приведены расчетные 

соотношения, которые позволяют более точно рассчитать массу зарядов взрывчатого 

вещества для разрушения опоры моста. Предложены рекомендации относительно определения 

основных характеристик внутренних  зарядов  взрывчатого вещества для разрушения опор 

моста с приведением примера применения таких зарядов. В отличие от существующих данный 

подход позволяет построить полную картину разрушения опоры. 
Ключевые слова: взрывчатое вещество, внутренний заряд, опора моста.  

  

On the basis of analysis of efficiency of internal charges calculation correlations which allow more 

exactly to expect mass of charges of explosive for destruction of support of bridge are resulted. Offered to 

recommendation in relation to determination of basic descriptions of internal  charges  of explosive for 

destruction of supports of bridge with making an example of application of such charges. Unlike existing 

this approach allows to build the complete picture of destruction of support. 

Keywords: the explosives, internal charge, support of bridge. 

 

Вступ. Масове застосування мінно-вибухових загороджень сухопутними військами в 

наступальних та оборонних боях і операціях стало ведучою тенденцією сучасного етапу 

розвитку військово-інженерного мистецтва. В цих умовах різко зріс обсяг завдань по 

руйнуванню штучних споруд (мостів, шляхопроводів, тунелів тощо) у системі загороджень і 

нанесення втрат противнику інженерними боєприпасами. Мінування доріг, особливо з 

твердим покриттям  у ході бою ускладнене, тому особливе місце під час виконання даних 

завдань займає руйнування мостів. Обсяги руйнувань можуть бути різними. Але вони 

повинні відповідати поставленому завданню і тісно прив’язуватися до тактичної обстановки. 

При цьому необхідно враховувати не тільки ті руйнування, які вибух виконує безпосередньо, 

але й ті, які будуть після нього у результаті дії сили тяжіння, так як вибух це всього лише 

спусковий гачок у складній системі руйнування споруди, основну роботу у якій виконає сила 

тяжіння.  

Виконання таких завдань можливо і в мирний час при ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій та надання допомоги комунальним та будівельним організаціям. 

У вирішенні цих завдань важливе місце займають заряди руйнування. У зв’язку із цим, 

об’єм і збитки руйнування того чи іншого об’єкта необхідно суворо планувати. Найбільш 

ефективними для виконання таких завдань є  внутрішні заряди.  

Раніш проведені дослідження в даному напрямку були направлені в основному на 

ствердження того, що руйнування відбудеться. Але у ряді випадків цього недостатньо і 

доволі часто необхідно знати повну картину руйнування. 

Метою даної статті є обґрунтування рекомендацій щодо розрахунку характеристик 

внутрішніх зарядів вибухової речовини, який необхідний для руйнування опори мосту з 

побудовою картини руйнування.  

Основна частина. З великої кількості способів бойового застосування внутрішніх 

зарядів можна виділити два, коли вибухом:  
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утворюється вирва або рів в ґрунті (з метою утворення каналу, протитанкового рову 

тощо);  

руйнується масивна бетонна або кам’яна опора моста. 

При рішенні першої задачі зосередженні заряди можна розраховувати за  формулою 

[1]:  
3)( hnKBzfС  ,                                                             (1) 

 

де  К – питома витрата вибухової речовини, для більшості зв’язних ґрунтів   

К = 1…1,3 кг/м
3
; 

     В – коефіцієнт забивки, наведено у таблиці 1. 

Таблиця  1 

Значення коефіцієнта забивки В 

Глибина 

забивки 
Заряд встановлений 

на дні шурфу в зарядній камері, відритій в 

боковій стіні на дні шурфу 

hзаб = 0 4,75 3,5 

hзаб = ¼ Н 2,75 2,5 

hзаб = ½ Н 1,45 1,34 

hзаб = ¾ Н 1,25 1,1 

hзаб = Н 1 1 

hзаб = 1 ¼ Н 0,8 0,8 

 

Примітки: 

1. Н – повна глибина шурфу. 

2. Глибина забивки hзаб  вимірюється від дна шурфу, в том числі і при 

встановленні заряду на дні шурфу. 

3.  При hзаб =1 ¼ Н над шурфом додатково насипається шар ґрунту товщиною, що 

дорівнює ¼ глибини шурфу. 

4. Значення коефіцієнта забивки вказані для ґрунтів слабо змочених. Для сухих ґрунтів 

його значення необхідно збільшувати на 15…30%, а для сильно зволожених ґрунтів - 

зменшити на 25…40%. При відсутності забивки і вибуху у сильно зволоженому ґрунті 

коефіцієнт забивки необхідно збільшувати на 10…25%. 

Z – коефіцієнт, що враховує властивості вибухової речовини; для тротилу Z = 1, для 

інших вибухових речовин -  Z = Q0/Qотр: 

де Q0 і Qотр – питома енергія вибухового перетворення відповідної вибухової речовини, 

що застосовується, і тротилу; 

h – глибина закладання заряду або, точніше, лінія найменшого опору (рис.1); 

n – показник дії вибуху; 

 

h

r
n b  ,                                                                       (2) 

де rb  – радіус вирви;     

 f(n) – функція показника дії вибуху може бути представлена формулою [1]: 






241

)1(6
)(

22

n

n
nf   .                                                                 (3) 

Значення функції показника дії вибуху наведено у таблиці 2. 
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Таблиця  2 

Значення функції показника дії вибуху для зосереджених та подовжених зарядів 

 
n f(n) fy(n) n f(n) fy(n) n f(n) fy(n) 

n = 0,00…1,50 n = 1,5…4,00 n = 4,00…25 

0,00 0,2534 0,3682 1,50 2,6232 2,0311 4,00 69,485 22,139 

0,05 0,2545 0,3688 1,55 2,8733 2,1715 4,20 83,326 25,239 

0,10 0,2581 0,3722 1,60 3,1434 2,3194 4,40 99,161 28,610 

0,15 0,2644 0,3783 1,65 3,4346 2,4752 4,60 117,17 32,261 

0,20 0,2733 0,3873 1,70 3,7482 2,6391 4,80 137,55 36,20 

0,25 0,2851 0,3991 1,75 4,0853 2,8111 5,00 160,48 40,436 

0,30 0,2998 0,4139 1,80 4,4472 2,9915 5,20 186,19 44,919 

0,35 0,3177 0,4316 1,85 4,8351 3,1806 5,40 214,87 49,835 

0,40 0,3391 0,4525 1,90 5,2504 3,3785 5,60 246,74 55,014 

0,45 0,3642 0,4766 1,95 5,6943 3,5854 5,80 282,03 60,522 

0,50 0,3932 0,5046 2,00 6,1682 3,8016 6,00 320,96 66,368 

0,55 0,4267 0,5351 2,10 7,2118 4,2623 6,50 435,85 82,506 

0,60 0,4649 0,5698 2,20 8,3928 4,7623 7,00 578,93 100,91 

0,65 0,5082 0,6083 2,30 9,7234 5,3031 7,50 754,36 121,68 

0,70 0,5572 0,6508 2,40 11,2161 5,8862 8,00 966,52 144,92 

0,75 0,6124 0,6975 2,50 12,8843 6,5131 8,50 1220,0 170,71 

0,80 0,6742 0,7485 2,60 14,7416 7,1853 9,00 1519,7 199,14 

0,85 0,7432 0,8041 2,70 16,8022 7,9043 9,50 1870,7 230,29 

0,90 0,8201 0,8644 2,80 19,0809 8,6715 10,0 2278,3 264,24 

0,95 0,9055 0,9296 2,90 21,5929 9,4883 10,5 2747,9  301,06 

1,00 1,000 1,000 3,00 23,3540 10,356 11,0 3285,3 340,82 

1,05 1,1044 1,0757 3,10 27,38 11,277 12,0 4587,0 429,38 

1,10 1,2194 1,1570 3,20 30,689 12,251 13,0 6232,9 530,41 

1,15 1,3458 1,2440 3,30 34,297 13,280 14,0 8275,4 644,31 

1,20 1,4845 1,3369 3,40 38,22 14,366 15,0 10769 771,47 

1,25 1,6362 1,4360 3,50 42,482 15,509 16,0 13772 912,21 

1,30 1,8019 1,5415 3,60 47,096 16,712 17,0 17344 1066,8 

1,35 1,9824 1,6535 3,70 52,084 17,975 18,0 21547 1235,7 

1,40 2,1788 1,7723 3,80 57.464 19,30 19,0 26447 1418,9 

1,45 2,3921 1,8981 3,90 63,258 20,687 20,0 32109 1616,8 

1,50 2,6232 2,0311 4,00 69,485 22,139 25,0 74314 2832,6 

 

Розглянемо випадок, коли необхідно підготувати до руйнування бетонну опору моста 

(рис. 1) вибухом зосереджених зарядів у нішах. 

Зазвичай, для розрахунків зарядів у цьому випадку ми можемо звернутися до 

відповідної формули: 

    С=АВR
3
 ,                                                                    (4) 

 

де: А – коефіцієнт міцності матеріалу, та безпосередньо пов’язана з питомим розходом 

вибухової речовини формулою[2]: 

   

  К=2
3/4

А= 1,68 А ,                                                            (5) 

 

В – коефіцієнт забивки [2]; 

R – радіус руйнування, який дорівнює відстані від центру заряду до вільної поверхні 

опори. 

Але ця формула не дає змогу визначити розмірів пробоїни, вона тільки стверджує, що 

руйнування відбудеться. У ряді випадків цього недостатньо і доволі часто необхідно знати 
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повну картину руйнування. Щоб її побудувати, у першому приближенні можна 

скористуватися формулою (1).  
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Дійсно, по відношенню до заряду ліву грань опори можна розглядати як вільну 

поверхню, на якій при вибуху цього заряду повинна виникнути вирва викиду радіусом rв. Так 

само на правій грані вибухом заряду виникає вирва радіусом rв1. 

Можна вказати і відповідні лінії найменшого опору  h і h1 для цих вільних поверхонь. У 

порівнянні з ґрунтом тут буде лише одна відмінність: у відповідності з характером 

руйнування бетону і каміння вирва за формою буде більше наближатися до конуса, ніж до 

параболоїда, що має місце при вибуху у ґрунті. З врахуванням цих обставин, за допомогою 

формул (1), (4) легко побудувати повну картину руйнування опори.  

Найбільш раціональна послідовність розрахунку і відповідних побудов зводиться до 

наступної: 

1) Задаємося радіусом руйнування, фіксуючи місце розташування заряду, знаходимо 

для нього коефіцієнти забивки В і за формулою (4) розраховуємо заряд. 

За формулою (1) для цього заряду, при  відомому значенні питомого розходу К і ліній 

найменшого опору h і h1, знаходимо відповідні значення функції f (n) для лівої і правої 

граней опори, за ними визначаємо за допомогою формули (3) або за таблицею 2, показники 

дії вибуху для лівої грані n і для правої грані n1 та знаходимо відповідні радіуси вирв викиду: 

rв= nh;    rв1=n1h1. 

2) Відкол бетону і каміння проходить по лінії, яка нахилена до нормалі від вільної 

поверхні приблизно під кутом 45
0
, відповідно від зовнішніх границь вирв проводимо лінії під 

цими кутами до їх перетину. Перетин вирв визначить об’єм і границі викинутого матеріалу і 

того, що залишився. 

3) По матеріалу, що залишився, проводимо коло радіусом, що дорівнює радіусу 

руйнування, зовнішню границю зони руйнування. Таким чином, у межах контуру klm 

матеріал буде зруйнований, як одне ціле, і частково подрібнений і викинутий (приблизно у 

межах контуру kfc) . 

Рис. 1. Руйнування бетонної опори моста вибухом внутрішнього заряду  
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Звичайно, цю задачу можна вирішити по іншому, наприклад, задати розміри вирви 

викиду для лівої грані опори, визначити за формулою (1) необхідний заряд, за ним визначити 

розміри вирви для правої грані, а за формулою (4) – вирахувати радіус руйнування. При 

цьому необхідно мати на увазі, що задаватися великими значеннями показника дії вибуху 

недоцільно. За результатами такого розрахунку з врахуванням вказаних особливостей легко 

побудувати картину руйнування. 

Приклад розрахунку: 

Необхідно розрахувати заряд для руйнування бетонної опори і побудувати картину її 

руйнування (рис. 1). Висота опори – 7м, товщина її у основи – 4,5м, у верхній частині – 3,5м. 

Заряд розташований у ніші, глибина якої – 1,9м. Ніша розташована приблизно на середині 

бокової поверхні опори. 

За вихідними даними задачі будуємо поперечний перетин опори і ніші. Намічаємо 

центр заряду і, проводячи нормалі до вільних поверхонь, знаходимо h = 2,5м, h1 = 1,6м. За 

формулою (4), приймаючи  згідно [2]: А = 1, 5 кг/м
3
, В = 1,5 (для заряду в ніші із забивкою), 

R = 2,5м отримуємо: 

С= АВR
3
 = 1,5 · 1,5 · 2,5 · 2,5

3 
= 35, 16 кг. 

Приймаємо  С = 35,2 кг. 

Далі за формулою (5) знаходимо питомий розхід вибухової речовини: 

                                        К= 2 
¾
 А= 1,68 · 1,5  = 2, 52 кг/м

3.
. 

При цьому, згідно (1) для лівої вільної поверхні, приймаючи Z = 1 (вибухова речовина - 

тротил), 

596,0
5,21152,2

2,35
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- для правої вільної поверхні: 

27,2
6,11152,2

2,35
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Для цих значень f(n) і f(n1)  за формулою (3) або за таблицею 2, знаходимо відповідні 

показники дії вибуху n=0,74 і n1=1,42  і радіуси вирв викиду: 

rв= nh = 0,74 
. 
2,5 = 1,85м; 

  rв1 = n1h1 = 1,42 
. 
1,6 = 2,27м 

За цими даними будуємо картину руйнування так, як це описано вище.  

 

Висновок. Таким чином, наведений у статті матеріал дозволяє визначити основні 

характеристики внутрішніх зарядів вибухової речовини для руйнування опор мосту та 

побудувати повну картину руйнування опори і буде корисним не тільки під час проведення 

занять з курсантами та слухачами, але і фахівцям піротехнічних підрозділів під час 

запобігання або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та надання допомоги 

комунальним службам в разі такої необхідності. 
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СИНТЕЗ МЕХАНІЗМУ КООРДИНАЦІЇ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ 

 
На основі визначених принципів координації системи планування розроблений механізм 

координації багаторівневої системи планування, дозволяє забезпечити міжрівневу та однорівневу 

консолідацію зусиль на вирішення головного завдання, що стоїть перед системою планування. 

Ключові слова: координація, система планування. 

 

На основе определенных принципов координации системы планирования разработан 

механизм координации многоуровневой системы планирования, позволяющий обеспечить 

межуровневую и одноуровневую консолидацию усилий на решение главной цели, стоящей перед 

системой планирования. 

Ключевые слова: координация, система планирования. 

 

On the basis of certain principles of co-ordination of the planning system the worked out 

mechanism of co-ordination of the multilevel system of planning, allows to provide interlevel and onelevel 

consolidation of efforts on the decision of main task which stands before the system of planning. 

Keywords: coordination, planning system. 

 

Постановка завдання аналізу. Успішне вирішення завдань, що стоять перед системою 

планування можуть бути вирішені лише за умови належної її координації [1, 2]. Синтез 

механізму координації, на основі визначених принципів, дозволяє забезпечити міжрівневу та 

однорівневу консолідацію зусиль на вирішення головного завдання, за рахунок введення 

механізмів модифікації локальних цілей та декомпозиції завдань підпорядкованих органів 

управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями синтезу механізму координації 

займалися такі вчені як М. Месарович, Д. Мако, І. Такахара, Р. Куликівський та багато 

інших [1, 2]. 

Аналіз публікацій показав, що питання координації систем бере свій початок із галузі 

автоматики і управління складними промисловими системи [1]. Подальший його розвиток 

припадає на дослідження однорівневих систем організацій та загальних проблем 

комунікацій [1, 2]. Зважаючи на те, що система прийняття рішення на застосування ресурсу у 

Збройних Силах України є багаторівневою, то вважаю за доцільне продовжити дослідження 

питань синтезу механізму координації для таких систем планування.  

Метою даної статті є синтез механізму координації системи планування. 

Основна частина. У випадку оптимізуючих систем координація системи планування 

досягається подачею оптимального координуючого впливу на локальні вирішальні елементи; 

отже, проблема синтезу полягає в тому, щоб знайти перетворення, яке на основі інформації, 

що надходить від нижчестоящих рівнів управління (локальних вирішальних елементів і 

підпроцесів), дозволяє знайти оптимальний координуючий вплив. Розглянемо два підходи до 

цієї проблеми. Перший підхід оснований на застосовності принципу координації і приводить 

до ітеративної процедури, що припускає участь вирішальних елементів обох рівнів. При 

другому підході завдання, що вирішується на вищестоящому рівні (завдання, яке 

координатор вирішує для одержання оптимального координуючого впливу), визначається як 

оптимізаційна задача без якого-небудь безпосереднього зв'язку із принципами координації.  

Ієрархія управління або прийняття рішень у системі планування представлена на рис. 1.  

Координатор C0 отримує інформацію w від локальних вирішальних елементів 

(локальних блоків прийняття рішень) di, вибирає координуючий сигнал , оснований на 

даній інформації, і посилає його кожному з елементів di. 

Одержавши певний координуючий сигнал , кожний локальний вирішальний елемент 

di «приймає» те рішення    


idmm 21 , , що є оптимальним рішенням конкретної задачі 

Di() за умови, що таке рішення існує, і посилає певну інформацію про це назад до 
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координатора. Можна синтезувати блок координації C0, вибравши ту або іншу стратегію 

координації s0: G  W →G, що буде використовуватися для одержання оптимального 

координуючого сигналу. Стратегія координації залежить не тільки від того, яке 

відображення застосовано для вироблення нових координуючих сигналів, але також і від 

характеру інформації, що надходить від локальних елементів. 

 

 
 

Рис. 1. Дворівнева ієрархія прийняття рішень 

 

Застосування принципів координації. Якщо дана система координується за 

допомогою одного із принципів координації, то можна досить легко підібрати стратегію 

координації, що при відповідних умовах дасть оптимальний координуючий вплив. 

Припустимо, що система планування координується на основі обраного принципу 

координації; крім того, припустимо, що для будь-якого обраного координуючого сигналу 

можна встановити, чи будуть утворені при цьому локальні задачі мати оптимальні рішення 

та чи задовольняється умова координованості. Якщо умова координованості не 

задовольняється для обраного координуючого сигналу, координатор може скористатися 

неузгодженістю, що вийшла в результаті, для модифікації й заміни координуючого впливу.  

Нехай для обраного координуючого сигналу  у системі планування символи m() і u() 
означають відповідно керуючий вплив з М і сполучний вхід з U, такі що для кожного i, 1 ≤ i 

≤ n, пари (mi(), ui()) є оптимальне рішення конкретної i-ї локальної задачі Di(). Інформація, 

що міститься в координуючому сигналі , залежить від способів координації, що 

застосовуються у системі. Пари перетворень m і u характеризує в агрегованій формі локальні 

вирішальні елементи системи планування. Варто помітити, що m() і u() можуть і не 

існувати для деяких координуючих сигналів.  

Припустимо, що координатор посилає координуючий сигнал , але при цьому або m() і 

u() не існують, або, якщо вони існують, умова координованості для даного принципу 

координації не задовільняється. Тоді координатор повинен модифікувати або замінити . 

Інформація w(), що надходить від локальних елементів при одержанні ними координуючого 

сигналу , повинна бути такою, щоб координаторові було досить знати w() і , щоб 

визначити, чи є локальні рішення оптимальними та чи задовільняють вони умові 

координованості. Якщо стратегія s0: G  W →G, що використовується координатором, така, 

що s0 (, w()) = тоді й тільки тоді, коли m() і u() існують і задовольняють умові 

координованості для даного принципу координації, ми будемо говорити, що стратегія s0 

заснована на даному принципі.  

Як тільки визначена стратегія координації, відразу ж визначається таке перетворення Т: 

G →G, що 

 

C0 

d1 di dn 

 

 
21 m,m  
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nn m,m

 wC0

w

w



 40 

Т() = s0 (, w()). 
 

Повторне застосування перетворення Т являє собою ітераційний процес, що припускає 

участь вирішальних елементів обох рівнів. Після k ітерацій, що починаються з 

координуючого сигналу 0
, координатор направляє координуючий сигнал y

k
 до локальних 

вирішальних елементів. Локальні елементи виробляють рішення m(y
k
) і u(y

k
), якщо локальні 

завдання, що стоять перед ними мають оптимальні рішення, причому ці елементи посилають 

координаторові інформацію w(y
k
), що залежить від прийнятих ними рішень. Потім 

координатор відшукує новий координуючий сигнал y
k+1

 = s0 (y
k
, w(y

k
). Стратегія координації 

s0 повинна бути такою, щоб одержувана послідовність координуючих сигналів сходилася до 

оптимального координуючого сигналу (або закінчувалася на ньому).  

Опираючись на вищесказане, ми можемо тепер перейти до синтезу блоку координації, 

виходячи зі стратегій координації, основаних на принципах узгодження.  

Стратегія координації, основана на принципі узгодження взаємодій, є відображення s0: 

B  U  U → B, де B – така множина координуючих цілі сигналів, що умова  

 

[s0 (β, u, u') = β]  [u = u']    (1) 

 

задовольняється на всій області визначення s0, а відповідне перетворення Т: B → B 

задовольняє співвідношенню 

 

Т (β) = s0 (β, u (β), K(m (β))) 

 

на B. Зміст умови (1) очевидний: якщо для обраного координуючого сигналу β умова 

координованості u (β) = K(m (β) задовольняється, ніякого коректування не потрібно. Тому, 

якщо принцип узгодження взаємодій застосовується для розглянутої системи, будь-яка 

нерухлива точка перетворення Т є оптимальним координуючим сигналом, тому що 

 

[Т (β) = β]  [u (β) = K(m (β))]. 

 

Тому Т має нерухливу точку тільки в тому випадку, якщо система координується на 

основі цього принципу узгодження. Якщо система координується за допомогою принципу 

узгодження, то перетворення Т має нерухливу точку за умови, що оптимальні рішення 

локальних задач єдині. Якщо множина координуючих сигналів наділена відповідною 

структурою, скажемо метрикою, то стратегія координації s0 повинна бути такою, щоб 

перетворення Т було відображенням стиску.  

Стратегія координації, основана на принципі узгодження функцій якості, приймає 

форму, що відповідає умові координації для цього принципу.  

Стратегія координації, основана на принципі прогнозування взаємодій і 

використовуючи модифікацію цілей задається відображенням : M  → B, і вона повинна 

враховувати не тільки точність прогнозу сполучних сигналів, але також і передбачувані 

ефекти координації цілей. 

Рішення проблеми координації для даної системи планування, що координується на 

основі обраного принципу координації, може бути отримане як оптимальне рішення 

підходящим способом певної оптимізаційної задачі. Щоб проілюструвати це, припустимо, 

що задано відображення G0: U  U → V, що задовольняє умові  

 

[G0 (u, u') = inf G0]  [u = u']. 

 

Сформулюємо тепер оптимізаційну задачу для координатора C0: знайти таке ̂  з G, де 

G – множина координуючих сигналів системи, для якої виконується умова  
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G0 (u( ̂ )), K (m ( ̂ ))) = min G0 (u (), K (m ())) 

 

у припущенні, що оптимальні рішення локальних задач існують для кожного 

координуючого сигналу з G. Тоді для координатора вихідна функція є відображенням Р0: G 

→ U  U, де Р0 () = u (), K (m ()); вона враховує діяльність всіх локальних вирішальних 

елементів, а також всі підпроцеси (рис. 2).  

Якщо принцип узгодження взаємодій застосуємо для даної системи, можна покласти G 

= B. Тоді будь-яке оптимальне рішення задачі вищестоящого рівня, сформульоване подібним 

чином, є оптимальний координуючий сигнал. Треба, однак, вказати, що складність функції 

Р0 перешкоджає практичному застосуванню такого підходу. Оптимізаційна задача для 

координатора може бути вирішена підходящим ітераційним методом, побудованим виходячи 

з обраної стратегії координації, що, у свою чергу, заснована на принципі узгодження 

взаємодій. Однак ці стратегії призначені для безпосереднього рішення задачі координації, і 

тому немає необхідності вводити функцію якості для вищестоящого рівня і, тим більше, 

вирішувати спеціальну оптимізаційну задачу. 

 

 
 

Рис. 2. Схематичне представлення блоку координації 

 

Оптимізаційний підхід. Проблема прийняття рішень на вищестоящому рівні може 

бути сформульована як оптимізаційна задача без яких-небудь прямих посилань на принципи 

координації. Ми опишемо два таких підходи.  

Задача, що підлягає рішенню на вищестоящому рівні, як глобальна задача. Самий 

очевидний спосіб сформулювати задачу, що розв'язується на вищестоящому рівні, полягає в 

представленні її як глобальної задачі оптимізації для даної системи планування. Однак 

необхідно ввести деякі уточнення, тому що варто врахувати, що рішення, прийняті 

координатором, пов'язані з вибором координуючих, а не керуючих впливів. Функція якості 

для координатора може тому бути глобальною функцією якості G0, але тоді вихідна функція 

Р0 повинна бути відображенням Р0: G → M  Y. Тому задача, що розв'язується на 

вищестоящому рівні, у цьому випадку рівносильна відшуканню такого координуючого 

сигналу ̂   G, що  

 

G0 (Р0( ̂ ))= min G0 (Р0()). 

 

Для того щоб при такому виборі координуючого сигналу система дійсно була 

скоординована, вихідна функція Р0 повинна бути задана в наступному виді:  

 

Р0() = (m (), Р (m ())).    (2) 

 

  Р0 

Процес 

m () 

y () 

u () 

K (m ()) 

Нижчестоячі 

(локальні) 

вирішальні елементи 
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Необхідно помітити, що вихідна функція Р0 буде мати дуже складний вид, тому що Р0 

містить у собі не тільки результуючий взаємозв'язок між керуючими впливами і виходами 

всього процесу в цілому Р, але також і дії локальних керуючих елементів, пов'язані з 

вибором і подачею локальних керуючих впливів (саме з їхньою допомогою й здійснюється 

дійсне управління процесом). Іншими словами, ця функція повинна увібрати в себе й весь 

процес у цілому, і діяльність всіх локальних керуючих елементів.  

Очевидно, що такий підхід до задачі вищестоящого рівня практично не можливо 

реалізувати. Іншим підходом є вирішення локальних оптимізаційних задач. Локальні 

оптимизаційні задачі часто бувають визначені, і задача координатора полягає саме в тому, 

щоб спонукати локальні вирішальні елементи знайти рішення глобальної оптимизаційної 

задачі, тобто відшукати глобально оптимальні керуючі впливи. Якщо проблема, що 

розв'язується на вищестоящому рівні, являє собою певну вище оптимізаційну задачу з 

використанням вихідної функції Р0, що задається співвідношенням (2), то задача відшукання 

оптимального координуючого сигналу, імовірно, виявиться навіть більш важкою, ніж 

рішення глобальної задачі.  

Труднощі, що виникають при такому підході, викликані тим, що всі взаємодії 

локальних елементів при такому розгляді виявляються зв'язаними в єдиний нерозчленований 

процес: підсистеми явним чином ніде не фігурують. Однак у цьому смислі наявність 

підсистем дає певні переваги, тому що дозволяє «розподілити» між ними працю по 

відшуканню глобального рішення; тоді для координатора можна сформулювати більш 

просту задачу. При цьому глобальну задачу можна, як правило, вирішити шляхом рішення в 

першу чергу задачі вищестоящого рівня, що значно простіше, ніж сформульована вище, і 

тим більше простіше глобальної задачі. У випадку оптимізаційних систем глобальний 

оптимум досягається координатором більше економними засобами, якщо є відповідні умови 

для застосування принципів координації. Часто одна з головних цілей побудови 

багаторівневої ієрархічної системи складається в зменшенні загальних зусиль, що 

затрачуються на рішення задач або управління. Це стає можливим тільки завдяки 

використанню якого-небудь ефективного підходу, наприклад основаного на застосуванні 

принципів координації.  

Необхідно наголосити, що економія зусиль – не єдина підстава для створення 

багаторівневої системи. Обмеження, що накладаються на розмір і складність підсистем, 

також відіграють роль при виборі структури системи. Наприклад, коли керівнику або 

координатору відомо оптимальне рішення, залишається ще проблема його реалізації, що 

представляє безперечно колосальні труднощі.  

Принциповий недолік безпосереднього використання глобальної функції якості G при 

постановці оптимизаційної задачі для вищестоящого рівня, крім складності такої задачі, 

полягає в тому, що G не залежить явно від вибору координуючих сигналів , тобто від 

змінної, варіювання якої перебуває під владою координатора.  

Тому на підставі самої функції G важко оцінити, чи є той або інший вибір  
підходящим, а якщо ні, те як його поліпшити. Отже, не існує, очевидно, легкого способу 

«розділити» між двома рівнями зусилля, що затрачується на відшукання глобального 

оптимуму. Якщо глобальна задача виноситься на другий рівень, координатор фактично 

повинен спочатку вирішити цю глобальну задачу, а потім, виходячи з отриманого рішення, 

відшукати необхідний координуючий вплив. Природно, що якщо діяльність локальних 

вирішальних елементів не є необхідною для реалізації знайдених рішень, координатор, що у 

стані знайти глобально оптимальний керуючий вплив, цілком може в обхід всієї ієрархічної 

структури застосувати керуючий вплив безпосередньо до процесу Р. Це вірно також і в тому 

випадку, коли у якості вихідної функції використовується Р0; хоча в цьому випадку змінними 

(«змінними рішення») є тільки самі координуючі сигнали, складність функції Р0, що 

задається рівністю типу (2), робить оптимизаційну задачу вищестоящого рівня навіть більше 

важкою, ніж задана глобальна оптимизаційна задача.  
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Використання уявної глобальної цільової функції при формулюванні задачі 

вищестоящого рівня. Деякі з перерахованих вище труднощів можна частково усунути, 

якщо використовувати для оптимизаційної задачі вищестоящого рівня таку функцію якості, 

що явно залежить від координуючих сигналів. Уявна глобальна цільова функція gB системи 

планування є саме такою функцією по наступних причинах: 

1) gB визначена через всі «змінні рішення» у системі; значення gB залежить від обраних 

значень координуючої цілі сигналу β керуючого впливу m і сполучного входу u; отже, вибір 

β, m і u може бути зроблений стосовно до функції gB.  

2) gB тісно зв'язана за змістом із глобальною функцією якості: по визначенню gB (β, m, 

u) = G (m, Р (m)) щораз, коли u = K (m).  

3) Якщо система має властивість монотонності, то при відповідних умовах оптимальне 

значення глобальної функції якості може бути отримане з gB застосуванням послідовності 

«операторів екстремізації»: якщо для деякого координуючої цілі сигналу β
0
 і керуючого 

впливів m
0
 справедливе співвідношення 

 

gB (β
0
, m

0
, K (m

0
)) = 

UMB
minminmax g (β, m, u),                                              (3)  

 

то m
0
 буде глобально оптимальним керуючим впливом».  

Нехай gB – уявна глобальна цільова функція системи планування, що має властивість 

монотонності. Якщо рівність (3) виконується для деякого координуючої цілі сигналу β
0
 і 

керуючого впливу m
0
, то ми маємо дві рівності:  

 

B
max  gB (β, m(β), u(β)   mPmG ˆ,ˆ ),                                                   (4) 

 

якщо m(β) і u(β) існують для β = β
0
, і  

 

BA
minmax gB (β, m(, β), )   mPmG ˆ,ˆ ,                                                (5) 

 

якщо m(, β) існує принаймні для β = β
0
 і  = K (m

0
).  

Процес рішення глобальної задачі можна представити в такому випадку у вигляді 

екстремізації уявної глобально цільової функції й відповідно покласти рішення цієї задачі на 

обидва рівні. Рівність (4) показує, що якщо локальні вирішальні елементи мінімізують свої 

функції якості як по локальних управліннях, так і по сполучних входах, координатор 

повинен вибрати β так, щоб максимізувати gB.  

Зробимо кілька важливих зауважень щодо формулювання оптимізаційної задачі 

вищестоящого рівня на основі уявної глобальної цільової функції gB системи планування, 

що має властивість монотонності.  

1. Локальні вирішальні елементи можуть із повною підставою вважати, що gB дає 

фактичні глобальні витрати: це саме той випадок, коли обрані сполучні входи узгоджені. 

Кожний з локальних вирішальних елементів мінімізує gB, не виходячи зі своєї області 

припустимих рішень. Координатор же не має справи з мінімізацією gB шляхом вибору 

відповідних β; навпроти, він, як вказувалося вище, максимізує gB на B. У такому випадку 

локальні вирішальні елементи будуть вважати, що координатор протидіє їхнім власним 

інтересам, так що міжрівневі зв'язки виявляються такими, як при грі двох осіб: локальні 

вирішальні елементи діють у коаліції проти координатора. Оскільки локальні вирішальні 

елементи так само, як і координатор, зацікавлені в мінімізації фактичних глобальних витрат. 

Це приводить до того, що уявні глобальні витрати стають менше фактично одержуваних 

витрат (або рівними їм), коли задовольняються обмеження, що накладаються на сполучні 

функції підпроцесів. Тоді координатор повинен компенсувати ці дії локальних вирішальних 

елементів, тому що той факт, що уявні глобальні витрати виявляються нижче одержуваних у 
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дійсності, свідчить про те, що в загальному випадку після задоволення умов «сполучних 

обмежень» (що виникають при об'єднанні підпроцесів) фактичні глобальні витрати не будуть 

оптимальними.  

2. При відповідних умовах рівність (3) справедлива тоді й тільки тоді, коли уявна 

глобальна цільова функція gB має сідлову точку: у цьому випадку існує така трійка значень 

 um ˆ,ˆ,̂ , що нерівності  

 

GB  um ˆ,ˆ,  gB  um ˆ,ˆ,̂  gB  um,,̂  

 

задовольняються на B  М  U. Локальні задачі – мінімізація локальних функцій якості 

(і, отже, g) як по керуючих, так і по сполучних входах, – і задача оптимізації, що стоїть перед 

координатором gB за рахунок вибору координуючих сигналів β можуть вважатися 

«двоїстими» задачами. А саме, якщо дано сідлову точку  um ˆ,ˆ,̂  функції gB, то мінімізація 

функції gB  um,,̂  на М  U і максимізація функції gB  um ˆ,ˆ,  на B дають те ж саме значення 

для gB Крім того, необхідно відзначити, що завдяки співвідношенню g(m) = G (m, Р (m)) 

мінімізація gB  um,,̂  на множині 

 

{(m, К (m)):m  М} 

 

є саме глобальною оптимізаційною задачею.  

3. Вирішальні елементи на кожному рівні мають свої автономні задачі прийняття 

рішень, але необхідно враховувати, що всі ці задачі взаємозалежні. Для того щоб 

координатор вирішив свою задачу максимізації gB на B, повинні бути відомі локальні 

оптимальні рішення m (β) і u (β), але локальні рішення не можуть бути отримані без 

координуючого впливу. Щоб знайти оптимальний координуючий сигнал шляхом 

максимізації gB, координатор повинен знати перетворення, що переводить координуючий 

вплив β у локально оптимальні рішення m (β) і u (β). Таке перетворення може виявитися 

дуже складним як і в прямому підході, що використовує глобальну функцію якості. 

Виникаюча на рівні координатора «двоїста» задача може бути вирішена ітераційними 

процесами. Навіть якщо об'єм обчислень, що затрачується на кожному кроці ітерації, і 

невеликий, необхідний загальний об'єм обчислень може виявитися значним. 

Висновки. Таким чином можна зробити висновок, що розроблений механізм 

координації багаторівневої системи планування на основі визначених принципів дозволяє 

забезпечити міжрівневу та однорівневу консолідацію зусиль на вирішення головного 

завдання, що стоїть перед системою планування за рахунок введення механізмів модифікації 

локальних цілей та декомпозиції завдань підпорядкованих органів управління. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

УДК 37.013.46                                                                       к.ю.н. Артемов В.Ю. (НА СБУ) 

 

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ 

ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В УКРАЇНІ 

 
Розглядаються процеси становлення та розвитку системи захисту інформації з 

обмеженим доступом. Аналізуються рівні макро- і мікроперіодизації прийняті у вітчизняній 

науці. Автор виділяє чотири основних етапи та пропонує назви періодів в  становленні  та  

розвитку  процесів і явищ пов’язаних із захистом інформації з обмеженим доступом. Уточнено 

хронологічні кордони - завдань макро- і мікроперіодизації. 

Ключові слова: періодизація, макро- і мікроперіодизаця, стеганографія, номінаційний етап,  

інкубаційний  етап, інституціональний  етап. 

 

Рассматриваются процессы становления и развития системы защиты информации с 

ограниченным доступом. Анализируются уровни макро- и микропериодизации принятые в 

отечественной науке. Автор выделяет четыре основных этапы и предлагает названия периодов 

в становлении та развития процессов и явлений связанных с защитой информации с 

ограниченным доступом. Уточнено хронологические границы - заданий макро- и 

микропериодизации. 

Ключевые слова: периодизация, макро- и микропериодизация, стеганография, 

номинационный этап,  инкубационный этап,  институциональный  этап. 

 

Processes of formation and development of system of protection of the information with the limited 

access are considered. Levels macro and microperiodizations accepted in native science are analyzed. The 

author allocates four cores stages and that offers names of the periods in formation developments of 

processes and the phenomena connected with protection of the information with the limited access. It is 

specified chronological borders - tasks macro and microperiodizations. 

Keywords: a periodization, macro and microperiodization, steganography, incubatory stage, 

institutional stage. 

 

Вступ. Періодизація процесів становлення та розвитку будь-якого явища визнається 

досить важливою у зв'язку із необхідністю його науково-критичного аналізу, розкриття 

проблем історичного розвитку, розробки методологічних і теоретичних основ, визначення 

взаємодій різних напрямів дослідження даного явища, що розвивається в різних країнах. 

Правильна, науково обґрунтована періодизація дозволяє не тільки критично оцінити 

історичні шляхи, але й намітити перспективи подальшого розвитку, уникнути в майбутньому 

можливих помилок. Поняття «періодизація» виникло на основі грецького слова «periodos». У 

перекладі це означає «огляд», «чергування», «кругообертання», «проміжок часу».  

Аналіз основних досліджень. Питання загальної теорії періодизації були предметом 

дослідження ряду відомих учених, серед яких М. Хайдегер (1949), А. Тойнбі (1954), Л. 

Гринін (2006), Ю. Березкін (2007), А. Коротаев (2006), С. Малков (2007) та багато інших. 

Проте, загальновизнаним фактом є те, що наукові проблеми періодизації як форми 

метаісторичної та історіософської діяльності в загальному вигляді дотепер не вирішено. 

Основна частина. Однією із причин цього є те, що періодизація процесів, що 

розвиваються, і явищ часто розглядається або як питання чисто технічний, або як щось 

цілком очевидне й не потребуючого наукового обґрунтування.  

У той же час за Хайдегером [1] періодизація є головний засіб наукового подання 

тривалого розвитку якогось не було явища або процесу. При цьому сутність дії, що звуться 

періодизацією, полягає у виявленні внутрішніх тимчасових кордонів якісної зміни процесів і 

явищ, що досліджуються. 
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Періодизація вважається досить ефективним методом аналізу. Через періодизацію 

можна більш глибоко показати співвідношення розвитку явища в цілому або окремих його 

аспектах. Вона має більший евристичний потенціал. 

Наукова періодизація процесу розвитку будь-якого явища або процесу має об'єктивну 

основу. У періодизації необхідно розрізняти її змістовну (концептуальну) і хронологічну 

сторони. Хронологія дуже важлива, вона показує історичну послідовність розвитку явища, 

але вона лише фіксує існування явища  в часі, а не відбиває його сутнісного розвитку. 

Періодизація повинна відбивати розвиток сутності, а не зовнішні форми його існування. 

Завдання наукової періодизації полягає в тому, щоб розкрити й показати внутрішню сутність  

процесу або явища, зміст основних об'єктивних щаблів його  розвитку.  

Періодизація становлення й розвитку якого-небудь явища - це, насамперед, вид 

наукової класифікації. Тому при періодизації особливо важливе значення має вибір підстави, 

за яким у безупинно розвиваючому явищі або процесі виділяються окремі періоди й етапи. 

Вибір же підстави залежить від конкретних завдань і цілей дослідження. В основу 

періодизації по сутності повинні бути покладені фактори, що визначає зміст конкретного 

виду діяльності. 

У принципі в науці паралельно можуть існувати кілька періодизацій того самого явища 

або процесу. Це можливо тому, що різні періодизації  можуть  будуватися на підставі  різних 

критеріїв, обираних дослідниками. 

У тому випадку, коли явище має складну багатофункціональну структуру, має сенс 

говорити про макро- і мікроперіодизації. При цьому макроперіодизація будується за 

глобальними  критеріями, що характеризує явище в цілому і у світовому масштабі. Про 

мікроперіодизацію мова може йти в тому  випадку, коли окремі складові  явища або  процесу 

мають різний  темп розвитку на різних територіях, у різних співтовариствах або країнах. 

Поясненням цих розходжень може служити різні темпи  державно-політичного, соціально-

економічного, культурно-історичного або іншого розвитку території, співтовариства, 

держави. 

У процесі наукової періодизації прийнято застосовувати  трафарет, відповідно до якого 

в  становленні та розвитку  процесів і явищ  виділяють чотири основних етапи. Перший - 

латентний. коли складаються практичні передумови виділення в науковому пізнанні нової 

сфери діяльності. Другий етап - номінаційний, коли соціальна потреба в такого роду знанні  

Рис. 1. Способи захисту інформації відповідно до класифікації НАТО 
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суспільством усвідомлена та позначена. Третій етап - інкубаційний, його предметом є 

систематизація й узагальнення, аналіз і диференціація  конкретного  виду  знання. Четвертий 

етап  - інституціональний. Цей  етап зв'язують зі створенням на  державному, суспільному, 

корпоративному або іншому рівні відповідних інституцій, пов'язаних з даним видом 

діяльності. На практиці  виникають ситуації, коли окремі етапи  в  процесі  становлення та 

розвитку випадають або воно здобуває інтеграційний характер: за одним інституціональним  

періодом  йде етап повторного нагромадження, систематизації, аналізу й диференціації 

конкретного виду знання, потім знову номінаційний і новий інституціональний  періоди. 

Прикладом такого явища є захист інформації з обмеженим доступом. Явище це має 

загальний світовий характер, складну багатофункціональну структуру. Джерела його 

губляться в глибині століть: згадаємо метод «голови раба» і «шифр Цезаря». На сучасному 

рівні в явищі  цьому різні дослідники по-різному класифікують функції захисту. Спосіб 

класифікації,  прийнятий у НАТО,  наведений на рис. 1 [2].  

Говорячи про макроперіодизацію  захисту  інформації  з  обмеженим  доступом,  можна  

виділити  три  періоди. На першому  з  них  захист  інформації  мала  в  основному  пасивний  

характер:  застосовувалися  найпростіші  шифри  й  інші  прості  методи  приховання  

інформації. Спочатку  захищалася  переписка,  пов'язана  з  воєнними діями, і  переписка 

державних  осіб. У міру розвитку  торгівлі,  лихварства розширювався  контингент  суб'єктів,  

переписка  яких  вимагала  приховання.  До цього  періоду  ставляться  латентний і  початок  

номінаційного  періоду. 

Другий період почався, коли зросли обсяги інформації, що вимагають захисту від 

несанкціонованого доступу. Тепер не тільки переписка, але й численні плани та звіти 

одержали документальне оформлення. Розвідка стала активно полювати за документами. 

З'явилися більш витончені способи захисту інформації. Криптографія й стеганографія стали 

предметом професійної діяльності. Розвиток комерції, банківської справи ще більше 

розширили номенклатуру документів, що вимагають захисти від несанкціонованого доступу. 

Промислова революція послужила черговим поштовхом. Стало питання про захист 

інтелектуальної власності. Суспільство усвідомило потребу в такого роду занятті, якимось є 

захист інформації з обмеженим доступом. Прогрес наступив не тільки в сфері 

криптографічних, технічних, радіоелектронних засобів захисту інформації, але й у сфері 

організаційної, у сфері роботи з персоналом, у правовій сфері. Відбувався процес 

систематизації, узагальнення, аналізу й диференціації в сфері захисту інформації з 

обмеженим доступом. Виникло поняття «політика безпеки» (НАТО, 1955 рік). Були 

позначені перші інституції в надрах спецслужб, покликані займатися винятково захистом 

інформації з обмеженим доступом. Другий період включає номінаційний, інкубаційний і 

початок інституціонального етапу [3]. 

Третій  період почався у зв'язку із вступом світового співтовариства до  інформаційного 

суспільства  та суспільства  знань.  При  цьому  відбувся  небачений  ріст  обсягів та цінності 

інформації.  Категоричною  відмінністю  третього  періоду,  на наш  погляд, є наступне. 

Термін «захист  інформації з  обмеженим  доступом» стосовно до  першого й другого періоду 

віддавав  деякою тавтологією: адже,  якщо інформацію захищають,  то вона,  природно, з 

обмеженим  доступом. Інше питання, потрібно  було виділити  якось інформацію з 

обмеженим  доступом, яка належить  державі  або  такої інформації, що державі не належить, 

але яку  на  правових засадах  захищають  державні спецслужби. Тут прийшовся термін  

«захист  інформації з обмеженим  доступом». У третьому  періоді все стало на  своє місце: 

захищати довелося  як  інформацію з обмеженим, так і  з  необмеженим доступом. Третій  

період характеризується грандіозним зростом обсягів інформації. Для того,  щоб  

обслуговувати  інформацію  як з обмеженим,  так  і  відкриту інформацію, довелося широко 

застосовувати комп'ютерні мережі. Недостатня надійність  цих мереж, комп'ютерне 

хуліганство - хакерство, і  кібертероризм породили такі  характеристики  інформації як  

конфіденційність,  цілісність  і  доступність.  Якщо  забезпечення  конфіденційності завжди  



 48 

входило  в коло  завдань  захисту  інформації,  то забезпечення  цілісності  та доступності 

раніше в сферу завдань, виконуваних спецслужбами,  не входило.  

Більше того, виявилося, що в комп'ютерних мережах конфіденційність, цілісність і 

доступність забезпечуються одними методами та тими самими фахівцями, крім криптографії. 

Крім того, з міркувань  економічних у всіх розвинених  країнах для  передачі й зберігання 

секретної інформації використовуються ті самі загальнодоступні комп'ютерні мережі. Проте 

з'явилася можливість говорити про захист інформації взагалі й захисту інформації з 

обмеженим  доступом зокрема. 

Все  це  зажадало  розробки  принципово  нових технічних, програмних і, саме головне, 

організаційних  рішень.  НАТО  відреагувало  на ці виклики включення роздягнула INFOSEC 

у  мінімальні  стандарти  й  політику безпеки  НАТО. Виникла  потреба у великій  кількості 

принципово  нових  фахівців. Це, у свою чергу, зажадало серйозних змін у системі  їхньої  

підготовки  й  перепідготовки. 

Одночасно посилилися  вимоги стосовно фізичних і особливо організаційни  методів  

захисту. Останнє пояснюється тим, що розвиток  системи  захисту  інформації з  обмеженим 

доступом відбувається в умовах  демократизації  суспільства, волі доступу до інформації. 

З'явилися  перші  міжнародні  стандарти  в сфері  захисту  інформації. 

 
Рис. 2. Періодизація  системи  захисту  інформації 

2010 2000 1900 900 

П
р

и
х

о
в
у

в
ы

ан
н

я
  

ін
ф

о
р

м
ац

ії
 

З
ах

и
ст

  
  

ін
ф

о
р

м
ац

ії
 

Ін
ф

о
р

м
ац

ій
н

а 
 

б
ез

п
ек

а
 

Ін
ст

и
ту

ц
іо

н
а
л
ь
н

и
й

  
ет

а
п

 

Ін
к
у

б
ац

ій
н

и
й

  
ет

а
п

 

Н
о

м
ін

ац
ій

н
и

й
  

  
ет

а
п

 

Л
ат

е
н

тн
и

й
  

 е
та

п
 



 49 

Аналіз ціннісних показників дозволяє надати першому періоду найменування  «Період  

пасивного  захисту – приховування  інформації», другий – «Період активних  дій – захисту  

інформації»,  третій – «Період інформаційної  безпеки». 

У такий  спосіб на підставі  ціннісних критеріїв  удалося виконати  періодизацію 

процесу  становлення  й розвитку системи захисту  інформації з обмеженим  доступом як 

світового історичного  явища. Хронологічні  границі  періодів  можуть бути позначені  тільки 

умовно. Закінчення першого періоду приблизно зв'язується з початком промислової  

революції  в Європі. Початок третього - із вступом більшості розвинених країн в 

інформаційне суспільство. На рисунку 2 наведена умовна хронологічна прив'язка 

макроперіодів і етапів  становлення  й  розвитку  системи захисту інформації до тимчасової  

шкали. Час даний у вигляді зворотної логарифмічної  шкали. 

Уточнення хронологічних границь - завдання мікроперіодизації. Причому 

мікроперіодизація  повинна мати дві складові:   

- мікроперіодизація в межах виду захисту (криптографічна, інженерно-технічна, 

організаційна тощо), що визначається рівнем науково-технічного й промислового  

потенціалу, з  одного боку, і інтенсивністю  погроз - з іншої; 

- мікроперіодизація в межах держави або альянсу, що також залежить від  економічного 

та  науково-технічного  потенціалу, інтенсивності  погроз, але має інтегральний характер. 

Висновки. Особливої уваги заслуговує мікроперіодизація системи підготовки й 

перепідготовки  фахівців у сфері захисту інформації з обмеженим допуском, що  на сьогодні  

пройшов  значну частину  шляху, в подальшому вимагатиме пильної  уваги до процесу 

історичного розвитку з метою підвищити  ефективність підготовки фахівців і уникнути  

можливих помилок. У цьому випадку, однак, повинні бути обрані інші критерії  періодизації. 

Ними  можуть бути,  наприклад, освітні форми та  педагогічні  технології. 
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КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕКСТОВИХ 

ОПИТУВАНЬ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ 

ЗНАНЬ 

 
У статье предложена методика обработки текстового ответа обучаемого, которая 

позволяет установить соответствие между терминами предметной области при 

тестировании знаний. 

Ключові слова: оцінювання знань, інформаційні технології. 

 

У статті запропонована методика обробки текстової відповіді того, якого навчають,, 

котра дозволяє установити відповідність між термінами предметної області при тестуванні 

знань. 

Ключевые слова: оценивания знаний, информационные технологии. 

 

Structural models of the text in the integrated information systems. Intratext structures which come 

out as bordered elements between content and formal levels in network are analysing in the article.  

Keywords: evaluation of knowledge, information technologies 

 

Вступ. З розвитком інформаційних технологій з’являються нові моделі, методи і 

принципи побудови автоматизованих систем контролю знань. В навчальному процесі все 

більших обертів набирає автоматизований контроль знань, що проводиться з використанням 

сучасних інтелектуальних технологій. Найбільш поширені автоматизовані системи контролю 

знань (АСКЗ), які розроблені на основі експертних систем і моделей функціонування 

штучних нейронних мереж.  

Метою даного дослідження є підвищення ефективності підготовки фахівців шляхом 

використання інтелектуальних інформаційних технологій у процесі автоматизованого 

навчання.  

Процеси навчання пропонується формалізувати за допомогою використання теоретико-

множинних представлень знань. При цьому вибір мовних засобів для опису слабко 

структурованих задач навчання, а також опис формалізованої предметної області дозволяє 

розробку засобів формалізації, де дотримувався б єдиний підхід побудування відповідних 

моделей. Він забезпечується використанням аксіоматичного методу, що є основою теорії 

формальних систем, зокрема, формальних теорій.  

Процеси впровадження інтелектуальних інформаційних технологій у практику 

підготовки фахівців у даний час припускають використання поряд з відомими методами 

дослідження процесів навчання і нетрадиційні методики. Зокрема, з метою створення баз 

знань навчального призначення використовувався метод системного аналізу – моделювання. 

На основі аналізу і наукового узагальнення фактів і явищ, пов’язаних із впровадженням у 

процеси навчання методів автоматизації, виявлені тенденції і закономірності їхнього 

розвитку, що привело до розробки концептуальних і принципових положень використання 

інтелектуальних інформаційних технологій навчання. 

На основі запропонованої теоретико-множинної моделі знань з’являється можливість 

визначити кількісну оцінку відповідності текстових висловлень природною мовою і 

застосувати на практичному прикладі.  

Постановка задачі. Нехай S  – множина усіх термів національної мови. Оскільки 

кількість термів у мові не є нескінченною, множина S  є кінцевою і чисельною, а також 

неупорядкованою:  

}1:{ nisS i  , де is  – терм; n  – ціле число. 

Представимо сукупність термів будь-якої предметної області як множину T . Дана 

множина є частиною множини термів мови S  і має всі її властивості: 
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ST  ;   }1:{ mitT i  , де m  – ціле  число; nm . 

Використаємо такі умовні позначення:  

)(Tp  – сукупність всіх можливих підмножин множини T ; 

e  –  елемент підмножин сукупності )(Tp , який найбільше повно відповідає описуваному 

об'єктові або ситуації. 

Будемо вважати, що один терм не може бути використаний для опису декількох об'єктів або 

ситуацій, тобто ji ee  . 

Із сукупності )(Tp  можна виділити такі підмножини eD , елементи яких 

характеризуються семантичною близькістю, що відповідає синонімічному зв'язку слів один з 

одним: 

      )(TpDe  . 

Елемент e , на основі якого утворюється множина (синонімічний ряд) eD , назвемо базовим 

термом, інші елементи множини eD  (слова, об'єднані синонімічним зв'язком з базовим  термом) 

назвемо залежними термами. У рамках кожної множини eD  введемо відношення між його 

елементами, що позначає наявність синонімічного зв'язку між базовим і залежними термами. 

Позначимо цей зв'язок функцією ),( te . На кожній підмножині eD  вона задає частковий 

порядок, такий що:  

ee DsDtsetest  ;);,(),(  . 

Цей частковий порядок може бути заданий у числовому виді, що відображає пари термів 

на множину дійсних чисел: 

RTT : , 

Тоді для двох довільних термів e  і t  можна вказати кількісний показник їхньої синонімії: 

eDtetek  ,);,( , 

значення якого знаходиться в інтервалі [-1, 1].  

Властивості та обмеження функції ),( te  такі: 

1) якщо  1),(  tek  , то терм t  є повним синонімом терму e ; 

2) якщо ),(),( sete   , то st  ; eDste ,, ; 

3) якщо 0),(),(  stte  , то st  ; eDste ,, ; 

4) якщо 0),( te  і 1),( st , то ),(),( tese   ; 

5) якщо 0),( st , то 0),( st . 

Деякі залежні терми з множини 
ieD  можуть бути базовими й у  множинах 

jeD . Це означає 

наявність непрямого синонімічного зв'язку між базовим термом множини 
ieD і залежними 

термами множини 
jeD .  

Встановимо відповідність між термами еталонного визначення і термами відповіді, 

спираючись на поняття синонімічної відповідності термів, і на основі цієї відповідності можна 

обчислити показник релевантності еталонного визначення і  довільної відповіді. Висловлення 

розглядаються як сукупність термів. Таким чином, еталонне визначення варто розглядати як 

сукупність базових термів, а відповідь як сукупність термів t, для кожного з яких потрібно знайти 

відповідний базовий терм е. Пошук відповідності базового терму і терму відповіді припускає 

визначення функції e = (t) і обчислення величини синонімічної відповідності k= (e,t). Таким 

чином, пари <е, k> дозволяє характеризувати терм t стосовно терму - еталону е. Це означає 

нормалізацію термів відповіді до базових термів [3]. 

Нехай А - множина термів еталонного визначення, В – множина термів відповіді. 

Тоді опис еталонного визначення і відповіді має вигляд 
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A= {e1, е2, ..., еi, l  i  N}, де N - кількість термів еталонного визначення. 

B= {t1, t2, ...,ti, 1  <і  <М}, де М — кількість термів відповіді. 

Для обчислення відповідності між термами еталонного визначення і відповіді необхідно 

характеризувати терми t стосовно терм-еталонів е. З цією метою проводиться нормалізація термів 

відповіді до термів еталонного визначення. 

Метою нормалізації є приведення термів, що містяться  у відповіді до термів, які входять в 

еталонне визначення. Результатом нормалізації є одне із співвідношень між множинами А і В. 

1.  А = В -  відповідь того, кого навчають, цілком збігається з еталонним визначенням. 

2. А  В - відповідь того, кого навчають, містить усі терми з еталонного визначення і 

надлишкові терми. 

3. B  A - відповідь того, кого навчають, частково відповідає еталонному визначенню. У 

відповіді відсутні деякі базові терми. 

4. A  B   - у відповіді того, кого навчають, та еталонному визначенні є однакові 

терми. 

5. А  В= - відповідь того, кого навчають, не відповідає еталонному визначенню. 

При формуванні питання щодо визначення деякого терміна Е розглянутої предметної 

області той, кого навчають, повинний сформувати визначення за аналогією. 

Встановивши відповідність між термами еталонного визначення і термами відповіді, 

спираючиcь на поняття синонімічної відповідності термів і на основі цієї відповідності обчислити 

показник  релевантності еталонного визначення і відповіді. Для цього потрібно: 

1. Серед пересічних множин вибрати множину  ji ba , , яка характеризується найвищим 

числовим показником ),( jih bak  . 

2. Видалити з подальшого розгляду всі інші множини, в яких присутні обрані елементи 

ia  і  jb . 

3. Серед інших множин продовжувати вибір і видалення множин з максимальним 

показником ),( aba bak  за цим ж правилом доти, поки всі пересічні множини не будуть 

вичерпані. 

У випадку, якщо одночасно існують кілька множин з однаковим максимальним 

числовим показником k, то варто вибрати тільки одне з них, а над іншими знову 

провести операцію нормування. 

В результаті всі пересічні множини повинні бути вилучені, встановлюється однозначна 

відповідність між значимими термами еталонного і фактичного визначень, тобто задача 

нормалізації вважається завершеною.  

Наприклад, нехай еталонна відповідь така: „Програма - послідовність операцій над 

даними, необхідна для обробки інформації і реалізації визначеного алгоритму”. 

Після обробки еталонного і фактичного визначень (відкидання стоп-слів, виключення з 

розгляду загальновживаних слів, що не відносяться до розглянутої предметної області, виділення 

термів) отримуємо таку послідовність термів: 

для еталонного визначення  

дан, керуван, компонент, систем, обробк, інформаці, ціл, реаліз, визначен, алгоритм; 

для фактичного визначення 

сукупн, дан, послідовн, операці, обробк , інформаці, реаліз, визначен, алгоритм; 

Приклад: 

Позначимо: 

N - кількість слів у словнику предметної області (словники предметної області, 

наприклад по інформатиці, містять - 10 тис.слів); 

М- кількість понять, термінів, що складають тезаурус предметної області і пояснюючий 

текст, відповіді при проведенні тестування. 

Припустимо, що одне поняття предметної області подано реченням, що містить у 

середньому K  =10 слів. 
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Тоді для максимального рахунку всіх можливих визначень кожного з М понять і 

термінів тезауруса предметної області необхідно скласти в загальному випадку 

)!(!

!

KNK

N
ÑK

N


  таких визначень, з яких тільки частина буде мати зміст.  

Процес складання бази даних всіх можливих визначень, понять, термінів тезауруса 

предметної області складається з двох етапів: 

1. Складання еталонного визначення кожного терміна для тезауруса предметної 

області. 

2. Складання всіх можливих визначень кожного поняття тезауруса предметної області, 

що мають зміст.  

Перший етап виконується безпосередньо експертом (викладачем), що дає еталонне 

визначення. Для виконання другого етапу необхідна участь методистів, асистентів, експертів 

і фахівців, що володіють відповідними знаннями в даній предметній області і здатними 

виділити всі досить правдиві (по Дж. Пойя – “правдоподібні”) варіанти можливих 

відповідей, які мають зміст.[3] 

Наприклад, для вихідних даних: 

N =10 000 

К =10 

М = 5 

10! = 3 628 800, 

тоді обсяг словосполучень можливих визначень, що обробляються, термінів тезауруса 

предметної області складе: 

)!1010000(!10

!1000010

10000


 ÑVÇ . 

Використовуючи формулу Стерлінга для наближеного обчислення значень факторіалів  

n
e

n
n n 2)(!  

і виконавши обчислення великих чисел з використанням пакета MatLab, одержуємо 

 96,910

10000ÑVÇ 10
39

. 

Якщо з усіх можливих варіантів відповідей визначеним змістом для даного визначення 

терміна буде володіти лише 0,0001% словосполучень, то для приведених вихідних даних 

кількість достатніх вірних варіантів визначень для тезауруса предметної області складе 

rV 0,000001  5  9,96  10
39

 5  10
34

. 

Тоді кількість еталонних визначень термінів, що складаються, тезауруса предметної 

області в точності буде дорівнювати M . Однак у даному випадку потрібне однократне 

виконання роботи з заповнення єдиної бази даних для всієї предметної області, що містить 

синонімічні ряди термінів і представляє собою в загальному випадку  симетричну матрицю. 

Максимально можливий обсяг такої бази буде складати 
2

1
 N

2
 значень. При цьому є 

можливість автоматизованого заповнення бази даних контрольними даними. Тоді, для 

приведених вище, вихідних даних, максимальний обсяг такої бази складе 0,5   (10000)
2
 = 0,5 

  10
8
 = 5  10

7
. 

Розглянемо показник ефективності системи по обсягу використання термінів 

предметної області при тестуванні. Визначимо його як відношення кількості термінів, які 

можна використовувати при відповіді (які будуть враховані при оцінюванні відповіді) до 

загальної кількості термінів предметної області. Кількість термінів предметної області 

визначається розміром словника предметної області ( N ). Кількість термінів, які можна 

використовувати при відповіді і які будуть враховані при його оцінці для існуючих систем 

дорівнює середній довжині відповіді K , а для запропонованої системи – кількості слів у 

словнику предметної області N . 
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Тоді ефективність складе, відповідно:  

для існуючих систем 
10000

10


N

Ê
Eç , 

 а для запропонованої системи 

1
N

N
År , 

що свідчить про потужні методичні можливості запропонованої системи в плані 

контролю знання термінології предметної області в порівнянні з існуючими системами. 

Висновок. Розроблена методика кількісного оцінювання відповідей тих, кого 

навчають, на завдання відкритого типу, що дозволить зв’язувати еталонні визначення і 

відповіді в просторі термінів предметної області, дає можливість тестувати знання. 

Експерименти показали, що методика дозволяє підвищити ефективність оцінювання знань на 

10-15%. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 

МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ 

 
У статті розроблено технологічні аспекти щодо автоматизації машинного перекладу, 

сформульовано функціональні та технічні вимоги до програмного забезпечення, що 

використовуються для побудови запропонованої моделі перекладу текстів. А також вказані 

переваги обраних для реалізації технологій. 

Ключові слова: машинний переклад, природно-мовний текст, поняттєва структура, 

програмне забезпечення. 

 

В статье разработано технологические аспекты к автоматизации машинного перевода, 

сформулированы функциональные и технические требования к программному обеспечению, 

которые используется при построении предложенной модели перевода текстов. Также указаны 

преимущества выбранных для реализации технологий.  

Ключевые слова: машинный перевод, природно-языковой текст, понятийная структура, 

программное обеспечение. 

 

The article deals with current approaches to the automatic translation process, sets up functional 

and technical requirements for software that is used in construction of the model for proposed translation. 

It also identifies the advantages for the implementation of selected technologies. 

Keywords: machine translation, natural language text, conceptual framework, software. 

 

Вважається, що історія машинного перекладу МП почалася з 1954 р., коли 

співробітники Джортаунського університету США під керівництвом Леона Достера за 

допомогою ЕОМ переклали 60 фраз з російської мови на англійську на основі словника в 250 

слів.  Намагання створити системи автоматизованого почались ще наприкінці 60-х років. З 

того часу намагання створити адекватні системи перекладу, тобто такі, які би надавали такий 

переклад, якби його робила людина, й досі в повній мірі не реалізовані. Загалом, можемо 

виділити дві основні проблеми: 

 переоцінювалась ступінь можливості реалізацій на ЕОМ операцій, що є подібними 

до елементарних функцій людського інтелекту; 

 недооцінювалась складність природної мови (нерегулярної мови, якщо говорити 

строго математично), як інструмента інтелектуальної діяльності людини, і перекладу, як 

одного з самих складних видів цієї діяльності. 

Новому поштовху до розробки систем машинного перекладу сприяли досягнення в 

галузі штучного інтелекту, зокрема, в частині комп‘ютерного моделювання процесів 

«розуміння» природно-мовних текстів (ПМТ). Розглянемо існуючі моделі розуміння ПМТ.     

Модель "семантики переваг" розроблена під керівництвом Уілкса в Стенфордському 

університеті (США) і є розвитком досліджень Кембриджської лінгвістичної школи. Модель 

базується на таких принципових положеннях [1]: 

 існує обмежене  число різноманітних  висловлювань; 

 існують формальні засоби опису семантики висловлювань; 

 існує формальний метод поєднання висловлювань у речення та тексту. 

Текст характеризується наступними сутностями: смислом (значенням) окремих слів, 

висловлювань та речень і правилами  їх семантичного поєднання. Аналіз тексту проводиться 

в декілька етапів: 

1. Спочатку, за допомогою спеціальних маркерів (прийменники, сполучники, 

синтаксичні знаки тощо), речення розбивається на фрагменти. 
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2. Кожному слову виділеного фрагменту речення приписуються відповідні значення 

із словника. 

3. Кожний виділений фрагмент за певними правилами зіставляється з простими 

висловлюваннями, що містяться в базі даних. Зразок вважається накладеним (істинним), 

якщо кожний з його елементів відображається на елементи одного із значень слів, які 

входять до фрагменту. 

4. Спеціальні правила розширення перетворюють простий зразок в повний шляхом 

додавання тих слів, які не ввійшли до простого зразка. 

5. Після отримання повного зразка алгоритм переходить до обробки наступного речення. 

6. Коли повні зразки отримані, починає працювати процедура аналізу їх на 

семантичну сумісність. 

Модель працює з цілісними текстами на логіко-семантичних засадах і не передбачає 

попереднього морфологічного та синтаксичного аналізу тексту. Модель "семантики переваг" 

має ряд недоліків, які обмежують її реалізацію в  системах обробки текстової інформації, що 

використовуються на практиці а саме: для отримання повного зразка може підійти декілька 

простих зразків (в силу мовної омонімії); використання для семантичного аналізу жорстких 

шаблонів фактично зводить вільні словосполучення до різновиду стійких (цю ідею реалізує 

система  RETRANS), що з одного боку робить аналіз доволі приблизним, а з іншого - не всі 

випадки семантичних сполучень система може проаналізувати. 

Модель "концептуальних залежностей"  розроблена під керівництвом Р. Шенка 

(США). Початкові розробки можна охарактеризувати як розширений семантичний аналіз 

дієслів у поєднанні з семантичними відмінками Ч. Філмора. Будь-яка дія має словниковий 

список учасників та їх взаємовідношень. Відповідна інформація представляється в термінах 

простих дій. Процес визначення семантичного значення фрази являє собою виділення 

учасників і об‘єднання індивідуальних схем елементарних дій. Основою формального 

подання моделі є семантична мережа. Вершини мережі позначені символами семантичних 

одиниць: РР - характеристика об‘єкта, АСТ - назва дії, АА - характеристика дії, State - стан 

дії, Loc - місто дії, T - час дії. Останні розробки спрямовані на перехід від семантики до 

прагматики. Фактично це означало перехід від аналізу дієслів (та їх текстового оточення) до 

аналізу подій. Крім того, дещо змінився підхід до обробки текстів, сутність якого можна 

сформулювати наступним чином: синтаксичні і семантичні структури оброблюються 

одночасно; закономірності синтаксису і семантики проявляються в ході одного процесу; 

обробка мовних одиниць за своєю сутністю ототожнюється з обробкою пам‘яті. 

На базі моделі "концептуальної залежності" створено ряд систем: Spinosa-1, Spinosa-

2, MARGE, SAM, PAM. Так, система MARGE працює в режимах "перефразування" та 

"логічних виводів". В першому режимі задача полягає у побудові концептуального 

представлення за вхідним реченням і генерації перифраз за цим представленням. У другому 

режимі система будує різні логічні виводи за вхідним реченням. Недоліком моделі є аналіз 

подій тільки на одному рівні детальності, що не дозволяє описувати складні події через 

сукупність простих, крім того, не враховується складність опису об‘єктів. Прагматичний 

аналіз зводиться фактично до фахового семантичного поля і не враховує конкретну задачу 

щодо обробки тексту, за рахунок чого  можна побудувати досить велику кількість перифраз. 

На основі моделі "концептуальної залежності" в Україні розроблено експериментальну 

систему КОНТЕНТ (Інститут програмних систем НАН України) для обробки великих 

обсягів природно-мовної текстової інформації [3]. 

Модель "СМИСЛТЕКСТ" (розроблена під керівництвом проф. І.А. Мельчука, 

Московська лінгвістична школа) орієнтована на комп‘ютерну обробку інформації і є 

найбільш відпрацьованою для російської мови [2]. В основу моделі покладені такі 

принципові положення: синонімія мовних висловів виникає не лише за рахунок лексичних 

синонімів - це можуть бути синтаксичні варіанти подання одного значення слова, які по-

різному орієнтують певну ситуацію відносно її учасників; комунікативна організація тексту 
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включає: розподілення на тему і рему, виділення "старої" і "нової" інформації, виділення 

більш-менш важливих частин змісту; носіями смислу є не лише слова, а і морфеми. 

В моделі було запропоновано мову семантичних множників для формалізації опису 

сутності і міри семантичних тотожностей лексично різних одиниць. Під множниками в 

даному випадку розуміються елементарні смисли, різні комбінації яких відповідають 

складним лексичним значенням слів. Значення слова при цьому не є простою сукупністю 

множників, а певним чином організована структура. В моделі прийняті такі рівні аналізу 

тексту: семантичний, синтаксичний, морфологічний. Семантичне подання (СЕМП) включає 

дві компоненти: семантичний граф і відомості про комунікативну організацію смислу. 

Семантичний граф - це орієнтований граф, вершини якого позначені символами сем (атомів 

смислу). Семи класифікуються на два типи: предикати та імена об‘єктів. Логічні зв‘язки та 

квантори трактуються як предикати.  

На базі моделі реалізовано ряд систем, серед яких система діалогової взаємодії "ПОЭТ" та 

система машинного перекладу "ЭТАП" (під керівництвом Ю.Д. Апресяна, Москва) [4]. Загальним 

недоліком цих систем є те,  що вони не враховують закономірності опису знань на знаковому 

рівні подання тексту, що в свою чергу призводить до грубих помилок семантичного аналізу 

тексту. Крім того, в моделі відпрацьований аналіз, а синтез, тобто перетворення внутрішньої 

структури до текстового подання, заявлений лише концептуально.   

Порівняльну характеристику існуючих моделей розуміння ПМТ з точки зору рівнів 

організації тексту наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Порівняльний аналіз моделей розпізнавання текстових об‘єктів 

№ 

п/п 

Моделі розуміння 

текстової інформації 

Рівні подання тексту 

Знаковий 
Морфо-

логічний 

Синтакс

ичний 

Семан-

тичний 

Прагма-

тичний 

1. Модель "семантики 

переваги" 
- - - + + - 

2. Модель 

"концептуальних 

залежностей" 

- - + + + - 

3. Модель "смисл  

текст" 

- + + + +- 

4. Логіко-семантична 

модель 
+ + + + + 

 

Вибрана логіко-семантична модель забезпечує обробку ПМТ на всіх рівнях і реалізує 

знання-орієнтований підхід до розробки систем МП, який базується на розпізнаванні, 

вилученні й обробці знань про світ (предметну галузь), що містяться в ПМТ, запропонований 

в [5]. Моделювання процесу розуміння  зводиться до розробки засобів розпізнавання і 

формалізації знань, які містяться у вхідному тексті,  інтерпретації цих знань відносно 

цільової настанови певної прикладної задачі (перекладу, реферування, переказу тощо) та 

синтезу результату у вихідний текст. Запропонований підхід ґрунтується на таких 

концептуальних положеннях: вхідний ПМТ - є зв'язний текст (тобто, дискурс); зв'язність 

дискурсу забезпечується графемними засобами оформлення тексту (наприклад, відношення 

взаємозв'язку між заголовками фрагментів тексту і змістом абзаців), лінгвістичними 

засобами (граматичними узгодженнями, анафоричними посиланнями тощо) і 

екстралінгвістичними (наприклад, часові, причинно-наслідкові зв'язки в заданій предметній 

галузі); всі ці засоби є інструментом кодування знань про світ; як елементи реального або 

абстрактного світу виступають його об'єкти, відображені в тексті у формі природно-мовних 

понять, відношень між ними та мовних характеристик понять і відношень; формування 
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об'єктів за знаннями про світ може бути різним і залежить від цільової настанови прикладної 

задачі, проблемної галузі та логічної картини світу носія інформації (мови). 

Логіко-семантична модель подання знань з предметної галузі, які містяться в ПМТ 

фактично є технологічним ядром системи МП. Основними компонентами знань з точки зору 

їх формалізованого подання є поняття, відношення  між ними, характеристики понять і 

відношень, а також модальності цих характеристик. Отже, обробка вхідного тексту має бути 

спрямованою на виявлення (розпізнавання) в тексті основних компонент знань і 

встановлення  логіко-семантичних відношень між ними з метою формування поняттєвої  

структури (ПС) змісту вхідного тексту. До формалізованого подання знань висуваються 

наступні вимоги: по-перше, воно має бути представлено в такому вигляді, який забезпечить 

можливість коректної логіко-семантичної обробки знань; по-друге, воно має містити всю 

необхідну інформацію для вирішення певної задачі з обробки ПМТ, тобто максимально 

повно на змістовому рівні зберігати текстове представлення елементів знань.  

Особливістю ПС є її гібридне подання, яке поєднує в собі властивості семантичних 

мереж і предикатних моделей (в якості вершин мережі виступають елементарні предикатні 

формули). З метою уніфікації структурного подання відношень, які в тексті можуть мати 

різну кількість аргументів, в ПС використовуються тільки одно- та двохмісцеві предикати, 

для чого розроблено метод декомпозиції n-місцевих предикатів і предикатів вищих порядків 

на двохмісцеві предикати першого порядку. Для відображення рольових відношень введено 

поняття неявного предикату. Під неявним предикатом в даному разі розуміється відношення, 

яке не має відповідного лексичного еквіваленту в тексті. Наприклад, у словосполученні 

фірма “Лінгвістика-93” відношення “мати назву” між аргументами “фірма” та “Лінгвістика-

93” відображається в тексті пробілом. З метою зберігання виразових засобів природно-

мовного текстового представлення введені спеціальні засоби - префікси і постфікси 

предикатів і понять. Елементарна предикатна формула може містити також квантори єдності 

( ) та існування ( ). 

Елементарна предикатна формула має вигляд: N P
q
k ( LX i

t , MY j
g ); 

де N, L, M – відповідно префікси предиката та аргументів, які визначають тип 

семантичного класу;  P –  назва семантичного класу відношення; X, Y – назви семантичних 

класів понять. Аргументи мають фіксоване положення. Формула інтерпретується в термінах 

класичного числення предикатів: ”поняття X знаходиться у відношенні P до поняття Y”.  В 

якості постфіксів виступають верхні та нижні індекси предикату і аргументів. Верхній індекс 

предикату q (qQ) визначає лексико-граматичний спосіб мовного сполучення відношення і 

понять в тексті. Множина Q являє собою  перелік як мовних одиниць (наприклад, 

прийменники, частки тощо), так і граматичних ознак (наприклад, відмінок управління між 

дієсловом і відповідним іменником), які відбивають правила сполучення відношень і понять 

в тексті. Нижній індекс предикату k визначає конкретний лексичний представник для 

відповідного семантичного класу N. Верхні індекси аргументів i та  j (i,jA) визначають 

граматичні характеристики понять (наприклад, число, істота, неістота тощо).  Множина A є 

список граматичних характеристик понять, які виступають в якості аргументів предикатної 

формули. Нижні індекси аргументів t  і g (tL, gM) визначають конкретний лексичний 

представник відповідних семантичних класів. В процесі формально-логічного виведення 

постфікси ігноруються. Вони є вирішальними на етапі синтезу опису фрагментів ПС 

природно-мовними засобами. В окремий лексико-семантичний клас відношень виділені 

лексичні одиниці, які мають значення модальності (хотіти, вміти, треба, необхідно тощо).   

Уніфікація лексичних представників понять і відношень в рамках певного 

семантичного класу здійснюється за відношенням “рід-вид”. Структура семантичного класу 

являє собою  ієрархічну структуру, на верхньому рівні якої знаходяться найбільш загальні 

поняття (відношення), кожний нижчий рівень представляється поняттями (відношеннями), 

які конкретизують відповідні поняття (відношення) вище-лежачого рівня. Вибір родо-

видового відношення для уніфікації понять і відношень з предметної галузі має принципове 

значення. Як доведено в [95],  заміна видових понять (відношень) на родові у вільних 
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словосполученнях не веде до порушення семантичного значення вислову (чого не можна 

сказати про інші ієрархічні відношення).   

Для кожної елементарної предикатної формули будується матриця істинності ijCC   

розміру nm , яка відбиває можливі значення аргументів для певного предикату. За своєю 

суттю ця матриця є фрагментом знань про відношення між поняттями в предметній області. 

Стовпці матриці відбивають допустимі значення аргументу X, а рядки – аргументу Y. 

Елементи матриці ijC  приймають значення: “1” (предикат має значення “істина”, тобто 

відповідні аргументи X і Y є допустимими для предикату), “0” (предикат має значення 

“хиба”, тобто відповідні аргументи X і Y є недопустимими для предикату) і “?” предикат має 

значення “умовна істина”, тобто допустимість відповідних аргументів X і Y має бути 

довизначеною, виходячи з аксіоматичної моделі та мовного контексту. Слід зазначити, що 

матриця істинності визначає лише семантичну коректність певної елементарної предикатної 

формули.  Прагматична оцінка здійснюється на основі знань (як декларативних, так і 

процедурних) про певну прикладну задачу.   

Довічною проблемою розпізнавання є розв‘язання полісемії та нових для системи слів. 

Пропоноване подання ПС дозволяє як розпізнавати “нові” слова, так і здійснювати вибір на 

множині можливих значень слів. Обробка нових (незнайомих системі) слів: якщо слово 

(лексичний представник поняття або відношення) відсутнє, то на основі матриці істинності  

можна вибрати з відповідного лексико-семантичного класу представника з більш загальним 

значенням.  Так, наприклад, якщо для англійського словосполучення go by bicycle  у 

перекладному словнику відсутня словникова стаття: bicycle – велосипед, то за допомогою 

аксіоматичної моделі, програма інтерпретує  переклад як їхати транспортним засобом. 

Якщо програма не розпізнала лексичного представника відношення, то в тексті вибираються 

всі контекстні зв‘язки (тобто способи його вживання з іншими поняттями) і підбирає 

найбільш вірогідну (адекватну) аксіоматичну модель, потім присвоює ім‘я відношення з 

найбільш загальним значенням. Звичайно, щоб знайти відповідний еквівалент для 

відношення (поняття), треба мати для нового слова контекст, який визначається двома або 

більшою кількістю елементарних предикатних формул. Вже при визначених трьох 

елементарних предикатних формулах алгоритм працює з достовірністю >70%.  Отже, при 

аналізі нових слів програма  може порушувати стилістичну цілісність тексту, але зберігає 

його семантичну цілісність, що є вкрай важливим і задовольняє вимогам аналізу науково-

технічних текстів.  

В цілому розробка системи та реалізація у вигляді кінцевого програмного забезпечення 

на основі запропонованої логіко-семантичної моделі спрямована на автоматизацію широкого 

кола задач інформаційно-аналітичної діяльності (ІАД) фахівців з аналізу різномовних 

текстових джерел на єдиних математичних та інструментальних засадах. 

Метою розробки автоматизованих систем машинного перекладу (АСМП) на базі 

знання-орієнтовного підходу є не тільки створення системи для адекватного перекладу 

текстів, а й задоволення сучасних потреб користувачів під час роботи з програмним 

забезпеченням, а також автоматизація інформаційно-аналітичної діяльності адміністраторів 

системи, а також фахівців з предметних галузей (лінгвістів), що є необхідним для реалізації 

знання-орієнтовного підходу під час розробки системи. 

Програмне забезпечення (ПЗ) АСМП має підтримувати багатомовний інтерфейс, 

насамперед, такі мови: українська, російська, англійська. Вхідні ПМТ мають задовольняти 

вимогам орфографічної, синтаксичної та стилістичної коректності перед передачею їх до 

обробки системою. Тому необхідно створити інструментарій для автоматичної перевірки 

вхідних текстів та оптимізації і виявленню можливих помилок вхідних даних.  Електронний 

перекладний словник має бути відкритим щодо його поповнення користувачем. При цьому 

від користувача не повинно вимагатись спеціальних знань з лінгвістики. Крім того, має бути 

реалізована можливість швидкого поновлення словників користувачами, а також передача 
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словників користувачів на сервер для перевірки лінгвістами на коректність. У 

функціональному плані програмне забезпечення  має задовольняти такі вимоги: 

 можливiсть обробки єдиними інструментальними засобами різномовної текстової 

iнформацiї; 

 можливiсть автоматизованої iнтеграцiї та накопичення знань у певній предметній 

галузі; 

 можливість виявлення суперечностей в поточної інформації зі знаннями з предметної 

області; 

 можливість узагальнення знань з певної предметної області; 

 можливість автоматизованого підключення розширених модулів з необхідною 

інформацією під час обробки вхідних текстів, перекладу.;  

 зручність у користуванні (інтуїтивний інтерфейс);  

 можливість нарощування нових задач, які виникають у процесі функцiонування 

систем. 

У технологічному плані програмне забезпечення має задовольняти такі вимоги: 

 невимогливе до ресурсів робочої станції користувача; 

 вимагати якомога меншого встановлення додаткових модулів підтримки, окрім власне 

самої системи; 

 простий механізм інсталяції системи; 

 модульна система розробки (декілька програмістів одночасно можуть розробляти 

різні модулі, але системою передбачається  їх об’єднання; можливість розширення новими 

модулями без переробки системи); 

 зручний механізм збереження та доступу до даних  (оскільки передбачається робота з 

великим масивом інформації); 

 програмне забезпечення має задовольняти вимогам надійності (тобто, повинне мати 

засоби захисту від неправильних дій користувача, мати засоби відновлення свого 

функціонування під час збоїв) та ергономічності; 

 ПЗ має працювати під операційною системою MS Windows, як найбільш 

розповсюджену серед користувачів. 

Задоволення сформульованих вимог можливе також при виконанні таких двох 

принципів: 

 відокремлення подання знань про мову від алгоритмів лінгвістичної обробки 

природно-мовних текстів;  

 одночасне виконання етапів лінгвістичних досліджень і розробки програмних 

компонент лінгвістичного аналізу.  

Зазначимо, що модульна реалізація системи звужує  використання об’єктно-

орієнтовних технологій та середовищ програмування. 

Виходячи зі змісту вимог до ПЗ і спираючись на наведені принципи, пропонуються 

наступні  середовища реалізації системи. 

Вказаним вимогам відповідають сучасні середовища розробки Delphi, MS VisualStudio, 

C++Builder. З наведених середовищ для реалізації було обрано MS VisualStudio. Основними 

чинниками, якими ми керувались при цьому стали: 

 підтримка технології розробниками операційної системи Windows, що надає 

можливість використовувати та інтегрувати останні бібліотеки та підвищувати 

працездатність та стабільність програми; 

 зручне середовище та організація роботи для одночасної роботи декількох 

програмістів; 

 можливість швидкого та зручного доступу та обміну інформацією з Базами Даних; 

 можливість створення багатомовного інтерфейсу (зручне введення інформації для 

різних мов та коректне відображення символів); 

 наявність ефективних засобів тестування та перехоплення помилок. 
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Крім того, важливим фактором є те, що отримана можливість не тільки поєднати 

роботи програмістів в межах одного проекту, а й створювати паралельно два різні програмні 

продукти, при чому, деякі елементи кожного можливо швидко та зручно залучати у інший. 

Такий підхід надає можливість створювати паралельно системи навчання, тестування, 

обробки різномовних джерел даних та інші. 

Також керуючись вимогами працездатності системи як під існуючі операційні системи, 

так і під тими, що будуть розповсюджені у майбутньому, дане ПЗ не використовує Windows 

API, а використовує бібліотеки .NetFramework [6]. Такий підхід обумовлює те, що система 

буде працювати не лише під існуючими системами Windows XP та Windows Vista, а й під 

новою системою Windows 7, що ми не можемо сказати про ті системи, які побудовані із 

використанням технологій Windows API.  

Технологічна схема розробки і функціонування АСМП на базі знання-орієнтовного 

підходу представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурна схема АСМП на базі знання-орієнтовного підходу 

 



 62 

Представлена структурна схема реалізації АСМП   має наступні особливості: 

 спрямованість технології на автоматизацію вилучення знань про предметну область 

з ПМТ шляхом формування в процесі лінгвістичного аналізу поняттєвої структури тексту; 

 комбіноване використання заздалегідь розроблених універсальних компонентів 

лінгвістичного забезпечення та інструментально-технологічних засобів розробки 

компонентів ПЗ, частина з яких може бути використаною в якості безпосереднього 

компонента лінгвістичного забезпечення; 

 поєднання на єдиній інструментальній основі етапів лінгвістичних досліджень, 

відпрацювання  правил лінгвістичного аналізу і безпосередньої розробки компонентів ПЗ; 

 виключення програмістів із технологічного циклу створення ПЗ інформаційних 

систем; 

 функціональне розмежування універсальних програмних засобів і відповідних 

інформаційних компонентів, які забезпечують настройку підсистем лінгвістичного аналізу на 

предметну область і вхідну мову; 

 орієнтація на спрощення роботи фахівців з предметної області при створенні і 

адаптації таких інформаційних компонентів, як словники скорочень, імен, географічних назв, 

словоформ тощо; 

 забезпечення можливості незалежної паралельної (в тому числі, відносно розробки 

програмних компонентів) розробки і відпрацювання всіх інформаційних компонентів. 

Використання запропонованої структурної схеми при розробці лінгвістичного 

забезпечення дозволяє суттєво скоротити час розробки за рахунок використання 

універсальних програмних компонентів і відокремлювання роботи по створенню 

інформаційних компонентів, а також підвищити якість створюваного продукту за рахунок 

можливості використання інструментально-технологічних засобів розробки і тестування 

розроблюваних компонентів. 

З рис.1 наочно видно, що ПЗ складаються з наступних компонентів: 

 система ведення словників; 

 система ведення морфологічних структур та побудови квазізакінчень; 

 система аналізу та перекладу документів MS Word; 

 Система оновлення користувацьких словників через мережу Інтернет; 

Модуль ведення морфологічних структур, модуль створення словників квазізакінчень, 

модуль графемного та лексемного рівнів обробки текстів формують АРМ лінгвіста-

розробника призначений для підтримки наступних функцій: 

 формування правил лінгвістичного аналізу і синтезу ПМТ (лінгвістичної БЗ); 

 дослідження правил лінгвістичного аналізу і синтезу ПМТ на повноту і 

суперечливість; 

 синтез програмних компонентів лінгвістичного аналізу і синтезу ПМТ; 

 формування і ведення словників квазізакінчень; 

 формування і ведення лінгвістичної бази даних. 

Модуль опису спеціальних словників, Модуль роботи з мережею Інтернет призначені 

для автоматизації наступних функцій: 

 формування і ведення перекладних словників; 

 формування і ведення бази знань з предметної галузі за ПМТ та в експертному 

режимі; 

 дослідження бази знань з предметної області на повноту і суперечливість. 

Модуль для редагування та оновлення користувацьких словниківчерезмережуІнтернет 

Слугує для поповнення бази перекладних словників користувачами. Реалізація даного 

компонента у обраному середовищі (MS VisualStudio) надає такі переваги: 

 - швидкість обміну інформації то отримання оновлень; 

 - універслаьність щодо типу серверу, який слугує для обміну інформації з 

користувачем (незалежно UNIX Server або Windows Server чи інші); 

 - багаторівневий доступ до системи редагування (адміністратор, користувач);  



 63 

Наслідком залучення такого механізму роботи є те, що власне дійсні користувачі 

вносять корективи до перекладного словника, а ці корективи одразу можливо внести до 

системи, що в свою чергу призводить до покращення перекладу. 

Модуль графемного аналізу тексту  

Використовується для попереднього аналізу ПМТ, виявлення можливих помилок в 

тексті, форматування тексту згідно встановлених фахівцями-лінгвістами правил, а також для 

подальшої передачі на лексемний та семантичний рівні обробки. 

Модуль ведення морфологічних структур, модуль створення словників квазізакінчень 

Використовуються для створення бази знань про мову. Власне з цими компонентами 

працює фахівець-лінгвіст. Що головне –  розроблено алгоритм цифрового представлення 

морфологічних характеристики для кожного слова, що надає можливість надалі обробляти 

зручно такі дані на ЕОМ. 

Модуль лексемного аналізу тексту 

Використовується для розбиття поданого ПМТ на структури, які переважно є 

універсальними для кожної мови, що обумовлює більшу універсальність алгоритму. 

Також між деякими структурами встановлюються зв’язки, які визначають певні 

параметри для структури (слів), та формують основи для подальшої обробки та перекладу. 

На цьому етапі можуть залучатись спеціальні словники (скорочень, географічних назв, інші) 

Модуль семантичного аналізу 

Призначено для кінцевого формування фраз із визначенням їх смислового значення,  

Можливе залучення спеціальних словників (словник ідіом, інші).  

Модуль синтезу перекладу текстів  

Власне призначено для отримання перекладу шляхом отримання відповідних значень 

з перекладного словника згідно інформації, яку було передано даному модулю в результаті 

роботи Системи аналізу та перекладів документів MS Word. 

Крім того, в нижній частині рис. 1 вказано допоміжні універсальні модулі, які 

використовує система.  

Розроблена структурна схема дозволяє реалізувати знання-орієнтовний підхід у 

АСМП, а також задовольнити усім вказаним вище вимогам та є масштабованою щодо 

кількості даних, користувачів, і, що головне , – до навантаження на окремі модулі та 

додавання нових структур. Крім того, обрана мова програмування C# дозволяє перейти в 

майбутньому  на принципово нові технології, які зараз лише розвиваються, (наприклад WPF) 

щодо роботи з інтерфейсом, локалізацією та програмну  реалізацію системи таким чином, що 

буде отримати можливість роботи за допомогою веб-інтерфейсу. При цьому ядро системи не 

буде змінено. Таким чином, запропонована модель на декілька років буде відповідати всім 

сучасним стандартам та вимогам користувачів як до якості та надійності, працездатності, так 

і до зручності користування. 

Використання пропонованої технологічної схеми при розробці лінгвістичного 

забезпечення дозволить суттєво скоротити час розробки за рахунок використання 

універсальних програмних компонентів і розпаралелювання роботи по створенню 

інформаційних компонентів, а також підвищити якість створюваного продукту за рахунок 

можливості використання інструментально-технологічних засобів розробки і тестування 

розроблюваних компонентів. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Искусственный интеллект. Системы общения и экспертные системы. — Справочник. Кн. 1. 

/Под ред. Э.В. Попова. – М., 1990. 315с. 

2. Мельчук И.А. Опыт теории лингвистических моделей "Смысл-Текст". — М., 1974, 314 с. 

3. Дерецкий В.А. Об одном подходе к обработке естественно-языковых данных на основе 

анализа семантических сетей // Праці Першої міжнародної конференції з програмування 

УкрПРОГ‘98. – К.: Кібцентр НАНУ, 2-4 вересня 1998. – С. 405-411. 

4. Апресян Ю.Д., Богуславский И.М. и др. Лингвистическое обеспечение в системе 

автоматического перевода третьего поколения. – М., 1978, 74 с. 



 64 

5. Замаруєва І.В. Комп’ютерна модель розуміння природно-мовної текстової інформації // 

Проблемы программирования. –1999. -№2. С.96-102. 

6. Кристиан Нейгел, Билл Ивьен, Джей Глинн, Карли Уотсон, Морган Скиннер C# 2008 и 

платформа .NET 3.5 для профессионалов. Язык программирования C# 3.0 для .NET 3.5 Framework –

М.-СПб.-Киев, «Диалектика», 2007, 1392 с. 

 

Рецензент: д.пед.н. проф. Маслов В.С. 



 65 

УДК 37                                                         д.ф.-м. н., проф. Безносюк С.А. (АлтГУ, Россия) 

к.х.н., доц. Жуковский М.С. (АлтГТУ, Россия) 

 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"НАНОИНЖИНИРИНГ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ" В СИСТЕМЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 
 

У статті автори систематизують результати першого досвіду проведення на основі  

інноваційного і компетентнісного підходів процесу підвищення кваліфікації ППС вищих учбових 

закладів Росії за освітньою програмою  «Наноінжиніринг і комп'ютерні нанотехнології». Даний 

детальний аналіз всіх аспектів конкретної реалізації процесу вчення, вимог до сучасної 

професійної компетенції педагогів в системі підготовки кадрів вищої кваліфікації для проривних 

наноіндустріальних напрямів науки і виробництва. Сформульовані необхідні показники 

досягнення практико-орієнтованого характеру інноваційного освітнього учбового процесу у сфері 

наноінжинірингової перепідготовки професорсько-викладацького складу природних факультетів 

університетів. 

Ключові слова: інноваційна освіта, компетентність, підвищення кваліфікації, 

наноінжиніринг, комп'ютерні нанотехнології. 

 

В статье авторы систематизируют результаты первого опыта проведения на основе  

инновационного и компетентностного подходов процесса повышения квалификации ППС 

высших учебных заведений России по образовательной программе  «Наноинжиниринг и 

компьютерные нанотехнологии». Дан подробный анализ всех аспектов конкретной реализации 

процесса обучения, требований к современной профессиональной компетенции педагогов в 

системе подготовки кадров высшей квалификации для прорывных наноиндустриальных 

направлений науки и производства. Cформулированы необходимые показатели достижения 

практико-ориентированного характера инновационного образовательного учебного процесса в 

сфере наноинжиниринговой переподготовки профессорско-преподавательского состава 

естественных факультетов университетов.  

Ключевые слова: Инновацонное образование, компетентность, повышение квалификации, 

наноинжиниринг, компьютерные нанотехнологии. 

 

In article authors systematize results of the first experience of carrying out on the basis of 

innovative and competence approaches a process of raising the level of lecturer's skill in higher 

educational institutions of Russia on educational program “Nanoengineering and computerl 

nanotechnology”. The detailed analysis of all aspects of concrete realization of the process of training, 

requirements to the modern professional competence of teachers of system of a professional training of 

the top skills for breaking through nanoindustrial science and manufacture directions is given. Necessary 

indicators of achievement of the practical-focused character of innovative educational process in sphere 

nanoengineering retrainings on the faculty of natural faculties of universities are formulated  

Keywords: innovative education, competence, raising the level of lecturer's skill, nanoengineering, 

computer nanotechnology. 

 

Введение. В соответствии с Приказом российского Федерального агентства по 

образованию «О повышении квалификации в 2009 году научно-педагогических работников 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, находящихся в ведении Федерального агентства по образованию» Центр 

переподготовки и повышения квалификации Алтайского государственного университета 

провёл в октябре 2009 г. двухнедельное обучение профессорско-преподавательского состава 

ряда вузов европейского и сибирского регионов России по программе № 37 

«Наноинжиниринг и компьютерные нанотехнологии». В 2009 году при федеральной 

финансовой поддержке эту программу успешно освоили 16 профессоров и доцентов 

преподавательского состава вузов из десяти городов России: Москвы, Ярославля, Перми, 

Казани, Костромы, Уфы, Томска, Кемерово, Ханты-Мансийска, Барнаула. Успешное 
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завершение повышения квалификации (в объёме 72 часов) подтверждено удостоверением 

федерального образца. В 2010 году эта образовательная программа переподготовки кадров 

высшей квалификации вновь получило федеральную финансовую поддержку. В связи с 

накоплением определённого опыта реализации этой инновационной образовательной 

программы представляет интерес анализ её проблем и перспектив в контексте общего 

направления развития инноваций в высшем образовании. 

Данная инновационная образовательная программа представляет направление 

подготовки кадров по приоритетным направлениям науки, техники и критическим 

технологиям Российской Федерации по разделам: «Индустрия наносистем и материалов», и 

«Нанотехнологии и наноматериалы», утверждённые приказом Президента Российской 

Федерации в 2006 г. Залогом успешного инновационного развития наноиндустрии является 

расширение и углубление корпоративного характера научно-исследовательских, проектно-

внедренческих работ различных подразделений химического, биологического, физико-

технического и математического профилей в высших учебных заведениях. У каждого из них 

имеются свои подходы к явлениям и объектам наномира. Это и не удивительно, так как 

нанонауки являются по сути междисциплинарными, лежащими на стыке естественных наук. 

Различие в подходах физиков, химиков, биологов и математиков к проблемам развития 

нанонаук требует при повышении их научно-педагогической квалификации использования 

универсальных когнитивных методик. С одной стороны, они интегрируют горизонты 

научного видения у специалистов, имеющих различную базовую подготовку, а, с другой 

стороны, позволяют им акцентировать внимание на достоинствах и недостатках своих 

частных дисциплинарных подходов. Наиболее универсальным в этой связи является подход, 

базирующийся на использовании креативных сред обучения. В нём среда коммуникаций 

формируется на основе использования компьютерных мультимедийных программно-

обучающих комплексов [1-3]. Этот важный аспект учтен при создании программы 

повышения квалификации «Наноинжиниринг и компьютерные нанотехнологии». Программа 

реализуется на основе опыта разработок научно-методического Института дистанционного и 

открытого образования при Алтайском госуниверситете, активно действовавшего на рубеже 

девяностых и «нулевых» годов. Учебно-методическую основу программы образуют 

оригинальное учебное пособие [4, 5] и мультимедийный комплекс «Компьютерная 

нанотехнология»[6].  

Цели и задачи программы. Эта инновационная образовательная программа вобрала в 

себя опыт многолетней практики подготовки химиков, физиков, материаловедов в области 

междисциплинарного направления нанонаук её разработчиков: профессоров  Безносюка 

С.А., Плотникова В.А., Старостенкова М.Д., доцента Жуковского М.С. Поэтому она 

адресована преподавателям высших учебных заведений, ведущих подготовку бакалавров, 

магистров, аспирантов, докторантов химиков, физиков, материаловедов занимающимся 

научной работой в сфере нанонаук, нанотехнологий и наноиндустрии.  

Изучение курса опирается на имеющиеся у слушателей знания теории и практики в 

области таких современных междисциплинарных направлений, как биомиметика, 

наноэлектроника, наноматериалы, компьютерное моделирование. Востребованы знания по 

математическому анализу; линейной алгебре; интегральному и дифференциальному 

исчислению; теории дифференциальных уравнений; информатике и программированию; 

физике; квантовой механике и квантовой химии; строению вещества; физико-химическим 

методам исследования; физической химии; математической химии. 

Цель программы – расширение и углубление фундаментальной и практической 

подготовки слушателей в области новых фундаментальных подходов к описанию процессов 

в открытых неравновесных наноструктурах вещества, связанных с разработкой 

принципиально новых нанотехнологий, базирующихся на эксплуатации свойств особых 

запутанных состояний квантовых объектов наноуровня.  

Задачи программы: 
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– овладение знаниями основ физики и химии наноструктурных веществ, квантово-

статистических методов исследования наносистем, физических и математических методов 

компьютерного моделирования фемтосекундных нанопроцессов, об основных принципах 

экспериментальных и теоретических методов исследования, проектирования, производства и 

использования наноструктурных материалов; 

– создание условий для освоения современной концепции многоуровнего строения 

вещества и вычислительного комплекса «Компьютерные нанотехнологии», позволяющего 

проводить дизайн наносистем материалов произвольной фрактальной размерности и формы 

на основе компьютерной имитации процессов контролируемой самосборки агрегатов 

квантово-размерных мультиструктурных наночастиц; 

– формирование у слушателей умений, связанных с применением комплекса 

«Компьютерная нанотехнология» для дизайна и имитации управления процессами 

самоорганизации адаптивных объёмных наноматериалов и наноструктурированных 

покрытий на основе графена, нанотубулярного углерода, фрактальных кластеров переходных 

металлов, водорода; 

– формирование умений применять комплекс «Компьютерные нанотехнологии» для 

дизайна и имитации управления процессами самоорганизации нанослоевых гетероструктур 

выпрямляющих контактов на основе интерфейса между переходными металлами и 

полупроводниками типа AIII-BV, AIII-BVI и тп.; 

– формирование умений применять комплекс «Компьютерные нанотехнологии» для 

дизайна и имитации управления процессами полиморфных и полиаморфных фазовых 

переходов в наноструктурированных системах типа аморфного и клатратного льда, оксида 

кремния, углерода; 

– овладение участниками программы классификацией проблем современной физики и 

химии наносистем, выявление возможных путей их решения; 

– совершенствование навыков решения поставленных задач посредством 

математического аппарата и компьютерного моделирования; 

– определение перспективных направлений ускоренного развития физики и химии 

наносистем. 

Содержание учебного процесса. Образовательную программу предваряет 

инвариантный блок, раскрывающий процессы модернизации в высшем профессиональном 

образовании современной России и призванный сформировать у слушателей представление 

о ведущих тенденциях развития отечественного профессионального образования на основе 

компетенционного подхода, обеспечить понимание новых приоритетов государственной 

политики в этой области, знание нормативно-правовой базы современной профессиональной 

школы. Целевые ориентиры данного блока заключаются также в том, чтобы рассмотреть 

психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности вузовского педагога в 

контексте происходящих в обществе и системе высшего образования перемен, дать мощный 

импульс профессионально-личностному развитию преподавателей, обновлению их 

профессионального мировоззрения, перестройке мотивационной, ценностно-смысловой, 

когнитивной, операциональной и других сфер личности, инициировать внутренние 

механизмы саморазвития в условиях модернизации высшей школы. 

В программе на основе мультимедийных средств и интернет-ресурсов в режиме 

креативного обучения проводятся  интерактивное групповое и индивидуальное исследование 

свойств наносистем, определяющих их необычные свойства, в частности, их адаптационное 

«поведение». Освоение программы даёт неограниченный ресурс для ее участников при 

создании на наноуровне устройств, выполняющих в фемтосекундном режиме измерение, 

контроль и управление наносистемами вещества. В процессе обучения решаются основные 

задачи инжиниринга, включающие в себя разработку методов моделирования, расчёта и 

конструирования наносистем, а также проведения компьютерных экспериментов по 

исследованию фемтосекундных мульти-кинетических процессов для перспективных при 

создании наноустройств нового поколения на основе магнитных кластеров железа, кобальта 
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и никеля, поликонденсатов водорода с нанотубулярным углеродом и его изоэлектронными 

аналогами, графена, материалов спинтроники и тп..  

Основными приоритетами программы повышения квалификации являются вопросы: 

современной концепции, основ математического аппарата и методов описания 

фемтосекундной мульти-кинетики наносистем; освоения методов расчёта дискретно-

алгоритмической кинетики наносистем с использованием методов квантово-полевой химии и 

термо-полевой динамики конденсированных состояний; освоения программного 

обеспечения для выполнения прогностических компьютерных экспериментов по 

инжинирингу квантово-полевых наносистем; основных подходов к разработке механизмов 

функционирования нового поколения наноустройств, предназначенных для практической 

реализации нанотехнологий фемтосекундных измерений, контроля и управления 

наносистемными процессами.  

Программа носила практико-ориентированный характер: около половины учебного 

времени отводится на практические занятия, которые организуются в форме обмена опытом 

слушателей по той или иной обсуждаемой проблеме, научных дискуссий, мастер-классов, 

проблемных семинаров, круглых столов и др.  

Обучение слушателей по программе повышения квалификации обеспечило: 

 ориентацию в приоритетных направлениях современной нанотехнологии; 

 осознание важности нанотехнологического обеспечения профессиональных сфер 

естественно-научных направлений; 

 переоценку роли методов нанотехнологии в развитии современной науки. 

Итогом участия слушателей в программе являлась защита аттестационных работ. Их 

тематика отличалась практикоориентированной направленностью, связана с реалиями 

вузовской образовательной практики. Темы работ сформулированы таким образом, чтобы 

участники программы смогли осуществить рефлексивную реконструкцию имеющегося 

профессионального опыта в контексте новых научных и образовательных проблем, которые 

стали предметом обсуждения в системе повышения квалификации. Не менее значимым для 

нее в данном случае является и другой подход, представляющий своеобразную инверсию, 

когда слушатели на основе творческого подхода к использованию нового опыта 

проектируют различные фрагменты образовательного процесса на материале преподаваемой 

учебной дисциплины. 

Проблемы и перспективы совершенствования программы. В ходе реализации 

программы слушателям были представлены достижения ученых и преподавателей 

Алтайского края в научной и образовательной сферах в контексте заявленной проблематики. 

Они стали предметом их творческого анализа, осмысления и обсуждения. 

На завершающем этапе работы слушатели принимали активное участие в заседании 

«круглого стола», где были обсуждены содержательные, методические, организационные и 

другие аспекты реализации программы. Слушателями были внесены предложения по 

дальнейшему совершенствованию инновационной образовательной программы 

«Наноинжиниринг и компьютерные нанотехнологии», а её авторами были обозначены 

перспективы её дальнейшего развития. Эти аспекты мы кратко сформулируем в 

заключительной части статьи. 

Итак, в основном предложения свелись к тому, что программа должна носит ещё более 

практико-ориентированный характер. Для этого необходимо достигнуть следующих 

показателей инновационного образовательного учебного процесса.  

1. Две трети учебного времени должно отводиться на практические компьютерные и 

натурные эксперименты и семинарские занятия. Последние должны, по-возможности, 

проводятся в форме обмена опытом слушателей по той или иной обсуждаемой проблеме, 

научных дискуссий, мастер-классов, круглых столов и др.  

2. Все задания должны носить творческий характер, предполагая сравнение 

имеющихся в науке позиций и точек зрения, анализ собственного профессионального опыта 
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в контексте заявленной проблемы, аргументацию тех или иных положений, доказательство 

какого-либо утверждения и т.п. 

3. Практические и семинарские занятия должны способствовать выработке навыков 

целенаправленного проведения анализа поставленной задачи, математического 

формулирования её решения и обсуждения полученных результатов. 

4. Практические компьютерные и натурные эксперименты должны проводятся с 

использованием только инновационных образовательных технологий: предполагается 

овладение навыками компьютерного моделирования и постановки компьютерного 

эксперимента с использованием мультимедийного комплекса «Компьютерные 

нанотехнологии», использование методик «мозгового штурма», смыслового и 

интерпретационного анализа и др. 
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УДК 681.3                                                                        к.т.н., доц. Головань С.М. (ДУІКТ) 

 

ПІДГОТОВКА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 
 

У статті наведені методи дії злочинців для несанкціонованого отримання інформації, що 

дозволяє виявити потенційні типові загрози для протидії яким не існує правових заходів, а 

також поетапний аналіз способів визначення сукупності основних загроз для інформаційних 

ресурсів інформаційної системи, способів їх здійснення для системи технічного захисту 

інформації з обмеженим доступом. 

Ключові слова: захист інформації, несанкціонований доступ, імовірні загрози. 

 
В статье приведены методы действия преступников для несанкционированного получения 

информации, что позволяет обнаружить потенциальные типичные угрозы для 

противодействия которым не существует правовых мероприятий, а также поэтапный анализ 

способов определения совокупности основных угроз для информационных ресурсов 

информационной системы, способов их осуществления для системы технической защиты 

информации с ограниченным доступом. 

Ключевые слова: защита информации, несанкционированный доступ, вероятные угрозы. 

 
In article methods of action of criminals for unauthorized intrusion of the information that allows 

to find out projected threats for counteraction which are resulted there are no legal actions, and also the 

stage-by-stage analysis of ways of definition of set of the basic threats for information resources of 

information system, ways of their realisation for system of technical protection of the information with the 

limited access. 

Keywords: information protection, unauthorized intrusion. projected threat 

 

Вступ. Однією із проблем забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом є 

визначення, аналіз і класифікація найбільш імовірних загроз, діючих у реальних або 

передбачуваних умовах використання інформаційних систем. Перелік загроз, оцінка 

імовірності їхньої реалізації, а також модель порушника здатного такі загрози реалізувати є 

основою для проведення аналізу і формування вимог до захисту інформаційної системи від 

несанкціонованого доступу. Лише певні організації можуть дозволити собі повний захист 

систем при обробці інформації з обмеженим доступом від усіх загроз (якщо такий захист 

практично можливий). Тому необхідно вибирати між вартістю різних типів захисту і 

ризиком, який виникає в разі його відсутності. 

Метою статті є опис поетапного аналізу способів визначення сукупності основних 

загроз для інформаційних ресурсів інформаційної системи, способів їх здійснення для 

системи технічного захисту інформації з обмеженим доступом. 

Отримання інформації 

Розглянемо засоби, котрими користуються злочинці для отримання інформації:  

– спостереження за обладнанням і подіями; 

– використання відкритої інформації; 

– дослідження контейнерів для сміття; 

– порушення захисту інформаційної системи; 

– компрометація людей. 

Злочинці ходять по службовому приміщенню та шукають приклеєні до боку стола або 

шафи паролі, включені і залишені без нагляду монітори, а також використовується 

можливість для отримання доступу до різних програм, процедур і протоколів. Іноді злочинці 

видають себе за ремонтників або обслуговуючий персонал чи за особу, що доставила пакет 

(конверт). 

Протистояти такому засобу можливо двома способами. По-перше, перевіряйте, що 

може побачити злочинець, а потім намагайтеся як найкраще захистити інформацію і 

обладнання. Переконайтесь, що користувачі інформаційної системи не залишають паролі, 



 71 

номери телефонів та іншу інформацію в місцях, де її легко отримати. По-друге, залучайте 

ваших співробітників до програми забезпечення безпеки. 

Відомо, що зловмисники діляться один з одним інформацією і технічними прийомами. 

Ці публікації доступні усім, їх читають працівники, що займаються інформаційною безпекою 

і представники правоохоронних органів. Хоча в цих публікаціях можливо знайти цінну 

інформацію, часто вона не вірна і вводить в оману, іноді навмисно. Необхідно бути 

обережним під час використання таких повідомлень в якості джерела. 

У суспільстві важко зберігати таємниці і поки найбільш ефективним засобом протидії 

загрозі полягає в тому, щоб знизити до мінімуму кількість важливої інформації, що 

публікується у відкритій пресі. 

Дослідження вмісту контейнерів для сміття або збір відходів – це дуже простий напад. 

Відомо, що як тільки сміття винесли на вулицю, людина втрачає право на недоторканість 

приватного життя. Цей вид нападу не відноситься до злочинів. Якщо магнітний носій 

інформації або папір викинутий, він нікому не потрібен (папір подрібнюють, перетворюючи 

на м’яку безформну масу, дрібні частки повинні бути не більше за 2,5 мм 2 , що робить 

неможливим відновлення тексту). В сміттєвих ящиках можливо знайти вживані магнітні 

носії інформації, викинуті роздруківки та рукописи різних записів із яких можливо вибрати 

інформацію, необхідну для проникнення в інформаційну систему. Видалення файлу в 

дійсності означає не стирання інформації, а просто перезапис. 

В багатьох випадках в якості засобу контролю доступу використовується пароль, 

доступ до інформації отримує люба особа котра знає вірний пароль. Тому необхідно 

обмежити коло осіб які знають пароль та прийняти запобіжні міри пов’язані з паролями, 

застосувати шифрування під час передачі матеріалів по мережі інформаційних систем та 

додаткові засоби автентифікації (одноразові паролі, старт-карти тощо). 

Часто злочинцю зручніше використати компрометацію людини, щоб отримати 

інформацію у того, хто має до неї доступ – не потрібно проникати в систему (це вимагає 

чимало часу), не потрібно копатися в брудних контейнерах для сміття або збирати відходи – 

а тільки дати хабара або залякати. 

Працівникам, які працюють з інформаційними системами, що обробляють інформацію 

з обмеженим доступом необхідно бути обережними в розмовах стосовно проблем пов’язаних 

з питаннями забезпечення безпеки інформаційних систем і їх мереж, а також підозрілих 

проблем роботи інформаційної системи (система швидко або повільніше реагує на команди, 

програма працює невірно тощо). 

Усі злочини, пов’язані з несанкціонованим використанням інформації – унікальні. Для 

розслідування та притягнення до суду єдиного рецепту немає. Доцільно записувати усе, що 

наробив злочинець, а також, що зроблено у ході розслідування кожним працівником і усе що 

має віддалене відношення до цієї справи. Ця інформація необхідна для кримінального 

переслідування злочинця, оцінки, чи вірно зроблено у даному випадку, розробки дій в 

подібній ситуації.  

Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” 

[1] регулює суспільні відносини у сфері захисту інформації з обмеженим доступом в 

інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах з метою 

забезпечення дотримання прав власності фізичних і юридичних осіб на інформацію та їх 

права доступу до неї, а також права власника інформації на її захист, а частина 

неврегульованих відносин в сфері інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних систем була закрита після введення Кримінальний кодекс України [2]. 

Стаття 176 Кримінальний кодекс України “Порушення авторського права і суміжних 

прав”, дає можливості кримінального переслідування за незаконне використання 

програмного забезпечення.  

 Злочини в сфері використання інформаційних систем приведені в розділі XVI 

Кримінальний кодекс України “Злочини в сфері використання електронно-обчислювальних 

машин, комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж”, який вміщує три статті: “Незаконне 
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втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж” (ст. 361), “Викривлення, привласнення, вимагання комп’ютерної 

інформації або заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання службовим 

становищем” (ст.. 362) факт шахрайства доповнює стаття 190, а факт вимагання 

комп’ютерної інформації стаття 189 та “Порушення правил експлуатації автоматизованих 

електронно-обчислювальних систем” (ст.. 363).  

Загрози: 

Загрозою є будь-яка обставина або подія, котра потенційно може причинити шкоду 

інформаційній системі чи процесу шляхом знищення, розголошення, зміни даних або відмові 

в обслуговуванні. Згідно з нормативними документами технічного захисту інформації [3-4] 

за результатами впливу на інформацію та інформаційну систему її обробки загрози 

поділяються на чотири класи: 

– загрози порушення конфіденційності інформації (ознайомлення з інформацією 

неавторизованих користувачів або процесів); 

– загрози порушення цілісності інформації (несанкціонована законом модифікація 

інформації неавторизованим користувачем); 

– загрози порушення доступності інформаційних ресурсів (порушення доступу до 

інформаційних ресурсів для користувачів, що володіють відповідними повноваженнями); 

– загрози порушення спостережності (обмеження можливостей інформаційної системи 

контролю користувачів, процесів і пасивних об’єктів з метою забезпечення установленої 

політики безпеки). 

Загрози з’являються тому, що існують системи або процеси, а не тому, що є якісь 

конкретні їх недоліки, так загроза пожежі існує для всіх приміщень незалежно від обсягу 

проведених на них протипожарних заходів. Загрози безпеки інформаційній системі можуть 

бути пов’язані з працівником (порушником), об’єктом (несправне обладнання або програмне 

забезпечення) або подією (пожежа, землетрус, зсув тощо). 

Вразливими місцями є ті місця в інформаційній системі на котрі можливий напад. 

Працівники, які працюють і використовують інформаційну систему, будівля знаходиться в 

зоні паводків (інформаційна система розміщена на першому поверсі). 

На етапі збору і попередньої підготовки інформації в першу чергу необхідно знайти 

відповіді на: 

– хто імовірніше за все може напасти на конкретну інформаційну систему? 

– яку інформацію, скільки грошей та інших засобів можуть отримати порушники?  

Щоб відповісти на ці запитання, необхідно знати: 

– чи знаходиться в інформаційній системі та мережі інформаційних систем інформація 

з обмеженим доступом, котра має цінність для порушника? 

– чи знаходиться в системі інформація з грифом обмеження доступу? 

– чи має вона інформацію, котра може бути особливо цікавою для порушника?  

–наскільки гарно система захищена від нападів? 

– які вразливі місця в інформаційній системі? 

– які засоби захисту вже застосовувались? 

При цьому необхідно чітко знати відповіді на наступні питання: 

– яка імовірність того, що хто-небудь нападе на конкретну інформаційну систему? 

– наскільки імовірна кожна із виявлених конкретних загроза? 

Успіх першого етапу залежить від складання запитальника. Якщо запитання розкриють 

проблему в повному обсязі – добре, якщо не, то якість загроз можуть випасти із зору. 

Необхідно представити всі можливі напади, котрі можуть бути: вандали укорінять вірус, щоб 

нанести збитки, крадії можуть по замовленню вкрасти обладнання і програмне забезпечення, 

може виникнути повінь, зсув тощо. 

Також необхідно відповісти на питання: 

– хто міг напасти на інформаційну систему? 

– які засоби можуть використати нападники? 
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– які ресурси і компоненти інформаційної системи можуть бути вкрадені або порушені? 

Етап моделювання та інтерпретації інформації виявляє, які вразливі місця є в системі та 

які загрози потрібно врахувати при побудові системи протидії. Необхідно виявити 

потенційно вразливі місця. Якщо загрози очікуються мінімальними вони можуть стати 

великими, а загрози, імовірність котрих не врахована – матеріалізуватися. Що необхідно 

зробити з вразливими місцями, це – окреме питання. Метою цього етапу є: виявлення, 

перелічення та попередня оцінка загроз. 

При формуванні оцінки загроз бажано розділити їх з точки зору потреби з забезпечення 

захисту, наприклад, на три категорії: 

– перша категорія це невідкладні потреби, які необхідно вирішити прямо зараз. 

Поламаний замок, ненавчений співробітник, дірка в огорожі тощо – відносяться до цієї 

категорії; 

– друга це середньострокові потреби – це зміни, які необхідно зробити в поточному 

фінансовому році (модернізація наявного захисного обладнання); 

– третя категорія це довгострокові потреби – витрати на них необхідно включити в 

бюджет наступних років, що пов’язане з модернізацією системи в цілому і прогнозовані 

потреби в наступному. Якщо зловмисник знайшов доступ до інформаційної системи, 

необхідно швидко знайти гроші, щоб “закрити двері амбару і очистити стайню”. 

Також на цьому етапі необхідно перерахувати всі цінності, котрі необхідно захищати в 

даній інформаційній системі. Примірний перелік цінностей, які необхідно захищати для 

програмного забезпечення: операційна система, прикладні програми, стандартні прикладні 

та робочі програми, системні утиліти, комунікаційні програми; для фізичних цінностей: 

системи життєзабезпечення (енергозабезпечення, водопостачання, опалення, освітлення 

тощо); споруда; інформаційна система; витратні матеріали (папір, магнітні носії інформації); 

резервне обладнання, приміщення з встановленим обладнанням тощо. 

В процесі аналізу та корегування моделі загроз здійснюється порівняння побудованої 

моделі загроз з реально модельованою системою. Оцінюється правдоподібність отриманих 

результатів їх точність і адекватність. Даний етап необхідний для оцінки якості моделі та 

пошуку даних, які не було враховано На етапі аналізу необхідно використовуючи результати 

попереднього етапу моделювання здійснити: 

– теоретичний аналіз моделі; 

– тестування моделі. 

В процесі теоретичного аналізу необхідно перевірити несуперечність отриманих 

результатів. Зокрема, відповідність прийнятим на початковому етапі допущень методам 

моделювання, що використовувались. 

Для тестування моделі необхідно здійснити практичні або теоретичні спроби 

використання вразливості інформаційної системи та оцінити її реакцію. 

В разі неадекватності на цьому етапі модель загроз може бути виправлена та 

доповнена. 

Інформація, яку було отримано на попередніх етапах, має бути оформлена окремим 

документом у вигляді тексту та таблиць довільної форми з метою забезпечення подальшого 

аналізу поточних загроз, розвитку та модернізації системи на етапі оформлення результатів. 

Результати мають бути оформлені в вигляді документа, який має містити у собі повну назву 

об’єкту захисту та має бути затверджений керівником організації, яка розробляла модель 

загроз для інформації в інформаційній системі. 

Модель загроз має бути основою для побудови системи захисту. Тому розглянемо 

систему безпеки інформаційної системи. Вона повинна представляти собою збалансований 

набір правових (законодавчих), організаційних (адміністративних), фізичних і технічних 

(апаратних і програмних) заходів по захисту інформації з обмеженим доступом. 

Фізичний захист. Фізичний захист забезпечує фізичну безпеку інформаційної системи 

– споруди, приміщення де розташована інформаційна система (температура в приміщенні 

10…26 о С, вологість повітря 35…50%), самої інформаційної системи, допоміжного 
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обладнання (принтера, сканера тощо), носіїв інформації (роздруківок магнітних носіїв 

інформації тощо) і каналів передачі (отримання) інформації. Фізичний захист – сигнал для 

співробітників і відвідувачів наскільки важливо відносяться до питання безпеки. 

Діапазон засобів фізичного захисту, який можливо застосувати з метою попередження 

катастроф або зведення їх до мінімуму, дуже великий, починаючи від самих простих до дуже 

складних: установка системи пожежегасіння, контроль доступу в будівлю та приміщення де 

розташована інформаційна система тощо. 

Перший “рубіж оборони” обмежує доступ в будівлю або приміщення де розташована 

інформаційна система. З метою отримання доступу в будівлю і до інформаційної системи, 

що обробляє інформацію з обмеженим доступом бажано пройти перевірку на право доступу: 

–щось відомо, наприклад, пароль; 

– щось є наприклад, ключ або перепустка; 

–щось притаманне, наприклад, відбиток пальця (який співпадає з відбитком у файлі). 

Ефективність фізичного захисту вимірюється часом, який необхідний порушнику щоб 

подолати засоби фізичного захисту. Задача цього захисту – затримати порушника до того 

часу, поки спрацює автоматизована система виявлення і прибуде охорона. 

При оцінці фізичного захисту інформаційної системи бажано використовувати метод 

концентричних кіл. Починаючи з кола, найбільш віддаленого від інформаційної системи та 

поступово підходячи до неї.  

Необхідно проводити перевірку для вивчення і атестації програмних засобів фізичного 

захисту: 

– регулярно і систематично інспектувати фізичний захист; 

– вибіркові перевірки, щоб співробітники не порушували засоби фізичного захисту; 

– перевірки на проникнення в місцях підвищеного ризику. 

 

Захист від персоналу 

Найбільшу загрозу для інформаційних систем представляють люди (користувачі та 

відвідувачі). Так помилки персоналу можуть складати 55%, нечесні співробітники – 10%, 

скривджені особи – 9%, зовнішній напад – 1..3%, віруси – 4%, проблеми фізичного захисту 

(стихійні лиха, порушення електроживлення (зниження або підвищення напруги, коливання 

потужності) і опалення тощо) – 20%. Не самі інформаційні системи пишуть віруси, 

викривлюють дані, викрадають важливу інформацію, обладнання. 

Загроза, яку людина представляє для інформаційної системи, залежить від деяких 

факторів: 

– способу доступу; 

– рівня кваліфікації; 

– мотивації. 

Ступінь збитків, нанесених інформаційній системі залежить від рівня доступу, котрим 

володіє особа. Важливо обмежити коло осіб таким чином, щоб не тільки захищатись від 

осмисленого викрадення або перегляду інформації з обмеженим доступом, а також 

попередити нанесення випадкових збитків. 

Чим вище кваліфікація порушника, тим ширше спектр загроз. Розробка вірусу вимогає 

більш глибоких знань про інформаційну систему, ніж у більшості працівників, що 

займаються вводом (виводом) даних. Програміст може внести вірус або іншу 

запрограмовану загрозу, яка може в подальшому нанести значних збитків. З іншого боку, 

незнання також є джерелом великих загроз для інформаційної системи. Працівник, який по 

незнанню загружає заражений вірусом програмний продукт, що є ризиком для безпеки 

інформаційної системи. 

Висновки. У статті наведені методи дії злочинців для несанкціонованого отримання 

інформації, дозволяє виявити потенційні типові загрози для протидії яким не існує правових 

заходів, а також поетапний аналіз способів визначення сукупності основних загроз для 
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інформаційних ресурсів інформаційної системи, способів їх здійснення для системи 

технічного захисту інформації з обмеженим доступом. 
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СИСТЕМА АРМП С ЦИФРОВЫМ ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИМ КОНТУРОМ В 

АДАПТИВНОМ РАДИОКАНАЛЕ СВЯЗИ 

 
Приведено результати дослідження математичної моделі системи автоматичного 

керування потужності передавача (системи АКПП) з цифровим диференцюючим контуром  в 

адаптивному каналі радіозв’язку. 

Ключові слова: система керування, потужність передавача, канал радіозв’язку. 

 

Приведены результаты исследования математической модели системы автоматического 

регулирования мощности передатчика (системы АРМП) с цифровым дифференцирующим 

контуром в адаптивном канале радиосвязи. 

Ключевые слова: система регулирования, мощность передатчика, канал радиосвязи. 

 

Results of research of mathematical model of the automatic control system of radiated power of the 

transmitter (system ACSP) with a differentiating contour in the adaptive channel of a radio 

communication are resulted. 

Keywords: control system, power of the transmitter, channel of a radio communication. 

 

Введение. Исследованные в монографии [1] математические модели систем 

автоматического регулирования мощности передатчика (систем АРМП) с нечеткими 

регуляторами (фаззи-систем АРМП) и традиционными ПИД-регуляторами показали, что эти 

регуляторы способны обеспечивать высокое качество каналов радиосвязи. Однако при 

настройке этих регуляторов требуется использовать не менее трех параметров и в своем 

составе они должны иметь аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи, что 

усложняет конструкцию этих устройств. В данной работе исследована математическая 

модель системы АРМП с цифровым дифференцирующим контуром, который отличается 

простотой конструкции и настройки. 

Результаты исследования математической модели системы АРМП на основе 

интерактивной системы MATLAB   
Рассмотрим математическую модель системы АРМП (см. рис.1), в которой цифровой 

дифференцирующий контур (на рисунке представлен блоком fk4) включен на входе 

передатчика прямого канала радиосвязи, состоящего из генератора generator и управляемого 

аттенюатора Attenuator. Канал радиоуправления (содержащий блоки generator1, 

Attenuator1, Radiation damping1 и другие) подробно описан в работе [1]. Система 

подвержена внешним возбуждающим воздействиям (замираниям – Fadings и Fadings1), 

которые уменьшают напряжение на выходе приемника в прямом канале радиосвязи до 98% 

от нормального, принятого за единицу. 

Имитация замираний сигнала (Fadings) в среде распространения радиоволн канала 

передачи данных (радиоканала связи) осуществляется следующим образом. Допустим, что 

возникают ступенчатые периодические замирания сигнала на входе приемника канала 

радиосвязи на 98% от нормального. Эту ситуацию можно имитировать генератором 

периодических сигналов (Generator) с амплитудой импульсов -0,98. При моделировании 

период импульсов выбран 20с, а длительность импульсов 10с. Аддитивные внешние 

воздействия (замирания) в виде периодической последовательности отрицательных 

импульсов (Fadings) подаются на верхний вход сумматора Sum4. Периодические замирания 

сигнала на входе приемника канала радиосвязи можно имитировать также при помощи 

генератора синусоидальных колебаний (Sine Wave) со смещением. При моделировании 

выбраны колебания с периодом 20с, амплитудой, равной 0,49, и смещением -0,49. Задача 

системы автоматического регулирования мощности передатчика АРМП свести 
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возникающую при поступлении аддитивных внешних возмущающих воздействий 

(замираний) ошибку рассогласования (Error) к нулю. 

 
Рис.1. Математичекая модель системи АРМП с цифровым дифференцирующим 

контуром 

 

Замирания сигнала (Fadings1) в среде распространения радиоволн канала 

радиоуправления также можно имитировать, например, при помощи генератора 

синусоидальных колебаний (Sine Wave1) со смещением. При моделировании выбраны 

колебания с периодом 4с, амплитудой, равной 0,49, и смещением  -0,49. Аддитивные 

внешние воздействия (замирания) в канале радиоуправления в виде синусоидальных 

колебаний подаются на нижние входы сумматоров Sum8 и Sum7 и после соответствующей 

обработки (см. работу [1]) на выходе сумматора Sum1 компенсируются.  

Типовые возбуждающие воздействия приведены на рис.2. 

В системе используются модели аттенюаторов (Attenuator и Attenuator1), 

учитывающие реальные свойства аттенюатора: нелинейную статическую регулировочную 

характеристику и переменную инерционность. Такие модели аттенюаторов подробно 

описаны в работе [2]. 

Каждое из радиозвеньев R1-R3 опишем передаточной функцией вида 

ss
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   .                                                (1) 

Мощность генератора СВЧ-колебаний в радиоканале передачи данных примем равной   

30max Р Вт. Мощность генератора СВЧ-колебаний в канале радиоуправления примем 

равной 20max Р Вт.  
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Рис. 2. Типовые возбуждающие воздействия - замирания сигнала - Fadings в среде 

распространения радиоволн  канала передачи данных )(tu  и замирания сигнала - Fadings1 в 

среде распространения радиоволн  канала радиоуправления )(tu1  

 

Поскольку система (см. рис.1) является статической, необходимо с целью уменьшения 

динамической ошибки ввести в замкнутый контур системы интегрирующее звено, 

передаточная функция которого определяется как ssG /)( 1 . 

Известно, что непрерывное интегрирование можно при малых шагах квантования h  

заменить численным интегрированием. При численном интегрировании находят 

рекуррентные разностные уравнения, определяющие связь выходной x  и входной u  

переменных для различных звеньев. Для интегрирующего звена с передаточной функцией 

ssG /)( 1  при использовании метода трапеций получают следующее рекуррентное 

разностное уравнение [3]:  

                                           )(
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1
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Используя формулу (2) и z -преобразование, для малых шагов квантования  h  можно 

записать следующие зависимости [3]: 
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В приведенных формулах z  является параметром z -преобразования.  

Используя формулы (3) можно получать приближенные дискретные передаточные 

функции различных непрерывных звеньев (по методу трапеций).  

В таблице приведены приближенные дискретные передаточные функции различных 

непрерывных звеньев (по методу трапеций).  

Например, для звена с передаточной функцией  
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где 12 kTT  ,  которое при  k <1  создает опережение по фазе, а при k > 1 создает 

отставание по фазе  (при  k <1  такое устройство называют дифференцирующим звеном или 

контуром)  приближенную дискретную передаточную функцию находим в виде (см. п.5 

таблицы): 
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Дискретная передаточная функция (4) при  k <1 определяет дискретную передаточную 

функцию цифрового дифференцирующего контура. 

Как правило, компенсируется одна из постоянных неизменяемой части системы 

автоматического управления, поэтому можно записать: 
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10/1 1  bT . 

Зададим   ,,10k тогда 10010/1 2  bT .  

При параметрах 10/1 1  bT 1/с , 10010/1 2  bT  и ch 00100 ,  запишем в численном 

виде дискретную передаточную функцию цифрового фазоопережающего контура: 

9048.0

99.0
9571.0)(






z
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Поскольку система (см. рис.1) является статической, необходимо с целью уменьшения 

динамической ошибки ввести в замкнутый контур системы интегрирующее звено, 

дискретная передаточная функция которого приведена в п.1 таблицы. 

Модель цифрового дифференцирующего контура  с цифровым интегрирующим звеном  

в системе MATLAB приведена на рис.3 

 

Таблица 

Приближенные дискретные передаточные функции различных непрерывных звеньев 

(по методу трапеций) 
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№ п/п Тип звена и его 

передаточная  функция 

Дискретная передаточная функция звена 
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Рис. 3. Модель цифрового дифференцирующего контура с цифровым интегрирующим 

звеном в системе MATLAB 

 

Затухание, которое вносит дифференцирующий контур, компенсируют обычно 

дополнительным усилением и коэффициент усиления К усилителя (см. рис.3) является 

единственным параметром при настройке в данной системе АРМП. В результате настройки 

системы при параметрах  

b=10; a=12; h=0.01; h0=h/10 

с целью получения минимальной динамической погрешности при синусоидальных 

возбуждающих воздействиях - замираниях сигнала, коэффициент К выбран равным 3600. 

Процессы в модели системы АРМП (см. рис.1) исследованы при синусоидальных и 

ступенчатых периодических замираниях сигнала в радиоканале передачи данных. Эти 

процессы отображаются на индикаторах: а) Error - ошибка системы e(t),  б) m - 

управляющее воздействие на входе прямого канала m(t), в) Р - мощность передатчика 

прямого канала радиосвязи P(t), и приведены соответственно на рис.4 и 5. 

Максимальное значение текущей ошибки при синусоидальных замираниях сигнала на 

входе приемника канала радиосвязи не превышает 1,7×10
-2  

(1,7% от опорного напряжения 

0u =1, которым оператор задает требуемое качество радиосвязи).  
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Рис. 4. Процессы в системе (см рис.1) - 

при синусоидальных замираниях сигнала 

Рис.5. Процессы в системе (см. рис.1) 

при периодических ступенчатых 

замираниях сигнала 

 

Вывод. Цифровой дифференцирующий контур отличается простотой схемы и весьма 

прост в настройке, обеспечивает достаточно высокое качество системы АРМП и может 

служить альтернативой нечетким (работающим на базе нечеткой логики) и ПИД 

(пропорционально-интегрально-дифференциальным) регуляторам. Поэтому целесообразно 

рассматривать применение подобных корректирующих контуров для улучшения качества 

систем АРМП при проектировании адаптивных каналов радиосвязи.  
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК 

СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 
У статті досліджено інновації в сучасній системі університетської освіти з 

використанням мультимедійних технологій навчання. Висвітлено особливості використання 

новітніх напрацювань з практичним впровадженням окремих елементів у навчально-вихований 

процес національної вищої школи. Основну увагу зосереджено на застосуванні мультимедійних 

технологій в сучасному навчально-виховному процесі у вищій школі. 

Ключові слова: мультимедійні технології, інтерактивність, гіпертекст, навчально-

виховний процес. 

 

В статье исследуются инновации в современной системе университетского образования с 

использованием мультимедийных технологий обучения. Освещены особенности использования 

новейших наработок с практическим внедрением отдельных элементов в учебно-воспитанный 

процесс национальной высшей школы. Основное внимание сосредоточено на применении 

мультимедийных технологий в современном учебно-воспитательном процессе в высшей школе. 

Ключевые слова: мультимедийные технологии, интерактивность, гипертекст, учебно-

воспитательный процесс. 

 

In the article it is explored innovations in modern system of university education using multimedia 

technologies. The author analyzes the main features of the latest developments and practical 

implementation of certain elements in the educational process of the national high school. The main 

focus is on the application of multimedia technology in the modern educational process in higher 

education. 

Keywords: multimedia technology, interactivity, hypertext, educational process 

 

Європейська інтеграція охоплює усе більше сфер життєдіяльності нашого суспільства в 

цілому й національній освіті зокрема. Актуальність дослідження обумовлюється 

необхідністю використання мультимедійних технологій (далі – ММТ) як важливого чинника 

процесу модернізації системи сучасного навчально-виховного процесу в контексті 

утвердження європейського вектора в національній освіті. 

Мультимедійні технології є невід’ємною частиною складової використання 

інноваційних технологій, відображають сучасні тенденції загальносвітових освітніх 

процесів, виступають інформаційною й комунікаційною основою навчально-виховного 

процесу, гармонійного розвитку особистості, є важливим чинником підвищення якості 

національної освіти. ММТ дають можливість розширити доступ до інформації, 

урізноманітнити технології навчання й т.п.  

Мультимедійні технології займають важливе місце в системі сучасного навчально-

виховного процесу, їхнє використання є характерною ознакою національної вищої школи. 

Метою використання мультимедійних технологій у системі сучасного навчально-виховного 

процесу є підвищення ефективності освітньої й науково-дослідної діяльності вузу в умовах 

модернізації основних навчальних предметів і спеціальних курсів на основі комплексного 

використання сучасних інноваційних технологій [1, с. 22 – 38]. 

Використання мультимедійних технологій у системі університетської освіти сприяє 

посиленню мотивації навчання, забезпеченню вирішення завдань гуманізації освітнього 

процесу, здійсненню самостійної навчальної діяльності, розвитку таких особистісних 

якостей, як здатності до самоосвіти, самовиховання, самонавчання, саморозвитку, творчим 

проявам, умінню застосовувати отримані знання на практиці, розвитку комунікативних і 

соціальних навичок майбутніх фахівців національної школи, важливому розширенню 

можливостей індивідуалізації й диференціації навчання за рахунок надання кожному 

студентові персонального педагога, роль якого виконує комп’ютер, формуванню в студентів 
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навичок роботи із сучасними інноваційними технологіями, необхідними для успішної 

реалізації поставлених завдань [2, с. 3 – 16]. 

Розвиток інформаційних технологій дозволяє досить широко використовувати ММТ, 

що є сукупністю різних засобів навчання: текстів, графічних зображень, музики, відео й 

мультиплікації в інтерактивному режимі, тим самим розширює можливості й удосконалює 

систему університетської освіти. 

Використання мультимедійних технологій допомагає забезпечити взаємодію між 

викладачем і студентом, розширює потенційні можливості навчально-виховного середовища 

як різноманітними програмними засобами, так і методами розвитку креативності студентів. 

Завдяки ММТ зміст університетської системи освіти створює додаткові можливості для 

стимулювання як навчально-виховного процесу студентів, так і популяризації їхнього 

інтересу до наукової науково-дослідної діяльності. 

Мультимедійні технології включають анімаційну графіку, відеофільми, інтерактивні 

можливості, використання віддаленого доступу й зовнішніх ресурсів, роботу з базами даних, 

розв’язування тестових завдань і т.п. ММТ мають унікальну можливість надавати значна 

кількість корисної інформації в зручній і доступній формі. Саме завдяки цьому вони 

матимуть значно широке застосування в системі університетської освіти [3, с. 5]. 

ММТ забезпечують більш повну й точну інформацію про ті або інші явища, процеси, 

об’єкти, що вивчаються, і в такий спосіб сприяють підвищенню якості й наочності навчання, 

доступності навчального матеріалу, що без використання ММТ є недоступним, допомагають 

забезпечити й розвивати пізнавальні інтереси студентів, інтенсифікують роботу студентів, 

дозволяють підвищити темп вивчення навчального матеріалу, збільшують обсяг самостійної 

роботи, забезпечують особистісно-орієнтований підхід в організації сучасного процесу 

навчання. 

Варто помітити, що використання ММТ не зможе забезпечити істотного навчального 

ефекту без викладача, оскільки ці технології є лише засобами навчання, ефективність яких 

залежить від умінь їхнього використання викладачем для досягнення певних цілей на основі 

глибокого вивчення можливостей, тобто чим вища професійна підготовка викладача, тим 

більша ефективність використання мультимедійних технологій. 

У навчально-виховному процесі інформатизація освітньої сфери означає непросто 

наповнення комп’ютерною технікою вищих навчальних закладів. Цей процес не можна 

зводити й до встановлення потрібного апаратного й програмного забезпечення. Лише 

комплексна інформатизація освітнього процесу є першочерговою й основною умовою 

викладання у вищій школі. Це дасть можливість розширити й поглибити теоретичну базу 

знань студентів і надасть результатам навчання практичної значимості, інтеграції навчальних 

предметів і збільшення питомої ваги самостійної роботи дослідницького характеру 

студентів. 

Мова йде про поступове впровадження ММТ у вищій школі, у діючі дидактичні 

системи, у гармонійне об’єднання традиційних і комплексних орієнтованих методичних і 

контролюючих систем навчання. На сучасному етапі пошуку нових і вдосконалення 

існуючих методів запровадження ММТ є найбільш перспективними. На нашу думку, одним з 

елементів ММТ є застосування в навчальному процесі комп’ютерних програмно-

контролюючих систем знань студентів [4, с. 98 – 101]. 

Саме у вищій школі ця програмно-контролююча система знань студентів виступає 

гарантом ефективного використання часу всіма студентами. З іншого боку, вдале 

використання контролюючих програм розвиває здоровий інтерес до самостійної навчальної 

діяльності студентів. Інший аспект проблеми полягає в  тому, що в силу використання 

індивідуальної підготовки, кожен студент зможе реалізувати свої знання й одержати оцінку, 

залежно від результатів самостійної підготовки. 

Використання програмно-контролюючих систем з метою узагальнення й систематизації 

знань не тільки допомагає створити конкретне уявлення про предмет, подію або явище, які 

вивчаються, а й доповнити відоме новими отриманими знаннями. Таким чином, відбувається 
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не тільки процес пізнання, відтворення й уточнення відомого матеріалу, але й поглиблення 

знань студентами. 

Якість будь-якої навчальної контролюючої програми можна розглядати в таких 

основних аспектах: дидактичному й технічному. Насамперед варто звернути увагу на 

критерії дидактичного рівня. Вони полягають в тому, що, по-перше, навчальна програмно-

контролююча система повинна містити логічну наукову основу понять, визначень і 

категорій. Спрощення припустиме лише тоді, коли воно не впливає на жодне із завдань того, 

що представлено в програмі. По-друге, системність викладу матеріалу передбачає 

відсутність протиріч між різними підходами з того або іншого питанню й узгодженість того 

або іншого підходу. Системність також передбачає й методику організації пізнавальної 

діяльності студентів. Необхідно, щоб у роботі із програмно-контролюючою системою 

вироблялася певна методика пошуку правильної відповіді на те або інше питання [4, с. 98 – 

101]. 

Характерним критерієм якості навчальної програмно-контролюючої системи, що 

істотно відрізняється від інших навчальних засобів є її здатність активізувати самостійну 

навчальну діяльність студентів. 

Важливими чинниками, що становлять таку здатність є інтерактивність, що виступає 

свого роду регулятором діяльності студентів, тому система питань і завдань повинна 

організовувати, стимулювати навчальну роботу студентів; мультимедійність, що виступає в 

цьому випадку розширеним поняттям наочності; гіпертекст, тобто зручність і стислість 

викладу подання матеріалу з використанням гіпертексту сприяє раціональній і ефективній 

методиці навчання. Гіпертекст повинен зацікавити студента тим, що розкривається перед 

ним у процесі його використання. 

Тому наскільки логічно, раціонально й методично правильно побудовані названі 

характеристики, що є складовими програми, настільки результативно вони будуть впливати 

на самостійну навчальну діяльність студентів. Якщо ефективність програми полягає у її 

реальній віддачі за умови вмілого користування нею, то якість програми не залежить від 

такого вміння. Вона проявляється лише в дії, тоді як ефективність визначають не 

відношенням позитивного результату її використання до витрачених зусиль. 

Створення навчальних програмно-контролюючих систем оцінки знань студентів 

проходить низку таких послідовностей, як визначення тематики комп’ютерної програми і її 

узгодження з діючою навчальною програмою курсів; змістовне наповнення представленого 

матеріалу; визначення структури побудови; комп’ютерна реалізація [5, с. 50 – 55]. 

Практичне впровадження такої контролюючої програми створить саме ті сприятливі 

умови, які й будуть моделювати самостійну роботу студентів вищої школи. У навчально-

виховному процесі така програма дасть можливість вирішувати такі проблеми, як: 

оптимізувати процес навчання й самостійну підготовку студента; дозволить за мінімум часу 

донести значний обсяг інформації, наповнити теоретичні знання історичними фактами й 

подіями. 

Отже, використання програмно-контролюючих систем у навчально-виховному процесі 

сприяє урізноманітненню форм і методів навчання. Саме контролююча функція такої 

програми виступає основою і полягає в перевірці знань, умінь і звичок студентів. Широке 

впровадження нових інформаційних технологій відкриває перспективи щодо гуманізації 

освіти, розширює й поглиблює теоретичні знання студентів, надає результатам навчання 

практичної значимості, збільшення питомої ваги самостійної навчальної діяльності, 

призводить до зменшення навчального навантаження й розширення можливостей сучасного 

навчально-виховного процесу [6]. 

Ефективне використання ММТ у системі університетської освіти можливе лише за 

умови, коли відповідні технології обґрунтовані й гармонійно інтегруються в навчально-

виховний процес, забезпечуючи нові можливості для викладачів і студентів. Ефективність 

використання ММТ у системі університетської освіти ґрунтується на формуванні соціальної 
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й пізнавальної активності як основних особистісних характеристиках студентів в умовах 

мультимедійного навчання, розвитку самостійності, індивідуальної особистості студента. 

В організації системи університетської освіти домінують традиційні підходи до 

навчання, які неповною мірою розвивають навички самостійної пізнавальної діяльності 

студентів, тому використання ММТ сприятиме формуванню розумової діяльності, умінь і 

навичок використання отриманих знань і засвоєння нового навчального матеріалу [7].  

Використання ММТ має низку характерних переваг щодо традиційних методів 

навчання, а саме наочність, цікавість подання інформації, можливість вибору конкретних 

тим і вправ для потреб кожного студента. З іншого боку, ефективне використання ММТ 

забезпечить якісну підготовку необхідного суспільству кваліфікованого фахівця. ММТ 

допомагають не лише створити конкретне уявлення про предмет, явище або подію, що 

вивчаються, але й доповнити відоме новими даними. Відбувається не тільки процес пізнання, 

відтворення й уточнення вже відомого, але й поглиблення знань [8]. 

Під час роботи з навчальною програмою важливо зосередити увагу студентів на 

найбільш складній для засвоєння частині, активізувати самостійну пошукову діяльність. 

Основною умовою використання ММТ у системі університетського навчання є відтворення 

значного обсягу матеріалу за відносно невеликий проміжок часу, його деталізація й 

поглиблення знань. Комплексне використання комп’ютерної графіки, анімації, звуку, інших 

компонентів ММТ надає абсолютно унікальну можливість зробити предмет, що вивчається, 

максимально наочним, зрозумілим і доступним. Система навігації дозволяє швидко знайти й 

перейти до нового обраного фрагмента, зупинити, відтворити, повторити той або інший 

матеріал і т. п [9, с. 12]. 

Відповідно до різноманітних навчальних завдань, змісту й мети заняття, ММТ можуть 

бути використані як під час пояснення з елементами поточного повторення, так і під час 

окремих занять, як посібник до самостійної роботи або ілюстративного матеріалу з метою 

узагальнення й систематизації знань. Відповідно до цього й відрізняються прийоми 

використання й застосування ММТ у навчальному процесі. 

Варто наголосити на тому, що використання ММТ повинно відповідати й вимогам 

педагогічної доцільності, виправданості їхнього застосування, тобто інформаційну систему 

необхідно наповнювати таким змістом, що найбільш ефективно зможе бути засвоєний і 

використаний лише тоді це дасть незаперечний педагогічний ефект. 

Виховання творчої особистості – завдання усієї системи університетської освіти, і для 

формування креативності як особистісної якості, необхідно створити спеціально 

організоване навчально-виховне середовище, що забезпечить всебічний системний вплив на 

студента, надасть можливість працювати йому за індивідуальним планом [10, с. 1 – 21]. 

Заняття з використанням ММТ у системі університетської освіти дасть змогу більш 

доступно подавати навчальний матеріал, якісно впливати на збільшення часу на самостійну 

роботу, відповідно зменшить час на вербальний виклад навчального матеріалу, на різні види 

контролю за успішністю навчання. Звичайно, що використання ММТ у системі 

університетської освіти сприятиме модернізації навчально-виховного процесу, призведе до 

значної корекції навчальних планів, програм, підручників, методичних розробок, істотної 

інтеграції навчальних дисциплін. 

Отже, використання ММТ у системі університетської освіти сприятиме новизні 

заняття, відтворенню за невеликий проміжок часу значного за обсягом матеріалу, модернізує 

навчально-виховний процес, поглибить самостійно отримані знання студентами. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ЗАСОБІВ ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ДАНИХ 

 
У роботі приведено програмне забезпечення на основі SQL Server Integration Services для 

перетворення інформації з метою забезпечення сумісності форматів подання інформації між 

апаратними засобами що використовується і новими базами даних. Розроблене програмне 

забезпечення дає можливість його використання на різних серверах, раціонально використовує 

їх ресурси та має високу надійність. 

Ключові слова: сумісність, база даних, інформаційні технології. 

 
В работе приведено программное обеспечение на основе SQL Server Integration Services для 

превращения информации с целью обеспечения совместимости форматов представления 

информации между аппаратными средствами что используется и новыми базами данных. 

Разработанное программное обеспечение дает возможность его использования на разных 

серверах, рационально использует их ресурсы и имеет высокую надежность.  

Ключевые слова: совместимость, база данных, информационные технологии. 

 
In the article the software on the basis of SQL Server Integration Services for transformation of the 

information for the purpose of maintenance of compatibility of formats of representation of the 

information between hardware is resulted that is used by new databases. The developed software gives the 

chance its uses on different servers, rationally uses their resources and has high reliability.  
Keywords: compatibility, database, information technologies. 
 

Вступ. На сучасному етапі розвитку науки і техніки інформаційні технології 

використовуються в усіх сферах діяльності людини, включаючи військову справу. Одним із 

напрямків в розвитку інформаційних технологій являється створення та застосування баз 

даних (реляційних та не реляційних), тобто систем що складають основу інформатизації 

будь-якого проекту. Завдяки правильно спроектованій базі даних підвищується швидкість 

пошуку потрібних даних, автоматизується сортування та класифікація, спрощується 

сприйняття інформації в цілому що, в свою чергу, підвищує оперативність і ефективність 

роботи підрозділу. 

Але стрімкий розвиток інформаційних технологій має і свої недоліки. Зокрема може 

виникнути несумісність форматів подання інформації між апаратними засобами що 

використовується і новими базами даних. Це обумовлено наступними причинами. По-перше, 

інформаційні технології баз даних розвиваються набагато швидше ніж апаратні засоби, а в 

деяких випадках замінювати апаратні засоби неможливо. По-друге, це приводить не тільки 

до значних економічних витрат (витрати на придбання і встановлювання нової апаратури, 

перекваліфікацію обслуговуючого персоналу, тощо), але і може викликати конфлікт 

сумісностей з системами, дані яких обробляються цим апаратним забезпеченням. 

Виходом з цієї проблеми може бути не тільки заміна апаратного забезпечення, але й 

створення спеціального програмного забезпечення, що буде переводити формат даних які 

надає система, у формат сумісний з сучасними базами даних. Даний перехід має ряд переваг, 

а саме: легкість зміни роботи програмного забезпечення при потребі, а також відносна 

простота встановлення та настроювання потрібного програмного забезпечення. 

Постановка завдання. Таким чином, перед розробниками програмного забезпечення 

існуючих та перспективних баз даних постає завдання створення програмних засобів 

перетворення інформації для забезпечення сумісності форматів подання інформації між 

апаратними засобами що використовується і новими базами даних. 
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Виклад основного матеріалу. Серед багатьох серверів баз даних слід відмітити 

Microsoft SQL Server. Цей сервер має суттєві переваги. Зокрема, високий рівень захисту 

інформації, контролюємий час відгуку та можливість зберігати в базах інформацію, що 

отримана з структурованих, напівструктурованих та неструктурованих (таких як зображення, 

відео- та звукозапис, тощо) джерел. 

Для інтеграції та перетворення даних в Microsoft SQL Server’і існує спеціальний 

інструмент SQL Server Integration Services. Служби Microsoft Integration Services 

представляють собою платформу для побудови рішень по інтеграції і перетворенню даних на 

рівні комплексу. 

Служби Integration Services використовуються для рішення складних задач з 

допомогою копіювання та завантаження файлів, відправки електронних повідомлень у 

відповідь на ту чи іншу подію, оновлення сховищ даних, фільтрації та інтелектуальної 

обробки даних, а також керування об’єктами та даними SQL Server’а. Пакети програм 

можуть працювати окремо або сумісно з іншими пакетами. Вони можуть вибирати та 

перетворювати данні з ряду джерел, таких як файли даних XML, плоскі файли, джерела 

реляційних об’єктів і потім завантажувати ці данні в один або декілька реляційних об’єктів. 

Служби Integration Services включають в себе широкий набір вбудованих задач і 

перетворювань, засоби для побудови пакетів програм, а також службу Integration Services для 

виконання пакетів і керування ними. Можна використовувати графічні інструменти служб 

Integration Services для створення готових рішень, що суттєво зменшує час реалізації задачі. 

В даній роботі вирішується задача створення програмного забезпечення, що дає 

можливість перетворювати дані які поступають у вигляді файлів *.txt і переводити їх у 

реляційну базу даних. Для вибору цього програмного забезпечення, було проведено 

порівняльну характеристику Microsoft SQL Server’а, Oracle Database та MySQL. В результаті 

аналізу було зроблено висновок про те що Microsoft SQL Server найкраще підходить для 

реалізації цього проекту з наступних причин: 

– масштабованість SQL Server’а дозволяє йому відповідати найбільшим робочим 

навантаженням в світі, що підтверджують офіційні результати тестування продуктивності, 

відповідно до стандарту у цій галузі; 

– SQL Server має більш надійні засоби масштабування, що особливо актуально в час 

стрімко зростаючих потреб у продуктивності; 

– SQL Server дозволяє більш ефективно розробляти програмне забезпечення завдяки 

зручному графічному інтерфейсу. Даний інтерфейс дає можливість без зайвих часових затрат 

сконструювати ефективне рішення поставленого завдання; 

– SQL Server має розширенні інтеграційні компоненти, які дозволяють проводити 

розширене стиснення, інтелектуальний аналіз даних, забезпечують високий рівень 

доступності, керування, та мають розширені засоби захисту в порівняння з іншими 

програмними засобами; 

– SQL Server з включеним дзеркальним відображенням даних забезпечує більш 

високий рівень доступності, що дає можливість спростити керувння базою даних в 

порівнянні з Oracle; 

– SQL Server забезпечує найвищий рівень безпечності. На протязі трьох років він 

отримував нульовий рівень вразливості, відповідно до державної бази даних вразливостей 

(National Vulnerability Database). 

На першому етапі вирішення поставленого завдання файли *.txt надходять у 

заздалегідь зазначену директорію. Причому самі *.txt файли можуть знаходитись у 

піддиректоріях. Для аналізу усіх файлів у основній директорії та усіх її піддиректоріях був 

створений об’єкт Foreach Loop Container. Цей об’єкт проводить аналіз по всім 

піддиректоріям, знаходить усі файли формату *.txt та виконує з ним операції, що 

знаходиться в його контейнері. Для задання адреси головної директорії була створена окрема 

строкова змінна, що дещо спрощує задання директорії, а отже і міграцію усієї служби на інші 

обчислювальні машини. 
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Наступним етапом являється створення об’єкту Sequence Container для забезпечення 

транзактивності операцій. Транзакція – це група послідовних операцій, що представляють 

собою одну логічну одиницю при передачі інформації. Транзакція може бути виконана 

успішно, дотримуючись цілісності даних, або не виконана зовсім і тоді не повинна призвести 

будь-якого результату, про що вона повідомляє оператору. Транзакція дуже важлива 

складова обробки даних так як без неї дані можуть бути продубльовані або взагалі втрачені 

при збої передачі. Таким чином, транзакція являється необхідною мірою безпеки в сучасних 

інформаційних технологіях.  

Після забезпечення безпечної передачі даних, проводиться обробка самих даних. Для 

цього існує об’єкт Data Flow Task, всередині якого знаходяться чотири складові: Flat File 

Source, Conditional Split, Derived Column та ADO NET Destination. Flat File Source виконує 

задачу з безпосередньої обробки файлу. Адресу файлу вона отримує від Foreach Loop 

Container’а через змінну, зчитує усі данні з файлу і передає цю інформацію наступному 

об`єкту – Conditional Split. Conditional Split в свою чергу, призначений для відсіву службової 

інформації. У файлах крім потрібної інформації міститься ще й службова інформація, яку 

треба відсіяти. Критерієм відсіювання слугує довжина рядка, а також спеціальні значення 

певних колонок. Після того як службові дані відсіялись, за допомогою об`єкту Derived 

Column служба переводить частини рядків у колонки, які в свою чергу об’єктом ADO NET 

Destination вносяться у таблицю бази даних. 

Після того як файл пройшов обробку і з нього були отриманні необхідні данні, об’єкт 

File System Task видаляє цей файл для раціонального використання постійної пам’яті на 

сервері. Як зазначалася вище, сукупність операцій з файлами являється транзактивною. 

Після того як об’єкт Foreach Loop Container закінчує свою роботу служба File System Task 

очищає головну директорію, яка на той момент складається тільки з пустих піддиректорій.  

Даний підхід був реалізований для удосконалення білінгової системи локальної 

телекомунікаційної мережі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Слід зазначити, що існуюче програмне забезпечення даної телекомунікаційної мережі було 

створено різними командами програмістів, суміщалось з різними операційні системи, 

розширювалось і модифіковувалось для виконання нових завдань. Це призвело до того, що 

його структура втратила оптимальність побудови, не повністю виконувався алгоритм. 

Окремі блоки алгоритму не використовуються, інші виконують ті ж самі функції, а при 

внесені змін в програму виникали труднощі та протиріччя.  

У зв’язку з переходом на нову операційну систему було прийнято рішення не 

змінювати стару програму, а створити, нове більш сучасне, програмне забезпечення на 

основі SQL Server Integration Services. Розроблене програмне забезпечення дає можливість 

перетворювати дані, що поступають у вигляді файлів *.txt і переводити їх у реляційну базу 

даних. При його використанні на різних серверах, забезпечується раціональне використання 

їх ресурсів та висока надійність. 

Висновки. Таким чином, для вирішення поставленого завдання, яке полягає у розробці 

програмного забезпечення для реструктуризації даних, що обробляються сервером білінгової 

системи локальної телекомунікаційної мережі Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка було обрано інструмент Integration Services. Це дало можливість 

забезпечити високий рівень безпеки, раціональне використання ресурсів та високу 

надійність. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Роберт Виейра “Программирование баз данных Microsoft SQL Server 2005 для 

профессионалов”. – К.: Діалектика, 2007. – 1072 с. 

2. Бойко Ю.В., Вишнівський В.В., Вишнівський О.В., Косинський К.О. Використання новітніх 

засобів програмування для обслуговування телекомунікаційних потоків даних. // Тези доповідей VI 

Наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті». – К.: 

Видавництво ДУІКТ, 2009. – С. 215. 

Без рецензії. 



 90 

УДК 621.377.39                                                               к.т.н., с.н.с. Писарчук О.О.(ЖВІ НАУ) 

 

МЕТОДИКА БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 

ТА КОНТРОЛЬОВАНИХ СИТУАЦІЙ ЗА СУКУПНІСТЮ ОЗНАК 
 
У статті запропоновано методику ідентифікації технічних засобів та контрольованих 

ситуацій за сукупністю ознак, яка базується на формалізації задачі у багатокритеріальній формі 

і відрізняється формуванням узагальненої оцінки відповідності об’єкту ідентифікації 

встановленому образу за нелінійною схемою компромісів. Методика забезпечує формування 

лінгвістичного рішення про ідентифікацію при неспівпадінні за складом ознак об’єкту 

ідентифікації та образу. 

Ключові слова: методика ідентифікації, об’єкт, ознаки. 

 
В статье предложена методика идентификации технических средств и контролируемых 

ситуаций за совокупностью признаков, которая базируется на формализации задачи в 

многокритериальной форме и отличается формированием обобщенной оценки соответствия 

объекта идентификации установленному образу по нелинейной схеме компромиссов. Методика 

обеспечивает формирование лингвистического решения об идентификации при несовпадении за 

составом признаков объекта идентификации и образа.  

Ключевые слова: методика идентификации, объект, признаки. 

 
In article the technique of identification of means and controllable situations behind set of signs 

which is based on problem formalisation in multi-attribute form is offered and differs formation of the 

generalised estimation of conformity of object of identification to the established image under the 

nonlinear scheme of compromises. The technique provides formation of the linguistic decision on 

identification at discrepancy behind structure of signs of object of identification and an image.  

Keywords: identification technique, object, signs. 

 

Актуальність досліджень. Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу за останні 

роки призвів до появи різноманіття технічних засобів (ТЗ), які нерідко вирішують однотипні 

завдання. У зв'язку з цим, кожному споживачу технічної продукції доводитися розв’язувати 

задачу вибору зі всієї сукупності пропонованих, найбільш ефективних технічних засобів, для 

застосування в своїх специфічних цілях або здійснювати ідентифікацію контрольованих 

ситуацій за сукупністю ознак. Це характерно, наприклад, для задач оцінки відповідності 

радіотехнічних засобів певним вимогам (стандартам), визначення найкращої пропозиції з 

організації радіозв’язку за сукупністю критеріїв тощо. Прийняття такого рішення, як 

правило, вимагає аналізу для кожного наявного зразка ТЗ або контрольованої ситуації 

сукупності показників (ознак). Вироблення кінцевого рішення на використання ТЗ і 

виявлення контрольованої ситуації значно ускладнюється із збільшенням кількості 

аналізованих параметрів і порівнюваних виробів. У зв'язку з цим важливим є завдання 

визначення правил або методик, що забезпечують вироблення обумовленого, вірного 

рішення щодо вибору технічних засобів та ідентифікації контрольованих ситуацій. 

Аналіз існуючих підходів. Загалом задачі ідентифікації відносяться до галузі 

розпізнавання образів [1]. Питання реалізації процесу ідентифікації ТЗ із сукупності 

альтернатив розглядалось в декількох роботах [2 – 5]. Так в [2, 3] запропонований підхід, 

який базується на аналізі оцінок показників ефективності цільового використання ТЗ. 

Недолік підходу при застосуванні його до розв’язуваної задачі полягає в необхідності 

проведення натурних або модельних випробувань порівнюваних зразків техніки, що вимагає 

значних часових і матеріальних витрат [6]. У [4] розглядається вибір найкращого ТЗ за 

критерієм питомої ефективності (відношення ефективності до вартості). Підхід включає 

формування таблиці ранжувань із сукупності нормованих характеристик порівнюваних ТЗ і 

вибір найкращого з них за критерієм найбільшої кількості максимальних значень 

оцінюваних параметрів. Недолік підходу полягає в необхідності аналізу, хоч і приведених до 

єдиної шкали, проте сукупності з достатньо великої кількості характеристик. Загалом, 
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ефективність методу і достовірність рішень щодо ідентифікації ТЗ і контрольованих ситуацій 

найбільшою мірою визначається складом аналізованих показників, які адекватно 

відображають властивості об'єкту досліджень. При цьому, показники якості виробу можливо 

подати вектором, компоненти якого є характеристики властивостей ТЗ. З урахуванням того, 

що вимоги, які висуваються споживачем до показників якості найкращого виробу часто 

суперечливі, слід говорити про необхідність подання задачі вибору ТЗ чи ідентифікації 

багатокритеріальною моделлю. Тоді загальним недоліком розглянутих підходів [2, 3, 4] є 

однокритеріальне подання задачі. При цьому, реалізується зведення всього різноманіття 

показників якості виробу до однієї домінуючої характеристики [2, 3], або проводиться 

дискретний аналіз кожного показника з подальшою порівняльною оцінкою їх сукупності [4]. 

Використання однокритеріальної моделі при розв’язанні задачі ідентифікації ТЗ та 

контрольованих ситуацій має її неадекватне відображення, що знижує достовірність 

кінцевих результатів. 

Разом з тим, у [5] розглядається методика багатокритеріальної оцінки ефективності 

наукових проектів. Підхід базується на отриманні якісних характеристик проекту за 

початковою експертною інформацією. Запропонована методика, хоча і дозволяє адекватно 

відобразити початкове завдання шляхом використання її багатокритеріальної моделі, проте 

не може бути використана для розв’язку задачі ідентифікації ТЗ та контрольованих ситуацій 

через такі особливості: залучення експерта до складання таблиці порівнянь гарантує збіг за 

розмірністю векторів показників якості досліджуваних об'єктів, що може не мати місце в 

задачі ідентифікації; в [5] інформація, яка обробляється однорідна за розмірністю, що не 

характерно для задачі ідентифікації. Отже, розглянута в [5] методика забезпечує адекватний 

опис і розв’язок задач багатокритеріальної оцінки, проте через ряд особливостей, не дозволяє 

вирішувати задачу ідентифікації ТЗ та контрольованих ситуацій. 

Таким чином, недоліки традиційних підходів потребують розробки методики 

багатокритеріальної ідентифікації ТЗ та контрольованих ситуацій за сукупністю ознак. 

Виклад основного змісту статті. Розв’язок задачі ідентифікації здійснюватиметься із 

застосуванням розробленої методика багатокритеріальної ідентифікації технічних засобів 

та контрольованих ситуацій за сукупністю ознак. Згідно методики, перш за все, 

встановлюється образ (еталон) чи образи відносно яких здійснюється ідентифікація певного 

об’єкту. Образом може виступати еталон технічного засобу із сукупністю характеристик або 

сукупність критеріальних вимог із визначення контрольованої ситуації. Об’єктом 

ідентифікації може бути певний ТЗ або процес. Надалі для образу і об’єкту ідентифікації 

встановлюється множина ознак якими є значення технічних характеристик або критеріальні 

вимоги до контрольованої ситуації. Тоді задачу ідентифікації можна розглядати як 

багатокритеріальну з подальшим формуванням узагальнених ознак образу та об’єкту 

ідентифікації [7, 8]. Порівнюючи узагальнену ознаку об’єкту ідентифікації з еталоном 

можливо встановити міру відповідності між ними та визначити лінгвістичне рішення про 

розпізнавання. 

Сукупність ознак еталону задається множиною ознак iT  у кількості N  

  NiTS iE ...1,  . (1) 

Сукупність об’єктів ідентифікації з ознаками характеризуються множинами 

kjmjj NNNjTRTRTR ,...,,...1},{},...,{},{ 2121  , (2) 

де kNNN ,...,, 21  – кількість ознак m -го об’єкту ідентифікації. При встановлені для 

ідентифікації ознак образу та об’єкту у вигляді критеріальних вимог, множини (1), (2) 

трансформуються до вигляду 

},...,...,,{ 1 extrTextrTextrTS NiE  , 

},,...,,...,{
111111 extrTextrTextrTR Nj   (

3) },...,,...,{
222212 extrTextrTextrTR Nj  , 

},...,,...,{ 1 extrTextrTextrTR
kmNmjmm  . 
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Надалі здійснюється об’єднання сукупності ознак (3) до узагальненої ознаки згідно 

згортки проф. Вороніна А.М. для дискретних параметрів. Порівняно з іншими схемами 

оптимізації згортка за нелінійною схемою компромісів має такі переваги: оптимізаційні 

задачі розв’язуються за наявності обмежень в межах яких гарантується унімодальність 

функції узагальненого критерію; відносно невелика обчислювальна складність алгоритму 

пошуку рішення. 

Згортка для дискретно заданих частинних критеріїв має вигляд [8]: 

  min1)(
1

0
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00 




 f

b

f

f yyY  , (4) 

де bf ...1  – кількість включених в згортку частинних критеріїв оптимальності; f0  – 

нормований ваговий коефіцієнт; fy0  – нормативний частинний критерій оптимальності. 

Згідно згортки (4) формуються узагальнені ознаки образу та об’єкту (об’єктів) 

ідентифікації з нормованими ознаками, що у прийнятих позначеннях має вигляд 
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Результатом застосування згорток (5) є сукупність узагальнених ознак для образу та 

об’єктів ідентифікації mE PPPP ,...,,, 21 . Числові значення міри відповідності об’єкту 

ідентифікації образу розраховуються як відношення узагальнених оцінок 

E

m
m

EE P
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P

P
W  ,..., , 2

2
1

1  . (6) 

Особливість визначення параметрів lW  полягає у некритичності до співпадіння за 

складом ознак об’єктів ідентифікації і образу, що забезпечує розв’язок задачі ідентифікації і 

за відсутності певної інформації про ознаки образу або об’єкту ідентифікації. Це 

враховується на рівні розрахунку узагальнених ознак за згортками (5) і є особливістю 

розробленої методики. 

Таким чином, за значеннями міри відповідності об’єкту ідентифікації образу – lW  

приймається рішення про ідентифікацію. Так, наближені до одиниці значення свідчать про 

відповідність об’єкту ідентифікації образу, а близькі до нуля – невідповідність об’єкту 

ідентифікації образу. Перебіг значень параметрів lW  потребує уведення проміжних 

лінгвістичних категорій відповідності об’єкту ідентифікації прийнятому образу, наприклад у 

вигляді табл.1. 

Таблиця 1 

Лінгвістична категорія відповідності Значення lW  

Відповідає 0,85 lW  

Частково відповідає 0,50  lW 0,85 

Не відповідає lW 0,50 

 

Загалом шкала оцінок (табл.1) може формуватись за результатами обробки даних 

експериментальних розрахунків, за тестовими даними задач з тривіальними рішеннями або 

за результатами обробки експертної інформації, отриманої за результатами розв’язку 

аналогічних задач. 

Таким чином, розглянута послідовність дій забезпечує вироблення рішення про 

ідентифікацію технічних засобів та контрольованих ситуацій і дозволяє сформувати 
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методику багатокритеріальної ідентифікації технічних засобів та контрольованих 

ситуацій за сукупністю ознак, яка містить наступні етапи. 

1. Визначення об’єкту ідентифікації та образу. 

2. Встановлення переліку ознак об’єкту ідентифікації та образу у вигляді сукупності 

технічних характеристик (1), (2) або сукупність критеріальних вимог (3). 

3. Визначення узагальненої ознаки образу і об’єкту ідентифікації за згортками (5). 

4. Розрахунок числових значень міри відповідності об’єкту ідентифікації образу за (6). 

5. Визначення лінгвістичної категорії відповідності об’єкту ідентифікації образу 

наприклад за табл.1. 

Для демонстрації можливостей розробленої методики розглянуто приклади її 

використання. 

Приклади використання запропонованого підходу 

Задача визначення відповідності технічних засобів вимогам встановлених стандартів 

формалізується у такий спосіб. Для еталонного (що має контрольовані параметри відповідно 

до встановлених стандартів) і декількох порівнюваних технічних засобів відома сукупність 

технічних характеристик (ТХ). Оцінюванню на відповідність стандартам підлягають 

радіопередавальні станції чотирьох типів ( 4m ). Необхідно оцінити ступінь відповідності 

порівнюваних ТЗ еталону (стандарту) за ТХ: частотний діапазон роботи 1T  (МГц), 

потужність випромінювання 2T  (Вт), час, що витрачається на введення в експлуатацію 3T  

(хв.), кількість частотних каналів 4T  (шт.); – узагальнений показник електромагнітної 

сумісності (ЕМС) 5T ; узагальнений показник технічної реалізації (ТР) технічного засобу 6T , 

тобто 6... 421  kNNNN . Отже, матимемо множину ознак еталону та множину ознак 

для кожного з 4-х об’єктів ідентифікації 

 654321 ,,,,, TTTTTTE  ,  
(

7) 
 1615141312111 ,,,,, TTTTTTS  ,  2625242322212 ,,,,, TTTTTTS  , 

 3635343332313 ,,,,, TTTTTTS  ,  4645444342414 ,,,,, TTTTTTS  . 

Згідно (5) та переліку ознак (7) узагальнені ознаки образу і об’єктів ідентифікації 

визначаються за виразами 
1

0606

1

0505

1

0404

1

0303

1

0202

1

0101 ]1[]1[]1[]1[]1[]1[   TTTTTTE  (8) 

.]1[]1[]1[]1[]1[]1[ 1

6060

1

5050

1

4040

1

3030

1

2020

1

1010

  lllllllllllll TTTTTTS  (9) 

Для подальшої реалізації етапів ідентифікації вважатимемо відомими числові дані, що 

характеризують ознаки радіопередавальних станцій (табл.2) до якої занесені також 

нормовані значення ознак 

Таблиця 2 

№ 

з/п 
Параметр 

ТХ ЕМС ТР  

1T  01T  
2T  02T  3T  03T  

4T  04T  5T  05T  6T  06T  

1 E  
1,5-

20 
0,15 2 0,17 15 0,5 1 0,06 1 0,33 100 0,5 

2 1S  
1,5-

25,5 
0,19 

0,8-

1 
0,08 60 0,125 4 0,23 0,5 0,16 25 0,12 

3 2S  
1,5-

30 
0,22 1 0,08 60 0,125 4 0,23 0,5 0,16 27 0,13 

4 3S  
1,5-

25,5 
0,19 2,5 0,21 60 0,125 4 0,23 0,5 0,16 30 0,14 

5 4S  
1,5-

30 
0,22 5 0,43 60 0,125 4 0,23 0,5 0,16 27 0,13 

 

Результати розрахунку за даними табл.2 мір відповідності об’єктів ідентифікації образу 

за вир. (6), співставленні з лінгвістичними категоріями табл.1 занесені до табл.3. 
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Таблиця 3 

№ 

з/п 
Тип ТЗ Значення lW  

Лінгвістична категорія 

відповідності 

1 1S  0,79 Частково відповідає 

2 2S  0,80 Частково відповідає 

3 3S  0,81 Частково відповідає 

4 4S  0,87 Відповідає 

Розглянутий приклад доводить працездатність та демонструє можливості розробленого 

підходу щодо формування рішення про ідентифікацію як в однозначному вигляді так і у 

формі альтернативних суджень залежно від значення міри відповідності об’єкту 

ідентифікації образу. 

Вибір технічних засобів зв'язку за встановленим вектором критеріальних вимог 

здійснюватиметься за умов. Нехай задана сукупність технічних засобів зв’язку iÒ  із 

множиною показників ефективності jiS , ( i  – номер ТЗ, j  – номер показника ТЗ) – 

mjniSTSTST ijijj ...1,...1},{},...,{},{ 2211  . Необхідно вибрати технічний засіб, що відповідає 

встановленим критеріальним вимогам до них. Для цього із сукупності ознак jiS  необхідно 

відокремити ті, які максимізуються та ті, що мінімізуються В результаті для кожного ТЗ 

отримаємо систему критеріїв, які є трансформованою системою ознак (3) об’єктів 

ідентифікації 
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За образ ТЗ (еталонний зразок) вважатимемо такий абстрактний ТЗ, який на думку 

споживача є найгіршим за сукупністю вимог (10) – mjSÒ åjå ...1},{  . Тоді, ознаки образу 

сформовані у вигляді критеріальних вимог матимуть вигляд 
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Формуванню узагальнених ознак образу та об’єктів ідентифікації передує нормування 

частинних критеріїв з урахуванням напрямку їх екстимізації. 
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В прийнятих позначеннях узагальнені ознаки для об’єктів ідентифікації (13) та для 

образу (14) матимуть вигляд 
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Розрахунок за виразами (6) міри відповідності об’єкту ідентифікації сформованому 

образу надає сукупність значень iS . На підставі отриманих даних приймається рішення про 

вибір найкращого ТЗ, що здійснюється за мінімальним значенням параметра iS . За 

необхідності, можливо провести оцінку якості технічної продукції об'єднаної за деякою 

узагальненою ознакою, наприклад за належністю до фірми виробника або до ТЗ певному 

класу. Для цього сукупність значень iS  слід об’єднати в узагальнений показник S  за 

дискретною згорткою по нелінійній схемі компромісів – вкладені згортки 
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Розрахунковий приклад здійснювався за даними табл.4 де зведена вартісна інформація 

про операторів 1T  і 2T , що надають послуги мобільного зв'язку за пакетами ijT . Необхідно 

прийняти рішення про вибір найкращого оператора та пакету послуг, за критерієм мінімуму 

витрат.  

Таблиця 4 

Пакет 

послуг 

Вартість послуг (у відносних одиницях) 

Абонплата 

1S  

Вихідні дзвінки SMS 

5S  

З’єднання 

6S  

Зміна 

умов 

7S  2S  3S  
4S  

11T  50,0 1,80 1,00 0,22 0,33 0,27 0,00 

12T  100,0 1,50 0,75 0,22 0,33 0,23 0,00 

13T  200,0 1,20 0,50 0,22  0,19 0,00 

14T  500,0 0,00 0,00 0,22 0,10 0,10 0,00 

21T  0 1,00 1,00 0,22 0,34 0,27 6,00 

22T  30 1,00  0,22 0,34 0,27 6,00 

23T  60 0,90 0,90  0,34  6,00 

24T  100 1,00 0,00 0,00 0,34 0,27 6,00 

25T  300 1,00 0,00 0,15 0,34 0,27 0,00 

26T  600 1,00 0,00 0,20 0,27 0,10 3,30 

Відсутні початкові дані заповнюються найгіршими вартостями в межах пропонованої 

послуги 00,136 S , 22,047 S , 33,053 S , 27,067 S . Узагальнені ознаки формуватимуться 

послідовно для вибору найкращого пакету послуг та для вибору найкращого за сукупністю 

послуг оператора. При цьому ознаки образу (еталону) формуються як абстрактний 

найгірший пакет послуг із значень 6001 eS , 80,12 eS , 9,03 eS , 22,04 eS , 34,05 eS , 

27,06 eS , 00,67 eS . Міри відповідності об’єкту ідентифікації сформованому образу для 

вибору найкращого пакету послуг приймуть значення 920,0
11
ÒS , 908,0

12
ÒS , 900,0

13
ÒS , 

884,0
14
ÒS , 938,0

21
ÒS , 940,0

22
ÒS , 937,0

23
ÒS , 901,0

24
ÒS , 893,0

25
ÒS , 930,0

26
ÒS . Для 

вибору найкращого оператора згідно (15) визначено 60,0
1
ÒS , 92,0

2
ÒS . За мінімальним 

значенням отриманих результатів найкращим є оператор 1T  з пакетом послуг 14T . 

Розглянутий приклад стосувався формування ознак образу та об’єкту ідентифікації у 

формі критеріальних вимог і демонструє можливості запропонованого підходу за умов 

неспівпадіння за складом ознак об’єкту ідентифікації та образу. Отже, наведені приклади 

доводять працездатність та ефективність запропонованого підходу. 

Висновки. Таким чином, розроблена методика базується і відрізняється поданням та 

розв’язком задачі ідентифікації з використанням багатокритеріального підходу. При цьому 

сукупність ознак об’єкту ідентифікації та образу приводиться до узагальненої ознаки згідно 

згортки за нелінійною схемою компромісів. Методика дозволяє розв’язувати задачу 

ідентифікації як за переліком технічних характеристик об’єкту ідентифікації так і за 

вектором критеріальних вимог. На користь методики слід відзначити її некритичність до 

відповідності за складом ознак образу і об’єкту ідентифікації для отримання розв’язку. 
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УДК 621.391                                                                                 Періг В. М. (Терноп.НЕУ) 

 

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ЕКСПЕРТИЗИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ В 

УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

 
Розглянуто сутність процедури експертизи телекомунікаційних систем. Визначено 

джерела появи невизначеності у вихідних даних, що використовуються для експертизи. 

Ключові слова: телекомунікаційна система, експертиза, невизначеність. 

 

Рассмотрена сущность процедуры экспертизы телекоммуникационных систем. 

Определенно источники появления неопределенности в выходных данных используемых для 

экспертизы. 

Ключевые слова: телекоммуникационная система, экспертиза, неопределенность. 

 

The essence of procedure of examination of telecommunication systems is considered. Definitely 

sources of occurrence of uncertainty in target data used for examination. 

Keywords: telecommunication system, examination, uncertainty 

 

Вступ. Кінець 20-го початок 21-го століття характеризується бурхливим кількісним та 

якісним зростанням складних, територіально розподілених технічних систем. Такі системи 

представляють собою  функціонально пов’язану сукупність  програмно-апаратних засобів 

обробки і обміну інформацією  і складаються з інформаційних вузлів і фізичних каналів 

передачі інформації [1; 2].  

Більшість сучасних телекомунікаційних систем (ТКС) є гетерогенними і забезпечують 

багато сервісів, розробка таких систем вимагає постійного осмислення нових технологій, які 

з’являються.  

Процес проектування телекомунікаційної системи представляє собою складний 

багатоетапний процес формування взаємопов’язаних технічних рішень, які мають на меті 

створення ТКС, здатної забезпечити надання сервісів користувачам з урахуванням 

специфіки вимог функціонування. Специфіка вимог до перспективних ТКС обумовлюється 

предметною областю їх застосування.  

Характерним для сучасного стану створення ТКС є відставання методик, методів і 

способів експертизи від темпів розвитку ТКС. 

Таким чином, в умовах створення перспективних ТКС різко зростає значення 

експертного оцінювання проекту телекомунікаційної системи. Особливо важливою є 

експертиза проектів телекомунікаційних систем, які створюються в інтересах державного 

управління, так званих телекомунікаційних систем спеціального призначення (ТКС СП). 

Процедурам проведення експертизи телекомунікаційних проектів присвячено широке 

коло робіт [3-6]. Аналіз цих робіт надав можливість дійти висновку про необхідність 

урахування нечіткого характеру даних та оцінок, які використовуються при проведенні 

експертизи.  

Постановка завдання. З метою оцінки ефективності проектування телекомунікаційних 

систем необхідно приділити увагу проведенню процедури експертизи телекомунікаційних 

проектів. Для цього необхідно проаналізувати сутність експертизи та підходи до її 

проведення. Разом з тим, в процесі проведення експертизи доволі часто виникає проблема 

оперування інформацією, яка є нечіткою, розмитою або такою, що не може бути виражена 

кількісно. 

Метою роботи є аналіз сутності процедури експертизи телекомунікаційних систем та 

впливу нечіткого характеру вихідних даних для експертизи. 

Результати дослідження. В першу чергу слід визначитись з основними термінами. 

Експертиза - дослідження спеціалістом (експертом) питань, вирішення яких потребує 

спеціальних знань в області науки, техніки, мистецтва тощо [7].  
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Проведення експертизи доцільно в складних, проблемних ситуаціях, коли знань осіб, 

які відповідають за прийняття рішень буває недостатньо, або коли параметри 

функціонування ТКС не відповідають вимогам. 

До обставин, при яких доцільно призначати експертизу, можна віднести наступні 

обставини: 

необхідність отримання об’єктивної думки спеціаліста, який не зацікавлений у 

результатах; 

виникнення конфліктної ситуації в сфері управління, наявність спірних пропозицій з 

одних і тих же пропозицій; 

необхідність вирішувати проблеми, які знаходяться на стику різних галузей науки і 

техніки; 

у ситуації, коли межі проблеми ширші меж сумарного знання; 

у ситуації, коли проведення експертизи визначається нормативними документами. 

Використання експертизи для вирішення спеціальних завдань повинно базуватись на 

таких принципах: 

експертні оцінки повинні бути отримані від визнаних у відповідній галузі знань 

спеціалістів в максимально систематизованій формі, яка забезпечить  подальше узагальнення 

знань; 

для отримання тверджень експертів в максимально систематизованому вигляді слід 

ставити експертам чітко сформульовану задачу; 

вибирати експертів, ставити їм задачу, узагальнювати їх твердження необхідно на 

основі певної методики. 

Експертиза проектів телекомунікаційних систем - це комплексна, цілеспрямована 

інформаційно-аналітична діяльність експерта (групи експертів) телекомунікаційних проектів 

по оцінці якості проектних технічних рішень і формуванню пропозицій по оптимізації 

технічних рішень, які застосовуються в ході розробки телекомунікаційної системи. 

Аналіз основних етапів розробки телекомунікаційних систем [3-6] дає підстави 

зауважити, що проведення експертизи проектів перспективних ТКС є складною, 

багатоетапною задачею, яка залежить від багатьох факторів. Для підвищення якості 

вирішення даної задачі слід застосовувати засоби автоматизації експертної діяльності. 

Експертиза є невід’ємною частиною проектування ТКС і може представляти 

багатоетапний процес (рис. 1). Експертиза, як невід’ємна частина процесу проектування 

телекомунікаційної системи, може здійснюватись в умовах детермінованості, стохастичності 

і невизначеності функціональних і структурних параметрів ТКС та процесів інформаційного 

обміну. Враховуючи сказане, важливою задачею в межах проведення експертизи 

телекомунікаційних проектів є зниження рівня невизначеності експертних оцінок технічних 

рішень, які визначають побудову ТКС.  

В процесі проведення експертизи формується базова система показників якості, яка 

дозволяє оцінити телекомунікаційний проект. Разом з тим, для підвищення адекватності 

експертизи базові показники якості ТКС повинні враховувати характер та рівень 

невизначеності вихідної інформації щодо ТКС на різних етапах проектування.  

Як свідчить аналіз лытератури [8-10], у процесі експертизи під час визначення 

показників якості функціонування ТКС експертам необхідно враховувати наступні джерела 

появи невизначеності: 

нечітке уявлення цілі операції, що може призвести до неоднозначного трактування 

відповідності реального результату до запланованого; 

недостатнє вивчення деяких явищ та процедур, які супроводжують процеси, що 

реалізовані в рамках функціонування ТКС; 

висока імовірність невідомого цілеспрямованого стороннього деструктивного впливу 

на функціонування ТКС, яку важко оцінити та передбачити; 

невизначеність, яка обумовлена неточністю математичних моделей функціонування 

складних ієрархічних ТКС. Така неточність може виникнути завдяки зайвій ідеалізації 
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процесів функціонування та управління, або невірній декомпозиції ТКС. Крім того, 

багаторівневість ТКС може призвести до посилення невизначеності. 

 

 

Рис. 1. Структурно-логічна схема проведення експертизи телекомунікаційних систем 

 

З метою врахування в процедурі експертизи об’єктивно існуючої невизначеності 

пропонується скористатись апаратом теорії нечітких множин для формалізацію вихідних 

даних у двох напрямках: 

врахування нечіткого характеру вихідних даних в процесі визначення часткових 

показників якості функціонування ТКС; 

оцінка важливості часткових показників якості в загальній оцінці ефективності 

функціонування ТКС. 

Висновки. Експертиза телекомунікаційних проектів є важливим етапом в процесі 

розробки ТКС, який у значній мірі впливає на якість телекомунікаційних систем, що 

розробляються. Експертиза проводиться практично на кожному етапі розробки ТКС і 

представляє собою складну процедуру, яка здійснюється в умовах об’єктивно існуючої 

Ситуації, що призво-

дять до необхідності 

проведення експертизи 

ТКС 

Умови функціонування  

ТКС 

Функціональні хара-

ктеристики систем, 

складовими елементами 

яких є ТКС 

Показники якості 

функціонування ТКС 
Телекомунікаційна 

система 

1. Експертиза оперативно-технічних вимог, які висуваються до 

ТКС, що проектується. 

2. Експертиза основних системно-технічних рішень, які 

визначають вигляд ТКС на етапі НДР. 

3. Експертиза технічних рішень, які сформульовані в технічній 

пропозиції на створення ТКС.  

4. Експертиза технічного завдання на розробку ескізного проекту 

ТКС. 

5. Експертиза системно-технічних рішень, які приймаються на 

етапі ескізного проектування. 

6. Експертиза технічного завдання на розробку технічного 

проекту ТКС. 

7. Експертиза системно-технічних рішень, які приймаються на 

етапі технічного проектування. 

8. Експертиза технічного завдання на розробку конструкторської 

документації ТКС, що проектується. 

9. Експертиза основних технічних рішень, які приймаються на 

етапі розробки конструкторської документації. 

Параметри 

ТКС 

Урахування нечіткого 

характеру вихідних даних 

Невизначеність Нечіткість 

Урахування нечіткого 

характеру умов 

функціонування ТКС 

Оцінка важливості окремих 

показників якості ТКС 

ЕКСПЕРТИЗА: 
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невизначеності. Врахування умов невизначеності повинно забезпечити підвищення 

адекватності та достовірності експертизи ТКС.  

Врахування невизначеності пропонується проводити на двох рівнях: на рівні 

визначення часткових показників якості функціонування ТКС та на рівні визначення ваги 

кожного часткового показника для загальної оцінки ефективності ТКС. 

Напрямами подальших досліджень є розроблення математичних моделей урахування 

невизначеності вихідних даних про умови обстановки, параметри і показник якості 

функціонування ТКС. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Закон України «Про телекомунікації» вiд 18.11.2003  № 1280-IV. 

2. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». 

Введений в дію Постановою ВР N 81/94-ВР від 05.07.94,  ВВР, 1994, N 31, ст.287. 

3. Вишневский В.М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. – М.: 

Техносфера, 2003. – 512 с.  

4. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей. Под ред. В.Н. Гордиенко и А.Д. 

Крухмалева. – М.: Горячая линия - Телеком, 2004. – 510 с. 

5. Гольштейн А.Б., Ехриель И.М., Рерле Р.Д. Интеллектуальные сети. – М.: Радио и связь, 2000. 

– 500 с. 

6. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Построение сетей интегрального обслуживания. – Л.: 

Машиностроение, 1990. – 332 с. 

7. Большой энциклопедический словарь. – Москва: Научное издательство «Большая Российская 

Энциклопедия», 1998. – 1340 с. 

8. Алтунин А.Е., Семухин М.В. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях. 

— Тюмень: Изд-во «ТГУ», 2000. — 352 с.  

9. Борисов А.Н., Алексеев А.В., Меркурьева Г.В. и др. Обработка нечеткой информации в 

системах принятия решений. — М.: Радио и связь, 1989. — 304с.  

10. Ярушкина Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных систем. – М.: Финансы и статистика, 

2004. – 320 с.  

 

Рецензент: д.т.н., проф. Хорошко В.О. 



 101 

УДК 621.391; 519.21; 519.245                           д.т.н., проф. Петров А.С. (ВУНУ им. В. Даля)  

  Кийко А.В. (ВУНУ им. В. Даля)  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕЙ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

РАСПОЗНАВАНИЯ ДИКТОРОВ 

 
У статті розглянуто застосування нейронної мережі прямого фокусуючого із затримкою 

за часом для ідентифікації диктора за голосом. Описана методика формування векторів мовних 

ознак за допомогою гребінки вузькосмугових нерекурсивних цифрових фільтрів  параметрами, 

близькими до характеристик критичних смуг слуху по Цвікеру. 

Ключові слова: мовний сигнал, ідентифікація диктора, цифрова фільтрація, нейронна 

мережа. 

 

В статье рассмотрено применение фокусированной нейронной сети прямого 

распространения с задержкой по времени для идентификации диктора по голосу. Описана 

методика формирования векторов речевых признаков с помощью гребенки узкополосных 

нерекурсивных цифровых фильтров с параметрами, близкими к характеристикам критических 

полос слуха по Цвикеру. 

Ключевые слова: речевой сигнал, идентификация диктора, цифровая фильтрация, 

нейронная сеть. 

 

The article examined the use of a focused direct propagation neural network with time delay for 

announcer identification by voice. We describe a method of forming the vectors of speech characteristics 

using the comb of narrow-band non-recursive digital filters with parameters near to the specifications of 

critical bands of hearing on Tsviker. 

Keywords: vocal signal, authentication of announcer, digital filtration,neural net  

 

Постановка проблемы. Системы автоматической аутентификации и идентификации 

личности по биометрическим параметрам являются одним из активно развивающихся 

направлений современной науки и техники. Особое место среди них занимают системы, 

основанные на голосовых биометрических признаках, так как в данном случае для 

проведения аутентификации от человека не требуется особых усилий и непосредственного 

контакта с аппаратурой. В последние годы отмечается существенный рост интереса к 

автоматическим системам опознавания говорящего по голосу. Потребность в разработке 

таких систем главным образом диктуется наличием широкого круга практических 

приложений, где требуется подтвердить или опознать определенную личность. Системы 

аутентификации по голосу применимы там, где использование других методов практически 

невозможно, например, для предоставления удаленного доступа к услугам и данным по 

телефонным каналам или через Internet. 

С одной стороны в речевом сигнале содержатся некоторые структуры, 

соответствующие инвариантным языковым символам, общие для людей, говорящих на 

одном языке (иначе мы не могли бы понимать друг друга). Они являются основой понимания 

человеком речевого сообщения. С другой стороны голос и речевые навыки каждого человека 

строго индивидуальны – и это основная аксиома распознавания (различения) дикторов. 

В связи с вышесказанным весьма актуальным является разработка моделей и методов 

распознавания дикторов для различных условий применения. 

Анализ предшествующих исследований. На сегодняшний момент при решении задач 

обработки и распознавания речи используется две модели представления речевого сигнала: 

на основе моделирования системы речеобразования и на основе моделирования системы 

речевосприятия. Векторы признаков, полученные с помощью хорошо известной модели 

речевого тракта [6], состоящей из передаточной функции резонансной системы и генератора 

импульсов сигнала возбуждения, несут информацию о параметрах фильтра речевого тракта 

диктора. Передаточная функция практически полностью характеризует индивидуальную 

геометрическую форму полостей речевого аппарата: задняя глоточная полость, сужение 
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между языком и небом, передняя полость рта, сужение между губами и т. д. Основными 

параметрами здесь выступают характеристики четырех формантных областей (средняя 

частота, частотный диапазон, энергия), огибающая спектра, формантные траектории и 

производные от этих параметров. Частота импульсов возбуждения находится в прямой 

зависимости от колебаний голосовых связок, которые, в свою очередь, зависят от длины, 

толщины и натяжения последних. Основными параметрами здесь являются частота 

основного тона, параметр тон/шум, звонкость, подъем основного тона и производные от этих 

параметров. 

Для расчета параметров, связанных с физиологическими особенностями речевого 

тракта, наиболее часто используются методы спектрально-временного анализа. Такие 

методы анализа речевого сигнала адекватны природному механизму восприятия речи [2], что 

делает понятной тенденцию многих исследователей искать индивидуальные особенности в 

мгновенных спектральных распределениях отдельных фонем и в распределениях текущего 

спектра. В основе таких методов лежит классический Фурье-анализ [6] или параметрический 

авторегрессионый анализ (линейное предсказание как частный случай) [3, 4]. 

Тесно связан со спектральным представлением речевого сигнала довольно часто 

применяемый в последнее время гомоморфный метод [3]. Этот метод представляет речевой 

сигнал в виде последовательности векторов кепстральных коэффициентов, которые требуют 

значительно меньшего объема памяти для хранения эталонных образов. Небольшим 

количеством кепстральных коэффициентов (обычно 8 или 16) можно аппроксимировать 

формантный разрез, имеющий высокое спектральное разрешение. Это обеспечивает более 

компактное представление речевых отрезков без существенной потери основных 

информативных признаков (формантной структуры, огибающей, параметра тон/шум). Что 

касается параметров сигнала возбуждения, то они могут быть рассчитаны одним из широко 

известных методов выделения частоты основного тона (например корреляционный метод, 

кепстральный метод, метод Голда-Рабинера [3, 6]). 

При идентификации задача заключается в том, чтобы классифицировать неизвестный 

звуковой образ как произнесенный одним из дикторов некоторого эталонного множества, а 

при верификации требуется принять решение, принадлежит ли некоторый спорный звуковой 

образ одному конкретному эталонному диктору из справочной базы голосов. Верификация 

значительно проще идентификации, поскольку тут принимается альтернативное решение – 

"да" или "нет". Несмотря на некоторое сходство этих задач, используемые алгоритмы 

распознавания могут существенно различаться. Полная процедура обычно такова. Анализ 

речевого сигнала начинается с перевода его в цифровую форму. Производится сегментация 

сигнала на отдельные элементы. Затем акустический сигнал обрабатывается с помощью 

определенных алгоритмов – спектрального анализа, линейного предсказания, кепстральной 

обработки и других. В результате получается параметрическое описание сегментов речевого 

сигнала в виде вектора параметров. Следующий этап – сравнение с имеющимися 

эталонными описаниями зарегистрированного числа дикторов в базе данных компьютера. 

Это достигается путем использования метода динамического программирования, скрытых 

Марковских моделей (особенно для распознавания по слитной речи), искусственных 

нейронных сетей или комбинаций указанных методов. 

Качественным показателям любой системы идентификации служит вероятность 

правильного обнаружения, оцененная на представительной выборке реализаций. 

Вычисляются также вероятности пропуска "чужого" (когда разные люди ошибочно 

отождествляются) и отказа в идентификации "своего" (реализации голоса одного диктора 

опознаются как принадлежащие разным людям). Очевидно, кстати, что эти ошибки имеют 

"противоположный" характер. Снижая вероятность одной, мы неизбежно повышаем 

вероятность второй. Имеется множество разных критериев построения эффективной 

системы, и все они так или иначе "взвешивают" два типа ошибок в зависимости от степени 

их важности для системы. 
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Основной материал статьи. Использование модели системы речевосприятия 

позволяет получить векторы признаков, которые содержат как спектральную, так и 

временную информацию, что намного информативнее. Восприятие звука – это сложный 

нейрофизиологический процесс трансформации энергии звуковых колебаний в нервный 

импульс в рецепторном аппарате улитки, его проведения до центров в коре головного мозга, 

анализа и осмысления звука. Улитка уха является одним из важнейших элементов слуховой 

системы, осуществляющим частотный анализ звуковых сигналов. Она представляет собой 

свернутую в спираль костяную трубку, разделенную внутри двумя перегородками 

(базилярной и рейснеровой мембранами) на три канала. Каналы заполнены жидкостыо – 

перилимфой и эндолимфой. Звуковой сигнал через систему косточек среднего уха поступает 

на гибкую мембрану входного овального окна. 

Звуковые колебания разной частоты вовлекают в колебательный процесс базилярную 

мембрану на всем ее протяжении неодинаково. Результаты прямого изучения механических 

свойств базилярной мембраны свидетельствуют, что для нее не характерна высокая 

механическая избирательность. Звуковые волны различных частот вызывают колебания 

базилярной мембраны на ее довольно больших участках.  

В настоящее время для объяснения происходящих во внутреннем ухе процессов 

используется пространственная теория движущейся волны Бекеши. Прямые наблюдения с 

регистрацией колебаний базилярной мембраны показали, что звуки определенной высоты 

вызывают колебания перилимфы и бегущую изгибную волну на поверхности базилярной и 

рейснеровой мембран. Бегущая волна достигает максимума в некоторой точке, зависящей от 

частоты звуковых колебаний, после чего быстро затухает. Положение гребня волны с 

наибольшим смещением мембраны и частота звука связаны взаимно-однозначной 

зависимостью. По мере повышения частоты звука прогиб основной мембраны смещается. 

Наиболее низкие звуки вызывают прогибание мембраны у верхушки улитки, звуки высокой 

частоты – в области основного завитка улитки.   

Базилярная мембрана, колеблясь, вызывает наибольшую деформацию волосковых 

клеток спирального органа в точке гребня бегущей волны. Таким образом, в процесс 

возбуждения при действии звуков разной частоты вовлекаются разные рецепторные клетки 

спирального органа. В улитке сочетаются два типа кодирования, или механизма различения, 

высоты тонов: пространственный и временной. Пространственное кодирование основано на 

определенном расположении возбужденных рецепторов на основной мембране. Однако при 

действии низких и средних тонов, кроме пространственного, осуществляется и временное 

кодирование: информация передается по определенным волокнам слухового нерва в виде 

импульсов, частота следования которых повторяет частоту звуковых колебаний (рис. 1). О 

настройке отдельных нейронов на всех уровнях слуховой системы на определенную частоту 

звука свидетельствует наличие у каждого из них специфической частотно-пороговой 

характеристики – зависимости пороговой интенсивности  звука, необходимой для 

возбуждения нейрона, от частоты звуковых колебаний. Для каждого нейрона существует 

оптимальная, или характеристическая, частота звука, на которую порог реакции нейрона 

минимален, а в обе стороны по диапазону частот от этого оптимума порог резко возрастает. 

При надпороговых звуках характеристическая частота дает и наибольшую частоту разрядов 

нейрона. Следовательно, каждый нейрон настроен на выделение из всей совокупности 

звуков лишь определенного, достаточно узкого участка частотного диапазона. Частотно-

пороговые кривые разных клеток не совпадают, а в совокупности перекрывают весь 

частотный диапазон слышимых звуков, обеспечивая полноценное их восприятие [5]. 



 104 

Рис. 1. Принцип залпов в генерации импульсов в волокнах слухового нерва. 

1 – звуковой сигнал; 2 – 9 – реакции отдельных волокон; 10 – суммарная реакция этих 

волокон, повторяющая частоту звука 

Таким образом, базилярная мембрана способна выполнять частотный анализ сложного 

звука, т.е. действовать как спектральный анализатор.  

Слуху присуща еще одна замечательная способность – интегрировать определенные 

частотные области в так называемые частотные группы [8]. Разделение спектра звука на 

частотные группы представляет собой одно из важнейших свойств слуха. Слух может 

образовывать частотные группы на любом участке шкалы частот. Если их совместить в один 

ряд, то в диапазоне частот от 20 Гц до 16 кГц разместятся 24 частотные группы. В табл. 1 

приведены значения средних частот групп mf  и их ширина гf . В правой части табл. 1 

приведены граничные частоты гf  частотных групп, расположенные без интервалов в один 

ряд. 

Таблица 1 

Параметры частотных групп 

Номер mf , Гц гf , Гц гf , Гц Номер mf , Гц гf , Гц гf , Гц 

1 60 80 20 13 1860 280 1720 

2 150 100 100 14 2160 320 2000 

3 250 100 200 15 2510 380 2320 

4 350 100 300 16 2925 450 2700 

5 455 110 400 17 3425 550 3150 

6 570 120 510 18 4050 700 3700 

7 700 140 630 19 4850 900 4400 

8 845 150 770 20 5850  1100 5300 

9 1000 160 920 21 7050 1300 6400 

10 1175 190 1080 22 8600 1800 7700 

11 1375 210 1270 23 10750 2500 9500 

12 1600 240 1480 24 13750 3500 12000 

       15500 

 
На сегодняшний день существуют два подхода к идентификации человека по голосу, в 

основе которых лежат индивидуальные различия распределения мощности сигнала по 

спектру. При первом подходе моделируется сам процесс речеобразования, учитывающий 

уникальность геометрии речевого тракта каждого человека. При втором подходе 

используется модель речевосприятия. В этом случае имитируются спектральные 

преобразования в улитке на базилярной мембране, суть которых заключается в том, что 

различные частотные составляющие входного сигнала вызывают смещение различных 

участков тела базилярной мембраны. Следовательно, модель базилярной мембраны можно 

представить в виде совокупности узкополосных фильтров [6], выделяющих из голоса 
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колебания разных частот (рис. 2). При этом разрешающая способность по частоте 

оказывается наилучшей на низких частотах, а по времени – на высоких. 
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Рис. 2. Моделирование спектральных преобразований в улитке на базилярной  

мембране 

Одним из важных моментов при формировании модели базилярной мембраны с 

помощью гребенки узкополосных нерекурсивных цифровых фильтров, предложеных в [1], 

является их настройка на заданные центральные частоты imf ,  и формирование полос 

пропускания ,ifг . Полосы пропускания фильтров не должны быть слишком узкими, чтобы 

не зависеть от вариаций частотного спектра голоса. В то же время они не должны быть и 

очень широкими. Необходимо подобрать оптимальные значения их ширины, достаточные 

для уверенной идентификации.  

В результате было получено семейство из 17 фильтров, частотные характеристики 

которых, представленные на рис. 3, перекрывают весь частотный диапазон речевых сигналов 

(100 – 4000 Гц). Параметры этих фильтров оказались близкими по своим значениям к 

характеристикам критических полос слуха по Цвикеру, приведеных в табл. 1. Полосы 

прозрачности фильтров расширяются по мере роста значений выделяемых частот, что 

связано с нестабильностью высоких частот по энергии по сравнению с низкими частотами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. АЧХ семейства узкополосных фильтров 

Таким образом, использование гребенки цифровых фильтров позволяет раскрыть 

основное функциональное назначение модели базилярной мембраны – нелинейное 

изменение значений центральной частоты и размера полосы пропускания при увеличении 

частоты. 

Для формирования векторов речевых признаков последовательности отсчетов сигналов 

на выходах фильтров разбивались на пересекающиеся кадры длиной 1024 отсчетов с шагом 

А1( f ) А5( f ) А17( f ) А16( f ) А15( f ) А13( f ) А11( f ) А9( f ) 

А( f ) 

f, Гц 4000 3000 3500 2500 2000 1500 1000 500 0 
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512, что при частоте дискретизации, равной 44, 1 кГц, соответствует временному интервалу 

23 мс. Для каждого кадра рассчитывалась величина средней энергии. В итоге получается  

массив данных, соответствующий фразе.   

В качестве математической модели представления диктора была выбрана 

фокусированная нейронная сеть прямого распространения с задержкой по времени [7]. 

Нейронная сеть обучается спектральному анализу голоса, запоминая распределение энергий 

через интервалы времени порядка 23 миллисекунд. 

По выходу с наибольшим откликом определялся владелец голоса или выдавалось 

заключение о том, что голос не опознан. Для оценки параметров полученного метода была 

построена модельная система и проведены эксперименты. В экспериментах участвовали 10 

человек примерно одного возраста. Обучающие данные – 5 минут речи на человека, 

тестовые данные  – 10 сегментов по 3 секунды речи на человека. Звук оцифровывался 24-

разрядным АЦП звуковой карты Creative SB X-Fi Xtreme Audio SB0790 с частотой 44,1кГц, 

после чего он пропускался через фильтры. При обработке результатов весь диапазон ответов 

нейронной сети разбивался на 10 равных интервалов. Далее для каждого диктора 

оценивалась средняя частота попадания ответов нейронной сети в каждый из 10 интервалов, 

после чего данные усреднялись по всем дикторам. Наилучший из полученных результатов – 

точность 95% при 4% ошибок ложного отказа и 1% ложного допуска. 

Выводы. Разработанные методы и программы могут использоваться при построении 

безопасных систем текстонезависимой биометрической аутентификации голоса пользователя 

различного назначения. Например для обеспечения безопасности (контроль за физическим 

доступом в помещения; доступ к базам данных, вычислительным системам и ПК; управление 

различными запорными механизмами; контроль над транспортными средствам и оружием; 

доступ к банковским счетам), для криминалистической экспертизы (анализ записей 

телефонных переговоров и отождествление их с подозреваемым; доказательства при 

судебных разбирательствах; идентификация «телефонных хулиганов» по записи), для 

предоставления удаленного доступа к ресурсам и услугам по телефонным каналам или 

Internet. 
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ПОСТРОЕНИЕ СУПЕРПОЗИЦИИ БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ 

 
У статті розглядаються практичні питання побудови суперпозиції булевих функцій, коли 

всі функції задаються векторами істинності і залежать попарно від різних змінних. 

Ключові слова: суперпозиції булевих функцій, вектори істинності.  

 

В статье рассматриваются практические вопросы построения суперпозиции булевых 

функций, когда все функции задаются векторами истинности и зависят попарно от различных 

переменных. 

Ключевые слова: суперпозиции булевых функций, векторы истинности. 

 

In article practical questions of construction of superposition of Boolean functions when all 

functions are set by vectors of the validity are considered and depend in pairs on various variables. 

Keywords: superpositions, Boolean functions, validity vectors 

 

Введение. Пусть имеется множество E={0;1}. Тогда отображение f: En   E называют 

булевой функцией. 

Булева функция f(x1,x2,…,xn)  E (xi   E, i=1,2,…,n) может быть полностью задана 

таблицей истинности: 

  Таблица 1 

x1 x2 … xn-1 xn f(x1,x2,…,xn) 

0 0 … 0 0 f(0,0,…,0,0) 

0 0 … 0 1 f(0,0,…,0,1) 

0 0 … 1 0 f(0,0,…,1,0) 

0 0 … 1 1 f(0,0,…,1,1) 

… … … … … … 

1 1 … 1 0 f(1,1,…,1,0) 

1 1 … 1 1 f(1,1,…,1,1) 

 

Первые столбцы этой таблицы содержат лексикографически упорядоченные наборы 

значений булевых переменных, а последний столбец этой таблицы представляет собой 

значение задаваемой функции на каждом из  наборов. Этот последний столбец называют 

вектором истинности булевой функции f(x1,x2,…,xn). Очевидно, что для задания булевой 

функции не обязательно выписывать все 2n наборов значений булевых переменных. 

Достаточно представить соответствующий ей вектор истинности.  

Так, например, булева функция трех переменных представлена вектором истинности: 

(10110010). 

                                                               Таблица 2 

x1 x2 x3 f(x1,,x2,x3) 

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 0 
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Пусть имеется система булевых функций 

f(x1,x2,…,xn), f1(x1,x2,…,xm), f2(x1,x2,…,xm), … , fn(x1,x2,…,xm)                    (1) 

Тогда функция 

f(f1(x1,x2,…,xm),f2(x1,x2,…,xm),…,fn(x1,x2,…,xm))=F2(x1,x2,…,xm) 

называется суперпозицией функций системы (1) [1]. Попросту говоря, суперпозиция -- 

это построение новой функции путем замены некоторых переменных исходной функции на 

соответствующие функции. 

Необходимость выполнить суперпозицию булевых функций возникает, например, при 

анализе криптосистем (см.[2], [3]). 

Чтобы рассмотреть практические вопросы построения суперпозиции булевых функций, 

будем полагать, что каждая булева функция системы (1) задана вектором истинности.  

Таким образом, цель данной статьи  разработать алгоритм построения вектора 

истинности функции, полученной в результате суперпозиции функций, которые также 

заданы векторами истинности. 

 

Суперпозиция одной функции. Пусть имеется булева функция f(x1,x2,…,xn), в 

которой вместо переменной x1 подставляется новая функция  f1(z1,z2,…,zm). Обе функции f 

и  f1 заданы своими векторами истинности. Необходимо построить вектор истинности новой 

булевой функции F(f1(z1,z2,…,zm),x2,…,xn). 

Заметим, что мы предполагаем, что переменные двух заданных функций  различны.  

Нетрудно понять как необходимо строить таблицу истинности результирующей 

функции F(f1,x2,…,xn).  

Рассмотрим пример. Пусть исходная функция f(x1,x2,x3) задана Таблицей 2 и 

f1(z1,z2)=z1Еz2, где  ѕ символ операции сложения по модулю 2 (неравнозначность). 

Очевидно, что на всех наборах, на которых z1Е z2=0, значение функции F будет 

повторять значение функции f в зависимости от значений переменных x2, x3. Аналогичное 

можно утверждать, когда z1Е z2=1.  

Проиллюстрируем процедуру получения вектора истинности результирующей функции 

в таблице истинности. 

                                                                                   Таблица 3 

z1 z2 x2 x3 F(z1,z2,x2,x3) Значения x1 и z1Е z2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

x1=0, 

z1  z2=0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

x1=1, 

z1Е z2=1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

x1=1, 

z1  z2=1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

x1=0, 

z1Е z2=0 

 

Следовательно, при принятом порядке следования переменных функции F, ее вектор 
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истинности имеет вид: (1011001000101011). 

Этот вектор можно получить так: сначало записать первую половину (22=4) значений 

вектора истинности исходной функции f, затем вторую половину значений вектора 

истинности исходной функции f, потом снова вторую половину и только потом первую.  

На порядок чередования половинок вектора истинности функции f указывает вектор 

истинности подставляемой функции z1Е z2, который имеет вид: (0110). 

Предположим теперь, что в исходную функцию f взамен переменной x1 нужно 

подставить функцию z1Е z2  z1z2, которая имеет вектор истинности (0111). Следовательно, 

сначало нужно записать первую половинку значений вектора истинности функции f, затем 

три раза вторую половинку. Получим в результате вектор истинности результирующей 

функции F: (1011001000100010). 

Полученные результаты позволяют сформулировать следующее утверждение. 

Утверждение 1. Пусть имеются вектор истинности (PV) исходной функции f, где P 

 первая половина вектора истинности, а V  вторая его половина, и вектор истинности 

(Z) функции f1, подстанавливаемый вместо первого аргумента функции f при условии, что 

переменные функций f и f1 различны. Тогда вектор истинности результирующей функции F 

может быть получен, если каждый нуль вектора (Z) будет заменен на вектор P, а каждая 

единаца вектором V.  

Сформулированное утверждение определяет, очевидно, простой алгоритм построения 

вектора истинности результирующей функции F при указанных выше условиях. 

 

Переформатирование вектора истинности. Полученные в предыдущей части 

результаты могут быть приспособлены для случая, когда необходимо произвести 

суперпозицию любой переменной исходной функции f. 

Однако, представляется целесообразным переформатировать вектор истинности 

функции f таким образом, чтобы он соответствовал лексикографическому порядку наборов 

значений переменных так, что заменяемая переменная всегда соответствовала первой 

компоненте каждого такого набора. 

Чтобы выполнить переформатирование, сделаем следующее наблюдение. Если 

переменная xk (k=1,2,…,n) находится на k-том месте n-мерного набора (считая слева 

направо), то она на 2{n-k} наборах равна 0, затем на следующих 2{n-k} наборах равна 1, а 

далее все повторяется. Такое расположение наборов с попеременным значением переменной 

xk повторяется 2k раз. 

Поэтому легко переформатировать вектор истинности так, чтобы первой в 

лексикографически упорядоченных наборах была любая переменная. Порядок 

переформатирования определяется следующим предложением. 

Утверждение 2. Для переформатирования вектора истинности функции f так, 

чтобы в лексикографически упорядоченных наборах первой переменной было переменная xk, 

необходимо, чтобы первые 2{n-k} компонент вектора были закреплены на своем месте, 

затем, пропустив 2{n-k} компонент, изъять из последовательности компонент 

последующие 2{n-k} компонент вектора и разместить их вслед первых закрепленных 

компонент. Так продолжать, пока не будут первыми размещены все 2{n-1} компонент 

вектора истинности, соответствующих нулевым значениям переменной xk. Оставшиеся не 

перемещенные компоненты вектора истинности сомкнуть в том порядке, как они 

размещены в исходном векторе истинности. 

Справедливость сделанного утверждения очевидна. 

Пусть, например, необходимо переформатировать вектор истинности функции f, 

рассмотренной в предыдущей части, так, чтобы первой переменной в наборах была 

переменная x2. 
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Имеем исходный вектор истинности f=(10110010). Здесь 2{n-k}=2{3-2}=2. Оставляя 

первые две компоненты (10) исходного вектора неизменными, пропустим две компоненты и 

запишем новые две компоненты (00). Получаем подпоследовательность (1000). Выбраны 

2{n-1}=2{3-1}=4 значений вектора истинности, соответствующие нулевым значениям 

переменной x2.  

Дописываем невыбранные компоненты исходного вектора истинности в том порядке, в 

каком они находятся, получим переформатированный вектор истинности исходной функции: 

(10001110). 

Легко видеть, что выполненная операция соответствует перемещению исходных 

наборов, что хорошо видно в новой таблице истинности: 

 

x1 x2 x3 f(x1,,x2,x3) 

0 0 0 1 

0 0 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 0 

 

Естественно, что относительный порядок остальных переменных в наборе остается 

прежним. 

Заключение. Решена проблема суперпозиции булевых функций, заданных векторами 

истинности при условии, что все функции системы (1) зависят попарно от различных 

переменных, что необходимо для наших целей. Последовательно выполнив суперпозицию в 

одну переменную в исходной функции или в результат суперпозиции предыдущей функции, 

мы получим суперпозицию во все переменные исходной функции. 

Другие случаи суперпозиции, когда функции системы (1) имеют общие переменные, 

могут быть исследованы в дальнейшем. 
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СТРУКТУРНА СТІЙКІСТЬ МОДЕЛЕЙ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ 

ЛОГІСТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ 

  
У статті розглянуті питання визначення структурної стійкості моделей на основі 

логістичних залежностей за допомогою теорії катастроф. Проаналізовані умови виникнення 

катастроф. Запропоновано засоби визначення структурної стійкості для різних модифікацій 

логістичних моделей навчання. 

Ключові слова: структурна стійкість, катастрофа, логістична модель. 

 

В статье рассмотрены вопросы определения структурной стойкости моделей на основе 

логистических зависимостей с помощью теории катастроф. Проанализированы условия 

возникновения катастроф. Предложены способы определения структурной стойкости для 

различных моделей обучения. 

Ключевые слова: структурная стойкость, катастрофа, логистическая модель. 

 

There is observed the definition questions of structural stability of models based on logistic 

dependences using the theory of catastrophes. The article analyzes the conditions of catastrophes 

appearance. There are suggested means of structural stability definition for different modifications of 

logistic models of study.  

Keywords: structural stability, catastrophe, logistic model. 

 

Постановка проблеми. Важливою складовою сучасної теорії управління є визначення 

структурної стійкості моделей процесів різної фізичної природи. При цьому значне практичне 

значення має вияв якісних змін в траєкторії руху при змінах структури самої системи [1]. Для 

вирішення питання впливу таких змін використовують інструменти теорії катастроф, які 

визначають катастрофу як процес стрибкоподібної зміни вихідних параметрів системи при 

безперервній зміні вхідних. 

Дослідження умов виникнення та запобігання катастроф важливе саме для  аналізу реально 

функціонуючих систем різної фізичної природи: економічних, екологічних, технічних. До їх числа 

належать також системи навчання та забезпечення кадровим потенціалом галузей виробництва, 

науки, озброєння та транспорту. Вхідні параметри таких систем – рівні витрат ресурсів  (час, 

фінанси, навчальний контент, кадри та багато інших складових), вихідні – необхідні знання, уміння 

(компетенція) фахівця, що навчається. Якщо визначати вихід системи навчання як якість підготовки 

фахівця, то ситуація стрибкоподібної його зміни (катастрофи) буде відповідати умовам, коли 

фахівець не в змозі вирішити встановлене завдання при встановлених умовах. Причому для 

багатьох напрямів діяльності при переході від математичної моделі до реального об’єкту це означає 

катастрофу самого об’єкту. Наприклад, в авіаційній галузі основною причиною авіаційних подій є 

помилкові дії льотного складу («людський фактор»).   

Задача забезпечення стійкості функціонування систем навчання, визначення умов їх 

структурної стійкості (номенклатура необхідних ресурсів, вимоги до їхнього рівня, вибір 

пріоритетів) є актуальним для будь-яких напрямів діяльності, а для військової, транспортної та 

інших, пов’язаних з високими ризиками галузей – пріоритетною умовою існування. 

Серед моделей розвитку різноманітних напрямів діяльності суспільства, у тому числі в сфері 

навчання, поширені моделі на базі логістичних рівнянь, які також можуть бути предметом 

дослідження теорії катастроф. Багатовимірні нелінійні моделі, які описують залежність якості 

навчання від витрачених ресурсів за допомогою логістичної функції, дозволяють враховувати 

здібності слухача, вплив базової підготовки, ефективність витрат на підвищення якості та 

використовуватися для оперативного управління якістю навчання. Дослідження умов 

виникнення та запобігання катастроф у моделях навчання на основі логістичної функції є 

актуальним.         

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для опису процесів розвитку об’єктів різної 

природи доцільно використовувати S-подібні логістичні залежності, про високу адекватність яких 
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для широкого спектру об’єктів зроблено висновок в роботах [2-9]. В роботі [10] встановлено, що 

«логістичний розвиток є найпростішим і, в той же час, неодноразово підтвердженим на 

емпіричному матеріалі описом циклу розвитку системи, коли при виснаженні відповідних 

ресурсів відбувається перехід з експоненти на логісту, виникає нестійкість системи і перехід в 

якісно новий стан».    

Логістичні рівняння відповідають канонічним рівняння теорії катастроф. Так в роботі [1] 

встановлено, що логічний розвиток логістичної моделі приводить до канонічного рівняння 

типу «зборка». В [11] проаналізовані можливі модифікації логістичних функцій, знайдені 

рівняння множини катастроф для модифікованих логістичних рівнянь в залежності від 

конкретних параметрів логістичних рівнянь. 

В [9, 12] розглядаються особливості використання логістичних моделей для напряму 

підготовки персоналу, робиться висновок про їх високу адекватність для задачі забезпечення 

якості навчання з врахуванням завданого рівня витрат ресурсів.  

Отже, важливим для практичного використання моделей, які описують залежність якості 

навчання від витрачених ресурсів за допомогою S-подібної логістичної функції, є встановлення 

множини катастроф відповідних логістичних рівнянь для підтримки параметрів системи у 

відповідних межах з метою недопущення виникнення катастроф.  

Метою статті є дослідження умов виникнення та запобігання катастроф у моделях на 

основі логістичних функцій при аналізі структурної стійкості моделей навчання.         

Викладення основного матеріалу. При дослідженнях складних об’єктів управління 

(економічних, соціальних, біологічних) головна увага приділяється їх поведінці під впливом збурень 

та аналізу несталих, нерівноважних станів цих об’єктів. Динамічні процеси, які їх характеризують, 

описуються за допомогою системи диференціальних рівнянь загального вигляду:  

),( txfx 


,       (1) 

де x - вектор фазових координат.  

Систему (1) називають структурно стійкою, якщо топологічний характер траєкторій всіх 

близьких до неї систем такий же, як у системи (1) [1].  При дослідженні структурної стійкості 

основним завданням є аналіз якісних змін в траєкторії системи при змінах її структури та 

порівняння її поведінки з близькими системами. Вираз (1) набуває вигляду: 

),,( btxfx 


,    (2) 

де b – вектор параметрів системи, в залежності від значень яких досліджується динаміка 

системи. Складність виникає при кількісному аналізі понять «близька система», «топологічний 

характер близької системи», але для прикладних цілей цього уникають, та за допомогою теорії 

катастроф вирішують питання про те, чи приведе зміна траєкторії до зміщення стану системи в іншу 

область (структурна нестійкість). 

В теорії катастроф вважають, що поведінка системи визначається деякою потенціальною 

функцією ),( xbV , локальні максимуми якої відповідають станам рівноваги, причому для аналізу 

умов катастрофи немає необхідності в формалізованому описі цієї функції. Система прагне до стану 

спокою за умови мінімуму потенціальної енергії, чому відповідає стан потенціальної функції  [11]:  
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Більшість відомих моделей катастроф є одновимірними та відносяться до градієнтних систем 

( Vgradx 


) [10]. Для стану покою з градієнтною потенціальною функцією V та з 

урахуванням (2,3) встановлено [10, 11]:  
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Рівність нулю в точці спокою другої похідної означає відповідність цієї точки спокою точці 

перегину, що є причиною катастрофи  [13]. Відповідно до цього для одновимірної системи умова 

виникнення катастрофи буде мати вигляд: 
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Дослідження умов виникнення катастроф є важливим для оцінки граничних значень 

параметрів системи з метою запобігання катастрофам в реальних функціонуючих системах. 

Розглянемо задачу визначення множин катастроф та дослідження умов їх виникнення і запобігання 

на прикладі логістичних моделей, які базуються на логістичних диференціальних рівняннях виду:  

)()( maxmin yYYym
dx

dy
 ,      (5) 

де y - вихідний ефект; x - вхідний ресурс; maxY ,  minY - обмеження вихідного ефекту; m - 

постійний коефіцієнт.             

Рішення рівняння (5) називають логістичною функцією [4] та широко використовують 

при моделюванні біологічних [8, 14, 15, 21];  економічних [4, 16]; технічних систем [17, 18]; в 

сфері планування оборонних процесів, в тому числі в сфері ресурсного забезпечення 

підготовки персоналу [9, 12, 20]. В залежності від цілей задачі, особливостей об’єкта моделювання 

використовують різні модифікації рівняння (5).  

1). Так в [1] при моделюванні збільшення або зменшення чисельності популяцій 

врахування фізичних особливостей процесу перетворює звичайне логістичне рівняння в 

канонічне рівняння катастрофи типу зборка: 

))(( 3 bуаy
dt

dy
 ,            (6) 

де a - внутрішня швидкість росту без обмежень з боку середовища; b - коефіцієнт, який 

враховує втрати окремих видів. При b =0 множина катастроф обмежується однією точкою. 

2). Розглянемо задачу дослідження умов виникнення та запобігання катастроф на 

прикладі зміни чисельності природної популяції (наприклад, риб) з таким основним фактором 

впливу, як плановий вилов. Модифікація логістичного рівняння буде мати вигляд: 

syаky
dt

dy
 )( ,   (7) 

де s - планове значення вилову риби даної популяції; a - можлива максимальна чисельність 

популяції в умовах конкретного середовища; k - постійна природного зростання чисельності 

популяції. При позитивному consts   катастрофа можлива, гарантовано запобігти її виникненню 

неможливо із-за низької точності прогнозування a  та k . Виключає можливість катастрофи 

наступна модифікація логістичного рівняння: 

syyаky
dt

dy
 )(  ,   (8) 

що при переході від моделі до реального об’єкту означає заміну довгострокового планування 

чисельності вилову риби даної популяції на оперативне планування, яке корегується згідно поточної 

чисельності популяції. 

3). В роботах  [9, 12, 19] зроблено висновок про переваги використання логістичних 

моделей для забезпечення якості підготовки персоналу з врахуванням завданого рівня витрат 

ресурсів. Розглянемо особливості вирішення задач дослідження умов виникнення та 

запобігання катастроф для задач навчання на прикладі моделі залежності рівня бойової 

підготовки бійця від розподілу загального ресурсу часу на складову бойової підготовки та 

складову, пов’язану з його участю в господарській діяльності частини:  

sxаkx
dt

dx
 )( ,      (9) 

де a - необхідний нормативний рівень підготовки; k - коефіцієнт, який характеризує 

динаміку зростання рівня підготовки (кут нахилу логістичної кривої); s - складова, яка характеризує 

витрати часу на участь в господарській діяльності. При аналізі об’єкта відмітимо, що до основних 

завдань бойової підготовки належить набуття бійцем необхідних навичок та підвищення рівня 

організованості. При зростанні значення складової s  зменшується рівень підготовки (зростає 
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кут нахилу логістичної кривої), що може привести до стану структурної нестійкості моделі 

забезпечення організованості (катастрофі). Для реального об’єкта такий «катастрофічний» 

рівень підготовки бійців означає неможливість функціонування як складових з бойової 

підготовки та господарської діяльності, так і в цілому частини. 

Відповідно до умови виникнення катастрофи (4) прирівняємо вираз (9) та його похідну до 0: 

  0)(  sxаkx ;  02  kxkа .                                         (10) 

З (10) маємо умову виникнення катастрофи для (9):   

           
4

2a
ks  .                                                                (11) 

Права частина параболи (область позитивних значень s ) характеризує границі структурної 

стійкості системи при різних значеннях коефіцієнту k , фізичний зміст якого полягає в ступені 

впливу бойової підготовки на підвищення рівня навченості особового складу (рис. 2). 
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Рис. 2. Вплив параметрів a , s , k  на структурну стійкість системи забезпечення рівня 

бойової підготовки 

 

Розглянута модель може бути використана також для інших процесів навчання, 

наприклад, для характеристики залежності рівня підготовки від розподілу часу викладання 

спеціальних та загальних дисциплін (при цьому s  в рівнянні (10) характеризує частину 

загальних дисциплін в навчальному плані). До деякого рівня, який залежить від параметрів a  

та k , s  позитивно впливає на рівень підготовки, але з критичного моменту при його 

збільшенні рівень змінюється непередбачувано (виникнення катастрофи). 

4) Практичну цінність мають несиметричні логістичні моделі такого вигляду: 

  )( rg xàkx
dt

dx
 ,             (12) 

де g , r  - постійні додатні коефіцієнти [11]. 

Подібні моделі характеризують сумарну залежність при взаємодії декількох симетричних 

логістичних процесів, які фізично неможливо розглядати окремо. Наприклад, логістичні 

характеристики залежності якості навчання від часу та від використання технічних засобів 

навчання мають різний кут нахилу та рівень насиченості, але розглядають єдиний фізичний 

процес [9]. Умова виникнення катастрофи (4) при 0s та додатних g  та r : 

0)(  sxaxk rg ; 0))(( 11   rgg xrgxagk .                   (13) 

Після перетворення (13) аналогічно (10) при 1g  та 2r  (подвійний ступінь впливу 

другої характеристики) рівняння множини катастроф буде мати вигляд:
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відзначити, що розташування множини катастроф у площині параметрів буде визначатися 

співвідношенням «парність – непарність» параметрів g , r . 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, в статті 

проаналізовано засоби визначення структурної стійкості моделей на основі логістичних 

рівнянь з використанням інструментів теорії катастроф. Запропоновано їх використання для 

дослідження умов виникнення та запобігання катастроф в системах навчання. Розглянуто 

приклади практичного використання для різних модифікацій логістичних моделей. 

Напрямом подальших досліджень має бути дослідження закономірностей визначення 

структурної стійкості більш повної моделі залежності якості навчання від номенклатури 

витрачених ресурсів. 
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МОДЕЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧОЇ 

СИСТЕМИ АЕРОПОРТУ 

 
Запропоновано узагальнену модель інтелектуального агента для інформаційно-керуючої 

системи аеропорту. 

Ключові слова: інтелектуальний  агент, інформаційно-керуюча система аеропорту. 

 
Предложена обобщенная модель интеллектуального агента для информационно 

управляющей системы аэропорта. 

Ключевые слова: интеллектуальный агент, информационно управляющая система 

аэропорта. 

 
The generalised model of the intellectual agent for information operating system of the airport is 

offered. 

Keywords: intellectual agent, information operating system of the airport. 
Вступ. Одним з напрямків удосконалення інформаційно-керуючої системи аеропорту 

(ІКСА) є підвищення рівня інтелектуалізації його інформаційних систем шляхом 

запровадження в існуючі мережі служб та підрозділів певних інтелектуальних компонентів. 

Завданням таких компонетів є вивільнення людини в контурі управління від рутинних та 

кропітких операцій щодо збору та обробки інформації, пошуку варіантів рішень на основі 

емпірії та їх моделювання з метою вибору найбільш доцільного. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. У якості інтелектуальних компонентів 

для інформаційних мереж дедалі ширше використовуються інтелектуальні агенти (ІА). Такі 

агенти повинні забезпечувати численні складні реакції на події та виникаючі ситуації, які 

існують в інформаційному просторі, накопичувати дані про минулі події та ситуації, 

володіти здатністю до одержання знань та модифікації моделей оточуючого середовища.  

Створення такого агента потребує врахування великої кількості факторів, притаманних 

конкретній предметній області і тому не може бути віднесене до розряду тривіальних задач. 

У загальному вигляді проблема полягає у розробці методики створення інтелектуальних 

агентів інформаційної системи авіапідприємства, як складної організаційно-технічної 

системи. 

Аналіз робіт попередників. На сьогоднішній день можна виділити три базові класи 

архітектури агентних систем і відповідних їм моделей інтелектуальних агентів: 

деліберативні, реактивні та гібридні [1–5]. 

Деліберативну архітектуру прийнято визначати як архітектуру агентів, що містять 

точну символічну модель світу і які приймають рішення на основі логічного виведення. 

Реактивна модель базується на тому припущенні, що у реальному світі інтелект не є 

експертною системою або машиною логічного виводу, а інтелектуальна поведінка виникає 

як результат взаємодії агента з середовищем. Гібридні моделі, як правило, є комбінацією 

двох попередніх підходів.  

До основних недоліків відмічених класів моделей слід віднести: 

мета агента визначається переважно логічними засобами; 

не розглядається поняття мультиагентного світу (МА-світу), тобто сукупності інших 

агентів, що виконують завдання в інтересах взаємодіючих підрозділів та служб аеропорту, не 

визначається з ким і як взаємодіє агент; 

не враховується динаміка розвитку мультиагентного світу; 

відсутня ієрархія ІА. 

Метою статті є розробка узагальненої моделі інтелектуального агента, який функціонує 

у складному мультиагентному світі, враховує взаємодію з іншими агентами та динаміку 

розвитку мультиагентного світу. 
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Модель інтелектуального агента ІКСА. На підставі аналізу характеристик та 

недоліків відомих моделей ІА, пропонується визначати ІА як структуру вигляду 

IA = <NIA, SA, VIA, MVB, VO>, 

де NIA – ім'я інтелектуального агента; SA – структура атрибутів, яка визначається 

аналогічно структурі атрибутів для інформаційних об’єктів (ІО) [6]; VIA = {IA} – множина 

вкладених ІА; MVB – механізм вибору поведінки, VO = {О} – множина інформаційних 

об'єктів, що реалізовують сценарії поведінки ІА.  

Інтелектуальний агент на підставі критеріїв вибору поведінки, закладених в MVB, 

приймає рішення про реалізацію в даний момент часу деякого сценарію поведінки і 

ініціалізує відповідний ІО. 

Визначимо інформаційний простір ІАі як сукупність інтелектуальних агентів, що 

оточують ІАі  і “цікавлять” його; сукупність ІО, що оточують ІАі і “цікавлять” його, і 

множину атрибутів, які необхідні ІАі для оцінки стану навколишнього середовища 
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Станом інформаційного простору ІАі назвемо сукупність значень 
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де < А... > – значення атрибуту у момент часу t з погляду даного інтелектуального 

агента. Інформацію про стан інформаційного простору ІАі  отримає не одномоментно і не 

одночасно від усіх точок цього простору, оскільки виникне затримка при обміні інформацією 

між агентами. 

Інформаційний простір агента може формуватися двома способами: 

а) статично – 
i
IAAR , 

i
IOAR  визначені на стадії проектування ІА і в процесі роботи 

ІКСА не міняються; 

б) динамічно – 
i
IAAR , 

i
IOAR  можуть змінюватися в процесі функціонування ІКСА . 

Отже, модель інформаційного простору ІАі визначиться як  

))1(),(),((  tFVtSVtVMIS
iiii IAIAIAIA , 

де FV- функція формування інформаційного простору. 

Модель механізму вибору поведінки ІА приймає наступний вигляд: 

MVB = (MIS, MG, MSR, MA) 

де MG – модель цілевизначення, MSR – модель пошуку рішення (пошуку шляхів 

досягнення мети), MA – модель активних дій, тобто механізм активізації ІО, що впливають 

на середовище. 

Для даного ІА модель цілевизначення будується таким чином 

))(,,,,,,,,( tSMAFAGFGFGGGGSFSSSSMG
iiiiiiiiii IAIA

S
IA

D
IA

down
IA

top
IAIAIAIAIA  . 

Далі нижні індекси опустимо там, де це не викликає різночитань. Тут SS – множина 

стратегій, що розуміються як методи вибору цілей ),...,1( niSSS i  , FSS – функція 
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вибору стратегії; GS – множина статичних цілей, 
topG  – множина цілей, що отримуються 

даним ІА від агентів більш високого рівня ієрархії, 
downG  – множина цілей, які можуть 

бути передані ІА нижніх рівнів; 
DFG  – функція формування динамічних цілей, 

SFG  –  

функція вибору статичних цілей; FAG – функція вибору активних цілей, тобто цілей, 

прийнятих до реалізації; SMA – стан навколишнього мультиагентного світу. 

На відміну від існуючих агентних моделей стан МА-світу більш доцільно визначати з 

урахуванням динаміки його розвитку, враховуючи як минулу історію, так і очікуване 

майбутнє. Стан МА-світу розглядається з позиції даного інтелектуального агента ІАі, тому 

))(),(),(()( tFutRttPatSMA
iiii IAIAIAIA  . 

Минуле, “історія” МА-світу є 
t

IAIAIA tSVtVtPa
iii

0

))1(),1(()(  , тобто об'єднання 

інформаційного простору і його станів за сукупністю попередніх моментів часу. 

“Сьогодення” МА-світу (поточний стан) ))(),(()( tSVtVtRt
iii IAIAIA  . 

Передбачуваний майбутній стан ))1(),1(()(  tSVtVtFu
iii IAIAIA  – це оцінка 

інформаційного простору і його стану, виконана у момент часу t–1 тобто на попередньому 

кроці функціонування ІА. Для здійснення цієї оцінки необхідна функція прогнозу 

майбутнього МА-світу )),(( MAtRtFP
iIA  результатом дії якої і буде )(tFu

iIA . 

Функція вибору стратегії визначає поточну стратегію залежно від попередньої 

стратегії, стану МА-світу, множини активних на даний момент цілей. Таким чином 

)()(: tsGASMAtsFSS  . 

Якщо позначити статичні цілі як gs, цілі отримувані від вищих агентів як gt, цілі 

передавані нижчим рівням, як gd то відповідні множини запишуться у вигляді: 

},...,1{ migsGS i
IAi

 , },...,1{ ligtG itop
IAi

 , },...,1{ kigdG idown
IAi

 . 

Функція формування динамічних цілей визначається функціональним перетворенням 

D
IAi

h  над станом МА-світу, поточною стратегією, множинами )()( tG DAVT
, )(tGA  і 

сукупністю формул в мові логіки першого порядку над елементами МА-світу: 

)),(),(),(),(( )( UtGAtGtstSMAhFG DAVTi
IA

DD
IA ii

 , де    kjtSMAUU j ,...,1))((  .  

Результатом   роботи   
D
IAi

h  буде   множина )1(
)(

tG
DAVT

IAi
. 

Функція вибору статичних цілей визначається функціональним перетворенням 
S
IAi

h  

над станом МА-світу, поточною стратегією, множиною сформованих статичних цілей на 

даний момент – )()( tG DAVT
, множиною активних цілей, прийнятих до виконання і 

сукупністю формул на мові логіки першого порядку над елементами МА-світу: 

)),(),(),(),(( )( WtGAtGtstSMAhFG SAVTi
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SS
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 , 

де  kjtSMAWW j ,...,1))((  . Результатом роботи 
S
IAi

h  буде множина 

)1(
)(

tG
SAVT

IAi
. 

Висновки. Таким чином, на основі теоретико-множинного підходу розроблено 

узагальнену модель інтелектуального агента для інформаційно-керуючої системи аеропорту. 
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Особливістю такої моделі є синтез основних концепцій деліберативного і реактивного 

підходів, а також спосіб формування інформаційного простору інтелектуального агента та 

модель механізму вибору поведінки агента, що дозволяє враховувати динаміку розвитку 

мультиагентного світу, складну ієрархію цілей в інформаційно-керуючій системі і 

формувати різні стратегії поведінки інтелектуальних агентів. 

Напрямком подальших досліджень у галузі інтелектуалізації інформаційно-керуючої 

системи аеропорту може бути детальне наповнення компонентів запропонованої моделі з 

використанням сучасних засобів логічного та об’єктного програмування, розробка 

конкретних моделей інтелектуальних агентів операторів (посадових осіб) авіапідприємства.  
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ МЕРЕЖ НОВОГО  

ПОКОЛІННЯ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 
 

У статті розглядаються проблемні питання щодо впровадження мереж нового покоління 

NGN (FGN) на телекомунікаційному ринку України, що дасть можливість ефективніше 

використовувати існуючі та враховувати проблеми трансформації мереж, що вже діють. 

Ключові слова: мережі NGN, телекомунікаційний ринок. 

 

В статье рассматриваются проблемные вопросы относительно внедрения сетей нового 

поколения NGN (FGN) на телекоммуникационном рынке Украины, которая даст возможность 

эффективнее использовать существующие и учитывать проблемы трансформации сетей, 

которые уже действуют. 

Ключевые слова: сети NGN, телекоммуникационный рынок. 

 

In the article problem questions are examined in relation to introduction of networks of new 

generation of NGN (FGN) at the telecommunication market of Ukraine, which will enable more 

effectively to use existing and to take into account the problems of transformation of networks which 

operate already. 

Keywords: networks of NGN, telecommunication market. 

 

Постановка проблеми. Не дивлячись на те, що стосовно мереж нового покоління 

розроблено вже досить багато міжнародних рекомендацій і стандартів, дискусія, що ж є 

інфокомунікаційними мережами майбутнього і як їх розвитку повинна і може сприяти 

галузева наука, не втрачає свою актуальність і гостроту. Тим паче, що є необхідність 

вирішення протиріч концепції NGN з практикою впровадження її положень. Разом з 

обговоренням суті і шляхів розвитку мереж NGN має сенс уже заглянути і в декілька 

віддаленіше майбутнє, коли на зміну мережам NGN прийдуть мережі майбутніх поколінь 

(Future Generation Networks), так звані мережами FGN XXI, або - мережами ери post-NGN [1].  

Поява концепції NGN та post-NGN – мереж нового покоління – дозволить операторам 

значно розширити горизонти своєї діяльності, спектр послуг. Проте шлях переходу до 

мереж, на базі яких можливе надання мультисервісних послуг, складний і тернистий. Тому 

ставиться питання, чи не простіше продовжувати експлуатувати існуючі мережі, поки є 

попит на перелік послуг, що вже склався, і піклуватися про їх якість?  

Аналіз останніх досліджень. Однією з основних переваг мереж нового покоління є 

гнучкий підхід до споживання і надання ресурсів. Клієнт таких мереж сам управляє своєю 

послугою: замовляє лінії, міняє канали передачі даних. Користувачі можуть самі вирішувати, 

трафік якого об'єму і якості вони передаватимуть в різні періоди часу. Не менш важливим є 

те, що в мережах нового покоління всі послуги і протоколи легко можуть бути інтегровані в 

інформаційні системи і бізнес-додатки клієнта, забезпечуючи йому новий рівень інтегрованої 

послуги.  

На мережах наступного покоління можливе надання будь-якого поєднання сервісів не 

тільки для великих корпорацій, малих і середніх підприємств (SME), малих і домашніх офісів 

(SOHO), але і індивідуального споживача, де переважають протоколи IP і Ethernet. 

Універсальний доступ і сервіси можуть надаватися поодинці широкосмуговому каналу 

зв'язку і через єдиний абонентський інтерфейс, що дає економічні переваги. Високі 

швидкості і якість зв'язку на мережах майбутнього стирають межі між віддаленими офісами. 

Споживачі послуг дістають можливість працювати практично з будь-якими IP-додатками 

мережі Інтернет. Інтелектуальні особливості мережі дозволяють управляти параметрами 

послуг через Web-інтерфейс в режимі реального часу. Крім того, можлива конвергенція 

сервісів фіксованого і мобільного зв'язку. 

Для споживача всі питання забезпечення якості і функціонування послуг мереж нового 

покоління залишаються “за кадром” і це звичайно позитивний момент, але виникає питання 
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чим же доводиться “розплачуватися” операторові за такий комфорт користувачів? Основна 

проблема комфорту споживачів – це складність реалізації системи експлуатаційного 

управління в мережах нового покоління. За підвищення ефективності і гнучкості 

використання мережевих ресурсів в результаті міграції існуючих мереж до NGN, оператори 

“розплачуються” неймовірним ускладненням механізмів, для адекватної підтримки яких 

потрібні найсучасніші інформаційні технології. Просуваючи нові технології і забезпечуючи 

комфорт в роботі користувача, зокрема за рахунок опрацьовування всіх “нюансів” реалізації 

послуг в мережах нового покоління, оператор повинен бути сам більш інтелектуальним. 

Проте, на відміну від інших мереж, меренжі майбутнього дають незрівнянно ширші 

можливості автоматичного контролю і управління сервісами, їх продуктивністю і якістю. 

Сервіси мереж нового покоління краще і щільніше інтегруються з системами управління і 

системами класу OSS/BSS. Для цього існує безліч реалізованих технологій, протоколів і 

стандартів, таких як Traffic Engineering, RSVP, passive MOS, PESQ, CAC/CAM, CORBA, LDAP, 

XML і т.ін.[2].  

Виклад основного матеріалу. Необхідно також враховувати, що стрімкий розвиток 

телекомунікаційної галузі ставить гостро питання, які ж перспективи мереж нового 

покоління в нашій країні і наскільки швидко відбувається розгортання таких мереж? У міру 

розвитку і стандартизації самої технології і появи доступного і надійного устаткування 

операторського класу ці мережі займуть своє гідне місце. Для деяких операторів NGN може 

стати винятковою технологією. Для інших, швидше за все, послужать хорошим доповненням 

до існуючих мереж, які працюють досить ефективно і продовжують розвиватися класичними 

методами. У віддаленій перспективі можливо і домінування мереж NGN як технології, хоча, 

не виключено, під іншою назвою (FGN, post-NGN). Якщо тільки виробники не встигнуть 

вивести на ринок чергову “наступну” технологію під новою назвою.  

Якщо поява мереж FGN – це питання найближчого часу, то розвиток NGN, відбувається 

досить стрімко. Як і вся галузь, розвиток мереж NGN йде по стопах Заходу, але з помітним 

запізнюванням. Одна з причин відставання – деяка невизначеність в регулюванні таких 

послуг, в першу чергу передачі голосу з використанням пакетних технологій [3]. 

Перспективи є, але реалізовані вони будуть не найближчим часом. Високі витрати 

операторів зв'язку унаслідок обмеженої кількості платіжоздатного населення окупляться не 

скоро. Виникає також питання відсутності яких-небудь нормативних документів, зокрема по 

побудові мереж нового покоління. Високі швидкості передачі даних, пакетна комутація і 

інші переваги, які закладені в мережах наступного покоління, не дозволяють сумніватися в 

перспективах міграції на технології Next Generation в майбутньому. Сьогодні темпи 

розгортання мультисервісних мереж в Україні стримуються невисокою затребуваністю 

послуг, які можуть по них представляться. Відомо, що на ринку зв'язку виграє не той, хто 

має найпротяжнішу і швидкіснішу мережу, а той, хто знаходить шлях до найбільшого числа 

клієнтів. Тому одним з кроків від мережі NGN до споживача є забезпечення 

мультисервісного широкосмугового абонентського доступу. Україна є державою з дуже 

небагатим населенням і в більшості своїй скромним по своїх прибуткам бізнесом. NGN 

дозволяє бізнесу, заощадивши на витратах. NGN економічно і технологічно ефективніше за 

традиційні технології, цей підхід гнучкіший і з нього можна будувати мережі для різних 

завдань з різним бюджетом. Кожен може скористатися NGN так, як йому це потрібно. Це 

визначає його перспективність. У ніші нових сервісів для платоспроможної частини бізнесу і 

населення послуги NGN (triple play, IP centrex, IP contact centers, IVR, IVVR, UM...) 

найближчим часом повинні перетворитися на один з важливих напрямів, і тут темпи 

зростання будуть вищі, оскільки його почне підганяти конкуренція. Проте, на мій погляд, 

розумно створювати сегменти високотехнологічного NGN, а не реконструювати мережі в 

цілому [4].   

Порівнюючи перелік функцій, закладених в концепцією NGN, з функціями 

побудованих сьогодні пакетних мультисервисных IP MPLS, або Ethernet мереж, розумієш, 

що над NGN належить ще працювати і працювати. По-перше, не до кінця розроблені 
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рекомендації для NGN в частині забезпечення якості обслуговування на всьому протязі 

з'єднання, підходи до питань безпеки і мобільності. Багато проблем в області управління 

взаємодією мереж. Очевидно, в такій ситуації NGN в Україні можуть розвиватися 

фрагментарно, хоча порівняно невисока вартість устаткування для NGN могла б сприяти їх 

швидкому розповсюдженню.  

Звичайно оператори телекомунікаційних мереж заінтересовані в трансформації мереж, 

що вже діють, в ідеологію NGN, але при цьому необхідно враховувати корінну відмінність 

NGN від мереж, побудованих на основі традиційних технологій. Безумовно, оператори, 

традиційно орієнтовані на надання головним чином телефонних послуг, можуть розгортати 

мережі NGN, забезпечуючи транспорт і додаткову функціональність. То ж можна сказати і 

про інтернет-провайдерів, що модернізують свої мережі для масштабного надання голосових 

послуг або послуг із створення захищених корпоративних мереж. Магістральні оператори 

прагнуть підвищити ефективність своїх каналів. Компанії, що володіють універсальними 

мережами, швидше використовуватимуть устаткування нових технологій зважаючи на 

закладені в них вражаючі можливості по пропускній спроможності. На відміну від класичних 

мереж, де чітко визначені і якісні показники, і межі відповідальності, схоже, ні у кого немає 

достатньо ясного уявлення про подібні речі стосовно NGN.  

Концепція NGN сформувалася як засіб досягнення політичної домовленості 

міжнародного суспільства про побудову глобальної інформаційної інфраструктури (GII), 

об'єднуючої національні інформаційні інфраструктури. Спроба побудувати GII на існуючих 

технологіях ТМЗК, ISDN, GSM, кабельного телебачення, ранніх реалізацій широкосмугових 

мереж не увінчалася успіхом. Не вдалося вирішити задачу по розробці стандартів взаємодії 

існуючих і нових мереж, що і привело до створення концепції NGN. Трансформація в 

ідеологію NGN можлива на тих мережах, де для підключення клієнтів використовуються 

технології, спочатку призначені для передачі різнорідного IP-трафіка (MPLS, Ethernet, xDSL, 

АТМ, FR і т. д.). Важливо відзначити, що це припускає не тільки перехід від комутації 

каналів до комутації пакетів і зміну архітектури мережі. Одна з основних відмінностей 

полягає в тому, що традиційні мережі в основному спроектовані для передачі бітів, а мережі 

NGN призначені для організації доступу до “контенту” і орієнтовані на мультимедійні 

рішення.  

Практично всі оператори вважають за необхідне при переході до NGN перш за все 

побудувати на своїх мережах могутній транспортний рівень, поверх якого вони будуть 

розгортати свої нові послуги. Далі сценарії можуть бути різноманітними. Природно, 

традиційне устаткування украй обмежено в реалізації відповідних сервісів (надання 

необмеженого спектру телекомунікаційних послуг, з можливістю їх додавання, редагування, 

розподіленої тарифікації), але сумісне їх надання все ж таки можливо. Створення NGN 

сприяє, зокрема, ефективнішому масштабуванню послуг, як з технічної, так і з комерційної 

точок зору. Одночасно можна реалізувати будь-які нові послуги, зокрема від сторонніх 

постачальників або власні сервіси клієнтів [5].   

Необхідно також враховувати, що стрімкий розвиток мереж нового покоління не 

можливий без “больових точок ” експлуатації мереж NGN з погляду оператора. Відомо, що 

ключові моменти в експлуатації мережі – її надійність і досконалість системи управління. 

Найвитонченіші алгоритми маршрутизації даремні, якщо всі альтернативні маршрути 

використовують волокна одного і того ж кабелю. Будь-яке неоднорідне середовище передачі 

породжує неоднозначність в реалізації протоколів передачі інформації, проблеми з 

трансляцією з протоколу в протокол. Параметри роботи мереж NGN знаходяться в прямій 

залежності від типу трафіку в мережі, який динамічно змінюється, і, як наслідок, міняються 

всі параметри. Навіть у найпростіших моделях ми стикаємося з багатопараметричною 

системою, поведінку якої неможливо моделювати з будь-якою точністю і достовірністю. 

Забезпечення відмовостійкого устаткування, задіяного в наданні більшого, ніж в 

традиційних мережах, кількості послуг. Широке використання програмних рішень, що 

істотно міняє само поняття і зміст експлуатації. До “больових точок” експлуатації мереж 
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NGN можна віднести не стільки проблеми з технологіями, які застосовуються, скільки 

завдання забезпечення стійкої роботи мережевого устаткування, стиковка протоколів і 

інтерфейсів різних постачальників. Одне з основних завдань мережі NGN – комерційна 

експлуатація нових сервісів із збереженням послуг, що існують в традиційних мережах, без 

деградації їх споживчих властивостей і якості. Також можна виділити питання, пов'язані з 

контролем, обмеженням і управлінням смугою пропускання на мережі для споживача 

послуг. Досить багато зусиль потрібно для забезпечення мережевої безпеки, зокрема, захисту 

від спаму – атак на мережу оператора, які погіршують або роблять неможливим надання 

сервісів. Особливі вимоги пред'являються до системи білінгу і його інтеграції з іншими 

системами.  

Слід також відмітити, що на даному етапі розвитку мереж нового покоління гостро 

стоїть проблема – кваліфікація персоналу. Досвіду і знань в даній області не вистачає всім, 

проте в наший країні ця особливість виражена найясніше. У реальному розумінні як 

технічних, так і комерційних законів NGN фахівці не володіють достатньою кваліфікацією. 

Звідси і фантастичні уявлення про можливості технології NGN і неймовірна полярність 

думок з цього питання. Другою по важливості проблемою є нездатність скористатися 

можливостями технології з комерційної точки зору. Крім того, найсучасніші технології 

реалізовані далеко не всіма виробниками, і ніхто не реалізував всього в повному об'ємі. Тому 

мережу доводиться будувати, поєднуючи краще від різних виробників.  

Можна припустити, що сценаріїв стратегії переходу до мереж NGN буде два. Один - 

заснований на стратегії заміни, інший - на стратегії накладення. Стратегія заміни, як це видне 

з назви, полягає в заміні традиційного встаткування встаткуванням наступного покоління. 

Заміна може виконуватися як у магістральній мережі - для збільшення пропускної здатності 

й більш ефективного використання мережних ресурсів, так і на ділянках доступу для надання 

користувачам новітніх послуг. 

При виборі стратегії накладена мережа, NGN “перехідного періоду” об'єднає існуючі 

технології й буде мати у своєму складі як ділянки з комутацією каналів, так і ділянки 

пакетної передачі. Сучасна накладена мережа з комутацією пакетів буде надавати новітні 

послуги, у той час як телефонна мережа загального користування з комутацією каналів буде 

продовжувати надавати базові послуги телефонного зв'язку. Обидві частини мережі будуть 

зв'язані станціями сполучення (шлюзами, здатними конвертувати різні протоколи обміну 

інформацією), тип яких 

визначається конкретною 

послугою. Коли накладена мережа 

буде, нарешті, здатна забезпечити 

необхідна якість, увесь трафік 

може бути переведений з “старої” 

мережі в “нову” мережу з 

комутацією пакетів, як показано 

на рис. 1. Стратегії заміни й 

накладення не виключають один 

одного. Уже сьогодні ряд 

операторів передає мовний трафік 

по пакетних магістралях і 

одночасно створює накладені 

мережі. 

Якщо говорити про 

традиційний для України варіант 

“накладеної мережі”, то такий розвиток практично неминучий. Але воно стосуватиметься в 

першу чергу питань модернізації мереж регіональних операторів. Іншою рушійною силою 

масового впровадження NGN може стати демонополізація галузі зв'язку. Питання якості 

послуг у жодному випадку не залишаються “за кадром”, оскільки якість – це також продукт, 
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вартість якого визначається угодою про якість послуг (SLA). Від оператора потрібні 

відповідні рішення, як на рівні NGN, так і на рівні опорної IP-мережі.  

Трансформація (міграція) мереж, що діють, в NGN неминуча. Постачальники 

пропонують різні сценарії міграції і вже мають практичні напрацювання. Реальність же така, 

що ці мережі повинні достатньо довго співіснувати. За цей час повинні бути сформовані 

нормативна база для всього ланцюжка надання послуг і цільова аудиторія споживачів, 

розроблені і випробувані економічні моделі, які зможуть подолати скептичне відношення 

операторів до можливості отримання доходів від впровадження послуг з додатковою 

вартістю. Тільки тоді ми, як користувачі, зможемо оцінити могутній потенціал послуг мереж 

нового покоління. 

Ситуація на сучасному телекомунікаційному ринку України сприяє переходу до NGN і 

це можна пояснити з погляду сумарних капіталовкладень, так як побудова мережі NGN для 

оператора вигідніше, ніж розгортання декількох типів мереж для різних послуг, отже, це 

приведе до зниження тарифів. При цьому підвищиться не тільки кількість послуг, але і 

швидкість їх впровадження і адаптації під потреби конкретних користувачів. У мережах 

NGN це досягається за рахунок ширшого, ніж в традиційних мережах, використання 

“програмного середовища”, а також завдяки наявності спеціалізованих інтерфейсів. 

Простота використання послуг, гнучкість їх настройки і гарантія якості обслуговування для 

користувачів – все це є наслідком 

використання мереж NGN. Плавний 

перехід до NGN можливий, як правило, 

тільки у разі використання певного виду 

устаткування. Найбільш відома 

“больова точка” експлуатації нових 

мереж – взаємодія устаткування різних 

постачальників (рис. 2). Ще одна – 

невизначеність архітектури побудови 

мереж NGN. Ця проблема може бути 

вирішена розробкою відповідної 

нормативної документації. Сюди ж 

відноситься те, що всякий раз оператор 

вимушений робити непростий вибір з 

маси можливих рішень у бік певної 

технології, що вимагає від нього 

певного досвіду і рішучості. Саме по 

цих трьом основним причинам безліч 

операторів, які дійсно думають про побудову NGN, до цих пір не зробили свого вибору.  

Хотілося б сказати, що NGN – це все-таки концепція (хоча ми сміливо привласнили її 

ім'я сучасним пакетним мережам), що передбачає визначення і розгортання мереж, які за 

рахунок специфіки побудови пропонують провайдерам служб і операторам платформу для 

створення, розгортання і управління інноваційними службами.  

Необхідно також враховувати, що впровадження мереж NGN для споживача означає 

скорочення вартості сервісів, так як клієнт платить за сервіс, і його право вибирати сервіс 

того або іншого рівня відповідно до своїх фінансових можливостей і існуючої пропозиції. 

Саме оператор зацікавлений в підвищенні якості сервісу своїх послуг для підвищення рівня 

конкурентоспроможності, “утримання” клієнта і отримання стабільного прибутку. Сам 

ринок вимушує операторів постійно розширювати набір послуг і підвищувати рівень якості 

сервісу і, оскільки ми обговорюємо NGN, шукати оптимальні шляхи розвитку свого бізнесу. 

Перехід до мереж наступного покоління викликаний існуючими потребами по розширенню 

номенклатури додаткових послуг ресурсів мережі і сервісами, що надаються, диференціація 

операторів, підвищення лояльності абонентів, досягнення кращих фінансових результатів за 

рахунок скорочення операційних витрат і капітальних вкладень. Концепція NGN має на увазі 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Технології та обладнання на телекомунікаційних мережах України 
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конвергенцію на трьох фундаментальних рівнях: конвергенцію додатків, конвергенцію 

сервісів і конвергенцію на мережевому рівні. В даний час існує консенсус операторів і 

виробників про те, що мережева конвергенція буде заснована на використанні IP-

інфраструктури. Тому процес переходу до мереж NGN для операторів, що використовують 

цю технологію, – це не революційний, а швидше еволюційний процес [5].  

Також слід відмітити, що поява нової мережі і застосування нових технологій  це в 

першу чергу - новий бізнес. До створення універсальної мультисервісної інфраструктури 

NGN на основі пакетних технологій існували (і будуть ще довго існувати) традиційні мережі, 

які характеризувалися безліччю “звичних” послуг. Вони мають ряд переваг: приносять хоча і 

невеликий, але стабільний прибуток, організовуються за допомогою перевірених часом 

систем і надійних інтерфейсів. Основною перепоною при створення уніфікованої мережі 

NGN є недостатня економічна ефективність бізнесу, викликана обмеженістю прибутків від 

базової мовної послуги. Серед операторів таке розуміння вже достатньо укорінялося. 

Причому, що особливо утішно, відбулося це не по “указці зверху”, а підказало самим 

життям. Проте послуга – це товар, який потрібно не тільки “надати”, але і продати, щоб 

отримати прибуток. Тому при переході до NGN в розділ кута повинен ставитися не тільки (і 

не стільки) технологічний аспект, скільки економічний і маркетинговий. Побудова 

мультисервісної мережі приведе до зміни бізнес-моделі традиційних операторських 

компаній. Це неминуче, і до цього потрібно готуватися. На зміну традиційному ланцюжку 

формування вартості (value chain): “постачальник устаткування – оператор – користувач” йде 

нова бізнес-модель: “мережевий оператор – оператор мережі доступу – постачальник 

услуг/контента/додатків – кінцевий брокер – користувач”. Як контрагенти виступають 

постачальники устаткування, виробники серверів і прикладного програмного забезпечення, 

термінального устаткування. У NGN переважатимуть послуги і сумісне використання 

ресурсів мережі учасниками ринку. Все це пред'являє нові вимоги до служб маркетингу 

операторів. Вони повинні не тільки досліджувати ринок і виявляти групи потенційних 

користувачів послуг, але і думати про те, що саме, як і кому продати, а ще краще – сприяти 

формуванню потреб в послузі, що продається [2].  

Слід також враховувати, що розвиток мереж NGN – позитивний момент для ринку. 

Керовані послуги, які забезпечує мережа NGN, це можливість для оператора вийти на нові 

ринки з новими пропозиціями, що, поза сумнівом, є позитивним чинником, оскільки 

оператор збільшує прибуток, а споживачі дістають можливість скористатися 

інтелектуальними послугами, не роблячи істотних інвестицій у власну інфраструктуру. 

Завдання, які з'являються у оператора, полягають у формуванні служб розвитку послуг і 

підтримки користувачів на рівні додатків. Підвищуються і вимоги до систем моніторингу і 

управління послугами. Для цифрових мереж може бути забезпечена інтеграція в NGN 

шляхом модернізації до гібридних вирішень TDM+NGN, ринок TDM поступово приходить 

до того, що інтеграція повинна здійснюватися безпосередньо в комутаторі. Це забезпечує 

TDM користувачеві додаткові можливості по мультимедійних комунікаціях і мобільності в 

Інтернеті, із збереженням власного телефонного номера. При експлуатації мереж нового 

покоління певні складнощі виникають у зв'язку з необхідністю контролювати як 

конфігурацію голосових послуг, так і IP. Тому оптимальними рішеннями NGN є ті, в яких 

ієрархічна система управління дозволяє забезпечувати незалежну конфігурацію IP-

інтерфейсів і накладених на них голосових послуг. Необхідно звернути увагу на рішення по 

IP-безпеці, які повинні бути адаптовані під NGN-протоколи.  

Зазвичай всі оператори хочуть мати прибуток і окупність затрат як можна швидше, але 

перехід до NGN повинен здійснюватися поступово. Надання послуг NGN, як і будь-яких 

інших споживчих послуг, здійснюється виходячи з норм відповідного законодавства і 

звичаїв ділового обороту. Тому недивно, що за якість надання телекомунікаційних послуг 

несе відповідальність оператор мережі. Чи позитивний це момент? Це природний стан будь-

якого цивілізованого ринку послуг! Безумовно, для впровадження мережі NGN оператор 
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повинен здійснити серйозні первинні інвестиції, об'єм яких залежить від стану 

інфраструктури, масштабів розгортання і тому подібне. 

 До реальних переваг послуг, доступних в NGN, крім різноманітності сервісів, можна 

віднести:  

- мобільність – доступ користувача може здійснюватися незалежно від його 

місцеположення;  

- індивідуальність – послуги доступні у будь-який час, в необхідному об'ємі і форматі 

представлення контента;  

- доступність – прийнятна ціна при обумовленій якості обслуговування, гнучкість 

відносно типу призначеного для користувача устаткування (терміналу і інтерфейсу, який 

використовується). 

Як показує досвід операторів зв'язку, замовників Italtel із понад десяти країн світу, 

перехід до NGN повинен здійснюватися поступово, зважено, у декілька етапів. Протягом 

всього перехідного періоду, аж до повної заміни, на мережі оператора спільно 

експлуатуються як нове устаткування, так і станційне і лінійне устаткування класів 4 і 5 

традиційних мереж, що породжує цілий клас гібридних рішень.  

На етапі практичного освоєння технології NGN особливу увагу слід приділити: 

- організації автоматизації експлуатаційних служб;  

- інформаційній безпеці;  

- контролю виконання SLA;  

- моніторингу мережі.  

Украй актуальним в період освоєння NGN є питання реорганізації роботи служб 

маркетингу, розвитку і економіки.  

Це пов'язано з тим, що традиційні оператори мають величезний досвід надання послуг і 

тому необхідна організація і постійне вдосконалення процесів:  

- постійного аналізу попиту користувачів різних сегментів;  

- паралельного впровадження пакетів послуг і розробки нових пропозицій;  

- оцінки економічної ефективності пропонованих послуг, що розробляються.  

Висновок. Таким чином у статті розглянуто проблемні аспекти впровадження мереж 

нового покоління на телекомунікаційному ринку України, вирішення яких дасть можливість 

ефективніше використовувати існуючі та враховуючи проблеми трансформації мереж, що 

вже діють, в ідеологію NGN пройти цей шлях з найменшими затратами і більш ефективними 

методами. 
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УДК 621.391.63.                                                                                             Труш О.В. (ДУІКТ) 

 

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ СЕРВОСИСТЕМ  УПРАВЛІННЯ 

НАКОПИЧУВАЧІВ НА ЖОРСТКИХ МАГНІТНИХ І ОПТИЧНИХ ДИСКАХ 

 
У статті дана оцінка основним системам управління пристроями запису / зчитування 

інформації. Такими є система позиціонування і сервосистема управління обертанням дисків з 

принципом регулювання по відхиленню і зв'язком по управляючої дії. З метою визначення 

можливостей підвищення показників якості даних систем необхідно провести оцінку 

динамічної точності системи обертання дисків а також визначити динамічні характеристики 

приводу позиціонування.   

Ключові слова: сервосистеми, пристрої запису. 

 

В статье дана оценка основным системам управления устройств записи / считывания 

информации. Такими являются система позиционирования и сервосистема управления 

вращением дисков с принципом управления по отклонению и связью по задающему воздейстию. 

С целью определения возможностей повышения показателей качества данных систем 

необходимо провести оценку динамической точности системы вращения дисков а также 

определить динамические характеристики привода позиционирования.   

Ключевые слова: сервосистемы, устройства записи.  

 

In article the estimation of the basic control systems of devices of record / information reading is 

given. The system of positioning and the servo of management of rotation of disks with a management 

principle on a deviation and communication on setting influence are such. For the purpose of definition 

of possibilities of increase of indicators of quality of the given systems it is necessary to spend an 

estimation of dynamic accuracy of system of rotation of disks and also to define dynamic characteristics of 

a drive of positioning.  

Keywords: servos, record devices. 

 

Вступ. Сучасні накопичувачі на жорстких магнітних дисках (НЖМД) є складною 

електронно-механічною схемою з електронними компонентами, що забезпечують всі 

процеси запису даних на магнітні диски і читання записаних даних. Конструктивно 

функціональні вузли плати управління виконуються на основі спеціалізованих БІС і ІМС 

загального застосування. Система автоматичного управління накопичувачів на жорстких 

магнітних дисках складається з 2-х частин: системи позиціонування і системи обертання 

дисків. Узагальнена функціональна схема НЖМД показана на рис.1. Сервомеханізм 

жорсткого диска - унікальний приклад високопродуктивної високошвидкісної цифрової 

сервосистеми. Унікальність визначається 

 
Рис. 1. Загальна функціональна схема НЖМД 
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характеристиками НЖМД і є компромісом між продуктивністю накопичувача і його 

щільності запису.  

У сучасних НЖМД для обертання дисків використовуються синхронні безколекторні 

двигуни постійного струму.  

1. Система позиціонування. Система позиціонування головок (сервосистема) 

призначена для виведення вибраної головки на необхідну доріжку диска в процесі пошуку 

необхідного сектора і точного стеження за вибраною доріжкою при виконанні операцій 

запису або читання даних. Система позиціонування є комбінованою цифровою системою 

автоматичного управління з принципом регулювання по відхиленню і зв'язком по 

управляючої дії, що включає виконавський елемент і управляючу частину (регулятор) із 

змінною структурою. У сучасних жорстких дисках для позиціонування головок 

використовується сервосистема з соленоідним двигуном. У такому приводі блок головок 

запису/читання пов'язаний з котушкою індуктивності, поміщеної в магнітне поле постійного 

магніту. Управляючи напрямом і величиною струму через котушку, можна швидко 

перевести блок головок в будь-яке положення над пластиною жорсткого диска. Замкнута 

система зворотного зв'язку, що відстежує положення головки, забезпечує її точне 

позиціонування і знаходження в потрібній крапці. 

Позиціонування головок жорстких дисків відбувається в два етапи. На першому етапі 

здійснюється переклад блоку головок на задану доріжку (грубе позиціонування). На другому 

етапі проводиться «захоплення» вибраної доріжки і утримання над нею блоку головок 

(точне позиціонування). Сервосистема при цьому працює в одному з двох основних 

режимів: 

1)  режим пошуку для забезпечення грубого позиціонування; 

2)  режим супроводу для забезпечення точного позиціонування. 

Основними  елементами системи позиціонування блоку магнітних головок є: 

а). Позіционер, що становить нероз'ємну конструкцію з поворотним двигуном (VCM). 

Позіционер забезпечує управління переміщенням (позиціонуванням) головок  в радіальному 

напрямі диска. 

б). Попередній підсилювач-комутатор, який є  спеціалізованою багатофункціональною 

ІМС.  

Структурна схема  сервосистеми  НЖМД приведена на рис.2.  

 
 

Рис. 2. Структурна схема сервосистеми НЖМД 

 

Попередній підсилювач підсилює сигнал з головки читання. Цей сигнал також 

проходить через НЧ фільтр. Диференціальний сигнал містить сервоінформацію, номер 

доріжки і сигнал помилки положення (СПП). Сигнал переводиться в цифрову форму в 
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процесі детектування для генерування синхроінформації (СІ) і виділення номера доріжки. 

Сигнал помилки положення детектується серво-демодулятором. Мікропроцесор обробляє 

сигнал помилки положення і передає цифровий код управління в ЦАП, перетворюючи його в 

аналоговий сигнал напруги, який подається на вхід приводу звукової котушки. 

Сервомеханізм .позиціонування головок жорсткого диска - система управління, яка 

забезпечує позиціонування головок запису/зчитування на необхідну доріжку з мінімальним 

статистичним відхиленням від центру доріжки, і переміщає головки з однієї доріжки на іншу 

за мінімальний час. Контур управління складається з позиціонера, на якому закріплені 

головки запису/читання, схеми виділення помилки положення головок із заздалегідь 

записаних на диску магнітних структур на поверхні диска, підсилювача потужності приводу 

переміщення позиціонера, ЦАП, АЦП і мікропроцесора обробки сигналів читання.  

Раніше в жорстких дисках використовувався кроковий двигун для переміщення 

позиціонера в радіальному напрямі над диском. При підвищенні щільності запису крокові 

двигуни були витиснені двигунами на основі звукової котушки (VCM). Цей пристрій містить 

рухому котушку, розміщену між двома магнітами. Котушка, поміщена в магнітне поле, має 

можливість переміщатися вперед і назад в обмеженому діапазоні відстаней. Котушка 

жорстко пов'язана з пакетом важелів позиціонера, на яких змонтовані головки 

читання/запису. У першому поколінні VCM (лінійні VCM) головки читання запису 

переміщалися в радіальному напрямі диска. У сучасних жорстких дисках використовуються 

поворотні VCM позиціонери. Такий позиціонер обертається навколо осі з обмеженням 

переміщення. Котушка і магніти розміщуються з одного боку осі, а важелі позиционера, 

утримуючі головки читання/запису, з другого боку осі. 

Із зменшенням розмірів НЖМД і підвищенням щільності запису доріжок вплив 

нелінійності осі на динаміку позиціонера стає все більше. Оскільки тертя за своєю природою 

є нелінійним, його не можна обробляти за допомогою лінійного контроллера. Тертя часто 

моделюється побудовою карти розподілу положення і використання її для компенсації в 

сервоконтурі. 

На характеристики сервомеханізму впливають різні джерела перешкод. Основними 

чинниками, що впливають на помилки положення є: 

•Регулярне биття (Repeatable Runout, RRO). Викликаються виникаючим биттям і 

вібрацією при записі серводоріжок, шумом головка/носій і неточності позиціонування 

пристрою запису серводоріжок. Регулярне биття може бути змодельовані і враховані в 

алгоритмі роботи сервосистеми. 

•Нерегулярне биття  (Non-repeatable Runout, NRRO). Викликаються дефектами 

підшипників шпінделя, вібрацією дисків, опором повітря, шумами електронного тракту при 

записі серводоріжок. NRRO можна понизити, підвищуючи якість запису сервоінформації, 

використанням якісних підшипників і підвищенням якості розробки електронного тракту. 

Нерегулярне биття промоделировать неможливо, їх можна тільки відпрацьовувати за 

допомогою сервоконтролера, шляхом розширення смуги захоплення сервоконтура. 

Вдосконалення механічних характеристик НЖМД приводить до зменшення  NRRO. 

2. Система обертання дисків. 

Система обертання дисків, призначена для включення/виключення НЖМД і 

стабілізації швидкості обертання дисків. Основними елементами системи обертання дисків 

є: 

1). двигун шпінделя, на осі якого закріплюються пакети дисків; 

2). вузол управління двигуном, що включає слабкострумову і силову частини. 

Структурна схема системи стабілізації швидкості обертання дисків приведена на рис. 2. 

Стабілізація швидкості системою обертання дисків здійснюється з деякою залишковою 

помилкою. Компенсація цієї помилки проводиться шляхом підстроювання частоти (періоду) 

проходження сигналів тактовій синхронізації накопичувача відповідно до поточної 

швидкості обертання дисків на момент виконання операцій звернення до сектора з 
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використанням системи фазового автоматичного підстроювання частоти (ФАПЧ) і 

спеціальних службових полів, що входять у формат сектора, - полів тактової синхронізації. 
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Рис. 2. Структурна схема системи стабілізації швидкості обертання дисків 

При відхиленні у момент виконання операції запису поточної швидкості обертання 

диска від номінальної до значення хх частота сигналу тактової синхронізації (Тх) 

підстроюється системою ФАПЧ відповідно до поточної частоти проходження зон 

намагніченості полий синхронізації, які, як зазначено вище, постійно мають номінальний 

розмір. При точному підстроюванні частоти, поточний розмір зони намагніченості (lх) буде 

рівний номінальною (lн).  lx = lн .   

Отже, при запису даних на диск завжди матиме місце випадковий зсув всіх зон 

намагніченості поля даних в межах довжини одного битого осередку на всю довжину поля 

даних. При значному відхиленні швидкості обертання дисків від номінальної системи 

ФАПЧ, що виходить за межі смуги утримання, може відбуватися зірвання стеження. 

Також існують флуктуації аеродинамічної підйомної сили, що забезпечує зазор між 

головкою і робочою поверхнею дисків, які можуть приводити: 

- до зміни об'ємів зон залишкової  намагніченості при записі даних на диски; 

- до флуктуацій амплітуди сигналів читання і рівнів міжсимвольної інтерференції при 

читанні даних з дисків. 

Зменшення робочого зазору при зниженні швидкості обертання дисків нижче 

номінальною може приводити також до підвищення  вірогідності зіткнення головок з 

робочою поверхнею при роботі накопичувача в умовах механічних вібрацій і поштовхів, 

тобто до підвищення вірогідності механічного пошкодження робочих поверхонь дисків. Всі 

відхилення головок від необхідної траєкторії називаються помилками позиціонування. Крім 

зниження продуктивності жорсткого диска (на величину порядка 10%), помилки 

позиціонування можуть приводити до часткової втрати інформації в результаті перезапису 

інформаційних секторів на сусідніх доріжках. 

Залишкова помилка стабілізації швидкості обертання дисків при читанні даних може 

також приводити до флуктуацій (тремтінню) фази сигналу тактової синхронізації. 

Оптико-електронна система зчитування інформації з лазерних дисків, не дивлячись на 

невеликі розміри є достатньо складним пристроєм. Структурно до складу оптико-

електронної системи можна виділити наступні сервосистеми управління  (рис 3): 

 сервосистема управління обертанням диска; 

 сервосистема позиціонування лазерного прочитуючого пристрою; 

 сервосистема автофокусування; 

 сервосистема радіального стеження; 

 система прочитування; 

 схема управління лазерним діодом. 

Сервосистема управління обертанням диска забезпечує постійність лінійної швидкості 

руху доріжки прочитування на диску щодо лазерної плями. При цьому кутова швидкість 

обертання диска залежить як від відстані головки прочитування до центру диска, так і від 

умов прочитування інформації.  

Сервосистема позиціонування головки прочитування інформації забезпечує плавне 

підведення головки до заданої доріжки запису з помилкою, що не перевищує половини 

ширини доріжки в режимах пошуку необхідного фрагмента інформації і нормального 

відтворення. Переміщення головки прочитування, а разом з нею і лазерного променя, по 
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полю диска здійснюється двигуном головки. Робота двигуна контролюється сигналами 

прямого і зворотного переміщення, що поступають з процесора управління, а також 

сигналами, що виробляються процесором радіальних помилок.  

 

 
 

Рис. 3. Структура зв'язків оптико-електронної системи зчитування інформації 

 

Сервосистема радіального стеження забезпечує утримання променя лазера на доріжці і 

оптимальні умови прочитування інформації. Робота системи заснована на методі трьох 

світлових плям. Суть методу полягає в розділенні основного променя лазера за допомогою 

дифракційних грат на три окремих, таких, що мають незначну розбіжність. Центральна 

світлова пляма використовується для прочитування інформації і для роботи системи 

автофокусування. Два бічних променя розташовуються попереду і позаду основного променя 

з незначним зсувом управо і вліво. Сигнал розузгодження цих променів від датчиків 

позиціонування впливає на привід стеження, викликаючи при необхідності корекцію 

положення центрального променя. Працездатність системи радіального стеження можна 

проконтролювати по зміні сигналу розузгодження, що поступає на привід стеження. 

Контроль і управління вертикальним переміщенням фокусуючої лінзи здійснюється під 

впливом сервофокусу. Ця система забезпечує точне фокусування лазерного променя в 

процесі роботи на робочій поверхні диска.  

Висновок. Виходячи з проведеного аналізу очевидно, що основними системами 

управління пристроїв запису/зчитування інформації є система позиціонування і сервосистема 

управління обертанням дисків з принципом регулювання по відхиленню і зв'язком по 

управляючої дії. З метою визначення можливостей підвищення показників якості даних 
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систем необхідно провести оцінку динамічної точності системи обертання дисків а також 

визначити динамічні характеристики приводу позиціонування.   
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ  

 
У статті розглядаються особливості створення системи інформаційного забезпечення 

експлуатації озброєння і військової техніки, її структурно-функціональну схему. У статті 

висуваються основні вимоги до неї, та порядок функціонування запропонованої системи 

інформаційного забезпечення. 

Ключові слова: озброєння і військова техніка, система експлуатації озброєння і військової 

техніки, системи інформаційного забезпечення експлуатації озброєння і військової техніки. 

 

В статье рассматриваются особенности создания системы информационного обеспечения 

эксплуатации вооружения и военной техники, ее структурно-функциональную схему. В статье 

выдвигаются основные требования к ней, и порядок функционирования предложенной системы 

информационного обеспечения. 

 

Ключевые слова: вооружение и военная техника, система эксплуатации вооружения и 

военной техники, системы информационного обеспечения эксплуатации вооружения и военной 

техники. 

 

The features of creation of the system of the informative providing of exploitation of armament and 

military technique are examined in the article, her structurally-functional chart. In the article the basic 

requirements are pulled out to her, and order of functioning of the offered system of the informative 

providing. 

Keywords: armament and military technique, system of exploitation of armament and military 

technique, system of the informative providing of exploitation of armament and military technique 

 

Вступ. Аналіз теоретичних основ процесу експлуатації машин показав, що прийнята у 

Збройних силах України система експлуатації озброєння і військової техніки (ОВТ) [1-5] 

базується на наукових положеннях з теорії експлуатаційного циклу машин. При цьому 

процес експлуатації машин характеризується цілеспрямованою взаємодією особового складу 

з об’єктами експлуатації. Діяльність особового складу супроводжується використанням 

засобів експлуатації та документації, а також керується відповідними органами. Тому під 

системою експлуатації розуміють сукупність взаємопов’язаних виробів військового 

призначення, засобів їх експлуатації, експлуатаційної документації та виконавців, 

призначених для виконання завдань експлуатації ОВТ [4].  

 

Постановка задачі дослідження. Розглядаючи систему експлуатації як структуру на 

сьогоднішній день виділяють в її складі чотири елементи – ОВТ, засоби експлуатації, 

виконавці та органи управління (рис. 1). Всі ці елементи системи експлуатації повинні бути 

орієнтовані на досягнення комплексної мети системи, тобто на досягнення максимальної 

ефективності процесу функціонування системи експлуатації ОВТ. З цього витікає, що 

система експлуатації повинна бути готова до розв’язання всієї сукупності задач, участі в їх 

вирішенні великих колективів та до впливу на її функціонування великого числа випадкових 

чинників. 
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Рис. 1. Структура системи експлуатації ОВТ 

Основна частина. Виключна складність досягнення мети функціонування обумовлена 

характерними особливостями системи експлуатації ОВТ 1,3, до яких відносяться: 

стійкість, яка визначається тим, що зв'язки між елементами системи відносно стійки та 

закономірні (при відсутності хоча би одного зв’язку, процес функціонування системи 

припиняється); 

взаємна залежність різних характеристик системи; 

складність оцінки характеристик системи; 

велика кількість відповідальних функцій, які виконує система, та її висока вартість. 

Висока вартість системи експлуатації та важливість задач, які вирішуються додають 

особливу актуальність дослідженням можливих шляхів підвищення ефективності її 

функціонування. Найважливішим з яких є підготовка органів управління тому, що 

відповідний рівень якості процесу функціонування забезпечується тільки тоді, коли система 

якісно управляється. Для цього органу управління необхідно порівнювати поточне значення 

результату діяльності Yп (рис.2) з заданим Yз , якщо він дорівнює заданому значенню, тоді 

система продовжує функціонувати в заданому режимі. Але, якщо тільки Yп починає 

відхилятися від Yз, тоді орган управління, в залежності від величини розбіжності між Yп та Yз, 

визначає управляюче діяння певної сили та розподіляє його між елементами системи. Під 

впливом управляючого діяння стабілізується структура системи або процес її 

функціонування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Стан функціонування системи експлуатації ОВТ 
 

Безумовно це пов’язано з необхідністю високопрофесійних дій особового складу. При 
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чому відповідно до росту рівня технічних властивостей ВАТ рівень здібності особового 

складу повинен невпинно зростати.  

Теоретичною основою забезпечення відповідного значення процесу функціонування 

повинна бути ефективна система управління (регулювання) технологічним процесом 

технічного обслуговування і ремонту (ТО і Р). Для цього необхідно його вимірювати і 

контролювати. Якщо він не буде вимірятися і контролюватися, то він не може і 

регулюватися. 

На даний час у військових частинах технічна служба, по відношенню до організації ТО 

техніки за наробітком, побудована по розімкнутій системі, у якій майже відсутня функція 

контролю процесу зміни показників безвідмовності і тому керуюча частина не має 

необхідної інформації про технічний стан зразків ОВТ.  
У зв'язку з цим, виникає необхідність створення єдиної системи інформаційного 

забезпечення, яка повинна відповідати прийнятій сукупності показників процесу 

експлуатації та загальним вимогам до інформації про безвідмовність систем ОВТ. 

У даному випадку, під інформаційним забезпеченням розуміється цілеспрямована 

діяльність системи визначення, передачі, прийому і обробки даних повідомлень про 

технічний стан ОВТ під час їх використання, технічного обслуговування і ремонту . 

У структуру системи інформаційного забезпечення, як правило, входять джерела 

інформації, лінії передачі інформації, накопичувачі інформації, засоби обробки інформації, 

засоби аналізу і видачі результатів оператору, який безпосередньо працює з особою, що 

приймає рішення (ОПР). Інформаційне забезпечення, у цьому випадку, може бути 

побудовано на підставі системного підходу і відображати ієрархічну структуру процесу 

експлуатації, технічного обслуговування і ремонту, комплексний характер аналізу їх 

ефективності. Воно повинне базуватися головним чином на діючій у військових частинах і 

ремонтних частинах обліково-звітній документації, яка при необхідності може бути 

удосконалена 6. 

При формуванні системи інформаційного забезпечення необхідно визначити шляхи 

проходження інформації, починаючи від заповнення первинної форми обліку 

експлуатаційної інформації до її систематизації у формі - накопичувачу. При цьому 

необхідно забезпечити можливість вводу інформації до персональної обчислювальної 

машини (ПЕОМ) за рівнем визначеного доступу. З урахуванням особливості 

експлуатаційної інформації визначаються загальні вимоги до неї, до яких можуть 

відноситься вимоги щодо повноти, достовірності, своєчасності та безперервності 7. 

Інформаційне забезпечення може включати декілька потоків інформації, основними з яких є: 

інформація про стан зразка ОВТ, що надходить від екіпажів у процесі використання 

зразку за призначенням; 

інформація про стан зразка ОВТ, що надходить від спеціалістів обслуговуючого 

(ремонтного) підрозділу під час проведення встановлених видів технічного обслуговування 

та ремонтних робіт. 

Кожний з потоків інформації необхідно реалізовувати у вигляді відповідних підсистем 

інформаційного забезпечення, які мають свої особливості, що пов'язані з характером 

інформації та джерелами її отримання. 

На підставі вищевказаного, можливо запропонувати таку структурно-функціональну 

схему системи інформаційного забезпечення експлуатації ОВТ, яка зображена на рис. 3. 

Інформація про технічний стан зразків ОВТ - Rij, де і=1...N кількість зразків однієї 

марки, а j=1...k вид каналу інформації, надходить у блок накопичення інформації (БНІ). 

Також у цей блок надходить інформація про напрацювання зразків ОВТ (Li ,Ti), це дозволяє 

сформувати відповідну базу даних. Практично це можливо здійснити за допомогою широко 

відомих програм створення баз даних та табличних редакторів. 

Інформація з бази даних за вимогою може надходити до у блок обробки інформації 

(БОІ), де відбувається розрахунок показників безвідмовності. Блок аналізу (БА) повинен 

надавати можливість оператору оцінювати точність отриманих даних, проводити 
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корегування розрахунків за допомогою відповідних програм. БА направляє результати 

аналізу в оперативний блок (ОБ), де вони перетворяться у варіанти команд управління, що 

впливають безпосередньо на процес експлуатації, а через нього на конкретний об'єкт 

експлуатації, у дорадчій формі. 

Програмний блок (ПБ) та база моделей (БМ) служить для реалізації відповідних 

підпрограм, алгоритмів та моделей для блоків накопичення інформації (БНІ), блоку обробки 

інформації (БОІ), блоку аналізу (БА), а також для бази даних. 

Блок бази даних (БД), призначений для зберігання експлуатаційної інформації, 

завантаження її за викликом у блок обробки інформації, а також формує для оперативного 

блоку необхідні данні для прийняття рішення. 

Програмний блок, блок накопичення інформації, блок обробки інформації, блок 

аналізу, оперативний блок являють собою єдину систему обробки інформації для управління 

експлуатацією сукупності однотипних зразків ОВТ. 

 
Рис. 4. Структурно-функціональна схема організації системи інформаційного забезпечення 

експлуатації ОВТ 

 

При впровадженні розробленої методики представляється можливим обмежитися 

окремим набором програм для ПЕОМ із залученням інженерного аналізу для якісної оцінки 

технічного стану виробів. При цьому схвалення рішення і видача команд повинні 

здійснюватися відповідальними посадовими особами. 

Таким чином, результатами, що очікується від діяльності інформаційної системи є: 

- забезпечення безвідмовності техніки на заданому рівні, 

- забезпечення готовності частин до якісного і своєчасного виконання заданого 

обсягу робіт з ТО і Р конкретного типу техніки в повній відповідності з вимогами програми 

ТО і Р. 

Порядок функціонування запропонованої системи інформаційного забезпечення у 

військових ланках можна пояснити наступним чином. 

Інформація про стан зразка ОВТ отримана під час використання, проведення 

контрольно-перевірочних робіт за планом технічного обслуговування та ремонту від членів 

екіпажу R1, спеціалістів підрозділу технічного обслуговування R2 і ремонтного підрозділу R3 

повинна узагальнюватись заступником командира підрозділу з озброєння (старшим техніком 

підрозділу). Звітнім документом виконання вищезазначеного заходу може бути 

індивідуальна карта обліку відмов та несправностей зразка ОВТ. Дані з цієї картки вносяться 

в систему інформаційного забезпечення послідовно з отриманням відповідних відомостей 

експлуатаційних спостережень. Ця процедура дозволяє формувати базу даних на кожну 

машину підрозділу (частини). Відомості з бази даних підрозділів надходять до бази даних 
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частини. Утримання цієї бази покладається на начальника відповідної служби технічної 

частини. У подальшому на відповідному рівні військової ієрархії є можливість 

прогнозування відмов та проведення розрахунків показників безвідмовності техніки, що дає 

підстави для визначення необхідних заходів по забезпеченню виконання поставлених 

завдань за показниками безвідмовності. 

Висновки. Таким чином, система інформаційного забезпечення дозволить утримувати 

та накопичувати відомості про технічний стан зразків ОВТ, оперативно обробляти 

експлуатаційні дані і оцінювати індивідуальні та узагальнені показники технічного стану. В 

подальшому створення такої системи надасть підґрунтя для переходу до технічного 

обслуговування зразків ОВТ за станом. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СОВОКУПНОСТИ ПОДПРОГРАММ ИЗ 

ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

 
Рассматриваются вопросы выделения полного множества подпрограмм. Предлагается 

алгоритм решения задачи оптимизации. 

Ключові слова: защита інформації,задача оптимизации. 

 
Рассматриваются вопросы выделения полного множества подпрограмм. Предлагается 

алгоритм решения задачи оптимизации.  

Ключевые слова: защита информации, задача оптимизации. 

 

Questions of allocation of full set of subroutines are considered. The algorithm of the decision of a 

problem of optimisation is offered.  

Keywords: information protection, optimisation problem 

 

Введение. При проектировании систем защиты информации (СЗИ) важное место 

занимает задача оптимального выбора управляющих автоматов (УА) подсистем защиты, 

структура которого зависит от программы работы всей СЗИ и центрального компьютера 

системы. Будем считать, что программа работы СЗИ L  представляется  

последовательностью операторов  ; 1ia A i M    (строкой операторов). Известно, что 

некоторому подмножеству операторов iA A
 может соответствовать одна операция O O  , 

1 Z   . 

Таким образом, операторы в программе могут быть одинаковыми по выполняемой 

операции, но всегда понимаются различными, так как в общем случае одинаковые в разных 

местах программы операции выполняются над разными аргументами. Выделение 

подпрограмм далее понимается как выделение упорядоченной совокупности повторяющихся 

в разных местах программы операций, перед которой могут стоять неповторяющиеся 

операции. 

Установим произвольным образом однозначное соответствие между элементами O  

множества O  и цифрами натурального ряда 1,2,…Z. Таким образом, каждая операция 

O O   окажется помеченной некоторой цифрой, операторы ia A
 также будут помечены 

цифрами, но при этом двум различным операторам  ia  и ja  сожжет соответствовать одна 

цифра. Условимся, что  j jf a f  есть число, которым обозначен оператор ja . Программа 

работы СЗИ и центрального компьютера теперь будет представлять последовательность 

цифр из диапазона 1 Z , длина ее x M . 

Цель работы. Выделить из заданной программы L  все возможные подпрограммы 

i iL B B  , где B  - полное множество подпрограмм.  

Основная часть. На основании поставленной цел найдем подмножество подпрограмм 

 
i

c c , делающее оптимальное покрытие L . Для решения первой задачи составляется 

матрица 1 1

ijW w , строки и столбцы которой соответствуют операторам ia A
, 

расположенным в порядке следования их в программе L , а 
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Нетрудно видеть, то матрица 
1W  задает некоторое отношение 

1 2E L L  , причем 
1 2L L L  , а индексы 1 и 2 поставлены для различия строк и столбцов матрицы 1W  в связи с 

несимметричностью отношения E . Обозначим  последовательности единиц (каждая из 

которых соответствует некоторой подпрограмме), полученные в 1W  в результате 

применения (1) и (2), через 
iB B , 11i n  . 

Таким образом, B  представляет собой полное множество подпрограмм. 

Проектируя  11iB B i n    на 
1L , получаем множество P  упорядоченных 

подмножеств  11iB B i n    операторов, причем 2 1n n , так как несколько iB
 могут меть 

одну проекцию jP
. Учитывая, что в общем случае i jP P  , выделим все связные (по 

отношения к строке L ) множества 3 3 2, 1 ,jC P j n n n    , каждое из которых разобьем на 

сумму непересекающихся подмножеств 4 4 3, , 1 ,
i

i i k i

j
i I

C C C C i I n n n


        

следующим образом. 
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 и т.д. 

Получим все 3 4, 1 , 1i

jC C C j n i n     
. Для полученных 

iC  найдем 
 i iC 

, где 

i  - мера множества.  Исключим из C  все множества с 
2i ; наполним его совокупностью 

множества P , а также совокупностью связных упорядоченных подмножеств из 

2

1

\
n

i

i

L P
 , 

после чего поучим систему (множество) 
  6, 1

i

C C i n  
, где 

i

C  есть 
iC  или iP

, или 

связное множество из 

2

1

\
n

i

i

L P
 . 
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Система множеств C  порождает разбиение множества 
2L  на ряд связных подмножеств 

2

iD L
 следующим образом. Каждому  

i

C  становится в соответствие совокупность 

упорядоченных подмножеств 
2

iD L
, 

 
i

iC D
; причем каждое iD

 состоит из элементов 

ia A
, образующих связное подмножество и являющихся сечениями элементов из 

i

C  по 

отношению 
1 2R L L  ; R  получается из E  добавлением диагонали. В общем случае 

j jD D 
, причем 

2

i
i

D L 
. Используя (3), разобьем 

2L  на систему подмножеств 

7, 1iD D i n  
, для которой 

2 ,i i i
i

D L D D   
, после чего каждому 

i

C  окажется 

поставленным в соответствие подмножество 
   ;

i i
j i jD D D C D D   

. Данное 

соответствие 
 

i
jC D

 задается отношением S C D  , которое может быть представлено 

матрицей 
0

0 ijK k
, причем 

0 1ijk 
, если 

j i

D D , что свидетельствует о том, что 
jD  может 

быть покрыто 
i

C . Строкам и столбцам матрицы приписываются веса, равные  

   6 7, 1 , , 1
i i

j

jC i n D j n        
. 

Для выбора квазиоптимальной системы покрытой 
 

i

C C
 предлагается следующий 

алгоритм. 

Шаг 1. Для каждой строки матрицы 0K
, задающей соответствие 

 
i i
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Из самого принципа построения матрицы 0K
 следует, что 
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 есть целое число. 

Учитывая, что 
i jD D  , имеем 
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.                                            (5) 

Шаг 2. Выбирается  

    00 0min
w i

w i
i

a C a C
.                                              (6) 

Если 
 00 1

w

wa C 
, то выполняется шаг 3, в противном случае из матрицы 0K

 строится 

новая матрица 
1 1

ijK k
 с учетом следующего: 
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а) 

0w

jC P P 
. В этом случае матрица 

1K  получается из матрицы 0K
 вычеркиванием 

строки, соответствующей 
0w

C  и столбцов jD
, для которых 

 0 0w w
jC D D 

; 

б) 

0 0 0

1 2
, ,...,

k

w w w

j j jC P C P C P  
, т.е. 

0w
iC C  получено согласно (3). 

Выделение 
0w

C  разбивает связное подмножество jiP
, 1i k   на два связных 

подмножества: 

1 2

1; ; ; 1,2; 1ji j ji ji ji ji jiP P P P P P P i k          
, при этом 1 2, ,... d

n

ji

n n n

P C


 

; 
ji

nn
C C  . 

В частном случае 
1 2;ji jiP P 

 или 
1

jiP 
;

2

jiP 
. 

Матрица  
1K  тогда получается: 

1. Вычеркиванием строки, соответствующей 
0w

C  и столбцов 
jD , для которых 

 0 0w w
jC D D 

. 

2. Вычеркиванием строк, соответствующих , ; 1ji iP i k 
. 

3. Добавлением строк, соответствующих 

6
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d

n n
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 если 

2d  . Соответствие 
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 добавленных строк столбцами матрицы 

1K  
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a a
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 и 
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, при этом 
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\
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  .                                                                            (7) 

Веса новых строк вычисляются как  
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 .                              (8) 

После выполнения шага 2 производится к шагу 1,2; снова для каждой строки матрицы 

1K  вычисляется 
 1

i

ia C
по формуле (5) и выбирается 

    1 1min
iw i

w i
i

a C a C
согласно (6), 

только теперь при нахождении 

    
 i

i i

j D

D D  
 в суммировании не участвуют столбцы, 

вычеркнутые на предыдущем шаге. 

Таким образом, в ходе выполнения алгоритма производится последовательное 

построение матриц 
0 1 2, , ,..., iK K K K  и т.д. K 

, а также вычисление и нахождение 

     0 10 1, ,...,
w w w

w w wa C a C a C


, соответствующих 
0 1

, ,...,
w w w

C C C


. 

Шаг 3. Составляется квазиоптимальная система покрытий 
 

i

C C
, которая включает 

в себя : 

1. Подпрограммы 
 0 1

, ,...,
w w w

C C C


, соответствующие строкам, вычеркнутым при 

выполнении шагов 1 и 2. Их длина и количество повторений определятся соответственно как 

 
  

  
; ; 1 ,

i

i i i

j

w

w w w

D
x C y i

C


 


   

                                                    (9) 
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при условии 
 i iw w

jC D D 
. 

2. Подпрограммы 
jD , соответствующие столбцам, оставшимся не вычеркнутыми  

после выполнения шагов 1 и 2. Для них 
 j

jx D
 , а 

1jy 
. 

Выводы. Следует отметить, что при реализации программы L  выделению из общей 

последовательности операторов подлежат лишь подпрограмм, удовлетворяющие шагу 3.1, 

так как только они дат выгоду в числе команд, равную  

 
1 1

i i i iw w w w i

i i

x y x y
 

 

      
  

. 
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МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ ОРГАНІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРНИХ СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО 

ПЕРСОНАЛУ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ 
 

Розглядається методичний апарат побудови та раціональної організації функціонування 

перспективних інтелектуальних тренажерних систем диспетчерського персоналу управління 

повітряним рухом, що забезпечує підготовку тих, кого навчають за мінімальними витратами 

часу  та коштів.  

Ключові слова: інтелектуальні тренажерні системи, інтенсифікація підготовки 

диспетчерів, управління повітряним рух, експертно-моделююча система, штучний інтелект, 

раціональна організація функціонування тренажерної системи. 

 

Рассматриваются методический аппарат построения и рациональной организации 

функционирования перспективных интеллектуальных тренажерных систем диспетчерского 

персонала управления воздушным движением, с помощью которых обеспечивается подготовка 
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Вступ. На даний час особлива увага приділяється підвищенню безпеки  управління 

повітряним рухом (УПР) за рахунок підготовки диспетчерів УПР до необхідного рівня з 

виконання диспетчерських завдань. Підготовка диспетчерів, як правило, здійснюється на 

основі  використання тренажерних комплексів, систем і комп'ютерних технологій при 

мінімальних витратах часу і коштів. При цьому найбільш перспективним напрямком 

підвищення якості професійної підготовки диспетчерського персоналу управління 

повітряним рухом є розробка та використання інтелектуальних тренажерних систем (ІТС). У 

загальному вигляді ІТС являє собою інтегровану експертно-моделюючу систему, за 

допомогою якої забезпечується підготовка фахівців УПР до необхідного рівня на основі: 

цілеспрямованого використання знань експертів в області УПР; імітаційного 

багатоваріантного моделювання повітряної обстановки; діагностики знань, умінь та навиків 

у диспетчерів по виконанню завдань УПР; накопичення даних об'єктивного контролю і 

керування навчанням.  

Постановка проблеми і підхід щодо її вирішення. Аналіз існуючого науково-

методичного апарата організації функціонування тренажерних систем [1-3] показує, що він 

орієнтований на екстенсивний шлях навчання (через збільшення кількості занять та 

тренувань), який себе практично вичерпав. З іншого боку, сучасні інформаційні технології та 

методики навчання із застосуванням ІТС відкривають величезні можливості в сфері 

інтенсивної підготовки. Про це свідчить як закордонний, так і вітчизняний досвід. Тому 

залишається єдиний раціональний шлях - інтенсивний (через підвищення якісних 

характеристик навчання з одночасною мінімізацією матеріальних, ресурсних та часових 

витрат). 
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Незважаючи на досить велику кількість публікацій, присвячених питанням створення 

систем з елементами штучного інтелекту, наприклад [1-5], у даний час не в повній мірі 

розроблено методичний апарат побудови та організації функціонування ІТС 

автоматизованих пунктів управління повітряним рухом.  

У зв'язку з постійно зростаючою актуальністю досліджень даної теми метою статті є 

більш детальний розгляд методичного апарату організації функціонування ІТС 

диспетчерського персоналу управління повітряним рухом.  

У процесі розробки ІТС, що являє собою інтегровану експертно-моделюючу систему, 

можна виділити наступні завдання щодо раціональної організації  її функціонування:  

1. Розробка методів та моделей аналізу процесу функціонування комп’ютерних  

дискретно-керованих ІТС у ході підготовки диспетчерів УПР. 

2. Розробка методичних принципів побудови та математичних основ організації 

функціонування ІТС і їх основних елементів, що забезпечить реалізацію запропонованих до 

них вимог.  

Для задач першої групи – аналізу ІТС - характерні такі два етапи проведення 

досліджень. На першому етапі необхідно побудувати концептуальну модель функціонування 

ІТС, а на другому етапі, на базі прийнятої концептуальної моделі, будується математична 

модель динамічного дискретно-керованого процесу, у якому: об'єктом керування є фахівці 

УПР; керованими параметрами - показники якості діяльності тих, кого навчають; керуючими 

впливами - навчально-інформаційні моделі, сформовані інтелектуальними тренажерами; 

алгоритмом керування процесом навчання - алгоритм зміни параметрів навчально-

інформаційного середовища відповідно до рівня підготовки диспетчерів. Також 

розробляється система показників і методика оцінки ефективності інтелектуальних 

тренажерних систем. Результатом аналізу, проведеного в рамках теорії побудови ІТС, є 

моделі процесів їх функціонування і закономірності, що властиві цим процесам та системі 

взагалі. У цьому - пізнавальна цінність аналізу. 

Друга група задач передбачає розробку методичних принципів побудови та організації 

функціонування ІТС, що забезпечать реалізацію обґрунтованих вимог до них. З 

концептуальної точки зору ІТС являє собою інтегровану експертно-моделюючу систему, яка 

спочатку вивчає навчальні завдання, а потім за допомогою електронного інструктора навчає 

диспетчерів виконанню цих завдань. В міру набуття необхідних умінь і навичок  роботи 

інформаційна підтримка електронного інструктора скорочується. Також вирішуються 

питання створення дослідних підсистем ІТС: моделювання повітряної обстановки; 

сполучення та обміну тренажерною інформацією; моделювання та оцінки ефективності дій 

диспетчерського персоналу; об'єктивного контролю та керування процесом навчання. За 

допомогою дослідних імітаційних моделей ІТС забезпечується: оптимальне планування 

кількості навчальних завдань; визначення оптимальних маршрутів руху повітряних об’єктів;  

імітаційне моделювання й оцінка ефективності  прийнятих рішень диспетчерами УПР; 

оптимальне планування та управління ходом комп’ютерних тренувань. 

У загальному випадку для ІТС характерна реалізація наступних основних функцій:  

дозовано-прогресуюча генерація навчальних завдань (НЗ) та їх адаптація до процесу 

навчання;  

можливість до самонавчання за результатами аналізу повітряних конфліктів, аварій та 

катастроф останнього періоду, та їх використання при проведенні тренувань та навчань; 

зручна графічна (мовна) взаємодія керівника тренування з ІТС. 

На етапі накопичення знань про НЗ забезпечується збір і опрацювання експертної 

інформації про виникнення нештатних (конфліктних)  ситуацій і еталонні дії в цьому 

випадку диспетчерського персоналу. Найбільш важливими ознаками конфліктних ситуацій є 

ознаки, що характеризують сам факт і можливі причини виникнення типової ситуації. 

Характеристиками для кожного типу ситуацій є: тривалість існування ситуації, припустимий 

(директивний) час виконання еталонних операцій персоналом у типових конфліктних 

ситуаціях, мінімальна і максимальна прогнозована щільність потоку конфліктних ситуацій 
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кожного типу. Основним джерелом одержання інформації про характеристики конфліктних 

ситуацій та дії персоналу є експертний досвід. Одержання експертної інформації включає 

планування експерименту, проведення експертного досліду й аналіз (опрацювання) 

отриманих результатів [6]. Планування експертизи починається з завдання вимог щодо 

проведення експерименту відповідно до його змістовної постановки. При цьому 

формулюється мета експертизи, підготовляється методика проведення експертизи і 

формується група експертів.  

Для автоматизації процесу створення бібліотеки навчальних завдань у складі ІТС 

передбачаються дві експертно-моделюючі підсистеми (ЕМП):  ЕМП-1 - моделювання 

конфліктних ситуацій й ЕМП-2 - відтворення рішень (дій) диспетчерського персоналу щодо 

управління повітряним рухом. 

ЕМП-1 включає експертну підсистему (ЕП) з базою знань про імітовані конфліктні 

ситуації; програмні модулі пошуку або вибору найбільш тяжких повітряних конфліктів, 

аварій та катастроф [6]. За допомогою ЕМП–1 забезпечується формування НЗ шляхом 

оптимального планування кількості НЗ та формування спектра ігрових конфліктних ситуацій 

[5, 7].  Введення вхідних даних в ЕМП-1 робиться через спеціальний графічний інтерфейс з 

мовною підтримкою про правила введення вхідних даних. Визначення оптимальних 

маршрутів польоту авіаційних засобів здійснюється на основі синтезу компромісно-

оптимальних траєкторій руху повітряних об'єктів у конфліктному середовищі з 

використанням методу багатокритеріального динамічного програмування [8]. Формування 

спектру конфліктних ситуацій по маршрутах польотів авіаційних засобів робиться за 

допомогою продукційної системи Поста [9]. Під продукційною системою розуміється 

керована згідно правил продукцій програмна система, яка включає такі три частини: 

множину правил продукцій спектра ігрових конфліктних ситуацій, базу знань про конфліктні 

ситуації  та інтерпретації.  

У функції інтерпретатора входить перегляд умов застосування авіаційних засобів та їх 

порівняння з умовами конфліктних ситуацій, що поступають у формалізованому вигляді з 

бази даних, де вони накопичуються за результатами  конфліктів останнього періоду. У 

випадку їх збігу здійснюється формування конфліктної ситуації і-го типу. За допомогою 

ЕМП-1 забезпечується відображення маршрутів польоту авіаційних засобів на екрані 

монітора для можливої корекції групою підіграшу (експертною групою) траєкторій польоту 

та імітованих конфліктних ситуацій. При необхідності отриманий набір НЗ може бути 

виведений на принтер для одержання твердої копії. Таким чином забезпечується 

автоматизоване підготування і накопичення в ЕМП-1 матеріалів підіграшу про імітовані 

конфліктні ситуації у вигляді НЗ. 

За допомогою ЕМП-2 на основі використання імітаційних моделей здійснюється пошук 

найбільш ефективних (еталонних) дій диспетчерського персоналу при вирішенні НЗ. З цією 

метою на основі багатоваріантного моделювання у прискореному режимі моделювання та у 

режимі оперативних скачків шляхом експертної оцінки визначається найбільш ефективний 

(еталонний) варіант дій диспетчерського персоналу.  

У ході тренувань програмні засоби ЕМП-1 забезпечують підіграш повітряної 

обстановки, який передбачає реалізацію рішень осіб диспетчерського персоналу. У зв'язку з 

апріорною непевністю умов, діяльність диспетчерського персоналу протікає в нечіткому 

середовищі і використанні нечіткої та обмеженої інформації. Отже, в ІТС передбачається 

можливість контролю й оцінки діяльності осіб диспетчерського персоналу у даних умовах, а 

також підіграшу його дій при сформованих нечітких ситуаціях на об'єкті керування. З цією 

метою з ЕМП-1 на входи нейроподібної мережі ЕМП-2 надходять пакети даних про 

конфліктні ситуації, подібні тим, котрі формуються джерелом інформації про повітряну 

обстановку. Вихідними даними ЕМП-2 є еталонні рішення нейроподібної мережі та рішення, 

що приймаються диспетчерським персоналом [10]. Ці дані поступають до експертної 

підсистеми об'єктивного контролю. Таким чином, на основі порівняння дій диспетчерського 

персоналу з еталонними (нормативними) відбувається виявлення допущених помилок при 
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виконанні навчального завдання. За допомогою електронного інструктора забезпечується 

роз’яснення причин помилок, допущених диспетчерським персоналом.  

Для організації керування та планування процесу навчання в ІТС передбачається база 

знань по плануванню, методичному забезпеченню і моделях навчання [6]. База знань містить 

знання про планування й організацію підготовки осіб диспетчерського персоналу та загальні 

і приватні методики навчання, що забезпечує досягнення основної мети функціонування ІТС 

- підготовки диспетчерського персоналу до необхідного (еталонного) рівня навченості по 

виконанню НЗ. Методика вирішення цієї задачі за допомогою ІТС полягає у наступному.  

Перед початком тренувань проводиться “вхідний контроль” для оцінки рівня 

підготовки диспетчерського персоналу по виконанню НЗ у різних типових конфліктних 

ситуаціях. Згідно результатів “вхідного контролю” за допомогою методу оптимального 

поетапного планування тренувань визначається необхідна кількість імітації різнотипних 

конфліктних ситуацій, при яких забезпечується досягнення еталонного рівня підготовки 

диспетчерського персоналу [11].  З цією метою в ЕМП-1 за правилами продукцій (1) 

генерується необхідна кількість типових конфліктних ситуацій у формі дозовано-

прогресуючої складності. У процесі тренувань, якщо поточний рівень не нижче необхідного 

(запланованого) - тренування продовжується. У інших випадках, в залежності від 

досягнутого рівня підготовки диспетчерського персоналу, за допомогою методу 

оптимального поетапного планування тренувань, визначається необхідна кількість та 

інтенсивність імітації конфліктних ситуацій, тобто реалізується адаптивна зміна імітованої 

повітряної обстановки.  

На рис. 1 наведено розвиток можливостей тренажерних систем (ТС): 

неавтоматизованих, програмувальних, адаптивних, тренажерно-моделюючих та 

інтелектуальних щодо реалізації управління процесом навчання (1 стовпчик), об’єктивного 

контролю (2 стовпчик), автоматизованої оцінки (3 стовпчик) та середній рівень автоматизації 

процесу навчання (4 стовпчик). 

Як видно з рис. 1 найбільш ефективним у використанні є інтелектуальні тренажерно-

моделюючі системи, які забезпечують автоматизоване вирішення усіх завдань процесу 

навчання більш ніж на 90%.  
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Рис. 1. Діаграма рівня автоматизації процесу навчання тренажерних систем 
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Висновки. Таким чином, розглянуті методичні засади побудови та раціональної 

організації функціонування ІТС спрямовані на вирішення практичної проблеми - створення 

перспективних систем навчання, що дозволяє досягти необхідного рівня підготовки 

диспетчерського персоналу автоматизованих систем управління повітряним рухом при 

мінімальних витратах часу і коштів. 
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УДК 159.9.07                                                                  к.психол.н., доц. Андрійчук І.П. 

 (ТНПУ ім. В.Гнатюка) 

  

ВИКОРИСТАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ 

УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ 
 

У статті вказано на необхідність трансформації існуючої в Україні системи вищої освіти 

до європейських вимог. Акцентовано увагу на важливості викладання особистісно зорієнтованих 

дисциплін при підготовці майбутніх фахівців. Розглянуто особливості використання 

гуманістичних технологій у системі університетської освіти, зокрема, при підготовці 

майбутніх практичних психологів. 

Ключові слова: особистість, гуманістичні технології, особистісно зорієнтоване навчання, 

педагогічне спілкування. 

  

В статье указано на необходимость трансформации существующей в Украине системы 

высшего образования с европейскими требованиями. Акцентировано внимание на важности 

преподавания личностно ориентированных дисциплин при подготовке будущих специалистов. 

Рассмотрены особенности использования гуманистических технологий в системе 

университетского образования, в частности, при подготовке будущих практических психологов.  

Ключевые слова: личность, гуманистические технологии, личностно ориентированное 

обучение, педагогическое общение. 

 

The need for transformation of the current Ukrainian higher education system to European 

requirements is considered. The importance of personality-oriented disciplines teaching for preparation of 

future specialists is focused on. The features of using of humanistic technologies in the system of 

university education in particularly for preparation of future practical psychologists are considered.   

Keywords: personality, humanistic technology, personality-oriented education, teacher 

communication. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

практичними завданнями. У зв'язку з проголошенням Україною про cвій намір 

приєднатися до Європейського Союзу система вищої ocвiти потребує докорінного 

реформування. Ми йдемо до періоду icтотних змін в освіті й умовах праці, до розмаїтості 

шляхів становлення фахової кар'єри з очевидною необхідністю навчання й підготовки 

протягом усього життя. Відкрита зона європейської вищої освіти несе багатство позитивних 

перспектив, звісно ж, із повагою до наших розходжень, але потребує, з iншогo боку, 

продовження зусиль для ліквідації бap'єpiв i розробки таких рамок для викладання й 

навчання, що розширили б мобільність i зробили співробітництво більш близьким, ніж будь-

коли досі. 

Українська освітня система поки що мало придатна для того, щоб готувати освічені та 

кваліфіковані кадри для сучасного ринку праці. Вирішення цієї проблеми вимагає серйозних 

змін у підходах до навчання, структури i змісту навчального процесу, мотивованого 

навчання студентів i, врешті-решт, відповідність здобутих студентами знань попиту з боку 

роботодавців. 

Це означає, що входження України до Болонського процесу має комплексні перешкоди: 

по-перше, структура системи освітніх piвнів; по-друге, якісні зміни в навчальному процесі, 

так само як i змістовне наповнення навчальних програм відповідних освітніх рівнів. 

Необхідна трансформація існуючої в Україні системи вищої освіти до європейських 

вимог, впровадження нових підходів та технологій навчально-виховного процесу. Саме тому 

дослідження та створення науково-методичного i технологічного супроводу переходу 

Університету на європейський стандарт вищої освіти є досить актуальним. 
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Аналіз останніх досліджень. Існуюча джерельна база з проблеми освітніх інновацій 

представлена різноманітними підходами. Незважаючи на їх ідейні розходження, всі наукові 

концепції розглядають підростаючу особистість як суб
’
єкта різних видів діяльності та 

життєдіяльності загалом, оскільки лише в цій іпостасі можливий її різнобічний розвиток, 

який не тотожний конкретним знанням, умінням та навичкам. 

Основними науковими концепціями засвоєння соціального досвіду вважаються: 

асоціативно-рефлекторне навчання (Д.Богоявленський, Н.Менчинська, О.Кабанова-Меллер 

та ін.); теорія поетапного формування розумових дій (П.Гальперін, Н.Тализіна); 

сугестопедична концепція навчання (В.Мясищев, Д.Узнадзе, Б.Паригін, Г.Лозанов та ін.); 

теорія нейролінгвістичного програмування; теорія змістового узагальнення Д.Ельконіна-

В.Давидова, особистісно зорієнтоване навчання (Г.Балл, І.Бех, О.Бондаревська, С.Подмазін, 

В.Сєріков, А.Фурман, І.Якиманська та ін.) 

Методологічною та теоретичною основою дослідження є положення гуманістичної 

психології про сутність особистості та активізацію особистісного потенціалу (Р.Бернс, 

А.Маслоу, К.Роджерс); вітчизняні концептуальні положення розвитку та формування 

особистості (К.Абульханова-Славська, Б.Ананьєв, А.Асмолов, Г.Балл, І.Бех, Л.Божович, 

М.Боришевський, Л.Виготський, С.Рубінштейн та ін.). 

Незважаючи на велику кількість літератури з даної проблематики, на сьогодні, на жаль, 

цьому процесу бракує цілеспрямованості та науково-методичного забезпечення, чому і 

присвячений зміст нашої статті. 

Постановка завдання. У даній статті ми здійснили спробу розкрити сутність 

використання гуманістичних технологій у системі університетської освіти. 

Виклад основного матеріалу. Болонський процес спрямований на формування 

єдиного відкритого європейського простору у сфері освіти, впровадження кредитних 

технологій на бaзі європейської системи трансферу кредитів, стимулювання мобільності i 

створення умов для вільного пересування студентів, викладачів, науковців у межах 

європейського регіону, спрощення процедури визначення кваліфікацій, що сприятиме 

працевлаштуванню випускників i студентів на європейському ринку праці [2].  

Національна доктрина розвитку ocвіти в Україні з метою забезпечення рівного доступу 

до здобуття якісної вищої освіти передбачає: 
- 

запровадження ефективної системи інформування громадськості про можливості 

здобуття вищої освіти; 

- забезпечення високої якості вищої освіти та професійної мобільності випускників 

вищих навчальних закладів на ринку праці шляхом інтеграції вищих навчальних закладів 

різних рівнів акредитації, наукових установ та підприємств, запровадження гнучких ocвiтнix 

програм та інформаційних технологій навчання; 

- дотримання засад демократичності, прозорості та гласності у формуванні 

контингенту студентів, у тому числі шляхом об'єктивного тестування, створення умов для 

забезпечення навчання відповідно до потреб особистості та ринку праці [3]. 

Метa вищої освіти на сучасному етапі полягає у підготовці фахівців, які мають перейти 

від індустріального до інформаційно-технологічного простору на основі інноваційності 

навчання, i зумовлена впровадженням кредитно-модульної системи. У зв'язку з цим 

педагогічна діяльність набуває нових якостей, реалізовуючи таким чином традиційну 

систему навчання. Тому для науковців i тих, хто цікавиться освітніми процесами в Україні, 

набуло актуальності питання порівняння новітньої і традиційної систем організації 

навчального процесу для визначення проблем, які виникають у навчальному процесі, i 

позитивних результатів, на яких варто акцентувати увагу. 

Накопичений досвід перебудови школи свідчить про те, що вдосконалення 

навчально-виховного процесу необхідно починати з поліпшення педагогічної освіти, яка 

повинна включати не лише оволодіння вчителями певними знаннями, але й спрямовуватись 

на розвиток їx особистісних якостей. Існуюча до недавнього часу система підготовки 

вчителя була зорієнтована, в основному, на забезпечення його знаннями і, в меншй мipi, 
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вміннями. Якщо взяти до уваги той факт, що в педвузах, а також в інститутах удосконалення 

були відсутні спеціальні психологічні методи активного впливу на особистість вчителя, які 

спрямовані на професійну психокорекцію тих якостей педагога, що знижують виховний 

ефект взаємодії з учнями, то стане цілком зрозуміло, чому система, що склалася, не сприяє в 

належній мipi навчанню педагога методам самопізнання i пізнання іншої людини. А це у 

свою чергу знижує piвень його психологічної культури, перешкоджає встановленню 

педагогічно доцільних взаємостосунків з учнями, батьками, педагогічним колективом.  

Як зазначає І.Бех, за допомогою спілкування вчитель не тільки передає учням певні 

знання, але й формує їx cвiтoгляд, високі ідеали, виховує духовність, прагнення до добра, 

доброзичливе ставлення до оточуючих, любов до праці. Тому особистість педагога грає 

важливу роль в процесі нaвчaльнo-пeдaгoгiчнoї діяльності [1]. Практика вказує на 

суперечність, що часто зycтpiчaєтьcя, мiж знаннями педагога, одержаними в період навчання 

у вузі, й умінням використовувати цi знання в умовах конкретної педагогічної дiяльнocтi, 

коли йому доводиться приймати швидке відповідальне рішення у нових, незвичних 

cитyaцiяx.  

Успішне вирішення даних проблем вимагає впровадження спеціального 

інструментарію, який допоміг би забезпечити як загальну, так i cпeцiaльнy підготовку 

вчителя до педагогічного cпілкyвaння. Пeдaгoгiчнe спілкування може ycпішно 

здійснюватися не лише завдяки теоретичній підготовці вчителя, але й за наявності у нього 

певних психологічних умінь та навичок взаємодії з учнями.  

Особливо ефективно підготовці педагога до спілкування та взаємодії з учнями, 

колегами, батьками, вирішенню складних пeдaгoгiчниx ситуацій, оптимізації особистісних 

якостей та розв'язанню міжособистісних проблем сприяє групова психокорекційна робота, 

яка забезпечується piзноманітними видами тренінгів, впровадженням особистісно 

зорієнтованих дисциплін у навчальний план підготовки спеціалістів. 

Як показав аналіз літератури, одними з основних напрямів підготовки суб'єктів 

навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи організації навчання є: 

зростання ролі медіаосвітньої підготовки викладача, який повинен проектувати освітнє та 

навчальне середовище iз залученням сучасних інформаційних, комп'ютерних та педагогічних 

технологій, окрім використання в організації навчального процесу традиційних методів i 

форм навчання у вищій школі; використання в організації навчального процесу методів i 

форм навчання, які є характерними для європейської зони ocвіти; створення модульних 

програм iз навчальних дисциплін, у яких міні-модулі легко можна замінити, поновити, 

трансформувати, адаптувати; створення величезної кількості спецкурсів, які дозволять 

студентові здійснювати власний вибір із набору кредитів, особливо це стосується старших 

курсів вищої школи [2]. 

У перехідний період зростає роль особистості та активізуються процеси гуманізації 

суспільства як гарант його виживання в умовах кризи індустріальної цивілізації. Все це 

впливає на формування пріоритетних напрямів і ціннісних орієнтацій вищої професійної 

освіти. 

Ціннісні домінанти вітчизняної освіти, актуалізовані в професійній та соціальній 

діяльності спеціалістів, визначаються реаліями перехідного періоду від індустріальної кризи 

до становлення постіндустріальної цивілізації. Так, розвиток високих технологій, їх швидка 

зміна передбачають пріоритетний розвиток творчих і проективних здібностей слухачів. 

Зниження інтелектуального потенціалу науки вимагає підвищення якості підготовки 

спеціалістів. 

Всі ці процеси в першу чергу стосуються системи освіти та напряму пов’язані з 

підсиленням виховного компонента освіти, духовним і моральним вихованням молоді через 

знання і переконання. 

Під гуманізацією освіти розуміють процес створення умов для самореалізації, 

самовизначення особистості студента в просторі сучасної культури, створення у вузі 

атмосфери, яка б сприяла розкриттю творчого потенціалу особистості, формуванню 
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нестандартного мислення, ціннісних орієнтацій і моральних якостей з подальшою їх 

актуалізацією в професійній та суспільній діяльності. Єдиний шлях зміни поглядів лежить 

через гуманізацію та гуманітаризацію освіти, створення нових концепцій освіти. 

Ми виходимо із переваг суб’єктності студента, яка визначає в значній мірі 

спрямованість його особистісного розвитку (навчання повинно лише коригувати цей 

розвиток); із визнання студентом права на самовизначення і самореалізацію в пізнанні через 

оволодіння ним методами навчальної роботи, які забезпечують йому адекватні засоби у 

набутті знань, умінь, їх застосуванні в ситуаціях, які не задані навчанням. Щоб навчання та 

поведінка студента стали гуманними, тобто людськими, які відповідають його людській, а не 

механічній природі, необхідно змінити режим роботи його свідомості. Із режиму 

відображення вона повинна бути переведена у режим творчого виробництва власних 

поглядів і досвіду – навчання, поведінки. Але свідомість – це самоорганізуюча система. Вона 

не терпить насильства і характерних для формування мислительних операцій виховних і 

навчальних впливів традиційної педагогіки. У зв’язку з цим виникає нова для психології 

проблема: проблема розуміння вчителем необхідності підходу до освіти, як до реально 

гуманної діяльності. Її основною вимогою є зміна ціннісних ставлень вчителя до свідомості, 

як носія моральних цінностей, які є джерелом і механізмом саморозвитку. 

З огляду на це, важливу роль у професійній підготовці фахівців повинні відіграти 

знання із курсу «Гуманістичні технології освіти». 

У рамках викладання названої дисципліни, в Інституті педагогіки і психології на 

психолого-педагогічному відділенні ТНПУ ім. В.Гнатюка, акцент робиться на таких 

найбільш загальних темах: концепції особистісної освіти; технологічне забезпечення 

особистісно зорієнтованого навчання; педагогічні технології освіти особистості; виховні 

технології освіти. Використовуються такі методи навчання, як лекції, групові дискусії, 

розв’язування проблемних ситуацій і творчих завдань, розробка практичних рекомендацій 

психологічного характеру для педагогів гуманітарних та природничих дисциплін щодо 

впровадження елементів особистісно зорієнтованих технологій у практику навчально-

виховного процесу. 

Студенти повиненні знати: основні положення гуманістичних технологій освіти; 

способи реалізації  особистісного підходу в процесі викладання навчальних дисциплін; 

особливості особистісного та професійного становлення та мислення вчителя. Вміти 

володіти діагностикою особистісних характеристик; ставити ціль особистісного розвитку 

слухачів на основі вікових норм соціалізації особистості; визначати індивідуально-

особистісний потенціал вихованців, можливості створення особистісно зорієнтованої 

педагогічної ситуації засобами навчально-предметної діяльності; на належному 

методологічному рівні використовувати засоби контекстуалізації, діалогізації та ігротезації 

матеріалу; застосовувати критерії для оцінки розвитку слухачів, особистісно-розвиваючих 

можливостей заняття, власної ефективності. 

Дана програма розрахована на вивчення цієї дисципліни протягом одного семестру 

включаючи лекційні, семінарські та лабораторні заняття, самостійну та індивідуальну 

роботу.  

Велике значення при підготовці майбутнього спеціаліста відіграють індивідуальні 

навчально-дослідні завдання (ІНДЗ), оскільки виконуючи їх студент орієнтується на себе. 

Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання передбачає самостійну науково-

дослідну роботу студентів, спрямовану на теоретичний аналіз проблем, пов’язаних з 

предметом навчального курсу. Тематика наукових рефератів розробляється викладачем або 

пропонується студентом. В останньому випадку тема ІНДЗ обов’язкового узгоджується із 

викладачем. Зміст роботи повинен відображати ґрунтовний теоретичний аналіз проблеми, 

власне бачення її студентом, містити рекомендації щодо впровадження теоретичних 

положень у практику навчально-виховного процесу.  

Орієнтовна тематика ІНДЗ з курсу «Гуманістичні технології освіти»: 
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- розробити тематичну бесіду для педагогів з актуальних проблем гуманізації 

виховного процесу в школі на одну із поданих нижче тем: 

1. “Створення психологічного клімату довіри у взаєминах між вчителем та учнями”. 

2. “Механізми налагодження суб’єкт-суб’єктної взаємодії у підсистемі «вчитель-

учень»”  

3. “Конструктивні способи вирішення ситуацій і конфліктів, які виникають у 

взаєминах вчителя з учнями”. 

4. “Основні позиції вчителя при взаємодії з дітьми”. 

- розробити сценарій тренінгу-семінару для педагогів на одну із поданих нижче тем: 

1. “Переваги гуманістичного навчання і виховання у становленні особистості дитини”. 

2. “Особистісні установки і принципи роботи вчителя-фасилітатора”. 

3. “Виховання здорової самооцінки школяра засобами учбової діяльності (досвід 

розвивального навчання)”. 

4. “Оптимізація педагогічного спілкування”. 

ІНДЗ виконується на основі завдань, умінь і навичок одержаних у процесі лекційних, 

семінарських та лабораторних занять, охоплює декілька тем навчального курсу. Більшість 

ІНДЗ є теоретико-експериментального характеру і вимагають не лише самостійності, але й 

творчості. Якість виконання ІНДЗ залежить в цілому від ставлення студента до навчання, 

його здібностей і цілого ряду особистісних якостей. Виконання цих завдань дає можливість 

студентам краще усвідомити особливості своєї особистості. Написання таких завдань 

оптимізує міжособистісні взаємини у системі «студент-викладач», оскільки викладач 

виконує роль наставника, порадника, якому студенти довіряють особливості свого 

внутрішнього світу. 

Запропоновані форми роботи створюють діалогічний простір, в якому відбувається 

реалізація позитивного природного і соціального потенціалу студентів, завдяки ініціюванню 

та підтримці викладачами активних форм самопізнання та саморозвитку. 

Активне соціально-психологічне навчання вчителя відповідає завданням оптимізації 

його особистісних якостей, внаслідок чого він зможе стати ближче до учнів, краще знати їх 

інтереси, потреби, відповідним чином впливати на їх розвиток. Психологічна підготовка до 

педагогічного спілкування полягає в тому, щоб розвинути у педагога здатність надавати 

учням емоційну і психологічну підтримку, допомагати у вирішенні особистих проблем, 

піклуватися про них. Для оптимальної взаємодії з учнями вчитель повинен прагнути 

зрозуміти самого себе. Адже його особисті проблеми безпосередньо відображатимуться на 

стосунках з учнями. Педагог не зможе адекватно і глибоко зрозуміти інших, а тим більше 

намагатися допомогти їм, якщо не буде здатний зрозуміти самого себе. Саме тому, 

оптимізація сприйняття власного «Я» одночасно сприяє також і виникненню у індивіда 

готовності до прийняття інших, що особливо важливо для вчителя, вся робота якого 

грунтується на міжособистісних стосунках. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Теоретичний та практичний аналіз 

сутності гуманістичних технологій у системі вузівської підготовки фахівців свідчить про те, 

що умовою розвитку будь-якої концепції і досягнення значущих результатів є її 

методологічна озброєність. Для здійснення навчальної та пізнавальної діяльності потрібно 

добрати наявні (виконання ІНДЗ, творчих особистісних проектів) та розробляти нові засоби, 

прийоми, обгрунтовані та апробовані технології. Саме впровадження гуманістичних 

технологій освіти у навчальну діяльність розвиває і формує потрібні якості особистості 

майбутнього спеціаліста. Кінцевий результат навчання полягає у переході студента з позиції 

об’єкта на позицію суб’єкта – самокерованого об’єкта. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Зокрема, подальшого 

вивчення чекають питання, що стосуються впливу інших форм і методів навчання та 

виховання на процес гармонізації особистості майбутніх фахівців. 
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ПОШУК НОВИХ ПІДХОДІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ 

 
Аналізується проблема організації психолого-педагогічної підготовки майбутніх офіцерів, 

формування професійних умінь майбутніх офіцерів-психологів вищих військових навчальних 

закладів у контексті сучасних вимог до військового фахівця. 

Ключові слова: психолого-педагогічна підготовка, офіцер-психолог. 

 

Анализируется проблема организации психолого-педагогической подготовки будущих 

офицеров, формирования профессиональных умений будущих офицеров-психологов высших 

военных учебных заведений в контексте современных требований к военному специалисту.  

Ключевые слова: психолого-педагогическая підготовка, офицер-психолог. 

 

The problem of organization of psychological and pedagogical training of future officers  the 

formation of professional abilities of future officers-psychologists of higher military educational 

establishments in the context of modern requirements to the military specialist are analyzed.  

Keywords: psychological and pedagogical training, officers-psychologists.  
 

Постановка проблеми. У сьогоденні в розвинутих країнах світу відбуваються важливі 

зміни стосовно освітньої сфері, які зумовлені складними та суперечливими процесами 

науково-технічного прогресу та його впливом на суспільне життя в цілому та на 

функціонування освіти як особливого суспільного інституту. Відтак, в Україні здійснюються 

пошуки та розробка нових форм виховної та навчальної діяльності, спрямованих на 

адаптацію до нових міжнародних освітніх стандартів. Відповідно, Концепція розвитку 

військової освіти в Україні спрямовує військових педагогів на підготовку майбутніх 

військових фахівців нової генерації, що характеризуються творчим мисленням, здатних 

самостійно приймати рішення у процесі військово-професійної діяльності та за 

екстремальних умов сучасного бою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тому підготовка майбутнього офіцера 

знаходиться у центрі наукової уваги багатьох науковців (М.Й.Варій, О.В.Виноград, 

С.М.Гречко, Л.М.Дунець, М.О.Морозов, Т.І.Олійник та ін.) Досліджуються проблеми 

згуртованості, конфліктної поведінки, психологічного клімату, міжособистісних стосунків, 

сумісності військових колективів, а також стилю керівництва, авторитету керівника 

військового підрозділу тощо (С.А.Багрецов, Г.А.Броневицький, А.Д.Глоточкін, В.Ф.Давидов, 

С.Г.Запорожцев, Г.Д.Луков та ін.). Суттєво, що центральними поняттями для зазначеного 

напрямку постають такі, як морально-психологічна, морально-політична, морально-бойова, 
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емоційно-вольова, загальна психологічна, ціннісна, мотиваційна, комунікативна та інші види 

готовності майбутнього військовослужбовця та військового фахівця (А.Я.Боднар, 

В.М.Крайнюк, В.М.Марченко, М.І.Пірен, Г.Д.Темко, М.І.Томчук, В.В.Шевченко).  

Вивчаються мотиваційна готовність курсантів та слухачів ВВНЗ до професійної 

діяльності (Г.С.Грибенюк, П.П.Криворучко, О.М.Сипливий), психологічні механізми 

мотивації військово-професійної діяльності курсантів (Ю.В.Шеремета), психологічне 

забезпечення військово-професійної діяльності (О.Т.Ростунов), соціально-психологічні 

фактори формування військово-професійної компетентності (В.В.Альошкін) та ін. Все більш 

уваги приділяється дослідженню окремих проблем  військової педагогіки (В.В.Альошкін, 

В.І.Дяченко; М.М.Ісаєнко; І.С.Колодій; О.І.Косаревська; С.Т.Полторак, О.Т.Ростунов, 

В.В.Ягупов та ін.).  

Відповідно, завданням нашої статті є аналіз актуальної проблеми організації 

психолого-педагогічної підготовки майбутніх офіцерів й формування професійних умінь 

майбутніх офіцерів-психологів вищих військових навчальних закладів у контексті сучасних 

вимог до військового фахівця.  

Виклад основного матеріалу. Система військової освіти має переважно закритий 

характер, а військово-освітні заклади виконують функцію інструменту, що дозволяє 

регулювати поведінку особового складу в процесі вирішення освітніх завдань у навчальній й 

військово-службовій діяльності, накладаючи певні обмеження на поведінку курсантів, 

регламентуючи службові відносини на принципах централізації і єдиноначальності, що 

передбачають однозначну субординацію всіх військовослужбовців. У ВВНЗ  існують суворо 

фіксовані ролеві відносини і формальний статус учасників педагогічного процесу, що додає 

системі необхідну стійкість. 

У той же час соціально-організаційна підсистема ВВНЗ у багатьох відношеннях 

функціонує як самоорганізуюча система, відкрита впливам  зовнішнього середовища. Саме 

самоорганізація робить соціальну підсистему ВВНЗ живим організмом, постійно оновлює і 

очищає соціальний порядок від застарілих форм, адаптує навчальний заклад до умов, що 

змінюються.  

Таким чином, у процесі соціально-психологічного і педагогічного спілкування 

складаються неписані норми, традиції, звичаї, які, разом з формальними, також регулюють 

відносини, задають відповідні моделі поведінки. У зв'язку з цим важливим є знаходження 

балансу середовища ВВНЗ із зовнішнім середовищем, підтримання відповідності 

педагогічних відносин, форм і методів мотивації і стимулювання педагогічної діяльності 

вимогам зовнішнього середовища. 

Відтак, особливо важлива роль у ВВНЗ належить комунікації всіх учасників 

навчального процесу, що створює прямі і зворотні зв'язки, нормативно обмежує простір 

можливих соціальних інтеракцій і задає поле необхідних дій, ініціює процеси 

самоорганізації, здійснює добір найбільш відповідних та адекватних способів навчальних та, 

загалом, поведінкових дій, вимиває віджилі і закріплює життєздатні соціальні норми і 

структури організації. 

Важливим у зазначеному процесу постає гуманітаризація освітнього простору ВВНЗ. 

Для формування у військового фахівця гуманітарного підходу до професійної діяльності 

система військової освіти особливо потребує реалізації процесу гуманізації, оскільки 

сьогодні потрібні гуманітарно-освічені і виховані офіцери, здатні бачити в підлеглому 

самобутню людину, визнавати цінність особистості, її гідність, володіти психолого-

педагогічною культурою спілкування  

Як засвідчує аналіз відповідних наукових джерел, у структурі процесу гуманізації 

доцільно виділити такі напрямки роботи: підвищення ролі і ефективності викладання 

соціально-гуманітарних дисциплін; посилення гуманітарної спрямованості всіх інших 

дисциплін, що вивчаються у ВВНЗ; створення у ВВНЗ комфортного гуманітарного 

середовища [5, с.  60]. 
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Важливо при цьому, що соціально-економічні і гуманітарні дисципліни покликані не 

тільки сформувати особистість громадянина і патріота, але і допомогти майбутньому 

вихователеві усвідомити, як йому будувати роботу з навчання і виховання підлеглих, як 

формувати їх морально-психологічну зовнішність, підвищувати імідж військовослужбовця 

[1; 2]. 

На наш погляд, завдання з гуманізації відносин у ВВНЗ полягає, перш за все, в тому, 

щоб перейти до якісно нового стилю взаємодії між педагогом і вихованцем. Головний вектор 

змін у цій сфері – це відмова від елементів адміністрування, повчальності і декларування, 

недовір'я і нешанобливого ставлення до студенів та курсантів як до пасивних об'єктів дії 

(особистісно орієнтована парадигма освіти). Як у цивільних, так і у військових ВНЗ можлива 

рівноправна співпраця, довіра, справедливість, індивідуальний підхід у поєднанні з 

підвищенням вимог до курсантів, до їх навчальної  діяльності і поведінки. 

При  цьому особливо важливо звернути увагу на культуру дискусій, в ході яких 

курсанти мають виявляти активну зацікавленість у своєму професійному зростанні, активно 

висловлювати власну думку, вміти аргументувати і захищати власну позицію з питань 

наукової і педагогічної практики. Успішність у вирішенні зазначеної задачі залежить від 

ряду організаційних умов, а саме: розробки нормативно-правової бази гуманітаризації 

військової освіти; вдосконалення методики викладання дисциплін, ефективності 

впровадження інноваційних освітніх технологій; вдосконалення навчально-матеріальної 

бази, інформаційного забезпечення; підвищення якості управління освітніми процесами в 

цілому і діяльністю кафедр соціально-економічних і гуманітарних дисциплін зокрема; 

підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників [2; 5]. 

Останнє є особливо важливим, відтак виявляється потреба у спеціальній системі 

заходів з підготовки кадрів, підвищення їх психолого-педагогічної кваліфікації. Як засвідчує 

аналіз сучасних педагогічних реалій, у сучасній системі підвищення кваліфікації викладачів 

в цивільних вузах різко зріс інтерес до педагогічних спеціальностей, оскільки вони є базовою 

складовою в діяльності викладачів вищої школи. Потребує вдосконалення і система 

підвищення психолого-педагогічної кваліфікації викладачів ВВНЗ.  

Цей процес безпосередньо пов'язаний із завданням вдосконалення психолого-

педагогічної підготовки майбутніх військових фахівців. Актуальність пошуку нових підходів 

до його вирішення визначається характером виконання професійних функцій військового 

фахівця в мирний і військовий час – функцій керівника і вихователя підлеглих. 

Слід зазначити, що успішному виконанню зазначених функцій перешкоджають певні 

недоліки в методичній підготовці НПП ВВНЗ, невміння на практиці навчати і виховувати 

підлеглих, мобілізовувати їх на виконання поставлених завдань [1; 6]. 

Тим більше, що досвід локальних воєн, виконання завдань у зонах бойових конфліктів 

переконує в значущості морально-психологічного чинника, психологічної стійкості 

особового складу. Для підтримки такої стійкості, забезпечення достатнього рівня марально-

психологічного стану, на наш погляд,  необхідне впровадження нестандартних форм і 

методів організації ефективного морально-психологічного забезпечення [7].  

Одним із засобів досягнення ефективності в роботі з морально-психологічного 

забезпечення, вдосконалення управління цього процесу є органи виховної роботи, створені в 

ЗСУ. Одне із завдань цих органів – зміцнення морально-психологічного стану і 

психологічної стійкості особового складу при виконанні завдань в будь-якій обстановці, 

зокрема, і нестандартній; взаємодія з органами державної влади в центрі і на місцях, 

соціальними інститутами, ЗМІ [3]. 

Можна відзначити комплексний характер морально-психологічного забезпечення  й 

інтеграційний характер даного поняття, суть якого – в єдності, цілісності основних видів і 

способів організованої дії на свідомість і психіку військовослужбовців при проведенні 

заходів, спрямованих на підтримку бойової і мобілізаційної готовності.  

Досягнення високого рівня морально-психологічного забезпечення здійснюється за 

допомогою інформаційно-виховної, психологічної, військово-соціальної, соціально-
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культурної роботи, заходів з захисту військовослужбовців від інформаційно-психологічної, 

маніпулятивної дії супротивника. 

Найважливішим етапом в досягненні високого рівня морально-психологічного 

забезпечення є психолого-педагогічна підготовка майбутніх офіцерів у ВВНЗ. Така 

підготовка – це не тільки озброєння знаннями і навичками у галузі педагогіки і психології, 

інших гуманітарних дисциплін. 

Психолого-педагогічна підготовка – це відносно самостійний процес формування 

професійно компетентної особистості, оволодіння майбутнім військових фахівцем 

гуманітарною, педагогічною культурою, що позначається на готовності до педагогічної 

взаємодії, на ефективному  управлінні педагогічним процесом. 

Як засвідчує аналіз наукових джерел, така підготовка здійснюється на основі системи 

заходів організаційно-масового характеру, а також вдосконалення і самовиховання 

майбутніх військових фахівців. 

Організація психолого-педагогічної підготовки у ВВНЗ і військах має ряд 

особливостей, які виявляють такі моменти: 

1. Наявність системи моніторингу виховної діяльності як окремого офіцера, так і 

педагогічного колективу. 

2. Наявність програми психолого-педагогічної підготовки курсантів, спроектованій на 

основі адекватної моделі виховній діяльності. 

3. Система заходів із стимулювання курсантів до підвищення рівня готовності до 

педагогічної діяльності, підвищення їх психолого-педагогічної компетентності. 

4. Створення умов для активізації творчої активності курсантів із розробки і 

використання нових педагогічних технологій, оволодіння методиками психолого-

педагогічної діагностики. 

Вивчення досвіду викладання основ морально-психологічного забезпечення військ у 

ВВНЗ дозволяє виділити ряд недоліків цього процесу: 

– фрагментарний підхід до добору змісту навчальних дисциплін, відсутність єдиної 

науково-методичної бази їх викладання; 

– невідповідність сучасним вимогам інформаційного забезпечення навчального 

процесу; 

– недостатність взаємодії між курсами, факультетами, кафедрами і керівництвом ВВНЗ; 

– недостатність навчально-виховних заходів, їх безсистемність у формуванні мотивації 

майбутніх офіцерів на виховну роботу з особовим складом. 

Можна виокремити певні заходи з подолання вказаних недоліків: створення у ВВНЗ 

методичних комісій з морально-психологічного забезпечення військ; забезпечення 

міждисциплінарних зв'язків у процесі викладання навчальних дисциплін, спрямованих на 

реалізацію морально-психологічного забезпечення та психолого-педагогічну підготовку 

курсантів; науково обґрунтоване проектування цього процесу (розробка програмно-

методичного забезпечення, перерозподіл навчального часу тощо); посилення практичної 

спрямованості дисциплін психолого-педагогічного циклу; вдосконалення матеріально-

технічної бази. 

Проектування процесу психолого-педагогічної підготовки передбачає, перш за все, 

осмислення її цілей і завдань, оскільки психологічна підготовка організовується і 

проводиться з метою досягнення військовослужбовцем, військовим колективом загалом 

здатності витримати високі нервово-психічні, психологічні і фізичні навантаження, 

формування стійких психологічних якостей, необхідних для виконання поставлених завдань 

за різних умов навчально-службової й бойової діяльності, а також здатності протистояти 

певним психотравмуючим й маніпулятивним чинникам. 

Загалом, психологічна підготовка військовослужбовця – це комплекс заходів щодо 

формування у нього психологічної стійкості, емоційних і вольових якостей, необхідних для 

виконання бойового завдання, які дозволяють боротися із страхом, підвищити резистентність 

до фізичних і психологічних навантажень, виробити вміння діяти активно, ініціативно, 
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творчо. Відтак, психологічна підготовка – це умова якісної і швидкої реалізації 

військовослужбовцем свого професійного потенціалу. Уміла і систематична підготовка 

курсантів значно підвищує їх психологічну стійкість, формує здатність приймати вірні й 

адекватні рішення в екстремальних ситуаціях. 

У навчальній практиці можна виділити таку систему психологічної підготовки, яка 

диференціюється на загальну, спеціальну і цільову. 

Загальна психологічна підготовка забезпечує формування психологічної готовності 

військовослужбовців діяти відповідно до вимог сучасного бою, а також психологічної 

стійкості до дії психотравмуючих чинників. У її основі лежить свідоме ставлення 

військовослужбовця до тих випробувань, з якими він стикається. 

Спеціальна психологічна підготовка забезпечує психологічну готовність і стійкість 

військовослужбовця стосовно конкретних видів бойових дій з урахуванням особливостей 

виконуваних завдань, теоретичної і практичної підготовки в конкретних ситуаціях. 

Психологічна готовність і стійкість включає наступні елементи: мотиваційний 

(спрямованість на виконання поставленого завдання); емоційний (упевненість, відчуття 

натхнення і задоволення поставленим завданням); вольовий (самовладання, самоконтроль, 

саморегуляція); пізнавальний (усвідомлення і розуміння поставленого завдання); 

інтелектуальний (розумова працездатність, тип мислення); операційний (володіння 

прийомами і способами військово-професійної діяльності). 

Цільова психологічна підготовка спрямована на вироблення психологічної установки 

на виконання конкретного завдання при несенні бойового чергування, караульної служби 

тощо. 

Таким чином, важливими завданнями психологічної підготовки у ВВНЗ є: 

1. Формування військово-професійної спрямованості особистості майбутнього офіцера. 

2. Мотивування курсантів до активних дій в навчально-службовій діяльності. 

3. Ознайомлення курсантів з характерними труднощами службової діяльності і 

специфікою їх впливу на психіку. 

4. Ознайомлення курсантів із ОКХ, що відображає особливості їх майбутньої 

професійної діяльності у контексті необхідних знань та вмінь. 

5. Забезпечення стійкості навичок володіння бойовою технікою, системами зв'язку. 

6. Фізична підготовка, формування силової і швидкісної витривалості, здатності 

переносити тривалі фізичні навантаження;  

7. Формування у курсантів навичок взаємодії і комунікації за умов групової діяльності. 

8. Навчання курсантів прийомам управління своїм психічним станом і способами 

впливу на подолання труднощів у складних службових ситуаціях, способам мобілізації 

додаткових психологічних можливостей для подолання цих труднощів та впливів 

маніпуляційного характеру.  

Слід також зазначити, що важливою умовою досягнення ефективності підготовки 

курсантів до педагогічної діяльності є психологічне забезпечення освітнього процесу у 

ВВНЗ. Таке забезпечення здійснюється шляхом цілеспрямованого і планомірного 

використання психологічних знань в організації і управлінні процесом підготовки військових 

фахівців. 

Робота з психологічного забезпечення освітнього процесу включає наступні складові: 

типологізація особового складу за психологічними характеристиками; створення умов для 

особистісного і професійного розвитку (акмеологічний підхід); психологічна діагностика; 

науково-практичні психологічні дослідження; пропаганда і розповсюдження психологічних 

знань. 

Завдання з психологічного забезпечення умовно поділяються на дві великі, 

взаємопов'язані між собою групи: психологічне забезпечення навчально-службової 

діяльності і психологічне забезпечення виховання курсантів. 

Психологічне забезпечення навчально-службової діяльності охоплює широке коло 

різнопланових завдань, починаючи від психологічного обґрунтування моделі фахівця, до 
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вдосконалення дидактичних умінь і навичок НПП, їх мистецтва спілкуватися з вихованцями. 

По відношенню до курсантів можна говорити про завдання з формування оптимального 

стилю навчально-службової діяльності, умінь і навичок самостійної роботи, розвитку 

пізнавальних інтересів. Особливе місце в цій групі займають психодіагностичні завдання 

контролю досягнень майбутній військових фахівців. 

Психологічне забезпечення виховного процесу передбачає вирішення завдань, зміст 

яких пов'язаний, перш за все, з проблемами психологічних чинників його ефективності. 

Розглядаючи ВВНЗ як педагогічну систему, що має свої завдання, зміст, структуру, 

відповідний контингент, організацію, своєрідний арсенал засобів, форм і методів навчально-

виховної роботи, слід  враховувати психологічні чинники кожного з елементів цієї системи. 

Наприклад, у суб'єкта виховання – рівень і динаміку розвитку особистісних властивостей, у 

вихователів – їх професійні особливості.  

До психологічних чинників педагогічної системи ВВНЗ можна віднести також стиль 

діяльності керівників і психологічний клімат у навчальному  колективі. 

Перспективна система психологічного забезпечення підготовки військових фахівців 

передбачає активну участь психологів у вирішенні виникаючих в колективах психологічних 

проблем, які стосуються  згуртованості, психологічної сумісності, лідерства, співвідношення 

офіційної і неофіційної структур колективу, стилю керівництва і ціннісно-орієнтаційної 

єдності.  

Контроль за станом психічного здоров'я курсантів має здійснюватися психологами в 

тісній взаємодії з командирами підрозділів і НПП. 

Важливо, що для усвідомлення ролі особистісних чинників в ході освітнього процесу 

кожному педагогові слід знати соціальний досвід курсанта, основні мотиви його навчально-

службової діяльності, рівень загальної освіти, здібності до оволодіння конкретною 

спеціальністю, типологічні особливості. 

Спеціальному психологічному вивченню підлягають курсанти, що відстають в 

навчанні, порушують військову дисципліну, мають ознаки  функціонального захворювання 

нервової системи. 

Психологічне забезпечення навчальної діяльності курсанта (що передбачає усунення 

психологічних труднощів) дозволяє: 

1. Оптимізувати процес навчальної діяльності за рахунок впровадження теорії 

поетапного формування розумових дій (навчально-тренувальних карт і завдань). 

2. Розширити можливості засвоєння і запам'ятовування за рахунок включення в 

навчальну діяльність мимовільної пам'яті, особливо на початкових етапах засвоєння знань, 

умінь, навичок і актуалізації зорового аналізатора. 

3. Забезпечити в процесі засвоєння знань включення всіх елементів психічної 

діяльності одночасно і паралельно. 

4. Усунути розрив між процесом засвоєння знань і практичним їх застосуванням; 

підняти рівень мотивації курсантів при засвоєнні навчального матеріалу за рахунок 

одночасного його практичного застосування (контекстний підхід). 

5. Забезпечити індивідуальний підхід до кожного вихованця в процесі засвоєння знань і 

обмежити "фронтальний" підхід при їх викладанні. 

6. Забезпечити реальний зворотний зв'язок всіх учасників навчального процесу на всіх 

етапах засвоєння знань (контроль за якістю засвоєння і корекцію навчальної діяльності). 

Висновки. Найважливішими складовими психологічного забезпечення є мотивація 

учіння (зокрема, моделювання ситуації успіху), робота з соціально-психологічної адаптації 

курсантів до умов навчання у військовому вузі. 

Ефективне навчання неможливе без створення відповідної мотивації, яка повинна мати 

як енергетичне, так і керуюче спрямування, яке реалізуються завдяки визначенню 

внутрішньої активності курсанта процесі навчання за рахунок ухвалення цілей і завдань 

діяльності як особистісно значущих для них.  
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Загалом, серед основних організаційно-психологічних умов ефективності професійної 

підготовки майбутніх військових фахівців у контексті їх психолого-педагогічної підготовки 

можна виокремити врахування таких видів активності особового складу в навчально-

службовій діяльності, як пізнавальний, емоційний, мотиваційний і вольовий у контексті 

застосування в педагогічній практиці різних підходів, прийомів і способів ефективного 

навчання курсантів (вдосконалення методик навчання), а також забезпечення завдання з 

соціально-психологічної адаптації курсантів до умов навчання у ВВНЗ. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 
 

Розглядається використання комп'ютерних технологій: комп'ютерні навчальні програми, 

системи інтерактивної взаємодії, багаторівневі інформаційні системи, демонстраційні 

матеріали та системи контролю при керуванні якістю вищої освіти.  

Ключові слова: якість освіти, дистанційне навчання, , інформаційні технології. 

 

Рассматривается использование компьютерных технологий: компьютерные учебные 

программы, системы интерактивного взаимодействия, многоуровневые информационные системы, 

демонстрационные материалы и системы контроля, при управлении качеством высшего 

образования.  

Ключевые слова: качество образования, дистанционное обучение, информационные технологии. 

 

The use of computer technologies is examined: computer educational programs, systems of interactive co-

operation, multilevel informative systems, demonstration materials and checking systems, at a quality of higher 

education management.   

Keywords: quality of education, distant learning, information technologies. 

 

Постановка проблеми у загальному виді та її зв’язок із важливими науковими або 

практичними завданнями. В останні роки основним змістом процесів соціокультурних 

змін у світі є зсув акцентів убік стійкого розвитку людської цивілізації. При цьому освіта 

стає провідним механізмом відтворення суспільного інтелекту, науки й культури в цілому. 
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Всесвітня торговельна організація визнала освіту сферою послуг, оскільки саме воно 

задовольняє сьогодні потреби суспільства, державних систем, виробництва, бізнесу та 

особистості в освіті. 

Забезпечення належного рівня освіти зв'язується з поняттям якості - складною 

категорією, що акумулює різні властивості об'єктів, їхні показники та відображаючі 

економічні, соціальні, пізнавальні та культурні аспекти освіти. 

У самому загальному виді якість розрізняється як: 

- абсолютне, що не має нічого загального із системою керування якістю, але прагнення 

виробника до найвищих стандартів; 

- відносне, що показує відповідність чого-небудь необхідним стандартам або 

специфікації. 

Відносно поняття "якість освіти" можна відзначити, що воно застосовано до всіх 

освітніх процесів, у тому числі процесів викладання та навчання, і характеризує, зокрема, 

здатність системи освіти вдосконалювати свої навчальні (освітні) стандарти відповідно до 

запитів споживача. 

Керування якістю освіти припускає виділення системи критеріїв і параметрів, які 

задають норми соціокультурної організації діяльності як набору стандартизованих вимог, 

пропонованих до освіти, оцінку ступеня відповідності реальних результатів стандартам-

еталонам на основі зовнішнього контролю та самоконтролю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми. Використовуються різні визначення поняття "якість вищої освіти". Наприклад, Н. 

А. Селезньова розглядає дане поняття в широкому сенсі як збалансована відповідність освіти 

(як результату, як процесу, як освітньої системи) різноманітним потребам, цілям, вимогам, 

нормам(стандартам); у ВНЗькому сенсі - як збалансована відповідність підготовки фахівців з 

вищою освітою (як результату і процесу) різноманітним потребам (держави, суспільства, 

особистості), цілям, вимогам, нормам, стандартам[1]. 

А.С. Головачьов, Н.Н. Суша розуміють під якістю вищої освіти збалансовану 

сукупність характеристик і параметрів, що відповідають потребам особистості та 

суспільства, які перебувають у русі й стратегічно спрямовані в майбутнє таким чином, що на 

зміну однієї концепції якості приходить інша, але вже оновлена[2]. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Ми будемо ґрунтуватися на визначенні якості вищої освіти як 

відповідності вищої освіти як системи, як процесу, як результату цілям, потребам, нормам і 

вимогам основних споживачів: особистості, суспільства, держави. У даному визначенні 

враховані, з одного боку, три аспекти освіти: як системи, процесу, результату, що дозволяє 

застосовувати системний і процесний підхід при розробці системи менеджменту якості 

освіта у ВНЗ. З іншого боку, враховуються вимоги основних споживачів до сфери освітніх 

послуг. 

При рішенні питань, пов'язаних з керуванням якістю вищої освіти, важливим є 

розуміння терміна "система якості", що визначається як єдність організаційної структури, 

методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення загального керівництва якістю. 

Тому під системою якості, або, інакше кажучи, під системою керування якістю, варто 

розуміти цілісну систему дій ВНЗ по організації керування якістю освіти. 

При організації керування якістю освіти у ВНЗ важливо об’єднати технологічний і 

гуманітарний підходи, оскільки технологічний спрямований на розробку та реалізацію 

адекватних технологій керування і процесів, а гуманітарний дозволяє враховувати відмінну 

рису ВНЗ як самоорганізованої системи, що здійснює діяльність інтелектуального, 

інформаційного та творчого характеру. 

Найчастіше оцінка якості вищої освіти концентрується навколо результатів 

задоволення потреби суспільства у висококваліфікованих фахівцях. Якість цих результатів, 

мабуть, залежить від якості навчального процесу та освітніх програм. При цьому якість 

результату освіти характеризується її професійними, загальнокультурними і особистісними 
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компонентами, що розвиваються; у тому числі конкурентоспроможністю випускника на 

ринку інтелектуальної праці. 

Головною метою вищої освіти звичайно вважають підготовку кваліфікованих фахівців 

відповідного рівня й профілю, компетентних, відповідальних, що вільно володіють своєю 

професією, здатних до ефективної роботи зі спеціальності на рівні світових стандартів, 

готових до постійного професійного росту, соціальної та професійної мобільності. 

Можна вказати основні заходи щодо вдосконалювання якості навчання у вигляді: 

впровадження інтенсивних методів навчання з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій, перехід від класно-урочної та лекційної системи до варіативних форм організації 

навчального процесу, розширення самостійної підготовки студентів і учнів, впровадження 

модульних принципів побудови змісту навчання. 

Особливу значимість у даному процесі здобуває інформатизація. Під інформатизацією 

освіти найчастіше розуміють процес зміни змісту, методів і організаційних форм навчання, 

спрямованої на досягнення нової якості підготовки фахівців, формування компетенцій, 

необхідних для життя в умовах інформаційного суспільства. Інформатизація визначає нову 

модель навчального процесу, що дає можливість реалізовувати сучасні педагогічні рішення. 

Важливо відзначити, що інформатизація освіти - це не тільки ріст числа комп'ютерів в 

освітніх установах і розширення доступу в Інтернет, але й розробка нових освітніх 

технологій, що сприяють підвищенню якості освіти шляхом фундаменталізації, застосування 

різних підходів з використанням інформаційного інструментарію. 

Інформаційні технології звичайно трактують як систему методів і способів збору, 

реєстрації, зберігання, нагромадження, пошуку, обробки та видачі документальної 

інформації із запитів користувачів[3]. 

Інформаційна технологія припускає технологічне застосування обчислювальної 

техніки, інших технічних засобів, включає певний набір матеріальних засобів (носії 

інформації, технічні засоби виміру її станів, обробки, передачі та інше) і способи їхньої 

взаємодії, фахівців та сукупність певних методів організації роботи. 

Можна виділити кілька етапів розвитку інформаційних технологій: 

- ручний, коли основу інформаційних технологій становило перо, чорнильниця та 

бухгалтерська книга. Зв'язок здійснювався шляхом напрямку пакетів одержувачеві; 

- механічний, що припускає обробку інформації за допомогою друкарської машинки зі 

змінними елементами. Зв'язок здійснювався по суспільній пошті; 

- електрична обробка інформації. Для її обробки використовувалися електричні 

друкарські машинки зі змінними елементами; 

- комп'ютерні технології, що припускають обробку інформації за допомогою 

автоматизованих систем керування(АСК); потім відбувається перехід від обчислювальних 

центрів до розподіленого обчислювального потенціалу та нових інформаційних технологій, 

основу яких становлять розподілена комп'ютерна техніка, програмне забезпечення і 

розвинені комунікації. 

- мережні технології, де обробка, зберігання та обмін інформації здійснюється в 

мережі[4]. 

У рамках інформаційних технологій окремо розглядають комп'ютерні технології, що 

припускають використання засобів обчислювальної техніки. 

Комп'ютерні інформаційні технології припускають;можливість оперативної роботи із 

графічною інформацією;подання числових даних за допомогою графічних пакетів у вигляді 

різних видів графіків і діаграм; оформлення і тиражування, розсилання і передачу інформації 

за допомогою електронної пошти; використання різних пристроїв введення та виведення 

інформації; використання пакетів прикладних програм (ППП) та інше. 

У цей час в області комп'ютерних технологій у навчальному процесі є істотні 

досягнення. Наприклад, у значній мірі визначений комплекс заходів, спрямованих на 

забезпечення повного та своєчасного використання достовірної інформації, узагальнених 

знань у всіх соціально значимих видах людської діяльності, обґрунтована педагогічна 
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доцільність використання даних технологій, розкриті перспективи їхнього застосування в 

навчальному процесі та професійній діяльності. Розроблено спеціальні засоби навчання, 

адаптовані до комп'ютерних технологій: комп'ютерні навчальні програми, системи 

інтерактивної взаємодії, багаторівневі інформаційні системи, тренажери, демонстраційні 

матеріали та системи контролю якості навчання. Виділено методичні вимоги до процесу 

навчання з використанням комп'ютерних технологій: перевірка наявності попередніх знань і 

вмінь; забезпечення навчальних мотивів; визначення вихідної форми пред'явлення складу 

формованої діяльності; визначення вимог до змісту й форми завдань; забезпечення 

зворотного зв'язка; визначення проміжних цілей виконання завдань[5]. 

Серед переваг впровадження комп'ютерних інформаційних технологій у вищу освіту 

можна відзначити наступні: посилення мотивації студентів; перехід від пасивного до 

активного навчання; зміна інституціональної культури, що полягає в умінні користуватися 

новими технологіями; підвищення якості освіти; більш гнучкий доступ студентів до 

навчальних матеріалів. 

Можна виділити сучасні напрямки використання інформаційних технологій: 

дистанційна освіта; мережні технології; повсюдне використання комп'ютерів; стратегії 

викладання та навчання; онлайнові послуги для студентів; розширені способи зв'язку. 

Дамо коротку характеристику можливих сфер застосування комп'ютерних технологій у 

вищій освіті. 

Навчальний процес. Тут ключовими проблемами є забезпечення мережного 

необмеженого доступу до навчальних матеріалів, електронне копіювання та розсилання 

документів, доступ до баз даних, електронні публікації, цифрові бібліотеки та інше 

Наукові дослідження. Використання електронної пошти, Інтернет-Конференцій, 

форумів, що дозволяють значно підвищити рівень науково-дослідної роботи у ВНЗ. 

Адміністративний процес. Використання інформаційних технологій, починаючи від 

комп'ютеризації процесу прийому на навчання і закінчуючи забезпеченням оперативного 

обміну інформацією між адміністративними працівниками, підрозділами та службами. Слід 

зазначити, однак, що ця область поки ще мало розвинена в нашій країні. 

Електронна комерція. До цього напрямку можна віднести i електронну оплату за 

навчання, рекламу та продаж вироблених у ВНЗ товарів і послуг через Інтернет. 

На думку дослідників, використання інформаційних технологій на основі Інтернет 

дозволяє ВНЗ розширювати доступ до освіти та навчання; підвищувати якість освіти; 

знижувати вартість навчання; знижувати витрати на освіту; збільшувати число курсів і 

програм та інше. 

Виділимо також основні рівні використання Інтернет-Технологій у вищій освіті: 

1) підтримка процесу навчання "віч-на-віч"; 

2) підтримка дистанційного навчання; 

3) цілком онлайнове навчання. Всі тексти та інші матеріали, необхідні для навчального 

процесу, на відміну від дистанційного навчання, надаються тут в електронному виді - або 

через Інтернет, або на CD-ROM дисках. Взаємодія між студентами і викладачами 

здійснюється через електронну пошту, форуми й комп'ютерні конференції. 

Зараз широко використовуються Інтернет-Технології на першому рівні і у меншій мірі 

на другому. Здається, що із третім рівнем зв'язані перспективи розвитку Інтернет-Освіти. 

Розглянемо більш докладно застосування комп'ютерних технологій у навчальному 

процесі. Для їхнього ефективного використання необхідна наявність технічних засобів, 

комплексу учбово-методичних матеріалів, програмного забезпечення для їхньої підтримки, 

що відповідає методиці навчання, що задовольняє психолого-педагогічним вимогам до 

викладання даної дисципліни. 

Розвиток апаратної частини сучасних інформаційних технологій і їхнього програмного 

забезпечення рухається такими швидкими темпами, що за короткий проміжок часу 

відбувається фізичне старіння, зміна технологічних підходів і системного програмного 

забезпечення. У зв'язку із цим міняються їхні дидактичні можливості та методика 
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використання. Багато авторів обґрунтовано вважають, що найбільший дидактичний ефект від 

застосування інформаційних технологій досягається при комплексному їхньому 

застосуванні. 

И.В. Роберт відзначає, що застосування педагогічних програм засобів у навчальному 

процесі допомагає індивідуалізувати та диференціювати процес навчання; розширити 

можливості контролю зі зворотним зв'язком і діагностикою; здійснювати самоконтроль і 

самокорекцію, самопідготовку та тренаж; поліпшувати наочність;моделювати реальні 

процеси, підсилювати мотивацію навчання[6]. 

Б.С. Гершунський виділяє наступні психолого-педагогічні вимоги до педагогічних 

програмних засобів: забезпечення доступності навчання для тих, яких навчають, з різним 

рівнем підготовки; можливість адаптації програм до індивідуальних можливостей того, 

якого навчають,; забезпечення наочності навчання; забезпечення простоти користування 

програмою та наявність ефективного інтерфейсу[7]. 

Виділяють наступні різновиди програмних засобів навчального призначення: 

проблемно-орієнтовані програмні засоби, які спрямовані на рішення певної навчальної 

програми, що вимагає вивчення або дозволу; об’єктно-орієнтованих програмних засобів, які 

призначені для здійснення деякої діяльності з об'єктним середовищем; предметно-

предметно-орієнтовані програмні засоби, які служать для здійснення діяльності в певному 

предметному середовищі. 

Сучасні інформаційні технології можуть використовуватися на різних видах занять у 

таких типах навчальної діяльності, як інформаційно-пошукова, експериментально-

дослідницька, діяльність по обробці інформації рівня знань, самостійна навчальна діяльність. 

Практична реалізація можливостей інформаційних технологій у навчальному процесі 

ВНЗ може бути досягнута за рахунок розробки та застосування багатофункціональних 

предметно-предметно-орієнтованих учбово-інформаційних засобів, які дозволяють 

управляти навчанням, автоматизувати процеси контролю результатів навчальної діяльності 

та інше. 

Контроль якості навчання включає дві взаємодоповнюючі складові. Перша полягає в 

контролі самого процесу навчання. Цей підхід охоплює всі аспекти навчального процесу: 

навчальні плани та програми, кваліфікацію педагогічних кадрів, наявність навчальної 

літератури та навчально-методичних посібників, функціонування навчальних лабораторій та 

інше. При цьому особлива увага приділяється виховній роботі та науковій діяльності, 

творчій атмосфері й умовам для самореалізації та самоактуалізації студентів, саморозвитку 

особистості, розвитку ціннісних орієнтації й духовності. 

Друга складова полягає в контролі результатів навчання, що припускає певну волю в 

методах і засобах досягнення. Основним тут є вимога, щоб у результаті навчання студент 

мав ті знання, уміннями, навички та інші якості, які затребувані суспільством і які 

відповідають діючим стандартам вищої освіти. В основі цієї складової лежить виявлення та 

аналіз динаміки розвитку кожного студента в процесі навчання з метою виявлення 

успішності навчання та придатності студента для подальшої професійної діяльності, а також 

доцільності введення коригувальних заходів у навчальний процес. 

За останні роки у світі позначилася тенденція до використання комп'ютерних 

технологій тестування в контролі якості освіти. Це дозволяє швидко обробляти й 

порівнювати результати вимірів для великої кількості випробуваних на більших територіях; 

використовувати адаптивні тестів;оперативно застосовувати методи статистичної обробки 

результатів для визначення якісних характеристик тестів і підвищення рівня об'єктивності 

результатів. Комп'ютерні тести передбачають також заміну фіксованих варіантів завдань 

випадковими вибірками (вибір певних представників з великої сукупності); випадкову 

послідовність у пред'явленні варіантів відповідей; спрощують зберігання, сортування та 

формування більших баз тестових масивів; реалізують можливість інтерактивної адаптивної 

взаємодії системи із претендентом; забезпечують зворотний зв'язок у системах керування 

освітнім процесом. 
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Найбільший ефект досягається при спільному використанні різних видів електронних 

навчальних матеріалів. Наприклад, вбудовування засобів тестування до складу електронних 

підручників і електронних посібників дозволяє оцінювати хід вивчення теоретичного 

матеріалу студентом, управляти траєкторією вивчення матеріалу. 

Однак слід зазначити, що автоматизовані системи тестування, як і тести, не позбавлені 

деяких недоліків. Це неможливість контролю навичок усного мовлення, діагностики навичок 

спілкування; твердість контролю, що веде до психічної напруги та наднормативної утоми 

претендентів; утрудненість діагностики оригінальності мислення при рішенні навчальних 

проблем і завдань та інше. 

Зрозуміло, при проведенні оцінки якості навчання варто пам'ятати, що не всі елементи 

якості строго формалізуються, а отже, не всі вони можуть бути доступні тестовим вимірам. 

Тому тестування варто розглядати як один з методів, що істотно доповнює та різноманітить 

традиційні форми контролю, маючи свої позитивні й негативні сторони. Посилення або 

ослаблення їх залежить від раціонального сполучення тестів, у тому числі й комп'ютерних, з 

іншими методами й прийомами оцінки якості навчання. 

Ефективність використання комп'ютерних технологій: комп'ютерні навчальні 

програми, системи інтерактивної взаємодії, багаторівневі інформаційні системи, 

демонстраційні матеріали та системи контролю якості навчання. нами була доведена при 

вивченні дисципліни „Актуальні аспекти євроатлантичної інтеграції України” [8-10]. 

Висновки. На закінчення відзначимо, що інформаційні технології на сьогоднішній 

день стають одним із пріоритетів у розвитку вищої освіти. Їхнє застосування в навчальному 

процесі сприяє індивідуалізації та диференціації процесу навчання; забезпеченню 

формування теоретичних знань, практичних умінь їхньому застосуванню; економії 

навчального часу при виконанні на ЕОМ трудомістких обчислювальних робіт; підвищенню 

ефективності контролю за рахунок здійснення зворотного зв'язка з можливістю своєчасної 

діагностики помилок і проведенню роботи з їхнього усунення; вихованню самостійності, 

формування навичок самоосвіти за рахунок можливості здійснення самоконтролю та 

самокорекції знань, вмінь і навичок студентів; підвищенню якості викладання. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ: НЕТРАДИЦІЙНИЙ ПОГЛЯД 

 
У статті розглянутий процес навчання в аспекті стимуляції розвитку мозкової 

діяльності студентів різними методами і підходами. Акцентована увага на виявленні 

прихованих можливостей людини в процесі навчання.  

Ключові слова: навчання, мозок, мислення, інтелект, здібності. 

 

В статье рассмотрен процесс обучения в аспекте стимуляции развития мозговой 

деятельности студентов различными методами и подходами. Акцентировано внимание на 

обнаружении скрытых возможностей человека в процессе обучения. 

Ключевые слова: обучение, мозг, мышление, интеллект, способности. 

 
The article deals with the process of education in stimulation developments aspect of students’   

brain activity by different methods and approaches. The attention is focused on latent possibilities 

detection of the person in the process of education. 

Keywords: education, brain, thinking, intelligence, abilities. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні все більше людей відмовляється від примітивного 

раціоналізму та матеріалізму європейської філософії і починає переходити на більш високий 

рівень пізнання, де раціональні та ірраціональні знання розглядаються не як 

взаємопротилежні, а як рівноправні, взаємодоповнюючі способи пояснення світу і всього, що 

в ньому відбувається. Про це свідчить велика кількість альтернативних публікацій, в яких 

учені намагаються переусвідомити стародавні уявлення про світ, основою якого є положення 

про існування в ньому крім видимих речей і світу  невидимого, що складається з “тонких”, 

недоступних для сприйняття органами відчуття людини, енергій. ( Підласий 1986, Колб 1985, 

Некрасов 1992, Файдиш 1993, Драйден, Восс 2005). За уявленнями стародавніх мудреців, 

саме ця невидима, енергетична складова світу є визначальною, головною, а життя людини, 

яка існує одночасно в кількох світах – фізичному, духовному, енергетичному лише на 10% 

реалізується у фізичному світі. В унісон таким поглядам співзвучні дослідження відомого 

англійського нейрофізіолога К. Шеррингтона, який писав, що вивчаючи мозок, ми нічого не 

дізнаємось про організацію вищих психічних функцій.  Психіка, індивідуальність людини 

реалізована за межами мозку. Ця точка зору була розвинута і підтверджена сучасними  

нейрофізіологічними дослідженнями його учня, лауреата Нобелівської премії  Дж. Еклса. У 

книзі  «Свідомість та її мозок», написаній разом з філософом К. Поппером, він наводить 

багато експериментальних фактів, які підтверджують, що мозок не є місцем існування 

свідомості. Швидше можна стверждувати, що тіло людини є чимось подібним до біоробота з 

набором стандартних програм поведінки, а мозок є щось подібне до приймача і допоміжного 

сервісного комп’ютера.  Мозок у дослідженнях Еклса розглядається лише як «телефонна 

станція», що під’єднує нас до різних ділянок космічного енерго-інформаційного поля. Це 

узгоджується з висновками нашого великого вченого В.І. Вернадського, що наша планета 

оточена ноосферою (від лат. «ноос» - «розум»),  де зосереджені всі знання. Мозок під’єднує 

нас до цих знань, при цьому самих знань у мозку немає, а свідомість, на думку прихильників 

цієї концепції, не є продуктом діяльності мозку.  
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В ХХ столітті світове наукове співтовариство останні два десятиліття  витратило на 

пізнання таємниць мозку та на безпосередній зв'язок його будови з процесом навчання. За 

цей час було відкрито 95% того, що людство знає про його функціювання. І це насамперед 

те, що мозок побудовано із сотень мільярдів нейронів, які утворюють мережу складних 

зв’язків: вже в момент народження дитина має усі нейрони і їх стільки ж, як і у  мозку 

дорослої людини, але немає лише зв’язків між ними. Вони формуються навчанням упродовж 

усього життя: уже в шестирічному віці густина мережі зв’язків досить щільна, а у 

студентському віці щільність мережі збільшується майже вдвічі. Кожна нова інформація 

прокладає новий канал з’єднання між нейронами, а зв’язки, що не використовуються, 

зникають, забуваються. Таким чином, той, хто хоче мати тренований, здатний до навчання 

мозок, має вчитись упродовж всього життя. 

Поряд з цим ми знаємо, що мозок складається з лівої і правої півкуль  між якими існує 

безперервний зв'язок і інформація, яку отримує одна з них відразу передається до другої. 

Кожна з півкуль ще й виконує свої функції. Дещо спрощено можна вважати, що вони 

відповідають за різне  бачення світу: ліва – це світ логіки, раціональності і вміння 

аналізувати, права – за колір, форми, ритми, рими,  емоції, інтуїцію. Сучасні програми, що 

використовуються у вітчизняній вищій школі, експлуатують переважно ліву півкулю того, 

кого навчають, що відповідає за аналіз, необхідний при вивченні математики, мов, 

природничих наук. Можливості і резерви правої півкулі використовуються недостатньо. В 

зв'язку з цим, проаналізувавши ситуацію, відомий американський психолог Т. Бюзен, автор 

знаменитих у західному світі бестселерів з педагогіки, відмічав: ”Зосереджуючись тільки на 

половині здатності мозку, люди достеменно поводяться, як напівголові”.  Дослідження 

постійно підтверджують, що загальна інтелектуальна здатність вища в осіб, які користуються 

обома півкулями. Тому, це необхідно  враховувати у процесі продуктивного навчання, адже 

саме на пропорційному навантаженні обох півкуль – академічної та емоційної – сьогодні 

розробляються новітні технології керування роботою мозку [2]. Цей висновок має стати 

основою для розробки інноваційних технологій навчання у вищій школі і наш досвід нас в 

цьому переконує [1].   

Завданням нашого дослідження було визначення основних методичних прийомів та 

засобів, що сприяли б більш грунтовному засвоєнню знань студентами на основі нових знань 

про структуру та роботу мозку людини. 

Виклад основного матеріалу. На нашу думку, щоб поліпшити зв’язки між півкулями і 

зміцнити їхню взаємодію  найважливішим завданням є розблокування правої, здебільшого 

занедбаної півкулі мозку. Цього можна досягати, тренуючи уяву студента. Необхідно в 

процесі навчання якомога частіше застосовувати ”живі образи”. Навіть сухі, логічні теми 

можна обговорювати, звертаючись до почуттів, викликаючи емоції, вживаючи метафори. 

Таблицю Менделєєва, наприклад, можна порівняти з балетною залою, де танцюють хімічні 

елементи, а біосферу з  бджолиними сотами. Також добре запам’ятовуються знання, що 

емоційно зворушують. Є багато способів емоційно навантажити мозок, а тому необхідно на 

заняттях дискутувати на важливі теми, застосовувати сюжетно-рольові ігри, спонукати 

студентів до написання творчих робіт та інших проявів креативу. Інколи достатньо, 

обговорюючи якусь проблему, звернути увагу на її значення для цивілізації, науки, власної 

кар’єри, добробуту. Використовуючи таку форму роботи як РТУ (розвиток творчої уяви) ми 

тим самим стимулюємо студентів до креативного мислення, втілення творчих ідей в 

різноманітні творчі доробки. Детальний опис таких досліджень ми вже проводили [3].  

Відомо, що існують мнемонічні прийоми для полегшення запам’ятовування, але навіть 

найпростіші рими полегшують запам’ятовування, а заримований текст засвоюється легше і 

швидше. Знаючи це, вихователі дошкільних закладів, тому і  використовують вірші та пісні 

при навчанні дошкільнят. Робота мозку у шестирічної дитини і студента мало чим 

відрізняється, тому і у ВНЗ необхідно застосовувати римування, щоб полегшити студентам 

запам’ятовування важливого матеріалу .  
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Кращого доступу до можливостей, що приховані у правій частині мозку, можна 

досягати і за допомогою малювання. Ментальні та пізнавальні карти, карти пам’яті, опорні 

конспекти, полегшують поєднання логіки з уявою та емоціями. Дуже важливими для 

ефективного навчання є гра та гумор. Студенти швидше і легше запам’ятовують матеріал, 

якщо він асоціюватиметься у них хоча б з однією веселою історією. Тому процес навчання 

має бути не заформалізованим і оптимістичним [5]. 

Відомо, що першорядну роль у процесі навчання відіграють мислення та пам'ять. 

Мислення полягає у пізнанні особистістю суті речей і явищ, закономірних зв’язків і відносин 

між ними. Це процес відображення внутрішнього і зовнішнього світу у свідомості, тому 

мислення проявляється при вирішенні задач, проблем, що постійно постають перед 

людиною, а результатом мислення є  нові знання, вищі ступені розуміння і узагальнення 

відомих знань. Матеріальною формою функціонування мислення є мова.  Мислення і мова 

єдині.  Тому про мислення людини може багато сказати те, як вона висловлює свої думки. 

Хто ясно мислить, той ясно висловлюється.  Існує і зворотна залежність. Якщо людина не все 

розуміє із висловлювань, викладених просто і ясно, то, імовірно, її мислення не має 

відповідного рівня, щоб аналізувати інформацію. Мислення нерозривно пов’язане з 

практичною діяльністю. Але між мисленням, словами і поведінкою немає прямого зв’язку. 

Можна думати одне, вголос говорити інше, а робити третє. Є різні стилі мислення: словесне, 

образне, дієве (поведінкове), конкретне, абстрактне, тому підготовка студента до майбутньої 

професійної діяльності полягає насамперед у виробленні  у нього певного способу (стилю) 

мислення. Відомо, що мислення як процес складається з розумових операцій, які є ланками у 

тривалому процесі мислення,  способом вирішення завдань. Існують різноманітні розумові 

операції, але найчастіше студент має справу з аналізом і  синтезом інформації, використовує 

порівняння, абстрагування, конкретизацію, узагальнення, класифікацію. Тому студентам 

необхідно допомагати розвивати вміння використовувати логічні операції, адже власне, 

думаюча людина тим і відрізняється від інших, що навчилася логічно мислити, правильно 

виконувати аналіз і синтез, порівняння, робити висновки і узагальнення. Не слід також 

забувати, що здатність студентів на високому рівні виконувати певні дії забезпечуються їх 

здібностями. Чим вищі (кращі) здібності, тим вищий рівень виконання певних дій. 

Інтелектуальні здібності - це здатність виконувати інтелектуальні (розумові) дії. Здібності 

людини є частково вродженими, а частково вони дорозвиваються у процесі виконання певної 

діяльності. Інтелектуальні здібності є визначальними у процесі навчання і багато в чому 

визначають його результати. Студенти з добрими інтелектуальними здібностями мають 

більше шансів гарно навчатись та вчасно отримати диплом фахівця, ніж студенти з нижчими 

інтелектуальними здібностями. Передумовою наявності здібностей людини є її задатки, які 

успадковуються, тобто передаються від батьків до дітей генним шляхом. Уроджені задатки і 

створюють основу для розвитку здібностей, але у кожного  вони розвинені на різному рівні.  

Сьогодні психологи інтелектуальні здібності зв’язують з інтелектом, тобто загальною 

розумовою здатністю людини. Спрощено, інтелект – це здатність продуктивно мислити, 

розв’язувати проблеми. Кожний мозок має свою неповторну ”карту” інтелекту. Це випливає 

з того, що у кожного з нас є різноманітні здібності (здатності), але сформовані вони у різних 

пропорціях: тобто, можна вважати, що ми маємо не один інтелект,  а кожний з нас володіє 

багатьма різновидами інтелекту, наявними у різних співвідношеннях. У кожного є і 

математичний, і лінгвістичний, і спортивний, і музичний, і багато інших інтелектів 

(здатностей), при цьому, один з інтелектів розвинутий найкраще і є домінуючим, а інші  немов 

би доповнюють і підтримують його. Лише два  з багатьох інтелектів дуже високо цінуються в 

традиційній системі навчання:  лінгвістичний, тобто здатність читати, писати і спілкуватися за 

допомогою усної мови та логічний або математичний як здатність логічно міркувати і 

виконувати обчислення. Традиційно, більшість тестів розумових здібностей (IQ-тестів), як і 

більшість систем освіти, сфокусовані на визначенні рівня розвитку саме цих двох типів 

інтелекту. Інші інтелекти (здібності) недооцінюються і не розвиваються. Тому, якщо у навчанні  

використовуються усі типи інтелекту (усі здібності людини), то результати навчання будуть 
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вищими. Практично це означає, що педагогу у навчанні необхідно розкривати, розвивати і 

задіювати всі здібності студентів, в тому числі і  закладені у них на генетичному рівні. 

Американський педагог Г. Гарднер окрім двох головних різновидів інтелекту – 

лінгвістичного і математичного, виділяє ще деякі типи інтелекту: музичний, просторовий 

(руховий), природничий, кінестетичний (візуальний), міжособистісний, внутріособистісний,  

емоційний. Найчастіше під емоційним розуміють два типи інтелекту: внутрі- та 

міжособистісний. Деякі фахівці (Д. Гоулман) вбачають в емоційному інтелекті основні 

резерви успіху. Це доводить вислів знаменитої  дослідниці цього феномену Ю. Перт: «У 

кращому разі приблизно 20% чинників, від яких залежать успіх у житті, визначає коефіцієнт 

інтелекту, а інші 80% - пов'язані зовсім з іншим - тим, що називається емоційним розумом». 

Провівши дослідження «молекул емоцій» (опіатних рецепторів мозку), Ю. Перт описала 

рецептори як «чутливі молекули», які є «молекулярною основою емоцій», але  при цьому 

самі молекули емоцій не обмежуються тільки областю мозку, - вони «запускають кожен 

орган і систему нашого тіла». Для педагогіки це досить важливий висновок, оскільки з нього 

випливає, що інформація зберігається у всіх частинах нашого тіла, і яким би чином не 

потрапляла до нас нова інформація – у вигляді зображення, звуку, смаку або запаху – її сліди 

зберігаються не тільки в мозку, але і в інших частинах тіла. У цьому сенсі наше тіло – це 

«підсвідомий розум», а це означає, що розум і тіло працюють як єдине ціле, відбираючи, 

зберігаючи, вивчаючи і відновлюючи в пам'яті інформацію [6].  

Враховуючи  це, завданням вищого навчального закладу має бути розвиток усіх типів 

інтелекту і допомога студентам у пізнанні власного типу інтелекту. Студенти, яким у цьому 

допомагають кваліфіковані викладачі, в послідуючому  розвиваються у компетентних 

фахівців, більше ангажуються у свою роботу, а потім можуть бути більше схильними до 

конструктивного служіння суспільству. «Багато талантів, якщо не інтелектів, марнуються, 

оскільки їх не зауважили або упустили; особи з такими талантами – основні жертви 

обмеженого, вузького підходу до розуму – стверджує Г. Ґарднер. Нікому не треба доводити, 

що наш світ сповнений проблем; щоб мати шанс розв’язати їх, ми мусимо якнайліпше 

використати типи інтелекту, якими володіємо». Звертаючи в процесі навчання надмірну 

увагу на мовний та логічно-математичний інтелект студентів, оминаючи інші типи, ми 

деяких з них оцінюємо як слабших, повільніших чи таких, що не мають жодних здібностей, а 

це є великою помилкою. Педагогам слід пам'ятати, що: 

 кожен з нас -  неповторний, має окрему специфічну і неповторну ”матрицю 

інтелекту”,  має свої сильні й слабкі сторони; 

 при навчанні слід враховувати усі типи інтелекту як рівноцінні, цінуючи поряд з 

мовними та логічними, також просторові, емоційні, природничі, рухові, суспільні чи 

особисті;  

 кожний тип інтелекту треба і можна розвивати;  

 продіагностувати специфічні вміння студентів важко, тому краще дати кожному 

свободу вибору. Студент, який має змогу вибирати, виявить свої таланти;  

 до типу інтелекту треба пристосувати методи навчання. Наприклад, для студентів з 

незначними просторовими схильностями, краще підійдуть тривимірні моделі, ніж пласкі 

фігури; 

 студент із суспільними схильностями, не гірший від студента з мовним інтелектом - 

просто  він інший;  

 дуже важливо розвивати емоції, і нагодою до вправляння в оптимізмі, вироблення 

впевненості в собі, вміння співпрацювати з іншими, емпатії і розуміння може бути будь-яка 

справа.  

Не менш важливим для удосконалення навчального процесу є усвідомлення 

викладачем, що студенти сприймають знання за допомогою своїх відчуттів. Деякі із 

студентів є “глядачами” і навчання їм полегшують малюнки, презентації, графіки, фільми:  

запам’ятовується те, що бачимо. Інші надають перевагу слуханню: краще сприймають лекції, 
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зокрема ті, що закінчуються серією запитань і відповідей,  запам’ятовуючи виступи окремих 

дискутантів. Студенти, які думають кінестетичним (чуттєвим) способом, мусять діяти 

практично, проводити експерименти, грати ролі. Вони добре навчаються в ситуаціях, що 

викликають емоції, і погано утримують  увагу при тривалішому обговоренні теми [4].  

Різний спосіб сприймання знань відображається у стилі мовлення студента. Ті, які 

мислять образами, вживають слова, що описують вигляд предметів, кольори, світло. Інші, 

для яких важливі звуки, говорять про гармонію, ритм. Багато студентів є невстигаючими 

лише тому, що в них інший стиль мислення, ніж у викладача. Якщо одна сторона не 

пристосується до другої, навчання не даватиме результату. Цим пояснюється, чому студент 

має низькі оцінки у одного викладача і високі в іншого. Зміни може ініціалізувати лише 

викладач. Студентові пристосовуватись також потрібно, але не він визначає методику 

навчання, та й викладач і досвідченіший, і інтелектуальніший. Необхідно, щоб кожний 

студент і викладач знали про свій тип мислення, вміли пристосовуватися один до одного. 

Завдяки цьому вони можуть застосувати відповідну стратегію навчання, досягаючи кращих 

результатів: “глядачі” найліпше навчаються, занотовуючи, малюючи карти мозку і карти 

асоціацій, і навіть... переписуючи книжки; “слухачі” мають ходити з навушниками, тому що 

вони добре навчаються під час руху, ритмічно повторюючи частини, які хочуть запам’ятати; 

“чуттєві” мусять добре зрозуміти тему, щоб зафіксувати її в пам’яті і краще навчаються на 

практиці чи граючи ролі.  

Як відомо, інформація у нашому мозку зберігається у вигляді образів, символів та 

асоціацій. Мозок має асоціативну кору, яка може  витягувати схожі за тими чи іншими 

ознаками предмети із різних банків (програм) пам'яті. Деякі учені висловлюють припущення, 

що люди взагалі нічого не забувають і вся інформація постійно записується в мозку і її 

можна звідти вилучати, при цьому слід лише знайти способи «відмикання» нижчих шарів 

мозку, де вона зберігається. Американські психологи Д. Драйден і Д. Восс (2005) досить 

образно описали механізм та процедуру накопичення, розпізнавання та вилучення 

інформації: мозок сортує інформацію за багатьма асоціаціями, постійно перевіряючи свої 

перехресні посилання. Тому умовами ефективного навчання студентів є здатність навчатись 

зберігати інформацію, зв'язуючи її з будь-якими – простими, примітивними, навіть 

безглуздими асоціаціями, лише б вони запам’яталися. При цьому слід асоціювати предмет з 

його зображенням, кольором, запахом тощо, використовуючи при цьому якнайбільше «дерев 

памяті» та властивостей мозку. Співаючи математичні чи хімічні формули на мотиви 

популярних пісень, або танцюючи танець «моделі ДНК», щоб побачити і зрозуміти, як вона 

закручується, студент набагато краще запам'ятає сутність асоційованого предмету. Тому 

студентів слід постійно стимулювати використовувати свою  підсвідомість, як невичерпну 

комору вже накопичених знань, що і буде першим кроком на шляху розвитку незатребуваних 

здібностей  мозку.  

Висновки. Отже, щоб процес навчання був продуктивним, педагогам необхідно 

використовувати і задіювати всі здібності та інтелект студента. Це відповідає і законам 

синергетики, відповідно до яких навіть і малі зусилля, що діють узгоджено і в одному 

напрямку, завжди забезпечують більший сумарний результат, ніж великі сили, що діють не 

узгоджено і в різних напрямках. Таким чином, узгодивши всі здібності студента, ми змусимо 

їх підтримувати одна одну та діяти злагоджено. Перебудувавши процес навчання студентів 

на основі нових знань про функціонування мозку, ми маємо можливість його значно 

поліпшити, а й отже зробити цей процес більш якісним, продуктивним і раціональним. 
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СУЧАСНА СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

  
У статті розкрита проблема освіти в Україні і зокрема - в сфері вищої освіти. 

Проаналізовано основні  моменти реформ, що відбуваються в сучасній освіті України. Також 

розкриті етапи формування та впровадження принципів Болонського процесу, завдання,  шляхи 

адаптації вищої освіти України в європейський освітній і науковий простір. 

Ключові слова: вища освіта, суспільство, Болонський  процес. 

 

В статье раскрыта проблема образования в Украине и в частности - в сфере высшего 

образования. Проанализированы основные моменты реформ, происходящих в современном 

образовании Украины. Также раскрыты этапы формирования и внедрения принципов 

Болонского процесса, задачи, пути адаптации высшего образования Украины в европейское 

образовательное и научное пространство. 

Ключевые слова: высшее образование, общество, Болонский процесс. 

 

The article deals with the problem of education in Ukraine in particular - in higher education. 

Analyzed the main points of the reforms taking place in modern education in Ukraine. Also disclosed 

stages of formation and the introduction of the Bologna process, task, by adapting higher education of 

Ukraine into the European educational and research area. 

Keywords: higher education, society, the Bolognia process. 

 

Постановка проблеми. Освіта - основа розвитку особистості, суспільства, нації та 

держави, запорука майбутнього України. Вона є визначальним чинником політичної, 

соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства. Освіта 

відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства. Вона 

є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, 

зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені. За роки 

незалежності на основі Конституції України визначено пріоритети розвитку освіти, створено 

відповідну правову базу, здійснюється практичне реформування галузі. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Система освіти, як і культура її народу, є 

унікальним явищем, бо глибоко пов’язана з духовними і матеріальними аспектами минулого 

і сучасного. Проте наймогутнішими ініціаторами змін у системі освіти виступають не її 

власні проблеми чи негаразди , а ті які поза нею. При реформуванні вищої освіти, з одного 

боку, враховуються пріорітети збереження культурної різноманітності національних систем 

освіти, а з іншого – завдання поліпшення міжнародної співпраці, мобільності, 

працевлаштування.  

На сьогодні вважається край важливим наблизити українську освіту до міжнародних 

стандартів, збагатити її дієвими теоретичними і практичними розробками, оптимізувати 

структуру, забезпечити високоякісними кадрами. 
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Виклад основного матеріалу. Досліджуючи дану проблему, слід зазначити, що 

структура вищої освіти України є складовою системи освіти України, що регулюється 

Законами України „Про освіту” та „Про вищу освіту”.  

В Україні, як і в інших розвинених країнах світу, вища освіта визнана однією з 

провідних галузей розвитку суспільства. Стратегічні напрямки розвитку вищої освіти 

визначені Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, 

Національною доктриною розвитку освіти, указами Президента України, постановами 

Кабінету Міністрів України. ”. Вона забезпечує фундаментальну наукову, професійну та 

практичну підготовку студентів. 

Структура вищої освіти України за своєю ідеологією та цілями узгоджена із 

структурами освіти більшості розвинених країн світу. 

Відповідно до рівня підготовки, матеріально-технічного забезпечення та наявності 

науково-педагогічних кадрів для визначення статусу вищих навчальних закладів встановлено 

чотири рівні акредитації: 

- перший рівень - технікум, училище, інші, прирівняні до них, вищі навчальні заклади; 

- другий рівень - коледж, інші, прирівняні до нього, вищі навчальні заклади; 

- третій і четвертий рівні (залежно від результатів акредитації) - університет, інститут, 

академія, консерваторія. 

Вища освіта здобувається у вищих навчальних закладах відповідних рівнів акредитації 

на основі: базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти та освітньо-

кваліфікаційних рівнів „молодший спеціаліст” і „бакалавр”, а також „спеціаліст” як 

післядипломна. Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах може проводитися з 

відривом (очна), без відриву від виробництва (вечірня, заочна), шляхом поєднання цих форм, 

а з окремих спеціальностей - екстерном.  

Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за такими освітньо-

кваліфікаційними рівнями: 

- молодший спеціаліст - забезпечують технікуми, училища, вищі навчальні заклади 

першого рівня акредитації; 

- бакалавр - забезпечують коледжі, інші вищі навчальні заклади другого рівня 

акредитації; 

- спеціаліст, магістр - забезпечують вищі навчальні заклади третього і четвертого рівнів 

акредитації. 

Прийом громадян до ВНЗ проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей 

та незалежно від форми власності навчального закладу. Для отримання права вступу до ВНЗ 

необхідно мати атестат за 11-річну загальноосвітню школу чи диплом середніх проф- і 

техшкіл. Більшість молоді складають конкурсні вступні екзамени, програми яких встановлює 

Міністерство освіти і науки України. Переможці предметних олімпіад високого рівня 

зараховуються до закладу без іспитів, медалісти складають один вступний екзамен.   

Система оцінювання 5-бальна: найвища оцінка - 5 (відмінно), 4 (добре), 3 (задовільно), 

2 (незадовільно). Здійснюється експеримент з рейтинговим оцінюванням і модульними 

навчальними планами. 

Ступенева структура вищої освіти передбачає чотирирічну базову вищу освіту з 

отриманням проміжного сертифіката про базову вищу освіту, і наданням кваліфікації 

„бакалавр” та можливістю часткової зміни напряму навчання чи спеціальності на другому 

циклі тривалістю 1 рік, навчальний план якої містять переважно спеціальні дисципліни. У 

такому випадку присвоюється кваліфікація „спеціаліст”. Глибша фундаментальна та фахова 

підготовка протягом 1-2 років як на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, так і на 

базі освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” дає право після успішного захисту 

магістерської роботи отримати диплом освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”. 

Продовжити навчання і стати магістрами можуть тільки кращі студенти, які відбираються 

для навчання на основі рейтингових показників на попередніх циклах навчання та з 

урахуванням їхніх досягнень у науково-дослідницькій роботі. 
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Заключний рівень підготовки фахівця-професіонала - це аспірантура та докторантура. 

До аспірантури зараховують на конкурсній основі, зазвичай, фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня „магістр” та в окремих випадках фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня „спеціаліст” на 3-4 роки для виконання самостійних досліджень під наглядом 

наукового керівника, написання і захисту дисертаційної роботи визначеного рівня та обсягу. 

Успішний захист роботи у Спеціалізованій вченій раді (за спеціальностями), дає право на 

здобуття наукового ступеня „кандидат наук”. Підготовка дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук може здійснюватися і поза межами аспірантури на засадах 

„здобувача”, дослідження якого контролює науковий керівник та відповідна фахова кафедра 

вищого навчального закладу чи структурний підрозділ науково-дослідного закладу.  

Особа, яка має науковий ступінь „кандидата наук”, за умови тривалішої наукової 

роботи та узагальнення її наслідків у тій самій або іншій (зазвичай, суміжній) галузі знань з 

більшою за обсягом дисертацією може захистити у Спеціалізованій вченій раді дисертацію 

на здобуття наукового ступеня „доктор наук”, який є найвищим рівнем наукової кваліфікації. 

Присудження спеціалізованими вченими радами наукових ступенів „кандидат наук” та 

„доктор наук” затверджується державним органом - Вищою атестаційною комісією (ВАК) 

України.  

До складу навчального персоналу ВНЗ входять чотири категорії викладачів: 

професори, доценти, старші викладачі, асистенти. Визнання науково-педагогічного рівня 

кандидата чи доктора наук здійснюється шляхом присвоєння вчених звань. Вченими 

званнями є „доцент” та „професор” і їх присвоює Атестаційна колегія Міністерства освіти і 

науки України. 

Для вищої школи України у контексті Болонського процесу необхідно розробити та 

законодавчо урегулювати процедуру контролю якості та акредитації, а також посилення 

міжнародної конкурентоспроможності випускників вищої школи України. 

Політика в області якості вищої освіти, професійної підготовки і сертифікації фахівців 

спрямовується на досягнення оптимального ступеня упорядкування педагогічної діяльності з 

обліком особистісних, соціальних, економічних і державних потреб та інтересів акціонерів 

вищої школи. 

Велику увагу Міністерство освіти і науки приділяє проведенню громадських читань з 

проблем європейської інтеграції, оскільки вважається, що активна участь громадян України є 

головною передумовою прискорення євроінтеграційних процесів. Розвиток транскордонного 

співробітництва і розширення міждержавних відносин із країнами - членами ЄС і країнами - 

кандидатами на вступ до ЄС сприятиме впровадженню європейських норм і стандартів у 

освіті, науці й техніці, поширенню власних освітніх здобутків у Європейський Союз і країни 

- кандидати на вступ до ЄС, а також зростанню в Україні європейської культурної 

ідентичності та інтеграції до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього і науково-

технічного середовища.  

Освітня політика України на сучасному етапі базується на принципах демократизації та 

гуманізму, орієнтована на досягнення світового рівня, відродження самобутнього 

національного характеру, докорінне покращення змісту, форм і методів навчання, 

збільшення інтелектуального потенціалу країни [3]. Приєднання нашої держави до 

Болонської угоди стало поштовхом для низки реформ в освітній галузі. 

Статистичні показники стану української освіти висвітлюють її суперечливий і 

нерівномірний розвиток. Освітня система демонструє загалом позитивні тенденції розвитку. 

Зростає частка закладів нового типу, загальний рівень кадрового забезпечення освітнього 

процесу залишається високим. Активно розвивається система вищої освіти, зростає 

чисельність студентів, диверсифікуються форми власності та джерела фінансування освіти. 

Паралельно з поступовим переходом на державну мову навчання враховуються мовні 

потреби національних меншин у місцях їх компактного проживання. Розвивається система 

міжнародного співробітництва у сфері освіти, розширюються можливості отримання освіти 

за кордоном.  
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Водночас, ці позитивні тенденції спостерігаються переважно на двох напрямах: по-

перше, там, де освітні послуги можуть бути не лише самоокупними, але й рентабельними — 

вища освіта, невеликий сектор загальної середньої освіти; по-друге, там, де активно діє 

міжнародна допомога та особиста підприємливість громадян — міжнародні обміни, проекти 

та програми.  

На тих же напрямах, де освітні послуги не є рентабельними, але потребують відчутних 

витрат, відзначаються тенденції іншого характеру — скорочення мережі, брак кадрового 

забезпечення, який завжди є найточнішим індикатором браку коштів.  

Поза сумнівом, прихід до освітньої системи коштів з-поза державного бюджету є 

позитивним чинником, що в період трансформаційної кризи сприяв утриманню українською 

освітою її традиційно міцних позицій. Водночас, ці позиції утримувалися, не в останню 

чергу, за рахунок нижчих ступенів освіти — дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної, 

професійно-технічної. Саме ці, початкові, базові ступені неперервної освіти зазнали і 

зазнають відчутних втрат. Кілька років — і хвиля недофінансованої освіти нижчих ступенів 

досягне вищих. У поєднанні з демографічним провалом, котрий чекає Україну, вона здатна 

призвести до значних негативних наслідків. Попередити їх можна лише дійсною зміною 

пріоритетів державної політики — стосовно освіти загалом і її базових ступенів зокрема. 

Незважаючи на досягнення освіти, які забезпечує нова соціополітична система України, 

вона, однак, ще не забезпечує потрібної якості. Чимало випускників вищих навчальних 

закладів не досягли належного рівня конкурентоспроможні на європейському ринку праці. 

Це зобов'язує глибше аналізувати тенденції в європейській та світовій освіті. 

Необхідність реформування системи освіти України, її удосконалення і підвищення 

рівня якості є найважливішою соціокультурною проблемою, яка значною мірою 

обумовлюється процесами глобалізації та потребами формування позитивних умов для 

індивідуального розвитку людини, її соціалізації та самореалізації у цьому світі. 

Зазначені процеси диктують перш за все необхідність визначення, гармонізації та 

затвердження нормативно-правового забезпечення в галузі освіти з урахуванням вимог 

міжнародної та європейської систем стандартів та сертифікації. 

Основною метою державної політики в галузі освіти є створення умов для розвитку 

особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, оновлення змісту освіти 

та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, 

ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень. 

Участь вищої освіти України в болонських перетвореннях має бути спрямована лише 

на її розвиток і набуття нових якісних ознак, а не на втрату кращих традицій, зниження 

національних стандартів якості. Орієнтація на Болонський процес не повинна призводити до 

надмірної перебудови вітчизняної системи освіти. Ключова позиція реформування: 

Болонські вимоги - це "не уніфікація вищої освіти в Європі, а широкий доступ до 

багатоманітності освітніх і культурних надбань різних країн" [1; с. 18]. 

Отже, можемо зробити висновки, що головним пріоритетом розвитку національної 

системи освіти є курс на перетворення її в ґрунтовну та якісну галузь. На сьогодні 

вважається край важливим наблизити українську освіту до міжнародних стандартів, 

збагатити її дієвими теоретичними і практичними розробками, оптимізувати структуру, 

забезпечити високоякісними кадрами. Вирішення соціальних та економічних проблем, що 

стоять перед освітою, буде залежати від того, чи вдасться забезпечити максимальну 

мобілізацію можливостей і реалізацію здібностей кожної людини як суб'єкта діяльності. 

При реформуванні галузі освіти необхідно виходити з положення про те, що кожен 

член суспільства повинен бути оптимально пристосований до професійної діяльності за 

рахунок максимального використання індивідуальних здібностей. Для досягнення цієї мети 

необхідно забезпечити інвестиції у вищу освіту і підвищення кваліфікації людей, а також 

домогтися прискорення прогресу у вирішенні фундаментального завдання модернізації 

національної системи освіти, для того, щоб кожна людина могла отримати нові знання, 

навички та компетенції, які їй будуть потрібні в процесі навчання впродовж життя. 
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Нагальна потреба у ліквідації недоліків вищої школи вимагає концептуального 

удосконалення освіти і професійної підготовки фахівців. Це вимагає проведення відповідних 

заходів щодо формування відношення до людини як мети соціального прогресу, а не засобу; 

орієнтація на активізацію людського капіталу у вищій освіті і професійній підготовці, що 

базується на концепції гармонійного розвитку людини; реформування системи вищої освіти. 

Вирішення проблеми інвестування в розвиток вищої освіти, «людського капіталу» 

дасть змогу досягти не лише короткотермінового економічного успіху, а й закласти засади 

для формування сталих довготермінових тенденцій розвитку національної економіки з її 

подальшою інтеграцією в Європейський простір вищої освіти. 
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РОЛЬ ПРОЕКТУВАННЯ У АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 

Стаття присвячена розкриттю можливостей використання проектування в процесі 

організації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Показано можливості використання  

проектування з метою активізації навчання студентів, розкрито принципи організації 

проектування, етапи здійснення проектування та види діяльності студентів, їх самостійність 

та активність на всіх етапах проектування. 

Ключові слова: активізація навчально-пізнавальної діяльності, проектування, студенти. 

 

Статья посвящена раскрытию возможностей использования проектирования в процессе 

организации учебно-познавательной деятельности студентов .Показаны возможности 

использования  проектирования с целью активизации обучения студентов, раскрыты принципы 

организации проектирования, этапы осуществления проектирования и виды деятельности 

студентов, их самостоятельность и активность на всех этапах проектирования. 

Ключевые слова: активизация учебно-познавательной деятельности, проектирование, 

студенты.  
 

The article is devoted to revealing opportunities of projection involved into the organisation process 

of studying and cognitive students’ activity. Possibilities of protection used with the aim of teaching 

students activisation are shown here. Principles of projection organisation, stages of involving projection 

and types of students’ activity, their self-dependency and activity at all the stages of projection are 

revealed. 

Keywords: projection, cognitive students’ activity, students. 
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Постановка проблеми в загальному виді та її зв’язок з науковими й практичними 

завданнями. Сьогодення висуває нові вимоги до організації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів. В основу такої організації повинні бути покладені їх активність та 

самостійність, що забезпечить підвищення рівня професійної підготовки майбутніх фахівців.  

Сучасні вимоги до підготовки фахівців зумовлюють пошук нових форм, методів, 

засобів навчання, які б відповідали світовому стандарту освіти, забезпечували високий 

рівень професійної підготовки. Вища школа постійно шукала шляхи та методи активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів. Одним із методів є метод проектів. Сьогодні 

метод проектів починає використовуватися у контексті діяльнісного та практично-

орієнтованого підходів. Цінним в процесі його використання було те, що він давав 

можливість виховувати такі якості студентів, як відповідальність за своє навчання і навчання 

інших членів групи, взаємодопомога, самостійність та активність. Сучасний етап розвитку 

методу проектів характеризується як етап чисельних теоретичних розробок, про що свідчать 

роботи зарубіжних та вітчизняних вчених Є.С. Полат, О.М. Пєхоти, О.М. Любарської, В.Б. 

Царькової, Н.Ю. Пахомової, Г.Г. Скоробогатової, В.Матяш, І.Д. Чечель, С.О.Сисоєвої та 

інших. Так Є.С. Полат, О.М. Пєхота, О.М. Любарська, В. Матяш у своїх працях досліджують 

термінологічний апарат, окремі елементи, типологію проектів та особливості проектної 

методики. Н.Ю.Пахомова вивчає етапи роботи над проектом; Г.Г. Скоробогатова – 

класифікацію та типи проектів; В.Б. Царькова, С.О. Сисоєва – рекомендації щодо 

використання методу проектів у навчальному процесі, І.Д. Чечель – систему оцінювання 

проектів .  

Проведений аналіз педагогічних досліджень дає можливість дійти висновку, що 

метод проектів може ефективно використовуватися у навчальному процесі. Протягом 

останніх років українськими та російськими педагогами здійснено чимало досліджень щодо 

розробки та впровадження методу проектів у практику навчання вищої школи.  

Поняття «метод проектів» у педагогічному енциклопедичному словнику визначається 

як система навчання, при якій учні набувають знань, умінь та навичок в процесі 

конструювання, планування та виконання практичних дій-завдань, що поступово 

ускладнюються [9]. За визначенням С.У. Гончаренка, метод проектів – це організація 

навчання, за якою учні набувають знань і навичок у процесі планування й виконання 

практичних завдань – проектів, які поступово ускладнюються [1, с. 205]. Матяш В метод 

проектів визначає як один із засобів організації самостійної роботи, що сприяє досягненню 

високого рівня мотивації освітньої діяльності студентів. Є.С. Полат розглядає метод проектів 

як спосіб досягнення дидактичної мети завдяки детального дослідження проблеми та яке 

завершується реальним практичним результатом, оформленим певним чином. [6, с. 66]. 

Вчений зазначає, що головними вимогами до застосування методу проектів є: самостійна 

діяльність учнів; наявність проблеми, яка має дослідницьку цінність; практична, теоретична 

та пізнавальна цінність передбачених завчасно результатів; визначеність структури проекту; 

використання дослідницьких методів. Метод проектів, на думку дослідника, можна 

визначити як педагогічну (проектну) технологію, яка включає в себе сукупність інших 

творчих методів навчання [6]. У дослідженні М.Л. Сердюк метод проектів трактується як 

система навчання, при якій учні набувають знань в процесі планування та виконання 

практичних завдань – проектів, які поступово ускладнюються.Н.Ю.Пахомова характеризує 

метод проектів як діяльнісний метод, що навчає взаємодії, розвиває вміння висловлювати 

свою точку зору, формує навички самостійної роботи, виховує цілеспрямованість, 

толерантність тощо. У праці І. Чечель зазначено, що метод проектів – це педагогічна 

технологія, яка орієнтується не на інтеграцію фактичних знань, а їх використання та набуття 

нових (іноді й шляхом самоосвіти) з метою активного залучення до освоєння нових способів 

діяльності людини. Головною метою методу проектів є розвиток пізнавальних, творчих 

навичок, вмінь, що потребують самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в  

інформаційному просторі, розвиток критичного мислення [8].  
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Таким чином, виходячи із різних трактувань поняття «метод проектів», ми 

визначатимемо його як спосіб організації навчально-пізнавальної діяльності щодо 

розв’язання певних проблем, який передбачає ретельне планування діяльності, використання 

різноманітних методів та засобів навчання, інтегрування знань, умінь та навичок з різних 

навчальних дисциплін та галузей науки з метою набуття нових, практична реалізація 

запланованого, отримання відчутного результату у будь-якій формі самостійним шляхом.  

Постановка проблеми. Метою статті є визначення можливостей організації та 

здійснення проектування як засобу активізації навчальної діяльності студентів. На нашу 

думку, сучасний проект – дидактичний засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів, який сприяє розвитку креативності та одночасного формування особистісних їх 

якостей. Важливим аргументом на користь проектної діяльності є те, що активне включення  

студентів до створення тих або інших проектів дає їм можливість освоювати нові способи 

людської діяльності в соціокультурному середовищі.  

Здійснений нами теоретичний аналіз різних тлумачень терміну «метод проектів», 

дозволяє зазначити, що у сучасному трактуванні він має більш глибоке та масштабне 

значення, ніж у первісному (креслення чи документ щодо створення певного виробу чи 

об’єкту). У широкому розумінні поняття «проект» розглядається як основа для створення 

різноманітних продуктів людської діяльності. Проекти стали досить поширеними та 

популярними не лише у педагогічній науці.   

Розглянемо поняття «проектування», яке використовують для позначення процесу 

реалізації проекту. Визначення сутності проектування як педагогічного явища є досить 

складним. Російський вчений Л.Б. Пєрєвєрзєв визначає поняття «проектування» як процес 

розробки такого виду задуму та його фіксації у певній знаковій формі: у вигляді літер та 

цифр, графічного зображення, об’ємному макеті, діючої моделі тощо [5, с. 108]. 

Проектування як діяльність, під якою розуміють усвідомлення у максимально зжатій 

характеристиці того, що повинно бути визначено, трактує Н.Ю.Пахомова [8, с. 12].  

Проектування в загальному його розумінні – це науково обґрунтована побудова системи 

параметрів майбутнього об’єкта чи якісно нового стану існуючого проекту, прототипу 

передбачуваного або можливого об’єкта стану чи процесу. Проте найчастіше поняття 

«проектування» розглядається як особливий тип інтелектуальної діяльності, відмінною 

особливістю якої є перспективна орієнтація, практично спрямоване дослідження. Поняття 

«проектна діяльність» розглядається різними дослідниками. Так, Н.В. Матяш проектну 

діяльність визначає як форму навчально-пізнавальної активності, яка полягає в 

мотивованому досягненні свідомо поставленої мети щодо створення творчого проекту, 

забезпечує єдність і наступність різних сторін процесу навчання та є засобом розвитку 

особистості суб’єкта навчання [4]. Л.В. Моторна зазначає, що проектна діяльність виступає 

як важливий компонент продуктивної освіти і уявляє  собою нетрадиційний спосіб 

організації навчального процесу через активні способи дій (планування, прогнозування, 

аналіз, синтез тощо.). У методичній літературі [5; 8] під проектною діяльністю розуміють 

творчу роботу, що здійснюється за наступними етапами: аналіз та формалізація завдання, 

розробка моделі рішення; вибір інструментарію та його обґрунтування; планування роботи; 

виконання плану та його коректування; перевірка роботи та створення супровідної 

документації; захист роботи. Проектна діяльність, як зазначають  Ю. Загуменнов, Л. 

Шелкович, Г. Шварц, – це самостійна навчальна діяльність  студентів на основі 

особистісного вибору щодо пізнавальних або практичних завдань у нестандартних ситуаціях. 

Під час проектної діяльності проявляється раціональне сполучення теоретичних знань і 

практичних дій при вирішенні конкретної проблеми, використовується сукупність 

проблемних, дослідницьких, практичних методів роботи, за своєю сутністю завжди творчих 

[3]. 

Німецький педагог А. Флітнер характеризує проектну діяльність як навчальний процес, 

в якому обов’язково беруть участь розум, серце і руки (“Lernen mit Kopf, Herz und Hдnde”), 

тобто осмислення самостійно добутої інформації здійснюється через призму особистого 
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ставлення до неї і оцінку результатів в кінцевому продукті [13]. Нашу увагу привернув 

розгляд проектної діяльності у вищому навчальному закладі, яка трактується як взаємодія 

викладача та студентів щодо розробки та презентації проектів, яка спрямована на розвиток 

особистості, має об’єктивну та суб’єктивну цінність, особисту та соціальну значущість та 

має творчих характер [11, с. 15].  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Важливим при організації проектної діяльності у вищих навчальних 

закладах є дотримання загальних принципів її використання. Провідними принципами є: 

- принцип активності і самостійності, який спрямовує діяльність студентів на 

самостійну діяльність щодо пошуку інформації та методів діяльності;  

- принцип урахування індивідуальних можливостей, здібностей, інтересів та 

навчальних потреб  студентів з метою визначення напрямків проектної діяльності;  

- принцип суб’єктності навчання, завдяки якому у процесі проектної діяльності  

реалізуються суб’єкт-суб’єктні відношення між викладачем і студентом;  

- принцип елективності навчання означає надання студентам певної свободи вибору 

форм, методів, шляхів під час проектування;  

- принцип мобільності у зміні форм взаємодії під час групової діяльності щодо 

створення проектів;  

- принцип інтерактивності діяльності полягає в обміні інформацією між учасниками 

проектної діяльності;  

- принцип рефлексії й корекції проектної діяльності, що дає можливість досягнути 

більшого ефективного результату;  

- принцип самоконтролю та взаємоконтролю передбачає передачу функції контролю 

від викладача до всіх учасників процесу. 

 Таким чином, аналіз поняття «проектна діяльність» дозволив нам дійти висновку, що 

воно визначається як внутрішня діяльність, що полягає у плануванні, створенні певного 

задуму, і зовнішня, що характеризується як певна діяльність щодо реалізації задуму, так й 

внутрішня та зовнішня одночасно, що передбачає планування (задум), роботу щодо його 

реалізації та результат цієї роботи. 

Розглянемо типологію проектів для вищих навчальних закладів, що пропонує Г.Г. 

Скоробогатова [12]. В основі такої типології – дослідницький, інформаційний, практико-

орієнтовані, ігровий методи. Кожен з таких проектів передбачає вирішення певних завдань 

та досягнення цілей. 

Дослідницький проект використовують з метою формування та навичок дослідницької 

діяльності. Він передбачає формування умінь визначати об’єкт, предмет, цілі, завдання, 

визначати гіпотези та обирати найбільш ефективні методики проведення дослідницьких 

робіт. Такий тип проекту розрахований на вирішення нестандартних завдань, сприяє 

розвитку мислення та творчих здібностей. 

Інформаційні проекти дають можливість розвивати уміння збирати, систематизувати, 

аналізувати та узагальнювати навчальний та науковий матеріал, використовуючи при цьому 

різноманітні методи отримання та обробки інформації. Такі проекти ефективно реалізуються 

у процесі проведення ділових навчальних ігор  на практичних та семінарських заняттях. 

Практико-орієнтовані проекти мають практичну направленість. Метою їх використання 

є створення довідкових матеріалів, різних програм факультативів, сценаріїв виховних та 

практичних заходів, матеріалу щодо історії походження певних понять та термінів, що 

використовуються у різних галузях науки. Такі проекти мають на меті їх використання для  

окремих розділів курсових та дипломних робіт.  

Ігрові проекти передбачають проведення навчальних ігор, де студенти виконують певні 

ролі згідно з умовами їх проведення в залежності від теми та змісту проекту.  

Вчені Ю. Загуменнов, Л. Шелкович, Г. Шварц  розрізняють таки типи проектів:  
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- підсумковий, коли за результатами його виконання оцінюється засвоєння учнями 

певного розділу навчального матеріалу; поточний, коли на самоосвіту й проектну діяльність 

передбачається лише частина певного матеріалу; 

- за змістом: навчальні (предметні й міжпредметні); інформаційні; прикладні; рольові 

та ігрові, дослідницькі (монопредметні, що виконується на матеріалі конкретного предмета; 

міжпредметні, коли інтегрується суміжна тематика декількох предметів; надпредметні, що 

виконується у ході факультативів, вивчення інтегрованих курсів); телекомунікаційні 

(вказують на характер контактів); соціальні, соціально-педагогічні; 

- за тривалістю: короткострокові (2-6 годин); середньострокові (10-15 годин); 

довгострокові (потребують тривалого часу для пошуку матеріалів, аналізу й оформлення 

результатів) [3]. 

Класифікація навчальних проектів, що запропонована  російським вченим Є.С. Полат  

є, на нашу думку, найбільш повною. За нею виділяються наступні види навчальних проектів 

[6]:  

1. За домінуючим видом діяльності:  

- дослідницькі. Такі проекти передбачають чітке визначення  структури, мети, 

актуальності досліджуваної теми, соціальної значущості, ретельно підібраних методів 

роботи. Обов’язково визначається предмет і об’єкт, методологія дослідження, висувається 

гіпотеза та плануються шляхи розв’язання проблеми. 

- творчі. Визначені проекти не мають детально опрацьованої структури спільної чи 

індивідуальної діяльності учасників. Вся робота над проектом підпорядковується кінцевому 

результату, інтересам учасників. Найбільш поширеними є: створення відеофільмів, 

інформаційних колажів, виховних вечорів, свят, журналів та ін. 

- ігрові. Створення проекту відбувається під час навчальної гри, у якій учасники 

грають кожен свою роль згідно з характером і змістом проекту. Результатом проекту – є 

результат гри. 

- інформаційні проекти спрямовані на збір інформації про різні об’єкти, явища, 

ознайомлення учасників проекту з цієї інформацією, її аналіз і узагальнення отриманих 

фактів. У таких проектах повинна бути чітко визначена структура: мета, актуальність теми, 

методи отримання та обробки інформації, результати проекту (стаття, звіт, реферат, 

відеофільм тощо), презентація (публікація, обговорення на конференції тощо). 

- практико-орієнтовані проекти передбачають чітке визначення результатів діяльності 

учасників з самого початку роботи над ними. Такі проекти орієнтовані на соціальні інтереси 

с учасників (певні документи, програми, рекомендації, проекти законодавчих актів, словники 

та ін.) Вони потребують складання певного сценарію всієї діяльності учасників проекту, у 

якому визначаються функції та роль кожного. Доцільним під час роботи над такими 

проектами є їх поетапне обговорення та презентація одержаних результатів та можливість 

впровадження їх в практику. 

2. За предметно-змістовною областю: 

- монопроекти (в межах одного предмету) та міжпредметні (проблема належить до двох 

або більше галузей знань). 

3. За характером координації: 

- проекти з відкритою координацією (функція координатора відкрита, але  не має тиску 

з його боку на учасника); 

- проекти із завуальованою координацією (координатор виступає як рівний учасник 

проекту).  

4. За характером контактів: 

- внутрішній (створюється в межах навчального закладу); 

- регіональний  (передбачає роботу над ним в межах області, регіону чи країни в 

цілому); 

 - міжнародний (здійснюються представниками різних країн).  

5. За кількістю учасників проекту: індивідуальні, парні та групові. 
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6. За тривалістю проведення:  

- короткодіючі (термін роботи над ними -  декілька занять); 

- середньої тривалості (робота над ними триває від тижня до місяця); 

- довготривалі (створення їх розраховано на декілька місяців) [6, с. 185].   

На основі проведеного аналізу педагогічних досліджень можна визначити вихідні 

позиції проектування: в центрі уваги – студент, сприяння розвитку його творчих здібностей; 

освітній процес будується не за логікою навчального предмету, а за логікою діяльності 

студента, що підвищує його мотивацію щодо навчання; індивідуальний темп роботи 

студента над проектом забезпечує кожному свій рівень розвитку; універсальне використання 

в різних ситуаціях базових знань забезпечує усвідомлене та глибоке їх засвоєння; 

комплексний характер навчальних проектів сприяє збалансованому розвитку основних 

фізіологічних та психічних функцій студента. Отже, сутність проектування полягає у тому, 

що студент під час роботи над проектом осягає реальні процеси та об’єкти, проживає 

конкретні ситуації, проникає у глибину явищ, процесів та конструює нові об’єкти.  

Виходячи із зазначених положень, ми визначили основні підходи до реалізації 

проектування:  

- індивідуальний підхід до студентів в процесі проектної діяльності; 

- проблемний підхід (створення проблемних ситуацій з метою визначення тематики 

проектів); 

- практично спрямований діяльнісний підхід (передбачення у темах проектів реальних 

проблем, що потребують вирішення); 

- міждисциплінарний підхід (реалізація проекту передбачає використання та інтеграції 

знань, умінь та навичок з різних дисциплін). 

В процесі проектування потрібно дотримуватися певних вимог, основними серед яких 

є:  

- наявність важливої соціально-педагогічної проблеми, що потребує інтегрованого 

знання, дослідницького пошуку рішення; 

- теоретична, практична, пізнавальна значущість передбачених результатів; 

- дотримання термінів виконання проекту; 

- оцінювання проекту за трьома видами: самооцінка, оцінка колективу та оцінка 

викладача; 

- самостійна (індивідуальна, групова, парна) діяльність студентів; 

- створення груп студентів для проектної діяльності з урахуванням психологічних, 

індивідуальних та інтелектуальних здібностей; 

- структурування змістовної частини проекту; 

- формулювання  мети виконання проекту; 

- створення ситуації успіху кожному учаснику проекту; 

- використання дослідницьких методів дослідження. 

Серед умінь та навичок, що формуються в процесі проектування І.С. Сєргєєв визначає 

такі: рефлексивні  (уміння усвідомлювати завдання, для вирішення якого не вистачає знань, 

уміння відповідати на запитання: що потрібно вивчити для вирішення завдання); пошукові 

(дослідницькі) уміння (висувати гіпотези, самостійно шукати потрібну інформацію, 

знаходити взаємозв’язки тощо); навички самостійної роботи та роботи в колективі; 

менеджерські уміння та навички; комунікативні та уміння та навички презентації отриманих 

результаті. Основними цілями проектного навчання у вищих навчальних закладах є, на 

думку Н.І. Прокопьєвої, забезпечення «саморуху» особистості студента, а також інтеграції 

дисциплін загальноосвітньої та професійної підготовки [10, с. 21]. Відзначимо ще один 

важливий аспект проектування – це планування етапів роботи над проектом (визначення 
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структури проекту). У педагогічні та методичній літературі немає єдиної точки зору щодо 

цього питання. Отже, розглянемо структуру проектів різних авторів. 

У американському варіанті методу проектів передбачено сім етапів [2]:  1) визначення 

мети, формулювання завдань; 2) обговорення можливих варіантів дослідження; 3) самоосвіта 

та актуалізація знань; 4) планування ходу діяльності; 5) вирішення окремих завдань, 

компонування проміжних результатів; 6) узагальнення результатів і формулювання 

висновків; 7) аналіз успіху та помилок. 

Л.Б. Пєрєвєрзєв визначає у процесі створення проекту три стадії: перша – висування 

гіпотези; середня – зародження проектного образу; заключна – створення проектно-

технологічної документації [8].   

Структура проекту, що пропонується Є.С. Полатом, має такий вигляд [6, с. 78-79]: 

вибір теми та типу проекту, визначення кількості учасників проекту; визначення проблеми за 

допомогою  викладача; розподіл завдань, обговорення методів роботи, пошук інформації та 

творчих рішень; самостійна робота  студентів; проміжні обговорення отриманих результатів; 

захист проектів (при наявності опонентів); завершення роботи: колективне обговорення,  

експертиза, виставлення оцінок, формулювання висновків.  

Виходячи із вище зазначених етапів проектування, ми вважаємо доцільним 

використовувати три етапи, які передбачають різні види робіт: підготовчий, практично-

дослідницький і заключний та активізують навчально-пізнавальну діяльність студентів. 

Завдання та зміст даних етапів являють собою наступне: 

1. Підготовчій етап. Його зміст полягає у визначенні тематики проекту. Тематика 

проектів пропонується викладачем з урахуванням начального матеріалу з дисципліни, або 

студентами, виходячи з їх інтересів. Тематика проектів може стосуватися як теоретичних так 

і практичних завдань. Тематика соціально-педагогічних проектів має формулюватися в 

межах кількох споріднених галузей знань та передбачати інтеграцію знань з різних 

навчальних дисциплін. На даному етапі відбувається визначення проблеми проекту. 

Створення  проблемних ситуацій підвищує інтерес та мотивацію студентів щодо 

проектування. Поняття «проблемна ситуація» в методології науки розглядається як важке 

становище справ, що склалося у тій чи іншій галузі наукової діяльності. У педагогіці 

проблемна ситуація – це психологічна модель умов зародження мислення на основі 

пізнавальної потреби, що виникає ситуативно, або основний елемент проблемного навчання, 

за допомогою якого виникає думка, потреба пізнання, активізується мислення.  

Наступним кроком є створення колективу виконавців і поділ його на дослідницькі 

групи; розподіл завдань за групами; планування роботи (визначення терміну виконання, 

окреслення завдань, визначення методів роботи над проектом), обрання пошуку джерел 

інформації. У процесі визначеної діяльності обирається інструментарій, формується 

теоретична база, здійснюється організаційна діяльність щодо підготовки проекту під 

керівництвом викладача. 

2. Практично-дослідницький етап. Передбачає самостійну роботу студентів над 

проектом: збирання та накопичення інформації, її вивчення та опрацювання; аналіз, 

систематизація та узагальнення матеріалу; викладення висновків у вигляді таблиць, діаграм, 

схем, рефератів, відеороликів, мультимедійних презентацій рекомендацій тощо; складання 

загального звіту. Цей етап є основним у проектуванні студентів. Важливою особливістю його 

вважається практично повна відсутність втручання  викладача у роботу студентів. Викладач 

здійснює функції координатора, у відповідності до цього його змістовні дії змінюються від 

„надання знань” до „створення сприятливих умов для набуття знань”, таким чином 

забезпечується зміна форми набуття знань – від пасивного сприйняття до активного 

здобуття. Відповідно, змінюються функції педагогічного впливу на студента: не 

маніпулювання ним, не пригнічення його волі, а надання можливості самостійно і свідомо 

здійснювати свій вибір. Викладач виконує функцію ініціатора, якому необхідно 

аргументувати доцільність відповідної діяльності студента, ініціювати його активність, 

стимулювати до обґрунтованого вибору теми, координувати діяльність. Водночас за умов 
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проектування докорінно змінюються не тільки функції викладача, але й відносини в системі 

викладач –  студент: студент визначає мету діяльності – викладач допомагає йому в цьому; 

студент відкриває нові знання – викладач рекомендує джерело знань; студент експериментує 

– викладач розкриває можливі форми і методи експерименту; студент обирає – викладач 

сприяє прогнозуванню результату вибору; студент активний – викладач створює умови для 

прояву активності; учень несе відповідальність за результати своєї діяльності – викладач 

допомагає оцінити отримані результати і виявити способи удосконалення діяльності.  

3. Заключний етап. На даному етапі відбувається презентація проектів; колективне 

обговорення результатів; оцінювання проекту. Презентація проекту залежить від творчості 

студента, вона може мати любу форму: реферат, мультимедійна презентація, схема, карта 

тощо. Важливу роль на даному етапі відіграє оцінка створених проектів. Для цього потрібна 

завчасно розроблена система критеріїв оцінювання, що має словесну форму, яка 

переводиться у бальну. Вивчення літературних джерел з цього питання дає можливість 

зазначити, що існують різні підходи до визначення основних параметрів та критеріїв 

оцінювання проектів.  

Висновки. Таким чином проектування як дидактичний засіб навчально-пізнавальної 

діяльності відкриває великі можливості щодо організації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів, розвитку їх активності, ініціативності та самостійності, креативності та 

одночасного формування  певних особистісних якостей. 
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ИННОВАЦИОННОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ 
 

У статті обґрунтовується висновок про те, що обґрунтований відбір і побудова соціально-

гуманітарної освіти в школі і у вузі, його орієнтація на світоглядний розвиток особи школяра і 

студента забезпечують його дійсну, а не лише формальну, іноваційність, сприяють 

ефективному виконанню освітою в цілому ключову для нього культуротворчу функцію.  

Ключові слова: соціально-гуманітарна освіта, культуротворчість, зміст освіти, 

інноваційність утворення, суспільствознавство, інтеграційна учбова дисципліна, світогляд 

особи. 

 

В статье обосновывается вывод о том, что обоснованный отбор и построение 

содержания социально-гуманитарного образования в школе и в вузе, его ориентация на 

мировоззренческое развитие личности школьника и студента обеспечивают его 

действительную, а не только формальную, инновационность, способствуют эффективному 

выполнению образованием в целом ключевой для него культуротворческой функции. 

Ключевые слова: социально-гуманитарное образование, культуротворчество, содержание 

образования, инновационность образования, обществоведение, интегративная учебная 

дисциплина, мировоззрение личности.  

 

The article grounds the conclusion that well-grounded selection and construction of social-humane 

education in school and higher educational establishment, its orientation towards the student’s world-

outlook development provide not only its formal but real innovation, promote the effectiveness of the main 

educational function of culture creation. 

Keywords:social-humane education, culture creation, the matter of education, innovation of 

education, social science, integrational subject, person’s world-outlook. 

 

Постановка проблемы. В условиях углубляющейся специализации и даже 

прагматизации образования исключительно важное значение приобретает его социально-

гуманитарная составляющая. 

Цель статьи состоит в том, чтобы показать взаимосвязь социально-гуманитарного 

образования в средней общеобразовательной школе и в вузе в контексте современных 

требований обеспечения инновационности образовательной деятельности. 

Информационную базу данной статьи составили многочисленные публикации о 

состоянии социально-гуманитарного образования в Республике Беларусь и в современном 

мире в целом. Несколько десятков таких работ, включая две монографии, выполнено 

автором статьи. 

Вначале выделим особую функцию образования в системе культуры, значимость 

которой ошибочно было бы недооценивать, хотя ей и не уделяется пока должного внимания 

исследователями. Речь идет о том, что образование является не только ключевым средством 

обеспечения наследования культуры, ее передачи от одного поколения к другому, от одной 

эпохи к другой, но и весьма действенным инструментом формирования всего облика 

культуры общества, базового состава функционирующих в ней ценностей и идей, 

человеческого мировоззрения. Что из прошлых и современных результатов созидательной 

деятельности будет признано действительно важным достижением и безоговорочно войдет в 

культуру общества, станет достоянием многих людей, а что останется на периферии 

культурного процесса – это во многом зависит именно от постановки дела образования.  

Решающее значение здесь имеет отбор содержания, предлагаемого для обязательного 

изучения как в общеобразовательной, так и в высшей школе. Материалы из общего фонда 

человеческих творений в той или иной области, которые не вошли в содержание 

образования, определяемое соответствующими отраслевыми стандартами и учебными 
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программами, действующими в течение длительного периода времени, будут в дальнейшем 

известны лишь узкому кругу профильных специалистов. До широкой публики они будут 

доходить лишь случайным образом и преимущественно в той особой форме, которую 

придают всему, за что они берутся, падкие на сенсацию работники средств массовой 

информации. Такая судьба ожидает не только литературные или музыкальные произведения, 

но и научные, социально-гуманитарные идеи и т. д.  

Вместе с тем школьное образование не должно затруднять возможность вхождения 

сегодняшнего школьника в науку. Подобные затруднения возникают в том случае, когда 

школьникам излагают заведомо устаревшие научные сведения или же преподают в качестве 

фундаментальных некоторые положения, которые действительно когда-то считались 

таковыми, а потом их статус был радикально пересмотрен. В каждой науке, наряду с «зоной 

роста», имеется более или менее обширный «косный слой»; в нем почти не происходит 

значимых изменений, которые связаны с решением современных исследовательских задач, 

хотя его содержание может иметь вполне результативные приложения как в других отраслях 

науки, так и самых различных областях практической деятельности людей. Поскольку 

знания, составляющие этот «косный слой», получены, как правило, довольно давно, они 

неоднократно подвергались педагогической обработке и благодаря этому стали весьма 

удобными для учебного изложения. Их и включают обычно в школьные учебные 

программы, поскольку такие «дидактические единицы» более понятны для учеников и более 

привычны для учителей. Непонятными же оказываются новые и наиболее радикальные 

положения и идеи, которые, однако, являются основой современной практики, источниками 

наиболее перспективного технико-технологического творчества. Задержка с их 

педагогической обработкой и адаптацией к условиям учебной деятельности в школе 

оборачивается неадекватностью реалиям жизни содержания школьного образования, заметно 

снижающей его качество.  

Но культура, приобщение к которой призвана обеспечивать школа, отнюдь не сводится 

к науке и включает целый ряд других весьма значимых специализированных отраслей. 

Отношения между ними в современном  обществе имеют двойственный характер: в чем-то 

они являются партнерами, а в чем-то конкурентами. Борьба идет за ресурсы, а также за 

статус и за влияние на общий ход событий. Внутри культуры общества идет постоянный 

спор о ценностях и целях, об адекватных средствах их достижения и т. д. Учебный план и 

вся организация школьного образования выражают достигнутые к настоящему времени 

«баланс интересов» и расстановку сил в обществе и в его культуре. Школа предлагает 

ученикам определенный образ культуры современного им общества, воздействует на 

формирование их мировоззрения. Это воздействие не является прямолинейным и 

безальтернативным, ибо семья, все социальное окружение, СМИ и т.д. тоже участвуют в его 

формировании. Но школа продолжает оставаться весьма авторитетным институтом в системе 

культуры; рисуемая ею картина мира, предлагаемые ценностные ориентации, жизненно-

практические установки и идеалы имеют, так сказать, узаконенный, официально жизненный 

статус, и это возлагает особую ответственность на те учреждения и тех лиц, которые 

осуществляют отбор содержания школьного образования. 

Полстолетия назад Х.-Г. Гадамер писал о том, что «в век, когда до суеверия верят в 

науку», настоятельно необходимо выяснить ее границы и условность ее деятельности. В 

наши дни эта прежняя вера трансформировалась в особые надежды, возлагаемые на 

инновации, в том числе и образовательные. Поэтому нужно подвергнуть критическому 

рассмотрению границы и условия эффективности образовательный инноваций, прежде всего 

тех, которые нацелены на мировоззренческое развитие личности. 

При рассмотрении инноваций в сфере образования принципиальное значение имеет тот 

факт, что общая организация образовательной деятельности опирается прежде всего на 

внутреннюю логику развития человеческой личности. Так, основное образование в 

Республике Беларусь подразделяется на следующие уровни: дошкольное образование;  

общее базовое образование; общее среднее образование; профессионально-техническое 
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образование; среднее специальное образование; высшее образование; послевузовское 

образование. Каждый из этих уровней соотносится с определенным этапом личностного 

развития. В свою очередь дополнительное образование направлено на дальнейшее развитие 

личности и углубление профессиональной компетентности. Оно включает внешкольное 

воспитание и обучение, а также повышение квалификации и переподготовку кадров. 

На государственном уровне определяются общие, стратегические цели, относящиеся к 

сфере образовательной деятельности. Предполагается, что те, кому адресованы 

соответствующие документы и указания, правильно поймут не только их букву, но и 

действительный и полный смысл и смогут адекватно конкретизировать эти цели 

применительно к работе своих организаций, к собственной деятельности. Это означает, что и 

государственные деятели, и руководители среднего звена, и рядовые работники должны 

иметь такое образование, которое обеспечивало бы должное взаимопонимание субъектов 

стратегического целеполагания и исполнителей государственно-политических решений. 

Необходимые для этого предпосылки формируются уже в школе, поскольку она призвана 

обеспечивать интеграцию различных областей культуры. Школьное образование нацелено 

на обеспечение исходной возможности продуктивного общения между представителями 

различных профессий, специалистами разного профиля и уровня, между людьми с 

несходным социальным статусом, убеждениями, мировоззренческими ориентирами. Правда, 

школа решает данную задачу, так сказать, пропедевтически. Высшее образование 

значительно поднимает планку требований. В идеале оно должно обеспечивать единую 

социокультурную направленность частных картин мира, складывающихся в важнейших 

областях профессиональной деятельности и основанных как на традиции, так и на 

авангардных достижениях, которые характеризуют передний фронт развития каждой из этих 

областей. Вместе с тем интегральная картина мира, более или менее успешно выстраиваемая 

системой высшего образования, может реализовывать разнонаправленные целевые 

установки. В частности, она может иметь либо гуманистическую, либо технократическую 

доминанты. Опасность последней наглядно выявляют события нашего времени. Поэтому 

кардинальной задачей является органичное согласование специального и 

общеобразовательного компонентов высшего образования на основе признания приоритета 

его гуманистических целей, а также обеспечение преемственности мировоззренческого, 

социально-гуманитарного образования в школе и вузе. 

Под обществоведением обычно понимают широкую совокупность наук об обществе, 

отличая их от природоведения (естествознания) и его приложений в виде технических наук. 

Однако такое различие является во многом условным. Так, науки о природе – это не только 

физика, химия, биология, космология, но и география (в частности, экономическая), 

физическая антропология и некоторые другие отрасли познания, смыкающиеся с 

обществоведением либо с человекознанием. К наукам об обществе принадлежат прежде 

всего экономические, социологические, политические науки; к ним относят и историю, хотя 

она в принципе освещает процессы становления и развития любых объектов и в таком 

расширительном толковании пересекается с естествознанием («естественная история»). 

Область гуманитарных наук, или наук о человеке, тоже весьма широка, а границы ее 

размыты. Антропология, педагогика, психология, языкознание тесно связаны с 

соответствующими отраслями естествознания и обществоведения; этика, эстетика, 

аксиология, религиоведение часто рассматриваются как ответвления философии, которую, в 

свою очередь невозможно однозначно аттестовать как чисто гуманитарную область 

исследований. 

Поэтому хотя новая дисциплина, предусмотренная учебным планом 11-летней школы в 

Республике Беларусь, названа «Обществоведением», ее содержание диктуется не столько 

науковедческими соображениями, сколько глубинными, сущностными задачами школьного 

образования. Этот учебный предмет не должен повторять то, что уже изучено школьниками 

на уроках истории, языка, литературы, естествознания и математики, хотя связь с ними 

обязательно должна быть разъяснена с уместной в каждом конкретном случае степенью 
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детализации. Вообще следует отметить, что всякая попытка механически перенести эту 

структуру научного обществоведения в школьный учебный план привела бы к 

сокрушительной неудаче. Дело в том, что в процессе развития социального познания 

происходит поэтапное расчленение его интегрального предмета, каковым является жизнь 

общества в целом, на предметы отдельных наук, разрабатываемые с использованием 

определенного, специфического для каждой из них, понятийного аппарата, в дискуссиях 

между представителями разных идейно-теоретических направлений. Школьники в 

большинстве случаев просто не готовы к освоению всей этой информации, которая нередко 

весьма далека от их интересов и забот. Знать детали научной жизни, новейшие результаты 

соответствующих исследований – обязанность специалистов, а перед школьниками в 

процессе получения общего среднего образования встает совсем иная задача. 

Обособление и последующее относительно самостоятельное развитие различный наук, 

других форм специализированной деятельности ставит перед школой как полномочной 

представительницей культуры общества в целом задачу интеграции накапливаемого в них 

социально значимого опыта и формирования у школьников адекватного образа этой 

целостности, выработки плодотворного, конструктивного мировоззрения. Связать воедино 

различные формы социального и личностного опыта, представленного соответствующими 

знаниями, способами деятельности, опытом творчества, эмоционального переживания бытия 

и оценки происходящего, был призван прежний курс «Человек. Общество. Государство». 

Ныне такая задача возлагается на учебный предмет «Обществоведение». Все другие 

предметы, представленные в учебном плане белорусской общеобразовательной школы, 

решают более конкретные или частные образовательные задачи.  

Интегрированный социально-гуманитарный учебный предмет «Обществоведение», как 

определено в его концепции, утвержденной Министерством образования страны, нацелен на 

то, чтобы обеспечить: 

– освоение учащимися картины мира и места человека в нем, адекватной современному 

уровню научных знаний и доступной им по содержанию; усвоение необходимых для этого 

знаний об основных сферах общественной жизни и человеческой деятельности, их 

эффективное применение в процессе взаимодействия с социальной средой и выполнение 

типичных социальных ролей; 

– развитие духовно-нравственной, правовой, политической, экономической, 

экологической, эстетической культуры учащихся, а также культуры мышления, общения, 

труда, учебы, досуга; 

– формирование у учащихся гражданского самосознания и ответственной социальной 

позиции, патриотизма, конструктивного опыта общения, взаимопонимания и 

сотрудничества; 

– совершенствование общеучебных умений и навыков; освоение соответствующих 

содержанию учебного предмета «Обществоведение» конструктивных способов 

деятельности; 

– развитие умений самоанализа, самооценки; побуждение к самосовершенствованию, 

расширению культурных горизонтов; 

– удовлетворение образовательных запросов личности с учетом ее индивидуально-

возрастных особенностей и возможностей через максимальное приближение содержания 

учебного предмета к потребностям и интересам учащихся; 

– успешную социализацию школьников; выработку установок и убеждений, 

необходимых для продолжения образования, активного включения в трудовую деятельность 

и общественную жизнь. 

Практическая направленность обществоведческого образования реализуется через его 

ориентацию на формирование базовых социальных компетенций. Выпускник школы должен 

быть компетентным: 

– в семейно-бытовой сфере (вести себя сообразно нравственным и правовым нормам 

семейной жизни, активно участвовать в решении семейных проблем); 
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– в сфере трудовой деятельности (заключать и добросовестно исполнять трудовой 

договор, соблюдать трудовую дисциплину, совмещать работу с учебой); 

– в сфере гражданско-общественной деятельности и межличностных отношений 

(поступать в соответствии с нравственными и правовыми нормами жизни общества, 

ответственно выполнять обязанности граждан); 

– в сфере отношений в поликультурном обществе (проявлять толерантность, 

конструктивно взаимодействовать с людьми различных национальностей и 

вероисповеданий); 

– в сфере массовой коммуникации (находить, критически воспринимать и использовать 

информацию, передаваемую по каналам СМИ). 

Далее, интегративная функция «Обществоведения» состоит в том, чтобы связывать 

между собой различные учебные предметы, изучаемые в школе. Подобное связывание 

настоятельно необходимо потому, что мир человеческого бытия есть динамическая 

целостность, и совершенно непродуктивно было бы ограничиваться расчленением ее на 

отдельные части и освоением их как чего-то обособленного, самосущего и самозначимого. 

Только в процессе восстановления в познании и практической деятельности их 

действительного единства образующаяся личность может уяснить место и роль каждой такой 

части в рамках жизненного целого и в конечном итоге выработать более содержательное 

понимание того, как устроен и функционирует «общественный организм». Ни одна из 

частных наук не дает и не может дать достаточно полного и убедительного образа общества 

как целого, и только путем построения и реализации в учебно-воспитательном процессе 

интегрированного и по сути дела мировоззренческого курса можно приблизиться к решению 

данной задачи. Целое здесь действительно важнее, чем любые разделенные и обособленные 

части, поэтому нет смысла наращивать объем знаний, относящихся к этим частям и 

составляющих их детальное изображение, если при этом упускаются из вида строение 

общества как системы и основные интегративные связи между элементами данной системы. 

Инновационную направленность курса «Обществоведение» можно усмотреть в том, 

что он не только сообщает школьникам важные дополнительные  сведения о жизни человека 

и общества, которых не было в других учебных предметах, но и связывает воедино весь 

доступный ученикам массив знаний и жизненного опыта, относящийся к обществу как 

особой реальности, помогает им осуществлять конструктивный личностный 

мировоззренческий синтез, обрести собственное понимание мира общественного бытия и 

своего места в нем. Если такой синтез успешно осуществляется, а его результаты 

применяются на практике, входят в ткань повседневных суждений, оценок и действий, то 

использованные в нем знания уже не потеряются в сутолоке житейских забот и калейдоскопе 

впечатлений. Те, что осознано нами как важное и на деле обнаружило свою важность, 

усваивается прочно и основательною. Итак, то новое, что призван нести с собой учебный 

предмет «Обществоведение», составляет более высокое качество мировоззрения личности 

школьника, его более зрелая и ответственная жизненная позиция, основанная на понимании 

современного общества, противоречивого единства его сторон, процессов. 

Конечно, возможности школьного обществоведческого и по сути дела 

мировоззренческого образования не безграничны. Их пределы задаются возрастными 

особенностями учащихся и выражены в тех общих требованиях, которые аккумулируют 

огромный педагогический опыт и составляют образовательный стандарт средней школы. 

Следующая ступень – высшее образование. Будучи специальным, оно обязательно заключает 

в себе элементы продолжающегося общего образования. Последнее, как известно, нацелено 

на развитие человеческой личности, ее кругозора, способности самообразования, выработку 

зрелой общественной позиции. Одна лишь специальная подготовка еще не делает человека 

образованным, ибо такого человека отличает умение ставить перед собой широкие цели, 

соотносить решаемые задачи с общим социально-культурным контекстом, понимать 

многообразие ценностей и жизненных установок людей, осмысленно и ответственно 
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вырабатывать собственную линию действий. Образованность, как отмечал С.И.Гессен [1], 

соразмерна с культурой общества и предполагает охват всех ее элементов.  

В учебных планах и стандартах отечественных вузов значительное место занимает блок 

социально-гуманитарных дисциплин. "Основными целями социально-гуманитарной 

подготовки студентов в вузе выступают формирование и развитие социально-личностных 

компетенций, основанных на гуманитарных знаниях, эмоционально-ценностном и 

социально-творческом опыте и обеспечивающих решение и исполнение гражданских, 

социально-профессиональных личностных задач и функций" [2]. Утверждение в 2006 г. 

образовательного стандарта по циклу вузовских социально-гуманитарных дисциплин 

явилось важным этапом в многолетней дискуссии об объеме и структуре первого блока 

учебных планов специальностей высшего образования. В ходе этих дискуссий 

высказывалось мнение о том, что данный блок должен быть предельно компактным, 

поскольку главная задача вуза состоит в подготовке грамотных специалистов, а расширение 

мировоззренческого кругозора, приобретение социально-гуманитарных знаний при обучении 

на негуманитарных специальностях является в основном личным делом самих студентов. 

Однако современное понимание компетенций специалиста не может быть ограничено узким 

кругом отраслевых знаний, умений и соответствующего им опыта. Для действительно 

профессионального решения своих задач специалисту настоятельно нужны также социально-

личностные компетенции, опирающиеся на зрелое мировоззрение.  

Специальная подготовка и общекультурное развитие специалиста неотделимы друг от 

друга; более того, они подкрепляют друг друга. Мировоззрение личности, опирающееся на 

усвоение культуры общества, вбирает в себя достижения различных областей человеческой 

деятельности. Развитие этих областей неизбежно подводит к необходимости преодоления 

отраслевых "пограничных линий", дисциплинарной обособленности, характерной для 

научного и технического знания. Значимое новое творится, как правило, на стыках между 

отраслями и дисциплинами; оно является продуктом высокой и богатой содержанием 

культуры, носителями которой являются действительно образованные люди. Концентрируя 

внимание только на специальной подготовке, мы, может быть, обеспечим более быстрое 

вхождение выпускника вуза в круг своих профессиональных обязанностей. Но узость 

кругозора, вызванная обеднением гуманитарно-мировоззренческого содержания высшего 

образования, ведет к превращению его в несколько осовремененную разновидность 

обучения ремеслу. От ремесленников же мы не требуем и не ждем прорывов к сущностно 

новому знанию, масштабных и ответственных инноваций в практической деятельности. 

Оценивая, исходя из этих позиций, действующий в Республике Беларусь 

образовательный стандарт по циклу социально-гуманитарных дисциплин для первой ступени 

высшего образования, можно констатировать, что установленный им перечень обязательных 

для изучения  базовых дисциплин и курсов по выбору в целом хорошо обоснован, а общее 

количество часов достаточно для решения поставленных задач – при условии, что удастся 

обеспечить должную преемственную связь между социально-гуманитарным образованием в 

средней школе и вузе. Учебные предметы, предваряющие соответствующие вузовские 

дисциплины, входят, главным образом в такие базовые образовательные области средней 

школы, как "обществознание", "искусство", "языки и литература". Вопрос об оптимизации 

содержания социально-гуманитарного образования в вузе с учетом его преемственной связи 

со школьным социально-гуманитарным образованием затрагивает преподавание истории 

Беларуси, иностранных языков, культурологии, а также обширного блока учебных 

дисциплин, опирающихся на школьный курс обществоведения. Нерешенность данного 

вопроса выражается либо в дублировании вузовскими учебными дисциплинами того 

материала, который был ранее изучен студентами в рамках школьной программы (это имеет 

место в отношении курсов культурологии и истории Беларуси), либо в недостаточной 

обоснованности построения содержания школьных предметов и соответствующих им 

вузовских учебных дисциплин. В связи с этим возникают сомнения в оправданности 
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выделения столь значительного количества часов в вузе на изучение социально-

гуманитарных дисциплин. 

Здесь нужно учесть, что вузовские дисциплины социально-гуманитарного цикла, 

будучи общеобразовательными, выстраиваются на основе соответствующих отраслей 

научного знания. Поскольку эти дисциплины не являются специальными, от них не 

требуется исчерпывающая полнота репрезентации содержания отраслевых массивов знаний. 

Выстраивая такие учебные дисциплины, нужно осветить ключевые учения и идеи, 

сыгравшие роль  поворотных пунктов в развитии отрасли или  наиболее ярко 

характеризующих ее специфику, показать, как они дополняют друг друга. Вместе с тем 

важно избежать скороговорки в обсуждении данных вопросов и решительно отказаться от 

провальной затеи передать студентам энциклопедический свод знаний (философских, 

экономических, психологических и т.д.). 

Похожие задачи, но только на другом уровне, решает и школьное социально-

гуманитарное образование. По отношению к вузовскому оно имеет пропедевтический 

характер и вместе с тем выполняет совершенно самостоятельную и неоспоримую жизненно-

практическую функцию. Не все школьники станут студентами вузов, но все они должны 

получить ту стартовую мировоззренческую подготовку, которая позволит им осознанно и 

ответственно прокладывать свой путь в жизни. Простое наращивание объема социально-

гуманитарных дисциплин в вузе не может компенсировать недоработки в школьном 

мировоззренческом образовании. Последнее более эффективно тогда, когда оно не ставит во 

главу угла дисциплинарный принцип построения содержания. Задача здесь состоит в том, 

чтобы дать школьнику познавательный материал, который отвечает особенностям его 

возраста, реальной зрелости его жизненного опыта и позволяет, связав воедино различные 

фрагменты этого опыта, найти ответы на самые важные в данный период личностного 

становления мировоззренческие проблемы. Поэтому, например, разделы, относящиеся к 

предметным полям психологии, философии, экономической теории, могут изучаться в 

разных классах. Каждая часть этого интегрального предмета, изучаемая в определенном 

классе, имеет свой внутренний стержень и общую направленность, не сводимую, однако к 

изложению содержания определенной отрасли социально-гуманитарного знания. 

Возможно, дальнейшее развитие отечественного высшего образования подведет к тому, 

что на первой его ступени будет выстроен междисциплинарный социально-гуманитарный 

курс, гибкий, внутренне согласованный и более эффективный в плане обеспечения 

личностного и гражданского развития студентов, нежели нынешний набор формально 

разрозненных дисциплин. 

Выводы. Обоснованный отбор и построение содержания социально-гуманитарного 

образования в школе и в вузе, его ориентация на мировоззренческое развитие личности 

школьника и студента обеспечивают его действительную, а не только  формальную, 

инновационность, способствуют эффективному выполнению образованием в целом 

ключевой для него культуротворческой функции. 
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ПРОБЛЕМА ВИБОРУ НОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИХОВНОГО 

ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 

У статті розглянуто особливості сучасного періоду формування України як незалежної 

європейської держави в аспектах участі в цьому процесі нашої вищої школи як головного засобу 

виховання молоді. Вказано – як і століття тому, в центрі роботи вищої школи має постати 

національна ідея і народна моральність.  

Ключові слова: незалежність, прогрес, вища школа ХХІ століття, цінності, виховні 

ідеали, народні архетипи.  
 

В статье рассмотрены особенности современного периода формирования Украины как 

независимого европейского государства в аспектах участия в этом процессе нашей высшей 

школы как главного средства воспитания молодежи. Указано – как и столетие тому, в центре 

работы высшей школы должны стоять национальная идея и народная нравственность.  

Ключевые слова: независимость, прогресс, высшая школа ХХІ века, ценности, 

воспитательные идеалы, народные архетипы. 
 

In the article features of modern period of formation of Ukraine as independent European state in 

aspects of participation in this process of our higher school as main means of education of youth are 

considered. It is specified – as well as century ago, in the centre of work of the higher school there should 

be a national idea and national morals.  

Keywords: independence, progress, higher school of the ХХІ-st cent., values, educational ideals, 

national archetypes. 
 

Чи не найбільш важливим феноменом, який наприкінці ХХ ст. став з розвинених 

держав світу зсуватися у країни так званого „третього світу”, є збільшення кількості молоді, 

яка здобуває вищу освіту і отримує професію в університетах та інших ВНЗ. Статистика 

ЮНЕСКО свідчить, що на зламі сторіч в одному тільки Китаї студентські контингенти 

зростали на три мільйони чоловік щороку [12]. У те, що були перевищені навіть 

найоптимістичніші прогнози щодо кількості студентів у світі, значний внесок зробили не 

тільки Китай, Індія чи Бразилія, а й Україна, яка випередила за цим показником об’єднану 

Німеччину, що має майже удвічі більше населення.  

Як відомо, цьому практично загальному потягу української молоді до вищої освіти не 

завадили ні так і не подолана економічна криза 1990-х років, ні деконструктивні чвари між 

очільниками не тільки полярних політичних сил і блоків, а й між керівниками різних рівнів 

усередині практично кожної нашої партії. Наслідком цього є виразна неувага до діяльності 

всього українського освітньо-наукового комплексу з боку тих, кому доводиться керувати 

економікою і соціальним життям сучасної України. Науковці-педагоги і керівники 

навчальних закладів оцінюють ситуацію в освіті як „складну”, але не припиняють пошуки 

шляхів її подальшого розвитку переважно законодавчим способом і застосуванням нових 

засобів і методів. У цій нашій статті ми розглянемо питання вдосконалення виховного 

процесу у вищих навчальних закладах України в сучасних умовах.  

Відзначимо, що попри усі політичні чвари, в Україні сформувався доволі важливий 

консенсус щодо вектору скерування загальних змін у сфері навчання і виховання. Сучасний 

розвиток української освіти відбувається в умовах інтеграції в освітянській простір Європи. 

Україна з 2005 року стала повноправним учасником Болонської співдружності, але ще з 2003 

року керівництво Міністерства освіти і науки України доклали чималих зусиль до здійснення 

практичних заходів щодо участі якомога більшої кількості університетів у виконанні 

положень Болонської декларації 1999 року.  

Можна стверджувати, що проблема поєднання національних та європейських інтересів 

набуває для вищої освіти України, як і для суспільства взагалі, особливої гостроти. 

Зрозуміло, процес реформування освіти відбувається під впливом провідних світових 

тенденцій розвитку соціально-економічної сфери людства, які призводять до зміни функції 
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сучасної школи від „освіти на все життя” до „освіти впродовж життя” Це зумовлює 

актуальність озброєння учнів і студентів навичками самоорганізації, вміннями оперативного 

пошуку необхідної інформації.  

Ще одна провідна тенденція – це поглиблення процесу глобалізації. Цей процес 

пов'язаний не тільки зі зростанням взаємозалежності між країнами, розбудовою єдиного 

економічного та інформаційного простору, але й водночас з посиленням конкуренції між 

державами. У таких умовах цілком застосовні узагальнені оцінки нашого провідного 

педагогічного керівника В. Кременя: „Тільки та країна, яка найбільшою мірою зможе 

згуртувати свою націю, розвинути свою освіту і науку, а значить сприйняти національний 

інтерес, усвідомити його в найбільш повній мірі, починаючи від економіки, включаючи всі 

інші сфери, тільки та країна зможе захистити свої національні інтереси у співпраці, в 

конкуренції з іншими країнами і забезпечити гідне життя своїх громадян” [9]. Отже, питання 

подальшого розвитку освіти потребує вибору певних стратегічно-економічних орієнтирів та 

узгодження з ними змісту навчання і тих цінностей, які можуть набути в університетах та 

інших ВНЗ українські студенти.  

У тих умовах, в яких перебувала система освіти на українських теренах під час 

існування Російської Імперії і Радянського Союзу, питання „цінностей” у філософсько-

світоглядному сенсі не могло й виникнути під тотальним тиском найвищих державних 

інтересів, що надто звужувалися до прориву Імперії до „теплих морів” на Півдні і Далекому 

Сході чи до поширення пролетарської революції з СРСР на всі континенти планети. 

Головним завданням університетів та інших ВНЗ була підготовка фахівців з належними 

ідеологічними поглядами і повною відданістю „государю” чи „вождю всіх народів”.  

Тема освітніх цінностей могла постати лише у демократичних державах Заходу, де 

особистість молодої людини не була редукована до нульових позначок. У творах провідних 

педагогів і представників філософії, соціології та інших гуманітарних наук – Дж. Дьюї, Т. 

Парсонса й багатьох інших – наголошувалося на тому, що „ціннісні орієнтації” мають бути 

центром уваги організаторів і виконавців навчального процесу, в іншому разі не можна 

сподіватися на формування з кожної молодої людини розвиненої особистості, яка в 

індивідуальній діяльності дотримуватиметься загальногуманістичних цінностей і буде 

спроможною своєчасно подолати егоїстичні та інші руйнівні для всього суспільства імпульси 

і потяги.  

Розпад СРСР і перетворення освітньої системи України в незалежний елемент нашого 

суспільного устрою призвів до зникнення великої кількості понять і формулювань минулих 

часів. І мови більше не могло бути про те, що найвищим завданням процесу виховання і 

навчання є перетворення кожного юнака чи дівчини в переконаного будівника комунізму зі 

сформованим моральним кодексом, в описі якого домінували іменники на кшталт 

„патріотизм”, „колективізм”, „партійність”, „інтернаціоналізм” і багато подібних. Після 

короткого періоду невизначеності зусиллями провідних теоретиків України у сферу 

навчання і виховання були внесені цілком нові поняття, центральним з яких стало слово 

„особистість”. Тут знову доцільно процитувати В.Кременя, якому належать значна частина 

внеску в переорієнтацію нашої освіти: „В умовах пошуку шляхів модернізації освіти в 

Україні у зв'язку з новими вимогами суспільства до людини і фахівця фундаментальною 

ідеєю нинішньої педагогічної стратегії вищої школи постає звернення саме до особистості 

студента, що несе у собі потребу виховання покоління молоді, яке буде захищеним і 

мобільним на ринку праці, здатним робити особистісний духовно-світоглядний вибір. 

Відповідно актуалізується виконання вищою школою виховної функції. Адже через 

механізми навчально-виховного процесу тут формується особистість, збагачується духовнo” 

[10, с. 4-5].  

Складність подій 1990-х років полягала у виключній комплексності змін та існуванні не 

однієї – політичної чи господарської, – а одразу багатьох криз і катаклізмів. У своїй статті, 

яка вийшла з друку в 1999 р., відомий український фахівець з порівняльної педагогіки і 

філософії освіти К. Корсак вказує:  
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„Сучасні події в Україні – комплекс кількох революцій, кожна з яких, взята окремо, 

достатня для розвалу виробництва і зниження якості життя населення. Не претендуючи на 

повноту аналізу, вкажемо головні з них.  

  Відновлення України під час розпаду комуністичної надімперії як її фрагменту, 

позбавленого майже всього, необхідного для автономного існування – від структури 

управління і кадрів керівників аж до свого місця в світовому розподілі виробництва і 

торгівлі.  

 Занепад і зникнення тоталітаризму, докорінна зміна засад організації суспільства, 

системи пріоритетів і цінностей, законодавства та ін. 

 Важка відмова від обожнювання держави, приватизація, перетворення «нічийного» в 

«чиєсь» в умовах втрати керованості й перманентних бійок за поділ влади, власності і 

ресурсів.  

 Необхідність перетворення практично повністю (>80%) орієнтованого на військові 

потреби виробництва у щось, що здатне створювати продукцію, яка була б придатною для 

споживання всередині країни і продаж за кордон.  

 Багатократне підвищення вартості енергоносіїв в умовах успадкування 

енерговитратної промисловості та повної відсутності навичок і засобів збереження й 

раціонального використання  всіх форм енергії. 

 Втрата цінності старих індивідуальних і колективних знань і навичок, необхідність 

зміни менталітету і переходу від повної покірливості і вражаючої несамостійності 

середнього радянського громадянина до надії лише на себе і своїх найближчих, здатності до 

боротьби за свої права, вміння діяти автономно і ефективно, швидко і рішуче 

перебудовуватися, змінювати заняття і навіть оточення та ін.  

Цей спадок ми змушені долати у порівняно несприятливих зовнішніх умовах, маючи 

керівників, які лише з середини 90-х років навчилися безпомилково розрізняти Раду Європи і 

Європейський Союз. Вказані та інші негативні фактори спричинили не лише надмірно 

глибоку економічну кризу, а й сповільнили розвиток системи освіти України” [7, с.6].  

Хоч з моменту здійснення цієї оцінки пройшло понад десять років, але практично всі 

пункти цього переліку залишаються актуальними: як і після всіх інших значних суспільно-

політичних революцій за рубежем в Україні до влади дісталися не представники „інтелекту 

нації”, а добре організовані групи кримінальних осіб, які закінчують свої суперечки і 

формують більш-менш упорядковану структуру, де кожна зацікавлена група матиме власний 

шматок національного багатства. Виразне розчарування в ідеалах „помаранчевої революції” 

утруднюватиме соціальний та економічний прогрес України в найближчі роки, а ліквідації 

громадської апатії і зневіри можуть сприяти зусилля освітян, адже автономна особистість 

може опиратися зовнішніми впливам і мати власну думку про різні події, явища і тенденції. 

„Не-особистість”, освітній рівень якої ледь сягає старших класів професійно-технічого 

училища, не може бути незалежною.  

Можна лише шкодувати про те, що після розпаду Руху і низки різноманітних 

політичних чвар у нинішньому українському суспільстві так і не сформувалася нова стійка 

система цінностей, що здатна актуалізувати особистісні начала індивіда, забезпечити 

глибину та успішність творчо-інтелектуального осмислення життя, зробити кожного 

випускника ВНЗ і кожну молоду людину по-справжньому вільною від старих ідеологічних 

штампів-псевдоцінностей, які мають вплив на формування ментальності особистості.  

Існує загроза поглиблення того мовного і культурного розколу України, який був 

засвідчений і останніми, і попередніми виборами. Тому проблема політично-світоглядної і 

ціннісної орієнтації життєдіяльності особистості лишається дуже важливою і актуальною. 

Вирішення економічних, соціальних та інших великих проблем дуже полегшиться, якщо все 

наше суспільство і переважна більшість громадян визначиться з системою цінностей. 

Одночасно, це сприятиме формуванню таких визначальних рис особистості як відчуття 

власної значущості, інтелект, моральність, етичність поведінки і дій.  
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Харківський науковець Є. Борисенко вказує: „У період трансформації суспільства та 

нового бачення соціальної реальності виникає тенденція до зростання соціальної активності 

особистості, акцентується її увага у прагматичних пошуках варіантів самозахисту та 

самозбереження. Стало очевидним, що на сучасній стадії розвитку суспільства важливим є 

те, що на першому його етапі негативні явища набагато переважають конструктивні 

можливості нового, що майже впродовж усього перехідного періоду в країні відсутня 

система регулятивних цінностей і принципів, що головною прикметою суспільного буття є 

не впорядкованість і системність, а різнобій і хаос. На тлі відчуженості людини від 

суспільства, разом з тим, усе чіткіше вимальовуються тенденції до усвідомлення особистістю 

творчого ставлення до життєдіяльнісного процесу, вишукування нових можливостей і 

варіантів самореалізації, що не було притаманне тоталітарному суспільству і не 

заохочувалось ним. [3, с. 27] 

Стосовно заключних декад існування СРСР найчастіше використовують слова „застій” 

і „стагнація”. На тлі цього тривалого періоду яскравим епізодом виглядає горбачовська 

„перестройка”, заповнена безперервними епістолярними вправами М.Горбачова та інших 

керівників про близьку появу в СРСР подоби раю після завершення змін (прикладом є 

обіцянка М.Горбачова у надстислі терміни вирішити проблему браку житла для молодих 

родин і більшості тих, хто мав право за державні квартири).  

Та спроби „перебудовників” здійснити хоч щось значне досить швидко закінчилися 

демонтажем СРСР і початком „вільного плавання” Росії, України та інших незалежних 

держав. Зник і СРСР, і всі елементи стабільності і визначеності. Соціальна реальність стала 

дуже динамічною. Серед очевидних негативних явищ (безробіття, еміграція і багато іншого) 

досить важко помітити та позитивно оцінити новопосталі шанси і можливості. Не тільки для 

держав Заходу, а й для України справедливим є твердження, що смисл і цілі суспільного 

розвитку полягають у розширенні можливостей кожної людини реалізувати свої прагнення, 

вести здорове, повноцінне творче життя. Людина розглядається не тільки як фактор 

соціального розвитку, але і як головний суб’єкт, який користується його результатами. Під 

розвитком людини розуміється розширення спектру і можливостей інтелектуального, 

соціального, економічного й політичного вибору кожного члена суспільства. 

Парадигмальні зрушення в освітньо-виховній сфері сучасної України помічають та 

досліджують багато науковців. Ось формулювання М.В. Бейліна: „На нашу думку необхідно 

проаналізувати основні цілі і цінності освіти та її роль у вихованні духовно розвиненої 

особистості. Освіту слід уважати не просто тренуванням розуму. Тренований розум є лише 

продовженням минулого і не здатний на нові відкриття. Отже, щоб з’ясувати, що ж таке 

правильна освіта, необхідно визначити, у чому визначаються базові цінності і полягає сенс 

життя. Цілі освіти як усвідомлено передбачуваний результат виражають стандарти 

очікуваної стандартної поведінки людини. Насамперед, завдання теоретиків освіти полягає в 

тому, щоб виголосити у суспільстві такі цілі освітнього процесу, які не просто співзвучні 

часу, але й адекватні ментальності того чи іншого народу.[1, с.39]. 

Головна ціль класичної європейської освіти – збереження традиційних цінностей 

суспільства і підготовка індивіда до сприйняття сформованих соціумом норм. Традиційна 

освіта завжди передбачала пріоритетність державних інтересів по відношенню до 

індивідуальних, тобто визнавала авторитарну присутність влади в системі освіти. 

Особистісна складова освітнього процесу лишалась осторонь, а поведінка людини 

проявлялась в дисциплінованому виконанні соціальних проектів. Витоки традиційної освіти 

ми знаходимо у філософських ідеях Платона. Ліберальна освіта має в основі те припущення, 

що цінності саморозвитку особистості в процесі освіти є визначальними. Гуманістична 

направленість ліберальної ціннісної установки, яка бере свій початок від Сократа, 

проявляється у тому, що творча особистість визнається основним елементом освітнього 

процесу. Головним завданням освіти з точки зору такої аксіології стає формування вільного 

мислення людини, її здатності до самостійного відповідального вибору, психологічної 

зрілості, вміння побачити контури майбутнього. 
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Та „побачити контури майбутнього” – нелегка справа навіть для такої відносно 

консервативної структури, якою є система освіти. У методології виконання передбачень в 

останні роки сталися значні зміни. Передбачення майбутнього або форсайт (foresight) – 

інтернаціональний термін, який почали вживати у розвинених державах Сходу і Заходу на 

межі сторіч, а по тому в Росії та Україні. Цей варіант прогнозування може мати значні 

переваги перед усіма попередніми методиками, якщо він є „справжнім”, тобто, колективним 

передбаченням перспектив інноваційного розвитку, пов’язаного з прогресом науки і 

технологій [6]. Він має на меті окреслити технологічні обрії, що вважаються досяжними за 

умов правильного і своєчасного використання певних фінансових і кадрових засобів. 

Форсайт включає також вибір методів організації систематичної роботи і формулює ймовірні 

ефекти для економіки і суспільства. На своєму найвищому – національному рівні форсайт 

містить детальний аналіз ймовірних тенденцій соціально-економічного і технологічного 

розвитку на довгострокову перспективу та скерований на досягнення консенсусу між 

державою, бізнесом і суспільством стосовно стратегічних напрямків національного розвитку, 

що забезпечує підвищення конкурентоспроможності країни і вирішення найбільш важливих 

соціально-економічних проблем. 

Приклади найуспішніших держав Європи періоду 1990-2010 років – Ірландії, Фінляндії, 

Норвегії чи Данії – свідчать на користь того, що „національні прориви” у наш час мають в 

основі поєднання підвищення освітнього рівня практично всіх представників молодих 

генерацій з формуванням у них високої моральності, ба, духовності. У цій складовій важливу 

роль відіграє наукове дослідження та освітнє використання особливостей національного 

архетипу поведінки, успадкованих від дідів-прадідів виховні ідеали і моральні норми. 

Відзначимо, що з настанням незалежності для подібних досліджень в Україні сформувалися 

доволі сприятливі умови ([2; 4; 8] та ін.).  

Зауважимо, що період подібної підвищеної уваги до моральних ідеалів і засад 

національного виховання був на українських теренах ще понад століття тому. 

Закономірності національного виховання було досить глибоко розроблені вченим Я. 

Чепігою. Вони випливали з потреби нашого народу вийти з пригніченого стану 

несамостійності, досягти культурної незалежності, рівної націям, що таку незалежність 

здобули. Отже, мова йшла про відновлення психічної достатності людини і – в першу чергу – 

підростаючого покоління. "Кожний народ, – відзначає Я.Ф. Чепіга, – щодалі все більше 

працює в цім напрямку, силкуючись знайти ті правдиві й відповідні підвалини, які могли б 

скласти раціональну, природну виховну систему. В такій системі народи бачать рятунок і 

охорону свого існування. Байдужість до вимог часу, до внутрішніх природних потреб 

дитини, байдужість до національно-виховних обов'язків є першим ступенем до асимілювання 

нації, до національного самогубства” [11].  

Можна лише пошкодувати, що був змарнований низьким рівнем всенародної 

згуртованості, відсутністю значного внеску наявної освітньої системи, скерованої на 

інтереси Російської Імперії, у формуванні тих національних ідеалів, які проголошували 

Я.Чепіга і його високоосвічені сучасники: „Змагання нації повинно знаходити відгомін в 

такім самім змаганні окремої особи, воля якої повинна виникати з волі всієї нації або народу, 

як рухи окремого члена виникають з добра і користі всього організму. І те, що роблю я, 

робить другий, третій, десятий, все це на користь одному національному організмові; 

кожний повинен робити для однієї мети – для національного добробуту, і тільки в ній 

вбачати своє щастя. 

Добробут же народу, як на наше глибоке переконання, цілком залежить від цілості його 

природи, його духовних і фізичних сил та від нормального їх розвитку. Зберегти ж і 

розвинути їх можна тільки справжнім раціональним вихованням – вихованням, що 

ґрунтується на психофізичних особливостях нації та на природі людини, що не псуватиме і 

не ламатиме законів її" [11]. 

Як бачимо, методологічні засади української педагогічної теорії, одним з виразників і 

розробників якої був Яків Чепіга, ґрунтувалась на психофізіологічному вивченні духовних і 
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фізичних потреб людини і народу, відображаючи цим основи створення гармонії у взаєминах 

особистості і суспільства, повноцінного розвитку національного організму і людини в ньому. 

Духовне самовдосконалення – є цілеспрямована робота людини над зміною себе, щоб 

не спричиняти шкоди іншим і служити світові. Отже змістом самовдосконалення людини 

повинно стати формування таких особистих якостей, що сприяли б діяльності людини на 

благо Цілого: намагання покращити людство, надихати людей, розширяючи їхню свідомість, 

проявляючи терпимість, міжнародне синтетичне спілкування, сприйняття релігійних форм 

пізнання та інших форм мислення.[5] 

У нас немає сумнівів у тому, що загальний вектор розвитку всієї вищої школи України 

є позитивним, що безсумнівне кількісне зростання в умовах сучасної інформаційно-

високотехнологічної революції дасть змогу більшості молоді не обирати для себе 

безнадійність професійно-технічних училищ з отриманням нижчих робітничих розрядів, а 

продовжити навчання на інститутському чи університетському рівні й отримати базу для 

вказаного вище „навчання упродовж всього життя”, необхідного у ХХІ столітті для успішної 

життєдіяльності кожної незалежної особистості.  

Рамки статті не дають змоги достатньо повно проаналізувати всі великі зміни, які 

внесуть у щоденну поведінку, виробничу діяльність і все життєзабезпечення і українців, і 

громадян інших держав ті наукові відкриття, які обіцяють національні плани розвитку 

нанотехнологій та інших способів виробництва найвищого можливого рівня. Вкажемо, що 

зона пріоритетної цікавості країн Європейського Союзу з 2000 року перебуває не в рамках 

Болонського процесу, а в Лісабонському проекті. Він скерований на прискорений розвиток 

точних наук і відновлення світового технологічного лідерства, яке після світових війн 

втратили провідні держав Західної Європи. Теми статті стосується той факт, що 

Європейський Союз обрав шлях розвитку через соціальний захист всього населення і 

дотримання принципів протестантсько-європейської моралі, яка у більшості визначальних 

позицій майже співпадає з тими засадами життя і поведінки, які за тисячоліття свого 

розвитку створив український народ.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ 

   
У статті розглядаються питання організації  військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців Збройних Сил України, шляхи, форми, методи виховання у них 

патріотизму, вірності та відданості українському народові, готовності обороняти Україну. 

Ключові слова: концепція, патріотизм, виховання, традиції. 

 

В статье рассматриваются вопросы организации военно-патриотического воспитания 

военнослужащих Вооруженных сил Украины, пути, формы, методы воспитания у них 

патриотизма, верности та преданности украинскому народу, готовности оборонять Украину. 

Ключевые слова: концепция, патриотизм, воспитание, традиции. 

 

The article is dedicated to the problem of the military patriotic education in the Armed Forces of 

Ukraine. The particular attention is paid to the ways, forms and methods of shaping faithfulness to the 

Motherhood and readiness to defend Ukraine. 

Keywords: conception, patriotism, education, traditions. 

 

Вступ та постановка задачі. Необхідність військово-патріотичного виховання в 

Збройних Силах України обумовлюється перш за все тими вимогами, які ставляться до 

військовослужбовців державою і суспільством, Військовою присягою і Статутами Збройних 

Сил України - документами глибокого патріотичного змісту та іншими нормативними 

актами. Високі моральні й патріотичні вимоги ставляться до офіцерів у Кодексі честі офіцера 

Збройних Сил України. Зрозуміло, що свідомо й точно виконувати ці вимоги може лише 

воїн-громадянин, патріот. Ці положення можна вважати соціальними вимогами держави до 

військовослужбовців, а ідеалом патріотично вихованого захисника Вітчизни - такий його 

образ, який повністю їм відповідає.  

Свідченням підвищеної уваги з боку Президента України, уряду і Верховної Ради 

України до проблем патріотичного та військово-патріотичного виховання є чітке визначення 

їх місця та ролі в українському суспільстві. 

Виклад основного матеріалу. 4 вересня 1998 року затверджена Указом Президента 

України «Концепція виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формування 

України» [5], 25 жовтня 2002 року виданий Указ Президента України "Про концепцію 

допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді"[7], міністром оборони 

України затверджена Програма військово-патріотичного виховання у Збройних Силах 

України на 2008-2011 роки та Перспективний план її реалізації [11]. Державна програма 

розвитку ЗСУ на 2006-2011 роки одним із основних напрямів роботи в гуманітарній та 

соціальній сфері у ЗС України визначає військово-патріотичну роботу, яка буде проводитись 

шляхом рекламування військової служби, всебічної підтримки з боку державних та місцевих 

органів усіх рівнів ветеранських, військово-патріотичних, молодіжних та дитячих об’єднань і 

клубів, метою діяльності яких є формування громадянина-патріота, початкової військової 

підготовки в освітніх закладах, висвітлення героїко-патріотичної тематики у літературі, 

мистецтві та культурі [3]. Прагнення України стати повноправним членом європейської та 

світової спільноти потребують від Збройних Сил України новітніх підходів до організації 

відносин з громадськістю із використанням сучасних форм та методів комунікації.  

Для поліпшення організації виховної роботи з особовим складом, впровадження  

військових національно-історичних традицій в Збройних Силах України відновлено 

структури органів виховної та соціально-психологічної роботи. Для посилення військово-

патріотичного виховання, удосконалення інформаційної політики сформовано Головне 

управління цих структур та Прес-службу [4]. 
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Практично організація цієї роботи із курсантами та студентами військового інституту 

починається з вивчення історичних витоків вітчизняного військово-патріотичного 

виховання. Наприклад, для курсантів і студентів Військового інституту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка введена навчальна дисципліна «Історія 

війн та воєнного мистецтва» (34 години) [16]. Науково-педагогічний склад інституту 

виходить з того, що патріотичне виховання ґрунтується на прикладах історії Української 

державності, козацтва, героїки визвольного руху, героїзму воїнів Великої Вітчизняної війни, 

мужнів вчинків військовослужбовців Збройних Сил України, здобутках українського народу 

на сучасному етапі державотворення. Під час вивчення тем про українське військо княжих 

часів викладачі звертають увагу на то, що князівські дружини відрізнялися високою 

організованістю, дисципліною, мужністю й хоробрістю, духом високого патріотизму, 

демократичністю організації. Стояти на смерть за брата й батька, за Батьківщину - було 

неписаним правилом для них. "Прославимо життя своє світу на подив, щоб старі 

розповідали, а молоді пам'ятали! Не пощадимо життя своєї за землю рідну!" - говорив князь 

Ігор, звертаючись до своєї дружини, що виступала в похід проти половців [16]. Інформуючи  

курсантів і студентів про Бойовий Прапор військової частини, викладачі звертають увагу на 

то, що наші предки добре усвідомлювали мобілізуюче значення прапора в битві. Дотримання 

присяги, вірність князеві, його прапорові вважалося головним для руських дружинників. У 

Давній Русі прапор служив не тільки засобом керування військами, але й символом 

військової слави. Дружина, що вступала в бій, захищала прапор до останньої людини. 

Підрубаний прапор означав загибель воєначальника або поразку. Прапори ворогів були 

найдорожчим військовим здобутком, у них була слава й гордість переможців. Особлива 

увага при вивченні курсантами навчальної дисципліни приділяється періоду козаччини. 

Чітко регламентований розпорядок дня у Січі, сувора військова дисципліна серед козаків 

впливали на формування в хлопчиків і юнаків високих вольових якостей: дисциплінованості, 

організованості, чесності, ретельності, цілеспрямованості тощо. Цьому сприяла атмосфера 

злагоди між козаками, поваги одного до іншого, почуття товариства, струнка система 

військового управління та система покарань для тих, хто провинився, порушив дисципліну. 

Але ж це актуальне і для сьогоднішнього війська! Молодь неодноразово демонструвала 

приклади глибокої відданості Батьківщині під час національно-визвольних змагань у 1918-

1921 роках, наприклад – подвиг Героїв Крут. Керівництво інституту  спланувало свою 

роботу щодо належного відзначення цієї історичної події та виконання Указу Президента 

України «Про вшанування подвигу Героїв Крут». Одним із заходів було проведення 

конкурсу рефератів серед курсантів та студентів «Вони захищали наше майбутнє». Але 

неоднозначно сприймається у суспільстві пропозиція Президента України щодо відзначення 

Дня захисника Вітчизни саме 29 січня.   

Спільним наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства 

оборони України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та туризму 

України 27 жовтня 2009 р. N 3754/981/538/49 затверджено Концепцію національно – 

патріотичного виховання молоді [10]. Серед шляхів реалізації виховних завдань Концепція 

визначає: відновлення і вшанування національної пам’яті у відстоюванні ідеалів свободи та 

державності України і її громадян від княжої доби, Гетьманського козацького – утвердження 

в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історії, 

спадкоємності розвитку війська, військ Української народної республіки, Січових стрільців, 

Української повстанської армії до часів незалежності. Але чому не визначено (тут і далі 

курсив автора) вшанування пам‘яті ветеранів Великої Вітчизняної війни, Другої світової 

війни, «афганців», «чорнобильців», «миротворців»? 

Необхідно проводити роботу по збереженню пам’яті про ветеранів  війни. Особливий 

акцент - на недопущення фальсифікації історії та неоднозначну оцінку подій під час Другої 

світової війни. У роки Великої Вітчизняної війни серед Героїв Радянського Союзу українці 

становили 18,2 % - 2072 особи. З метою піднесення морального духу й патріотизму в діючий 

армії було затверджено нове положення про воїнські знамена, які мали напис "За нашу 
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Радянську Батьківщину". Велике політичне значення надавалося запровадженню ордена 

Богдана Хмельницького. Цим кроком не лише підкреслювалася повага до національних 

почуттів українців, але й необхідність їх спільної боротьби разом із російським та іншими 

народами СРСР проти загарбників. З‘являються нові сторінки про створення в Українській 

РСР у 1944 році наркомату оборони [15]. 

Останнім часом з‘являється немало публікацій про невідому раніше діяльність 

партизанів та підпільників. Питання щодо участі націоналістичного підпілля під 

керівництвом ОУН під час Другої світової війни висвітлюється в засобах масової інформації 

неоднозначно, суперечливо. Спогади тих, хто разом з молодогвардійцями створювали свої 

осередки націоналістичного визвольного підпілля на Донбасі, радянськими істориками 

викреслювались, або згадувались тільки в негативному плані. Сьогодні, коли необхідно 

утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки подій війни в українській історій, 

спадкоємності в відстоюванні правди, на першій план виступає необхідність встановити 

істину, щоб історія краснодонської юнацької підпільної організації не була таємницею [18]. 

Не менш важливе значення для проведення патріотичного виховання 

військовослужбовців має післявоєнний період. З 1968 року поступово вводилась початкова 

військова підготовка в навчальних закладах. З внесенням змін у програму цієї підготовки в 

1968-1981 роках спостерігається певна активізація патріотичного виховання. Проте в 

патріотичні ідеї здебільшого вкладалися штучні ідеологічні стереотипи та догми. Вони були 

важкозрозумілими для народів СРСР, у тому числі українців, і не могли слугувати 

підґрунтям справжніх патріотичних переконань. Але ми не можемо не відзначити важливість 

роботи по патріотичному вихованню молодого покоління у радянський період і сьогоденні 

Української спілки ветеранів  Афганістану. Подвиги учасників бойових дій на території 

інших держав – це та правда історії, яку не спотворити і не перекреслити жодними змінами в 

сучасному мінливому світі. Сьогодні в Україні проживає 250 тисяч воїнів-інтернаціоналістів, 

серед яких 150 тисяч учасників бойових дій в Афганістані. На думку автора, важливо було б 

створити Всеукраїнську Книгу пам’яті загиблим воїнам – афганцям, миротворцям. Всього в 

Афганістані у обмеженому контингенті радянських військ державних нагород удостоєні 

200153 чол., у тому числі українці – 40537 чол. (більш ніж 20 % від загальної кількості 

нагороджених.). Герої Радянського Союзу, які отримали це звання в Республіці Афганістан у 

складі обмеженого контингенту радянських військ – 72 чол. ( з них українці – 10 осіб, майже 

14 %.) Поіменно: Гончаренко В.Ф., Горошко Я.П., Гринчак В.І, Колесник В.В., Кот В.С., 

Кучеренко В.А., Плосконос І.М., Рубан П.В. (посмертно), Синицький В.П., Стовба О.П. 

(посмертно). У списку не вказані Герої Радянського Союзу, яким це звання було присвоєно 

по лінії інших відомств [17]. Заслуговує на звання Героя України і українець, перший 

Командувач 40-й армії в Афганістані генерал-лейтенант у відставці Ткач Борис Іванович. 

Чому б не закарбувати в історії України подвиги учасників бойових дій? Це та велика і 

велична правда історії, духовний заповіт воїнів-афганців сьогоднішнім захисникам Вітчизни, 

могутнє джерело патріотичного виховання молоді. Бойові справи цих військовослужбовців – 

це взірець реального дієвого патріотизму, активної життєвої позиції, наочне свідчення 

єдності всіх поколінь захисників Вітчизни. В Законі України “Про Збройні Сили України” 

визначено, що їх діяльність здійснюється на засадах виховання військовослужбовців на 

патріотичних, бойових традиціях Українського народу. 

Керівництво держави і прості громадяни вшановують учасників бойових дій на 

території інших держав. Але в жодному шкільному підручнику вивчення історії України 

немає згадки про події Афганістані. 

Із розпадом у 1991 році Радянського Союзу й утворенням суверенної, незалежної 

України з'явилися умови для справжнього розвитку національної патріотичної ідеї розбудови 

нашого суспільства на засадах соборності та незалежності. Перед державою гостро постали  

питання національного і патріотичного виховання населення. 

По проблемі патріотичного виховання військовослужбовців важливо, на наш погляд, 

звернути увагу на два її аспекти: теоретичний та практичний. Теоретичний аспект полягає 
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у висвітлені актуальності, сутності та особливостей патріотичного виховання військових 

кадрів. Практичний — у висвітлені проблем, шляхів та заходів його втілення в життя [14].    

У наукових дослідженнях останніх років проблемі прояву патріотизму в умовах нової 

суспільно-політичної ситуації приділяється явно недостатня увага. Цілеспрямоване вивчення 

цього питання показало, що в аналізі нових елементів його змісту з урахуванням 

найважливіших змін, що відбуваються в нашому суспільстві, зроблені перші кроки. 

Внаслідок цього необхідно визнати, що розробка наукового визначення сутності 

патріотизму, розгляд ряду найважливіших сторін даної проблеми є однієї із завдань як 

державних інститутів влади, вузів (у тому числі військових), так і громадських організацій.  

Аналіз основних тенденцій динаміки ціннісних орієнтації різних соціальних груп 

українського суспільства за останнє десятиліття дозволяє зробити висновок про зміну їхньої 

спрямованості і зрушенні у бік матеріально-прагматичного підходу. Мова йде насамперед 

про деформації раніше сформованих традиційних цінностей, що відбивають зміст вищих 

людських чеснот: чесності, порядності, милосердя, доброти, чуйності, прагнення 

відстоювати загальні національні інтереси своєї країни. Вивчення даних соціологічних 

досліджень з цього питання свідчить про те, що в загальній системі ціннісних орієнтації 

громадян значно знизився статус саме духовно-моральних цінностей. Так, якщо в 80-х роках 

матеріальну забезпеченість відносили до вищих цінностей своєї життєвої орієнтації 26 % 

респондентів, то через десять років – дві третини. За цей період матеріальна забезпеченість 

як соціально значима цінність, здійнялася в ієрархії ціннісних орієнтації з 8-го рейтингового 

місця на 3-є місце. Вище її за значимістю перебувають тільки такі цінності, як любов, 

здоров'я й сімейне щастя. Частка респондентів, що вважають духовність однієї з вищих 

цінностей скоротилася за цей період з 16,2 % (14-е рейтингове місце) до 1,7 % (18-е місце). Із 

цього витікає, що орієнтація, насамперед молоді, на духовно-моральні цінності в період 

проведених реформ стала менш стійкою [14]. 

У сучасних Збройних Силах України зростання значення духовності зумовлено низкою 

істотних причин: 

по-перше, результати реформ у воєнній галузі та виконання Державної Програми 

розвитку ЗС України на 2006-2011 рр. багато залежать саме від характеру та змісту духовних 

процесів; 

по-друге, в Україні після проголошення незалежності держави старі духовні цінності 

втрачаються, а нові ще лише формуються. Прикладом цього може стати неоднозначне 

сприйняття, навіть негативне ставлення різних груп населення до нагородження Р. Шухевича 

та С. Бандери. Іде пошук тих духовних пріоритетів, які могли б стати фундаментом для 

відродження кращих духовних традицій українського воїнства і всебічно сприяли б 

виконанню найважливіших функцій Збройних Сил; 

по-третє, в умовах плюралізму, інформаційного протиборства можлива недооцінка 

ролі духовного та морального стану армії, що негативно вплине на якість і темпи 

реформування всієї військової організації України та держави в цілому; 

по-четверте, актуалізується питання відновлення духовного аспекту як складової 

частини військового порядку і високої дисципліни. Існуючі реалії свідчать про неможливість 

зміцнити дисципліну, звівши цей процес лише до контролю за особовим складом і покарання 

порушників; 

по-п’яте, стурбованість викликають такі асоціальні явища в армійському середовищі, 

як випадки самогубства, нестатутні стосунки, у тому числі “дідівщина ”, безвідповідальність, 

кругова порука, крадіжки особистого, військового майна, зброї, боєприпасів тощо. 

Звернення до історії України, її подій і явищ, правильна оцінка їх у гуманітарній 

підготовці воїнів є засобом формування високих громадських ідеалів та історичної 

свідомості. Зростає інтерес населення до історії Українського війська, його традицій. Це має 

стати невідємною складовою духовного відродження Збройних Сил України, зміцнення  

морально-психологічного стан армії. Військова історія України багата на приклади 

самовідданого служіння Батьківщині, дотримання військової честі й гідності, любові до 
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свого народу. Такі приклади з позицій оновленої історичної свідомості народу, перетворення 

її в могутню силу переосмислення минулого становлять основу духовного виховання 

захисників України, нащадків її слави і традицій. 

Патріотичне виховання військовослужбовців на військових традиціях є найважливішим 

напрямком у діяльності органів військового управління,  командирів і начальників, офіцерів 

структур з виховної та соціально-психологічної роботи. Від того, як поставлене військово-

патріотичне виховання, залежить, у кінцевому підсумку, могутність держави, її сила й міць, 

моральний дух народу і Збройних Сил. 

У сучасних умовах патріотичне виховання являє собою, з одного боку, найважливішу 

складову частину системи виховання в суспільстві. З іншого боку, воно є одним з напрямків 

соціально значимої діяльності, безпосередньо пов'язаної з розвитком у молоді патріотизму, 

формуванням у неї готовності до захисту Батьківщини. 

Особливо тісно патріотичне виховання пов'язане з навчально-виховною діяльністю в 

усіх її сферах (в системі загальноосвітньої й вищої школи, Збройних Силах тощо). 

Найістотнішим компонентом цього зв'язку виступає така ціль виховання, як формування та 

розвиток громадянськості, любові до Батьківщини, готовності реалізувати себе в інтересах 

зміцнення суспільства й держави. Сучасний період розвитку Збройних Силах України 

характеризується необхідністю запровадження нових підходів до навчання і виховання, 

організації морально-психологічного забезпечення життєдіяльності військ, особливо в 

умовах недостатнього фінансування соціальних і культурних програм. 

В організаційному плані у систему військово-патріотичного виховання в Збройних 

Силах України доцільно включити три основних компоненти [14]. 

Перший - це структури, які безпосередньо займаються проблемами патріотичного 

виховання. До них належать командири (начальники) та органи з виховної та соціально-

психологічної роботи. Певний вплив має і громадянське суспільство, яке здійснює 

патріотичне виховання через громадські організації. 

Другий компонент - це наявність ідеології, концепцій, законодавчих і нормативних 

актів про сутність патріотичного виховання. Головними документами є Конституція 

України, Закони України "Про Збройні Сили України", "Про військовий обов'язок та 

військову службу", "Про оборону України", "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній 

війні 1941-1945 років", Укази Президента України, накази та  директиви Міністра оборони 

України, методичні рекомендації Головного управління виховної та соціально-психологічної  

роботи Генерального штабу ЗС України щодо організації військово-патріотичного 

виховання. Але сьогодні немає законодавчого акта щодо вирішення на державному рівні 

проблем формування у громадян патріотизму як основи консолідації суспільства та 

зміцнення Збройних Сил.  

Третім компонентом є методи, форми та засоби патріотичного виховання. Перед нами 

стоїть завдання створення сучасної методологічної бази. Лише за таких умов ми зможемо 

вести мову про ефективність виховної діяльності. 

Виходячи з мети патріотичного виховання, яка полягає у  формуванні й розвитку у 

громадян основних якостей і особистісних рис, що дозволяють їм успішно виконувати 

соціально значимі функції захисту Батьківщини й брати активну участь у діяльності, що 

забезпечує реалізацію її національних інтересів, ми можемо визначити, що головною метою 

військово-патріотичного виховання особового складу є підготовка та виховання 

самовідданих, свідомих захисників Батьківщини, готових у будь-яких умовах виступити на 

захист України, її територіальної цілісності та суверенітету, інтересів українського народу. 

Мета військово-патріотичного виховання визначає два основних завдання, вирішення 

яких може, на нашу думку, сприяти зростанню соціальної активності військовослужбовців, 

значному підвищенню рівня їхнього патріотизму, розуміння громадянського й військового 

обов’язку перед Батьківщиною. 

Перше завдання полягає у формуванні й розвитку особистості, яка має високорозвинені 

якості громадянина-патріота України, здатна брати активну участь у творчому процесі 
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прогресивного розвитку країни, у зміцненні й удосконалюванні основ суспільства й держави. 

Друге завдання - у здійсненні цілеспрямованої підготовки на державному й військово-

професійному рівні надійних захисників Батьківщини для успішної реалізації їхніх функцій в 

основних сферах соціально значимої діяльності, що пов'язана з забезпеченням безпеки та 

оборони України. 

У патріотичному вихованні доцільно виділяти такі компоненти, як культурно-

історичний, духовно-моральний, соціально-політичний, воєнно-історичний, правовий, 

військово-технічний, психолого-педагогічний, фізичний і деякі інші.  

Культурно-історичний компонент змісту патріотичного виховання включає: 

ознайомлення з найбільш важливими сторінками історії нашої Батьківщини: виховання 

почуття любові до України, гордості за український народ, що виявив героїзм у роки суворих 

випробувань, виховання поваги до наших предків, до творчої праці українського народу, 

зусиль суспільства щодо забезпечення обороноздатності держави; використання мемуарів, 

здобутків українських живопису, графіки, музики тощо. 

Воєнно-історичний компонент змісту військово-патріотичного виховання включає, 

насамперед вивчення найвпливовіших подій в історії захисту Батьківщини.  

Перераховані компоненти патріотичного виховання, безумовно, нерозривно зв'язані 

один з одним і представлені в особистості в інтегрованому вигляді [7]. 

Як показує досвід педагогічної діяльності із військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців, реалізація його змісту й завдань ґрунтується на принципах: науковості; 

законності; демократизму; пріоритетності історичної й культурної спадщини України, її 

духовних цінностей і традицій; виховання молоді на патріотичних, історичних та бойових 

традиціях українського народу та його збройних формувань; систематичності, поетапності й 

наступності; врахування вікових особливостей й інтересів різних соціальних груп; 

різноманіття форм, методів і засобів цієї діяльності. 

Ми вважаємо, що основними напрямками військово-патріотичного виховання у 

Збройних Силах України сьогодні є: 

– формування та розвиток у військовослужбовців загальнолюдських цінностей, 

національної гідності та свідомості, культури міжнаціональних відносин, необхідних 

морально-бойових якостей; 

– вивчення героїчної історії українського народу, його духовної спадщини, культури, 

національних  традицій, символів, звичаїв, вірувань та побуту українців; 

– формування почуття патріотизму, поваги до Збройних Сил України; 

– формування в особового складу прагнення до свідомого виконання Конституції та 

законів України, вимог Військової присяги та Статутів Збройних Сил України, наказів 

командирів і начальників; 

– вивчення та роз'яснення військовослужбовцям ідейно-теоретичних основ державної 

незалежності та суверенітету, ролі й місця Збройних Сил, значення військової служби та 

військового обов'язку в забезпеченні територіальної цілісності держави; 

– роз’яснення воїнам Військової доктрини України, Державної програми розвитку 

Збройних Сил, розвитку військового будівництва, вимог військової  присяги та військових 

статутів; 

– вивчення історії формування та будівництва Збройних Сил України, історичних та 

духовних джерел національної військової організації, пропаганда бойового шляху  

військових з’єднань та частин (особливо, які мають почесні найменування та нагороди), 

подвигів і заслуг військовослужбовців у воєнний та мирний  час; 

– пропаганда життєдіяльності видатних державних, військових та громадських діячів, 

борців національного визвольного руху, заслужених працівників мистецтва та культури; 

– пропаганда подвигів ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на 

території інших держав, миротворців; 

– співробітництво з державними органами влади, громадськими творчими 

організаціями, засобами масової інформації з питань військово-патріотичного виховання, 
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військово-фахової орієнтації молоді та підготовки її до служби в лавах Збройних Сил 

України. 

Виходячи із практики, систему заходів військово-патріотичного виховання становлять: 

– проведення загальних, спеціальних та цільових заходів щодо формування в особового 

складу високого морального духу й психологічної стійкості в інтересах навчально-виховного 

процесу; тематичні заходи виховного та соціально-психологічного забезпечення навчання 

курсантів та студентів, несення служби офіцерами і курсантами та зміцнення військової 

дисципліни серед військовослужбовців; гуманітарна підготовка та заходи щодо її 

комплексного забезпечення; усі види інформаційного забезпечення особового складу 

(суспільно-політичне, правове, інші); робота ветеранської організації з питань військово-

патріотичного виховання курсантів та студентів; тематичні заходи культурно-виховної та 

просвітницької роботи у вечірні часи, святкові та вихідні дні; військово-технічна пропаганда; 

військово-шефська робота. 

Зміст патріотичного виховання реалізується у відповідних формах виховної роботи. 

Аналіз військово-педагогічної практики патріотичного виховання дозволяє визначити 

систему цієї діяльності. Основними формами роботи із військово-патріотичного виховання у 

військових структурах є: лекції, бесіди, диспути, вікторини, тематичні вечори та ранки з 

питань історії України та її Збройних Сил; творчі зустрічі особового складу з учасниками 

війни, ветеранами Збройних Сил та військових частин, працівниками культури, мистецтва, 

творчої інтелігенції, трудових та творчих колективів; тематичні вечори та ранки на історико-

патріотичну тематику, присвячені конкретним історичним та пам'ятним датам, державним та 

всенародним святам; літературно-художні та музичні вечори, читацькі конференції, 

обговорення художньої та публіцистичної літератури, огляди матеріалів періодичних видань 

щодо питань військової справи; відвідування військово-історичних та історичних музеїв, 

місць бойової слави, меморіалів та пам'ятників борцям за свободу і незалежність України; 

військові ритуали (урочисте прийняття Військової присяги, вшанування кращих спеціалісті, 

прощання з Бойовим прапором та інше); проведення зустрічей з батьками курсантів, Днів 

військової частини та відкритих дверей; участь в історико-патріотичних заходах, які 

проводяться місцевими органами влади, громадськими організаціями та рухами, музеями, 

закладами культури; кінолекторії із військово-патріотичної та історичної тематики; 

висвітлення життєдіяльності кращих військових колективів через центральні та місцеві 

засоби масової інформації; вікторини і конкурси із історії України, її збройних формувань, 

огляди-конкурси художньої самодіяльної творчості військовослужбовців та членів їх родин; 

комплекс виховних заходів військово-патріотичної спрямованості в межах проведення 

щотижневих "Годин культурно-освітньої роботи" з особовим складом. 

Важливими в цій роботі вважаються заходи підготовки та проведення свят, 

присвячених видатним подіям в житті держави та Збройних Сил. 

У Збройних Силах набули поширення нові нетрадиційні форми військово-

патріотичного виховання, які знаходять позитивний відгук не лише серед особового складу 

Збройних Сил, а й у суспільстві: Всеукраїнська молодіжна-патріотична акція “Я-громадянин 

України”, фестиваль військово-патріотичної та маршової пісні “Червона калина”; акція 

“Передаймо нащадкам наш скарб – рідну мову”; День української писемності та мови; вечір 

“Ми твої, Україно, сини”; фестиваль: ”Ветерани – молодь – майбутнє”; Свято Козацької 

слави та багато інших. 

З метою поширення досвіду, удосконалення роботи з військово-патріотичного 

виховання у Збройних Силах України та надання їй системного характеру  Міністром 

Оборони України пропонується вживати заходи щодо подолання у сфері патріотичного 

виховання військовослужбовців стереотипів минулого [12]. Тому викладачі, офіцери 

роз’яснюють безперервність та спадкоємність розвитку війська у відстоюванні ідеалів 

державності та незалежності, об’єктивну роль збройних сил в українській історії; рада 

ветеранів та курсантська (студентська) рада з питань військово-патріотичного виховання 

взаємодіють з органами виконавчої влади м. Києва, органами місцевого самоврядування, 
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громадськими організаціями, керівниками навчального закладу на підставі планів спільної 

роботи. Продовжуємо, з урахуванням набутого досвіду, практику проведення у військовому 

інституті “Дня відкритих дверей” для цивільного населення з нагоди складання Військової 

присяги, державних та військових професійних свят з ознайомленням із умовами 

проходження військової служби і навчання, оглядом навчально-матеріальної бази інституту. 

Практикуємо запрошення представників органів виконавчої влади, громадських організацій, 

ветеранів війни та військової служби на збори офіцерів, зустрічі з курсантами, студентами та 

членами сімей військовослужбовців. Використовується відзначення державних та військових 

професійних свят, знаменних дат в історії держави, річниць як засіб активізації діяльності з 

військово-патріотичного виховання особового складу. 

Міністр оброни України пропонує особливу увагу приділити в військово-

патріотичному вихованні військовослужбовців військовим традицій, які є частиною 

національно-державних традицій [12]. Це стійкі, історично сформовані, передані з покоління 

в покоління специфічні форми суспільних відносин в армії й на флоті у вигляді порядку, 

правил і норм поведінки військовослужбовців, їхніх духовних цінностей, моральних 

установок і звичаїв, що пов'язані з виконанням навчально-бойових завдань, організацією 

військової служби й військового побуту. Ще більший ефект виховні заходи можуть мати, 

якщо до них залучати живих свідків подвигів батьків і дідів, носіїв славних бойових 

традицій. Ветерани Великої Вітчизняної війни, учасники бойових дій на території інших 

держав, які працюють у Військовому інституті, розповідають про зразки мужності, стійкості 

й відваги в боях з ворогами Батьківщини. Зустрічі з ними роблять значний емоційний вплив 

на курсантів та студентів, що дає їм можливість усвідомити себе спадкоємцями слави 

батьків, будять бажання наслідувати приклад, опановувати професію захисника 

Батьківщини. 

Фахівці структур виховної роботи, ветеранська організація  Військового інституту 

основні зусилля військово-патріотичного виховання зосереджують на формуванні у 

військовослужбовців активної громадянської позиції, збереженні і розвитку національних та 

військових традицій, підготовці та якісному проведенні заходів з відзначення 65-ї річниці 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні, участі у загальнодержавних заходах з нагоди 

відзначення державних, професійних та військових свят; підтриманні пошукової роботи 

щодо виявлення нових місць поховань загиблих воїнів та удосконалення ритуалів 

вшанування їх пам’яті; удосконаленні системи взаємодії з органами державної влади та 

місцевого самоврядування, громадськими організаціями; проведенні заходів до відзначення 

65-ї річниці закінчення Другої Світової війни, підготовці та відзначенні 19-ї річниці 

Збройних Сил України, удосконалення військово-шефської робот із навчальними закладами, 

пропагування військової служби, формування позитивного ставлення до війська. 

Для створення ефективної соціально значимої системи військово-патріотичного 

виховання доцільно було б врахувати пропозиції із порівняльного аналізу деяких аспектів 

української Концепції національно - патріотичного виховання молоді, затвердженої спільним 

Наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства оборони 

України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та туризму України від 

27 жовтня 2009 р. N3754/981/538/49 і Концепції патріотичного виховання громадян 

Російської Федерації (схвалена на засіданні Урядової комісії із соціальних питань 

військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби, і членів їх сімей (протокол 

N 2(12)-П4 від 21 травня 2003 р.) [13].     

Основним інструментом реалізації Концепції "Патріотичне виховання громадян 

Російської Федерації на 2001-2005 роки" є: 1). Виконання Державної програми ( в Україні 

- наказ 4-х Міністерств України); 2) Розробка і реалізація державних, відомчих і 

регіональних програм патріотичного виховання громадян (у нас таких Програм до цього 

часу, крім Міністерства оборони України, немає або невідомо про їх наявність). Проект 

Концепції Російської Федерації був розглянутий у всіх федеральних органах виконавчої 

влади, чотирьох федеральних округах, 83 суб'єктах Російської Федерації, 20 провідних 
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ветеранських і молодіжних громадських об'єднаннях (у нас такого масштабного 

обговорення не проводилось). 3) В Концепції Російської Федерації визначено, що патріотизм 

покликаний дати новий імпульс духовному оздоровленню народу, формуванню в Росії 

єдиного громадянського суспільства ( у нас така мета не ставиться, хоч сьогодні для України 

це особливо актуальне). 4). Подолання стереотипів і комплексів негативного плану, протидія 

всім спробам дискредитації, девальвації патріотичних цінностей в засобах масової 

інформації, літературі і мистецтві (у нас такої протидії не розглядається, а визначено 

недопущення пропаганди в засобах масової інформації культу насильства, жорстокості і 

бездуховності, поширення порнографії та інших матеріалів, що підривають суспільну мораль 

та національні духовні цінності, заперечують суверенність Української Держави). 

5).Здійснення виховної діяльності зі всіма категоріями підростаючого покоління (у нас 

національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу 

підростаючого покоління, головною метою якого є набуття молодими громадянами 14-35 

річного віку соціального досвіду).  6). У федеральних органах виконавчої влади створюються 

ради з патріотичного виховання, в органах виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації - 

регіональні міжвідомчі координаційні ради (у нас створення таких рад не передбачається, а 

було б доцільно). 7. Українська Концепція розроблена на виконання Указу Президента 

України від 03.07.2008 № 616/2008 «Про проведення у 2009 році в Україні Року молоді», з 

урахуванням норм Указу Президента України від 25.10.2002 № 948 «Про затвердження 

Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», Постанови 

Верховної Ради України від 22.05.2003 № 865 „Про заходи Кабінету Міністрів України щодо 

захисту національних інтересів держави у сферах національно свідомого і патріотичного 

виховання молодого покоління та забезпечення умов його розвитку". Але чому не визначено, 

що  враховані Конституція України, Закони України «Про оборону України», «Про Збройні 

Сили України»? В той же час правовою основою Концепції патріотичного виховання 

громадян Російської Федерації є Конституція Російської Федерації, федеральні закони 

Російської Федерації "Про освіту", "Про вищу і післявузівську освіту", "Про військовий 

обов'язок і військову службу", "Про ветеранів", "Про дні військової слави (переможних днях) 

Росії", "Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 

років", Указ Президента Російської Федерації "Про Концепцію національної безпеки 

Російської Федерації", постанови Уряду Російської Федерації "Про затвердження Положення 

про підготовку громадян Російської Федерації до військової служби". Зауважте, що серед 

нормативно-правових документів більшість з них пов‘язані із військовою сферою. Зрозуміло, 

що без військової складової у патріотичному вихованні неможливо формування 

психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського та 

конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності 

держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до військової служби. 

Сьогодні функціонування системи патріотичного виховання у Російської Федерації  

здійснюється на базі державної програми «Патріотичне виховання громадян Російської 

Федерації на 2006 - 2010 роки», яка затверджена постановою  урядом Російської Федерації у 

2005 року і розроблена у відповідності із Концепцією патріотичного виховання громадян 

Російської Федерації 2003 року в рамках Державної програми "Патріотичне виховання 

громадян Російської Федерації на 2001-2005 роки" [13]. (Бачимо, що уточнюється на 

наступні п‘ять років. У нас і досі немає загальнодержавного правового документу на певний 

період). 

Аналізуючи накопичений у військах (силах) досвід військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців Збройних Сил України, можна зробити деякі висновки. 

Посилення уваги до проблем національного, військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців - об'єктивна потреба й найважливіше завдання, яке необхідно сьогодні 

вирішувати. Для цього необхідні: створення єдиного державного документу, реальна воєнно-

історична робота, серйозний науковий аналіз практики військово-патріотичного виховання, 
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виявлення найбільш ефективних її форм і методів, розкриття труднощів, визначення шляхів і 

способів їхнього подолання. 

До вибору форм і методів роботи в інтересах військово-патріотичного виховання 

необхідно підходити творчо, з урахуванням реальних умов життя й діяльності військових 

підрозділів, за активною участю громадських організацій. 

Основне завдання цієї багатопланової діяльності зводиться до того, щоб забезпечити 

глибоке розуміння кожним військовослужбовцем змісту, сутності й значення військових 

традицій і на цій основі забезпечити утвердження у свідомості військовослужбовців 

державницьких переконань та розвиток національних військових традицій, нерозривний 

зв'язок поколінь нашої Батьківщини, сформувати у воїнів свідоме й стійке прагнення до 

наслідування кращим традиціям української армії, сумлінного виконання конституційного й 

військового обов’язку. 
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(Джизакский ГПИ, Узбекистан) 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ 

 НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 
У статті говориться про проблеми удосконалення змісту вищої освіти на основі 

національних і загальнолюдських цінностей.  

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, високий рівень освіти, гармонійно розвинене 

покоління, підвищення якості підготовки фахівців, реформи в системі освіти, використання 

інформаційних технологій. 

 

В статье говорится о проблемах усовершенствования содержания высшего образования на 

основе национальных и общечеловеческих ценностей. 

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, высокий уровень образования, гармонично 

развитое поколение, повышение качества подготовки специалистов, реформы в системе 

образования, использование информационных технологий. 

 

In the article talked about the problems of improvement of maintenance of higher education on the 

basis of national and common to all mankind values.  

Keywords: intellectual potential, high level of education, harmoniously developed generation, 

upgrading preparation of specialists, reforms, is in the system of education, use of information 

technologies. 

 

Постановка задачи. Общеизвестно, что интеллектуальный потенциал является 

ключевым условием обеспечения стабильного развития любого государства, его 

экономического и социального благосостояния. Именно высокий уровень образования 

рассматривается сегодня в Узбекистане как основа свободного демократического общества и 

как фактор экономической и социальной независимости республики. Решающим фактором 

возможностей каждого государства, каждой нации является знания и образованность, 

интеллектуальный и духовный потенциал людей.  

2010 год в Узбекистане объявлен годом гармонично развитого поколения. Принята 

государственная программа, определены приоритетные задачи по повышению качества 

подготовки специалистов в высших учебных заведениях. Сегодня перед вузами стоят задачи, 

связанные в первую очередь с повышением качества образования, с созданием 

перспективной системы образования, которая способна подготовить специалистов к жизни в 

новых условиях цивилизации. 

Традиционные технологии обучения и воспитания не на должном уровне решают цели 

и задачи, поставленные в Национальной программе по подготовке кадров и в 

Государственной программе года гармонично развитого поколения. Сама жизнь диктует 

необходимость инновационных подходов к решению поставленных задач. 

Решение данной проблемы. Осуществляемые сегодня в системе образования реформы 

направлены на: 

комплексное использование в учебном процессе новых педагогических и 

информационных технологий; 

формирование у обучаемых высокой духовности, богатого мировоззрения; 

развитие творческих способностей студентов; 

обеспечение непрерывности и преемственности образования; 

личностно- ориентированное обучение и воспитание; 

инновационный подход к повышению и переподготовке квалификации профессорско- 

преподавательского состава вузов; 

укрепление и развитие материально- технической базы вузов; 

тесное международное сотрудничество в подготовке высококвалифицированных 

научно- педагогических кадров. 
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Инновационное решение  подготовки научно- педагогических кадров в высших 

учебных заведениях предполагает комплексный подход к организации в них учебной, 

научной и духовно- просветительской работы. 

Система духовного воспитания в вузе является логическим продолжением такой 

работы в дошкольных, средних и средне специальных образовательных учреждениях и  

предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма в процессе обучения и воспитания. Специфика её 

заключается в том, что в вузе осуществляется не только формирование и развитие у 

студентов этих качеств, но и умений и навыков организации и проведения духовно- 

просветительской работы. 

В организационном плане в духовном воспитании студентов целесообразно 

использование информационных технологий, которая предусматривает: 

создание и эффективное использование единого вузовского информационного 

пространства в воспитательных целях; 

 формирование социально культурной среды в воспитательном процессе; 

широкое использование в воспитательном процессе возможностей информационных 

ресурсных центров; 

проведение мониторинга с целью изучения эффективности работы по духовному 

воспитанию; 

создание виртуальных экскурсий по городам Узбекистана, использование Интернет- 

ресурсов и т.д. 

Всё это должно послужить достижению главной цели духовно- просветительской 

работы в вузе - воспитанию великой духовной личности, гармонично развитого поколения 

кадров. 

На сегодняшнем этапе необходим качественный скачок в деятельности вузов в области 

подготовки научно- педагогических кадров, который предполагает инновационный подход к 

научно- исследовательской работе  и широкое привлечение одарённой молодёжи к ней. 

Решение этой задачи успешно осуществляется в вузах Республики, где имеется высокий 

научный потенциал и соответствующая научно- исследовательская база. В вузах с 

недостаточным уровнем научного потенциала решение данной задачи мы видим в создании в 

них филиалов кафедр и лабораторий ведущих научно- исследовательских центров.  

Немаловажную роль в этом играет внедряемая сегодня в вузах система «наставник- 

ученик», согласно которой со 2-го курса одарённые студенты прикрепляются к ведущим 

учёным и ведут под их руководством научно- исследовательскую работу, пишут курсовую и 

готовят выпускную квалификационную работу. В течение учёбы в вузе такие студенты 

активно принимают участие в работе заседаний кафедр, на учёных советах, под 

руководством своего наставника публикуют результаты своих научных работ в сборниках 

статьей, материалах конференций, постепенно приобретая навыки научного работника. К 

окончанию вуза обычно эти студенты рекомендуются в магистратуру с последующим 

поступлением в аспирантуру.   

В подготовке высококвалифицированных педагогических кадров, способных адекватно 

решать учебно- воспитательные задачи сегодняшнего дня, большую роль решает фактор 

повышения квалификации профессорско- преподавательского состава вузов. 

В настоящее время в системе высшего образования внедряется инновационная 

методика непрерывного повышения квалификации педагогических кадров. Главная цель- 

переподготовка ныне работающих педагогических кадров по следующим направлениям: 

знание и усвоение правовых нормативных основ высшего образования, 

профессиональные навыки и педагогическое мастерство, 

научно- творческий потенциал, 

духовно- просветительский потенциал, 

компьютерная грамотность, 

знание иностранных языков. 
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Выводы. Последовательная реализация программы данной методики должна 

способствовать подготовке глобально мыслящих педагогических кадров с глобальными 

профессиональными качествами. 

Перед нами предстоят большие задачи, связанные с усовершенствованием содержания 

высшего образования на основе национальных и общечеловеческих ценностей и мировых 

требований. Это создание нового поколения образовательных стандартов, учебных планов и 

учебно- методических комплексов, обеспечивающих качество образования на уровне 

мировых стандартов, создание современных интеллектуальных образовательных программ, 

создание и реализация дифференцированных образовательных программ, создание и 

реализация нового поколения учебников и учебно- методических пособий. 

  

Рецензент: д.пед.н., проф. Плахотнік О.В. 
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ЕТАПИ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОМУ АУДІЮВАННЮ КУРСАНТІВ 

(СТУДЕНТІВ) ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
Стаття присвячена проблемі формування навичок аудіювання. У статті розглянуто 

етапи формування навичок аудіювання у курсантів (студентів) вищих військових навчальних 

закладів. Автор наголошує, що проблема сприймання іноземної мови на слух має важливе 

значення з точки зору методики викладання іноземної мови. 

Ключові слова: аудіювання, методика викладання, мовлення, навчальний матеріал, 

комунікація, лінгвістичні труднощі, фонетичні труднощі, граматичні труднощі, психологічні 

труднощі. 

 

Статья посвящена проблеме формирования навыков аудирования. В статье рассмотрены 

этапы формирования навыков аудирования у курсантов (студентов) высших военных учебных 

заведений. Автор подчеркивает, что проблема восприятия иностранного языка на слух имеет 

огромное значение с точки зрения методики преподавания иностранного языка. 

Ключевые слова: аудирование, методика преподавания, речь, учебный материал, 

коммуникация, лингвистические трудности, фонетические трудности, грамматические 

трудности, психологические трудности. 

 

The article deals with the listening comprehension skills’ forming. The author examines the stages 

of cadets’ listening comprehension skills forming in higher military educational establishments. The 

author stresses that the problem of listening comprehension is of particular importance in terms of the 

methodology of teaching of a foreign language. 

Key words: listening comprehension, methodology of teaching, communication, linguistic 

difficulties, phonetic difficulties, grammatical difficulties, psychological difficulties. 

 

Постановка проблеми. Аудіювання – один з найважливіших аспектів вивчення 

іноземних мов в немовному вузі. Навіть за обмеженої кількості годин, що виділяються на 

вивчення іноземних мов, не варто нехтувати цим видом мовленнєвої діяльності, оскільки не 

можна говорити про володіння мовою, якщо людина не в змозі зрозуміти усне звертання. 

Особливої важливості це питання набуває в наш час, коли перед студентами відкриваються 

можливості подорожувати, навчатися та працювати за кордоном, а також брати участь в 

міжнародних конференціях та олімпіадах. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Таким чином, метою даної 

наукової статті є розгляд нових інтенсивних підходів до навчання аудіювання, а також аналіз 

етапів навчання цьому виду мовленнєвої діяльності. 
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Навчання аудіюванню включає роботу над двома функціональними 

видами даного виду мовленнєвої діяльності: аудіювання в процесі безпосереднього 

(діалогічного) спілкування (комунікація) і аудіювання зв’язних текстів в умовах 

опосередкованого спілкування. В даній науковій статті зупинимося виключно на питаннях 

розвитку умінь сприйняття і розуміння аудіотекстів в умовах опосередкованого спілкування. 

Організація роботи з матеріалом для аудіювання розпадається на три етапи:  

І етап (дотекстовий). На даному етапі проводяться тренувальні вправи, котрі покликані 

забезпечити перцептивно-сенсорну основу аудіювання, зняти труднощі лінгвістичного і 

психологічного характеру. Дотекстовий етап готує студентів до усвідомленого 

прослуховування на наступному етапі. Він включає фазу придбання мовних знань, фазу 

формування мовленнєвих навичок, фазу використання знань і здобутих навичок. Мета 

даного етапу роботи з текстом – забезпечити готовність мовних засобів до сприйняття їх в 

процесі спілкування. Дотекстовий етап включає дві групи вправ: 1) вправи для подолання 

мовних труднощів; 2) вправи для подолання психологічних труднощів. 

Кожна група вправ ділиться на типи, а кожен тип – на види вправ. Вправи, що 

відносяться до одного типу, характеризуються спільністю практичного завдання і низкою 

ознак, що дозволяють об’єднати їх в один комплекс. 

Перша група вправ (для подолання мовних труднощів) містить наступні типи: 

1) вправи, спрямовані на зняття фонетичних труднощів аудіювання; 

2) вправи, спрямовані на зняття лексичних труднощів аудіювання; 

3) вправи, спрямовані на зняття граматичних труднощів аудіювання. 

Друга група вправ (для зняття психологічних труднощів) включає також три типи 

вправ: 

1) вправи, що розвивають механізм пам’яті; 

2) вправи, що розвивають механізм прогнозування; 

3) вправи, що розвивають механізм осмислення. 

Перша група вправ спрямована на формування умінь, специфічних для аудіювання. 

Вправи другої групи покликані розвивати психологічні механізми мовлення. 

Механізми пам’яті, прогнозування, осмислення є загально функціональними механізмами. 

Таким чином, вправи, спрямовані на їх формування, будуть розвивати уміння і навички не 

тільки аудіювання, але й говоріння. 

З досліджень вітчизняних і зарубіжних методистів і психолінгвістів відомо, що уміння 

смислової обробки інформації ґрунтуються на уміннях перцептивної обробки. Однак ще 

більш важлива роль на цьому етапі відводиться формуванню основних умінь оперування 

мовним матеріалом, необхідним для аудіювання, а також актуалізації накопиченого мовного 

і мовленнєвого матеріалу при репродукції. 

Іншими словами, на першому етапі роботи з текстом студенти оволодівають загальним 

ядром системи мови, що визначається рамками майбутнього аудіотексту. Певний мінімум 

лексики і граматики, котрим оволодівають студенти на дотекстовому етапі, включає базовий 

матеріал тексту. 

ІІ етап – текстовий, етап розвитку аудіювання як виду мовленнєвої діяльності. Мета 

даного етапу – розвивати – складові уміння цього виду діяльності. Презентація аудіо тексту 

викладачем включає фазу придбання навичок сприймання і розуміння безперервного 

монологічного висловлювання, фазу придбання навички конспектування ключових слів і 

основних думок, фазу використання отриманих знань і розуміння змісту почутого. Метою 

даного етапу також є розвиток стратегій сприйняття аудитивного тексту. 

Текстовий етап служить основою розвитку власне мовленнєвого уміння в аудіюванні, 

котре необхідне студентам для спілкування, оскільки є одним з комунікативних умінь. На 

цьому етапі проходить удосконалення навичок перцептивної обробки і розвиток аудіювання 

як ВМД, для чого забезпечується активна, цілеспрямована рецептивна діяльність студентів, в 
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процесі якої розвиваються складові навички і уміння аудіювання, спрямовані на розуміння 

повідомлення. 

Текстовий етап включає дві групи вправ: 1) мовленнєві вправи в аудіюванні; 2) 

мовленнєві вправи для навчання підготовленого монологічного мовлення. 

Перша група вправ (мовленнєві вправи в аудіюванні) навчає: 

 визначати найбільш інформативні частини повідомлення; 

 усувати прогалини в розумінні за рахунок прогнозування на рівні тексту; 

 співвідносити текст з ситуацією спілкування; 

 членувати аудіотекст на смислові частини і визначати основну думку в кожному з 

них; 

 об’єднувати розрізнені смислові частини в цілий текст; 

 пристосовуватися до різних швидкостей пред’явлення інформації; 

 розуміти елементи суб’єктивної інформації, що виражена емоційно-оціночними 

моделями; 

 утримувати в пам’яті фактичний матеріал аудіотексту; 

 сполучати нескладну мнемічну і логіко-розумову діяльність (виписувати опорні 

слова, заголовки, складати план, ставити запитання). 

Друга група вправ (мовленнєві вправи для навчання підготовленого монологічного 

мовлення) включає наступні типи вправ [1, с. 258]: 

1) імітація (без перетворення і з перетворенням структур); 

2) видозміна структур на основі логічних операцій (дистрибуція, трансформація, 

субституція, синонімічна або антонімічна заміна тощо.) 

3) конструювання структур; 

4) конструювання і групування структур. 

ІІІ етап – післятекстовий або творчий. Мета даного етапу роботи з текстом – створити 

готовність до природного спілкування, що передбачає вільний виклад своїх думок і намірів. 

Він спрямований на використання умінь і отриманої інформації для висловлювання своєї 

думки по темі аудіотексту, розвиток умінь колективної творчої роботи в малих групах по 3-5 

осіб, парної роботи. Таким чином, аудіотекст стає стимулом до обговорення отриманої 

інформації. Студенти обговорюють в парах і малих групах, що вони знають по темі. 

Післятекстовий етап включає групу вправ для навчання непідготовленого 

монологічного мовлення (комунікативні вправи). 

Зупинимося на визначенні непідготовленого мовлення в методиці. Під непідготовленим 

мовленням мається на увазі природна мовленнєва діяльність, що передбачає такий рівень 

розвитку навичок і умінь, при якому студент у стані практично безпомилково і в 

природному, не уповільненому для даної мови темпі мобілізувати вивчений мовний матеріал 

з метою здійснення реальної комунікації [4, с.54]. Непідготовлене мовлення 

характеризується як такий рівень володіння іноземною мовою, при якому мовець у стані без 

підготовки в часі і без прямих спонукань до говоріння використовувати засвоєний матеріал в 

ситуаціях, що раніше не зустрічалися [2, с.76]. П.Б. Гурвіч визначає непідготовлене мовлення 

як “уміння вирішувати нові розумові завдання без підготовки в часі і без прямих спонукань 

до говоріння, оперуючи засвоєним мовним матеріалом як в нових комбінаціях, так і в тих, 

що зустрічалися раніше” [2, с. 75]. 

Отже, комунікативні вправи спрямовані на розвиток мовної компетенції і 

використовуються в основному на творчому етапі роботи з аудіотекстом. 

Комунікативні вправи розвивають наступні уміння: 

 вести непідготовлену бесіду; 

 спонтанне вираження своїх думок; 

 ставлення до предмету висловлювання. 

Висновки. Таким чином, дана робота є певним кроком до вирішення проблеми 

формування навичок аудіювання в курсантів (студентів) ВВНЗ. Нами було проаналізовано 

етапи навчання іншомовному аудіюванню: дотекстовий, текстовий і післятекстовий, а також 
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наведено групи вправ характерні для кожного з цих етапів. Зважаючи на зростання значення 

іноземної мови, на більш широке її застосування як в повсякденному житті, так і в роботі, 

роль сприймання та розуміння усного мовлення значно зросла та продовжує зростати. Тому 

необхідно приділяти більше уваги цьому аспекту мовленнєвої діяльності на заняттях з 

англійської мови у ВВНЗ. 
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ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕНСИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ОБСЛУГ КОМАНДНИХ 

ПУНКТІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 

 
Стаття присвячена педагогічним аспектам інтенсивної підготовки обслуг 

радіоелектронної техніки і командних пунктів засобами інформаційних технологій навчання. 

Ключові слова: інформаційні технології навчання, командний пункт. 

 

Статья посвящена педагогическим аспектам интенсивной подготовки расчетов 

радиоэлектронной техники и командных пунктов средствами информационных технологий 

обучения. 

Ключевые слова: информационные технологии обучения, командный пункт. 

 

The article is devoted to the pedagogic aspects of intensive training of radioelectronic technics’crew 

and command staff by the methods of informational technologies of studying. 

Keywords: informational technologies of studying, command staff. 

 

Постановка проблеми. Актуальність інтенсифікації підготовки військових фахівців 

зумовлена багатьма аспектами, серед яких найважливішими є теоретичні, методичні та 

практичні, бо сучасні зміни в системі вищої військової освіти пов’язані з поширенням ідей 

європейської інтеграції, з урахуванням вимог Болонського процесу до системи вищої освіти 

та з необхідністю прискореної підготовки обслуг радіоелектронних засобів, командних 
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пунктів, засобами інформаційних технологій навчання в зв’язку із скороченням термінів 

військової служби.  

Незважаючи на те, що терміни служби скорочуються військово-професійної підготовка 

військових фахівців передбачає виховання у військових фахівців таких рис: 

поєднання високих інтелектуальних і вольових якостей (здатність прийняти правильне 

рішення та здійснити його); 

уміння аналізувати значну кількість складного матеріалу і виробляти просте і чітке 

рішення; 

багатоплановість мислення, здатність розподіляти увагу, враховувати різні обставини, 

вирішувати одночасно (паралельно) кілька завдань; 

уміння передбачати, розвинене інтуїтивне мислення. 

Нові виклики, пов’язані з реформуванням Збройних Сил вимагають і нових підходів до 

військово-професійної підготовка військових спеціалістів, особливо до тих із них, які 

зв’язані з обробкою великих інформаційних потоків – обслуг радіоелектронних засобів та 

командних пунктів, застосування нових інформаційних технологій навчання.  

Мета статті. На підставі систематизації науково-методичного матеріалу щодо методів 

та засобів інформаційних технологій навчання нами було конкретизовано характеристику 

елементів складових інформаційних технологій навчання відповідно до засобів і методів.  

Виклад основного матеріалу. Спираючись на дослідження М.І. Жалдака та 

авторського колективу (А.З. Кіктенко, О.М. Любарська,О.М. Пєхота, та ін.) ми дійшли 

висновку, що засоби інформаційних технологій навчання можна поділити на апаратні та 

програмні [4]. 

До апаратних засобів належать: ЕОМ, локальні і глобальні мережі, пристрої введення-

виведення, засоби збереження інформації та інше сучасне периферійне обладнання. 

Програмні засоби містять: програмні комплекси, інформаційні системи, системи 

мультимедіа та гіпермедіа, системи штучного інтелекту, програмні засоби 

міжкомп’ютерного зв’язку тощо. 

Програмні засоби повинні бути комплексними, адаптивними, інформаційно-

насиченими, багатофункціональними, мати великий обсяг інформації в базах даних, 

передбачати зворотній зв’язок з користувачами, використання в локальних і глобальних 

інформаційних мережах. У цьому випадку їх можна буде використовувати в різноманітних 

видах навчальної діяльності і в першу чергу в тренажерах для інтенсифікації підготовки 

операторів обслуг радіоелектронної техніки і командних пунктів. 

Такий програмний засіб повинен містити: 

– програмні засоби, що надають навчальну інформацію; 

– діагностуючі, тестові програми, що оцінюють знання, уміння, навички, рівень 

засвоєння курсантами навчального матеріалу; 

– сервісні програмні засоби, що автоматизують контроль результатів навчання, 

розсилання завдань по мережі, процес керування системою; забезпечують обмін 

інформацією між курсантом, викладачем і системою; 

– інструментальні програмні засоби, що дають можливість за необхідності вносити 

доповнення і зміни в бази даних і бази знань з метою модернізації й адаптації програмних 

засобів до навчальної програми в конкретному ВВНЗ. 

Слід також відмітити, що застосування методів і засобів штучного інтелекту дає 

можливість розробляти складні і одночасно гнучкі системи, що є характерним для 

тренажерних систем. Таким чином, з’являється можливість переходу до інтелектуальних 

тренажерних систем (ІТС). Необхідно відмітити, що даний клас систем є найбільш 

перспективним, оскільки їх застосування дозволяє здійснювати навчання деякому комплексу 

умінь і навичок, витрачаючи на це значно менше коштів, чим при роботі з реальними 

об’єктами, приладами і т.п. ІТС є декілька складніший клас систем, оскільки в них 

поєднуються можливості інформаційних технологій навчання з широким використанням 
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засобів мультимедіа і віртуальна реальність (ВР), а також всіляких додаткових вимірників, 

аналізують стан того, хто навчається, а також приладів. 

Таким чином, інформаційних технологій навчання нового покоління є складною 

ієрархічною системою, що складається з сукупності взаємодіючих між собою підсистем, 

кожна з яких вирішує деякий певний клас завдань з метою забезпечення оптимального 

режиму навчання за допомогою комп’ютера. 

При реалізації інформаційних технологій навчання нового покоління встають наступні 

завдання: 

– розробка і опис структури і наповнення навчального матеріалу в максимально 

зрозумілому і зручному для засвоєння вигляді; 

– уявлення і опис знань про наочну область, по якій ведеться навчання; 

– уявлення і опис знань допоміжних наочних областей, які використовуються для 

організації процесу навчання. До них відносяться педагогіка, психологія і т.п.; 

– опис методів і реалізація механізмів рішення задач з різних наочних областей; 

– уявлення і опис інформації про того, кого навчають; 

– опис і реалізація способів взаємодії інформаційних технологій навчання з 

користувачами підсистем. 

Перераховані завдання вимагають попереднього рішення двох основних проблем, а 

саме описи і обробки великого об’єму важкоструктурованих знань різної природи. При 

цьому система повинна забезпечувати роботу в масштабі реального часу, що без 

застосування паралельної обробки інформації на сучасній обчислювальній техніці 

неможливо. За відсутності технології і могутніх базових інструментальних засобів 

реалізувати інформаційних технологій навчання, що володіють всіма перерахованими вище 

перевагами, дуже складно. 

Виходячи з вищесказаного інформаційними технологіями навчання розв’язуються 

наступні проблеми: 

1) обробляються великі об’єми структурованої інформації різного типу; 

2) забезпечується гнучкість і легкість модифікацій системи з метою адаптації до 

користувача; 

3) здійснюється робота в режимі реального часу; 

4) забезпечується інтеграція різних програмних систем у складі однієї системи. 

У зв’язку з цим інструментальні засоби інформаційних технологій навчання нового 

покоління повинні бути орієнтовані на наступне: 

1) підтримку важкоструктурованих баз знань, що включають опис інформації різного 

типу; 

2) забезпечення легкої інтегрованості баз знань із зовнішніми по відношенню до них 

прикладними програмами; 

3) забезпечення легкої інтегрованості різних видів знань і різних механізмів їх обробки, 

тобто інтегрованості баз знань різних прикладних інформаційних систем у складі однієї; 

4) орієнтацію на поєднання синтаксичної простоти і семантичної потужності мов 

представлення знань; 

5) орієнтацію на відкритість (легку розширюваність) мов представлення і переробки 

знань; 

6) підтримку паралельної обробки знань. 

Навчання з використанням засобів інформаційних технологій навчання вимагає 

формулювання специфічних психолого-педагогічних вимог. Виділимо основні дидактичні 

вимоги до тренажерів інтенсивної підготовки із застосуванням інформаційних технологій 

навчання з урахуванням психолого-педагогічних принципів організації навченого процесу 

[1-2]: 

 спрямованість навчання на розв’язання завдань навчання, виховання і розвитку 

курсанта (студента) передбачає всебічний розвиток особистості й індивідуальності 

курсанта (студента), формування його моральних і естетичних якостей; 
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 науковість подання науково-достовірних зведень, об’єктивних наукових фактів, 

теорій, законів; 

 цілісність навчання передбачає об’єднання в пізнавальній діяльності розумових, 

емоційних, вольових якостей курсантів максимальне включення в навчальний процес 

інтелекту; 

 доступність пропонованого навчального матеріалу певному контингенту курсантів 

(студентів); відповідність раніше набутим курсантами умінням і навичкам з метою 

запобігання інтелектуальних і фізичних перевантажень курсантів (студентів); 

 реальність навчального матеріалу виявляється в тому, що в навчальний матеріал в 

тренажерів інтенсивної підготовки, повинен бути автентичними, відповідати теоретичним 

положенням конкретної дисципліни; 

 систематичність і послідовність навчання передбачають таку побудову змісту 

навчального матеріалу, коли є певний логічний зв’язок між поняттями, фактами і способами 

діяльності з метою забезпечення послідовності та наступності в оволодінні знаннями, 

уміннями і навичками; 

 інформаційна упорядкованість теоретичного матеріалу передбачає, що зміст 

навчального матеріалу, який включено до тренажерів інтенсивної підготовки, повинен 

відповідати змісту навчальних планів і програм ВВНЗ; повинний бути раціонально 

розподіленим по модулях, у підказках і методичних вказівках [3]; 

 проблемність навчання реалізується за рахунок створення таких навчальних 

ситуацій, потрапляючи в які, курсант (студент) змушений приймати самостійні рішення, що 

дасть йому змогу не лише відкрити нові правила, зв’язки, а й творчо їх засвоїти; 

 адаптивність програмного засобу навчального призначення передбачає 

забезпечення взаємодоповнюючої модульної структури певного програмного продукту, що 

дасть змогу вносити в нього зміни і доповнення в залежності від навчальної програми 

конкретного навчального закладу, рівня знань курсантів (студентів);  

 забезпечення усвідомленого сприйняття, самостійності й активності курсантів 

(студентів)  передбачає створення умов для прояву пізнавальної активності курсантів 

(студентів), вираженої в їхньому умінні самостійно ставити цілі навчання, планувати й 

організовувати свою навчальну діяльність, індивідуально вибирати режим роботи на занятті; 

 створення умов для самонавчання, самоосвіти, саморозвитку забезпечується такою 

організацією самостійної навчальної діяльності курсантів (студентів), яка сприяє активізації 

самостійної навчальної діяльності, самостійному набуттю знань, розвитку інтелекту, творчих 

здібностей, моральних якостей, розвитку творчої індивідуальності; 

 здійснення індивідуалізації навчання в умовах колективного засвоєння знань 

(можливість вибору індивідуального ритму роботи, можливість роботи на різних рівнях 

складності); оптимальне поєднання групових та індивідуальних форм навчання залежно від 

завдань, змісту і методів навчання; 

 забезпечення природного розвитку курсантів (студентів) означає надання їм певної 

свободи у виборі траєкторії навчання, орієнтованої на його індивідуальні психологічні, 

фізіологічні особливості та мотивацію; 

 забезпечення гуманного ставлення до курсанта (студента), організація дружнього 

інтерфейсу, забезпечення можливості використання курсантами (студентами) необхідних 

підказок і методичних указівок, вільної послідовності та темпу роботи, що дасть змогу 

уникнути негативного впливу на його психіку, створить доброзичливу атмосферу на занятті; 

 пріоритет самоцінності індивідуума передбачає висування курсанта (студента) у 

центр навчального процесу, забезпечення його індивідуальної свободи, надання допомоги і 

підтримки в розвитку його творчих здібностей;  

 врахування суб’єктивного досвіду кожного курсанта (студента) за допомогою 

систем штучного інтелекту, що дають можливість здійснити накопичення й аналіз даних про 
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знання й уміння курсанта (студента) здійснювати організацію навчання і генерацію завдань у 

залежності від цих даних; 

 створення умов для розвитку особистості курсанта (студента), його 

комунікативних здібностей означає необхідність не лише отримання курсантами 

(студентами) комплексу знань, умінь та навичок, а і формування особистісних якостей з 

метою підготовки молодої людини до життя і діяльності в інформаційному, 

високотехнологічному суспільстві; 

 наявність засобів активізації пізнавальної діяльності курсанта (студента), розвитку 

його мислення за рахунок підвищення наочності навчального матеріалу, формування уміння 

приймати оптимальні розв’язки в складних ситуаціях за рахунок постановки проблемних 

завдань у процесі здійснення науково-дослідної, практичної діяльності; 

 забезпечення міцності засвоєння результатів навчання і розвитку інтелектуального 

потенціалу курсанта (студента) передбачає, що знання стає частиною свідомості курсантів у 

тому випадку, коли сформоване позитивне ставлення до навчання і досліджуваного 

матеріалу, забезпечено контроль за результатами навчання; 

 забезпечення комплексного використання різних типів програм навчального 

призначення на заняттях, під час самопідготовки; у різних видах навчальної діяльності;  

 організація інтерактивної взаємодії користувача із системою; забезпечення 

сугестивного зв’язку (від suggest – передбачати, радити) у процесі роботи на занятті, що 

передбачає забезпечення реакції програми на незаплановану дію користувача, можливості 

одержати пораду, підказку, рекомендацію; 

 невідривний зв’язок практичних завдань з теоретичним матеріалом здійснюється в 

результаті „навчання у діяльності”, (learning by doing), що дає можливість встановити зв’язок 

навчання з подальшою практичною діяльністю; 

 дотримання адекватності функцій засобів інформаційних технологій навчання 

функціям викладача, які властиві йому у процесі навчання без використання комп’ютерів, 

причому роль викладача є керівною, організуючою навчальний процес; 

 визначення курсанта (студента) як суб’єкта пізнання означає, що кожному 

курсанту (студенту) в процесі роботи з програмним засобом навчального призначення 

надається індивідуальний т’ютор, який організує навчання, здійснює у будь-який момент 

необхідну допомогу і підтримку; при цьому курсанту (студенту) надається можливість 

самовизначитися в навчанні, вибрати характер навчальної діяльності, самостійно пізнавати 

навколишній світ; 

 розвиток комунікативних здібностей курсантів (студентів) у результаті здійснення 

спільної навчальної, дослідницької, наукової діяльності. 

Висновки. Аналіз тенденцій застосування інформаційних технологій навчання для 

інтенсифікації навчально-виховного процесу ВНЗ засвідчує, що їх цілеспрямоване, системне, 

комплексне і творче використання дозволяє вирішити чи суттєво послабити такі протиріччя 

при підготовці майбутніх військових фахівців між:  

сучасними вимогами до перебудови військово-навчального процесу у ВВНЗ відповідно 

до вимог Болонського процесу та рівнем готовності науково-педагогічних працівників до її 

здійснення;  

зростаючими вимогами до обсягу загальнонаукових і військово-професійних знань, 

навичок та умінь курсантів (студентів) і обмеженим часом на оволодіння ними;  

рівнем педагогічного впливу науково-педагогічних працівників й пізнавальних 

можливостей, особистісних якостей курсантів (студентів) щодо опанування величезним 

обсягом загальнонаукових і військово-професійних знань, навичок та умінь;  

вимогами до рівня готовності випускників ВВНЗ до практичної діяльності по 

призначенню й можливостями моделювання такої діяльності у військово-навчальному 

процесі;  



 215 

необхідністю комп’ютеризації військово-навчального процесу у ВВНЗ, використання в 

ньому інших технічних засобів навчання та їхньою реальною наявністю, умінням курсантів 

(студентів) користуватися ними;  

фронтальним викладанням навчального матеріалу й індивідуальним характером 

засвоєння знань, навичок та умінь курсантами (студентами).  
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УЯВЛЕННЯ ПРО ДУХОВНІСТЬ ЛЮДИНИ У НАНОСУСПІЛЬСТВІ І ВИЩА 

ОСВІТА 
 

Для подолання економічних та екологічних загроз слід модернізувати викладання точних 

наук і розвивати безпечні для природи квантові технології. У поєднанні з формуванням нового 

відповідального світогляду, нанотехнології здатні забезпечити суспільству сталий розвиток. 

Ключові слова: духовність (релігійна і наукова), світогляд, загрози людству, стійкий 

розвиток, точні науки, квантові технології, наносуспільство. 

 

Для преодоления экономических и экологических угроз нужно модернизировать 

преподавание точных наук и развивать безопасные для природы квантовые технологии. В 

сочетании с формированием нового ответственного мировоззрения нанотехнологии способны 

обеспечить обществу постоянное развитие. 

Ключевые слова: духовность (религиозная и научная), мировоззрение, угрозы человечеству, 

устойчивое развитие, точные науки, квантовые технологии, нанообщество. 

 

For overcoming of economic and ecological threats it is necessary to modernize teaching of the 

exact sciences and develop safe for the nature quantum technologies. In combination with formation of 

new responsible outlook nanotechnologies are capable to provide a  sustainble development to a society. 

Keywords: spirituality (religious and scientific), outlook, threats to mankind, sustainable 

development, sciences, quantum technologies, nanosociety. 
 

Політичні та економічні події останніх років в Україні не сприяли ментальній участі 

„лідерів нації” і більшості „електорату” в провідних світових подіях і явищах, позначених 

аналізом глобальних загроз для всієї біосфери. Тема „науки і прогрес людства” була і 

залишається дуже актуальною, тому ми скеровуємо цю статтю на продовження філософської 

рефлексії з врахуванням найновіших за часом появи наукових відкриттів.  

Нагадаємо: сто років тому „прогрес людства” ототожнювався з індустріалізацією 

виробництв. Тоді інтелектуальний світ захоплювався розвитком машин і вбачав у цьому 

гарантію світлого майбутнього, але після низки світових війн і великих екологічних 
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катастроф науковці розпочали поширювати панічні уявлення про найбільш імовірний 

розвиток подій у ХХІ ст. Прикладом є праці найкращого радянського експерта з кількісних 

прогнозів майбутнього М.Моїсеєва, що залишив великий заповіт нащадкам і так оцінив дії 

світового співтовариства на межі тисячоліть: „Я думаю, що ті зусилля в технологічній сфері, 

які робляться в багатьох країнах, безумовно зіграють свою позитивну роль. Це, насамперед, 

розвиток енергозберігаючих технологій і створення електростанцій, що використовують 

відтворювані джерела енергії – воду, вітер, сонячну радіацію… Можна думати й про окремі 

успіхи у виробництві сільськогосподарської продукції. Але вони не дадуть рішення – 

кардинального рішення в запобіганні планетарної екологічної кризи. Крім того, важко 

розраховувати на те, що прорив в області техніки й технологій устигатиме за катастрофою, 

що насувається, і буде здатний її запобігти. За моїм глибоким переконанням, майбутність 

людства повинна бути пов'язана з новими цивілізаційними й моральними принципами, тобто 

з новим каналом еволюційного розвитку. І таке твердження – не утопія. Не слід 

недооцінювати й те, що усе більше вчених і просто думаючих, стурбованих людей 

починають розуміти цей факт” [12, с.146]. Відтак, М.Моїсеєв переконаний (як і інші), що 

сподівання на так званий „стійкий розвиток” (sustainable development) є незначними, що 

науки вичерпали свій творчий потенціал, а єдиними реальними шляхами лишається 

моральне вдосконалення й створення „раціонально організованого суспільства” ([5] та ін.).  

Не є випадковою дуже виразна інтенсифікація обговорення на російських та 

українських теренах широкої теми „сучасний світогляд” під кутом зору формування в усіх 

учнів і студентів „нової духовності”. Не будемо наводити численні факти девіантної чи й 

відверто антисоціальної поведінки все вищого відсотка населення Росії та України, 

небезпечного захоплення учнів і студентів спершу пивом і цигарками, а пізніше горілкою і 

наркотиками (все це відбувається на тлі зниження „довіри молоді до точних наук [10]). 

Сконцентруємося на поширених поглядах на поняття „духовність” і пропозиціями вирішення 

проблем девіацій у поведінці молоді та забезпечення руху всього людства до „екобезпечного 

прогресу” через підвищення духовності (а що лишається, коли той же М.Моїсеєв та інші 

прогнозисти переконані у безперспективності „наукового поступу”).  

Спершу – аналіз визначень. У педагогічній сфері в радянські часи в умовах тотальної 

комуністичної критики релігії енциклопедії та інші видання заперечували використання 

слова „духовність” для всього навчально-виховного процесу в державних закладах освіти, 

ототожнюючи його зміст з теологічними поглядами, які дозволялося набувати лише у 

спеціалізованих „духовных учебных заведениях” [15, с.820]. Розпад СРСР досить швидко 

змінив на краще бачення цього поняття, тому спершу в Україні, а пізніше і в Росії автори та 

укладачі педагогічних словників та енциклопедій стали пропонувати для вихователів й 

учителів різні варіанти пояснень і визначень. Обмежимося усього двома прикладами.  

Наш провідний науковець, академік АПН України С.Гончаренко розглядає одразу 

кілька термінів з коренем „дух-” і дає таке визначення: „ДУХОВНІСТЬ – індивідуальна 

вираженість у системі мотивів особистості двох фундаментальних потреб: ідеальної 

потреби пізнання й соціальної потреби жити, діяти "для інших". Під духовністю 

переважно розуміють першу з цих потреб, під душевністю – другу. Душевність 

характеризується добрим ставленням особи до людей, які її оточують, увагою, готовністю 

прийти на допомогу, розділити радість і горе. З категорією духовність співвідноситься 

потреба пізнання світу, себе, смислу і призначення свого життя. Людина духовна в тій 

мірі, в якій вона задумується над цими питаннями і прагне дістати на них відповідь. 

Втрата духовності рівнозначна втраті людяності. Формування духовних потреб особистості 

є найважливішим завданням виховання” [3, с.106]. Зауважуємо: під час опису поняття 

„душевність” цілком доцільно використати термін „альтруїзм” і вказати, наприклад, на 

труднощі узгодження в діяльності системи освіти пропозицій скерування молоді на побудову 

„вільноринкової економіки” на засадах „західного” світу та формування поваги до 

„ліберальних цінностей” і „раціоналізму” з притаманним для народно-українського архетипу 



 217 

життєдіяльності поваги до помірності запитів, виваженості поведінки стосовно старших і 

всієї природи (власне, душевності і духовності).  

Трохи спантеличує той факт, що у досить новій російській 2-томній педагогічній 

енциклопедії поняття „духовність” не отримало розгортання в окремій статті [16] (найновіша 

українська „Енциклопедія освіти” позбавлена цього недоліку [13]). Натомість, у російській 

енциклопедії з професійної освіти укладачі не забули цей термін, хоч визначили його через 

словосполучення „духовне життя”: „ДУХОВНЕ ЖИТТЯ (духовна сфера) – сфера 

громадського життя, пов'язана з виробництвом і поширенням духовних цінностей, із 

задоволенням духовних потреб людей. Являючи собою відносно самостійне явище, що 

розвивається по своїх власних законах, Д.ж. пронизує всі інші сфери суспільства – 

економічну, соціальну, політичну. Д.ж. досить складне й різноманітне явище. У нього 

входять і діяльність з духовного освоєння дійсності, виробництва, поширення й споживання 

духовних цінностей, і специфічні потреби, на задоволення яких спрямована ця діяльність, і 

певні суспільні відносини, що виникають між людьми в процесі духовного виробництва й 

споживання, і, нарешті, самі суб'єкти цієї діяльності й цих відносин. Д.ж. містить у собі й 

продукти духовного виробництва, представлені всім різноманіттям явищ свідомості й 

духовних цінностей, включених у процес життєдіяльності людей; це – наукові знання й 

твори мистецтва, моральні норми й традиції, суспільна думка й суспільні настрої. Важливим 

елементом Д.ж., однієї з форм духовних відносин виступає духовне спілкування, що грає в 

Д.ж. суспільства надзвичайно важливу роль. Саме в процесі спілкування відбувається 

емоційно зафарбована передача духовних цінностей – ідей, уявлень, почуттів, їх найбільш 

глибоке особистісне сприйняття”  

Рамки статті не дають змоги продовжити аналіз визначень понять „духовність” і 

„духовне життя” в інших творах педагогів і психологів. Зауважимо лише на тому, що їх 

найкращі варіанти досягають рівня пропозицій професіоналів-філософів, які акцентують у 

цих поняттях світоглядні і ментальні складові як ознаки притаманної лише для людей 

спроможності формулювати, висловлювати і використовувати найвищої складності й 

комплексності абстрактні поняття.  

Які шляхи і засоби пропонують науковці-педагоги вихователям дошкільних закладів, 

учителям шкіл і викладачам ВНЗ для „підвищення духовності” всіх представників нових 

генерацій? З усього різноманіття цих пропозицій у статтях, збірках конференційних працях і 

спеціалізованих журналах ([1; 4; 14] та ін.), а також багатьох інших видань випливає 

формування все помітнішого ухилу, який можна назвати „рух в освіті до відновленої 

релігійності”.  

В цьому аспекті слід чітко розуміти що релігійність сама по собі не є панацеєю проти 

глобальних проблем. Навіть у період свого тотального домінування (Середньовіччя) релігія 

не змогла виховати морально досконалу людину, ліквідувати збройні та інші конфлікти, 

втілити у життя її гуманістичні постулати (ті ж 10 заповідей). Тільки наприкінці ХХ ст. з 

розвитком науки і технологій масового виробництва вдалося зупинити епідемії і підвищити 

матеріальне забезпечення до рівня, якій значно зменшив вірогідність виникнення великих 

військових конфліктів. Та не слід і применшувати значення релігій (зокрема – християнства). 

Багато сторіч саме релігійні установи були освітніми центрами і збирачами перших 

бібліотек. Є велика імовірність що без них було б ще гірше, оскільки не було б жодного 

іншого світоглядного фактору, який стримував би агресію та знищення одних людей 

іншими. 

На наше переконання, ті пропозиції і висновки М.Моїсеєва, які ми навели у вступних 

абзацах, були правильними і науково обґрунтованими приблизно до межі 2000-2005 років, 

оскільки не існувало ніяких інших технологій життєзабезпечення, окрім індустріальних (і, 

якщо бути точним, ще й „доіндустріальних”). Іманентна особливість подібних технологій – 

неминучість шкідливих для всієї біосфери і людини наслідків під час індустріального 

виробництва будь-яких необхідних для людини продуктів – від зерна аж до літаків, 

космічних ракет чи засобів зв’язку. Пропозиції багатьох науковців, звернуті до керівників 
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держав та всіх пересічних громадян, редукуються до закликів „зменшити апетити” і створити 

замкнені цикли використання невідновних ресурсів (повторне використання металів, паперу 

і всього іншого). Яскравим прикладом подібних наукових праць може бути книга про 

„фактор 4” [2], або останній твір найбільш відомої світової групи прогнозистів майбутнього з 

Римського клубу [11].  

„Межу 2000-2005” ми розглядаємо як роки створення перших в історії людства 

цілковито нешкідливих для біосфери і людини технологій виробництва, які увійшли у групу 

„нанотехнологій” і стали формувати нові уклади, які перевищують 5-й (це так званий „high-

tech”). Наведемо приклад чи не найпершої подібної технології, яка полягала у перетворенні 

банального поглинання денного чи штучного світла поверхнями твердих тіл на безперервний 

процес біологічного очищення. Каленюк І. і Корсак К. вказують, що в ХХ ст. для досягнення 

біообеззараження пропонувалися алхімічні (чи „низькі”) та індустріальні технології [7]. 

Перші полягали у використанні „Доместоса” та інших рідин:  

„Якщо залити ними всі поверхні в кімнатах та інших приміщеннях, то й справді буде 

знищено більшість мікроорганізмів. Але це часткове очищення – тимчасове. З повітря на ці 

поверхні потраплять «свіжі» віруси і бактерії, та й уцілілі невдовзі відновлять розмноження. 

Тому доведеться застосовувати «низькі» технології дуже часто. Це може мати шкідливі 

наслідки для людей, а також обов'язково спричинить появу змінених мікроорганізмів, які 

легко витримуватимуть вплив «Доместоса» і потребуватимуть застосування інших і 

небезпечніших засобів. Відтак «низькі» технології не гарантують очищення житлових 

приміщень”. 

Фактично, аж ніяк не кращі індустріальні технології, які полягають у заповненні 

помешкань „…іонізаторами, вентиляторами, кондиціонерами, регуляторами вологості та 

іншими «активними» засобами створення протягів і очищення повітря щонайбільше від 

волосся і пуху домашніх тварин. Деякі подібні засоби спроможні давати й позитивний ефект 

у вигляді фізичного знищення частини бактерій і навіть вірусів, але дорогою ціною – за 

рахунок споживання електроенергії та значних фінансових ресурсів”. 

Радикально змінюється ситуація лише у разі звернення до першої нешкідливої для 

довкілля нанотехнології:  

„Вона спирається на використання фотокаталізу і передбачає нанесення на будь-які 

поверхні кімнати мікроскопічної кількості оксидів певних металів. Йдеться навіть не про шар 

цих молекул, а про їх наявність на поверхні рам, підвіконь, стін або речей у приміщеннях. 

Кожна подібна молекула є фотокаталізатором, який спроможний розкладати органічні 

молекули на прості сполуки. Після поглинання енергії (фотона) денного або штучного 

світла відбувається збудження молекули-фотокаталізатора. Отримана енергія фотона 

витрачається на перетворення вірусів, бактерій або інших органічних речовин на водяну 

пару, вуглекислий газ та інші прості сполуки. У подальшому молекула фотокаталізатора 

переходить у початковий (незбуджений) стан і може повторювати акти розкладу довільне 

число разів. 

Фарба і поверхні всіх тіл у кімнатах перетворюються на «вічний» очищувач повітря від 

органічних домішок, включаючи мікрофлору. Процес знезараження не потребує жодних 

подальших зусиль людини – він іде сам по собі за рахунок наявного освітлення житлових 

приміщень. 

Саме в «самопливі» й полягають фундаментальні переваги нано- і високих технологій 

над усіма попередніми. Потрібні людям речовини і вироби з них у не такому й далекому 

майбутньому формуватимуться «самі по собі» з мінімальними витратами енергії” [7, c.24].  

У цих рядках з максимальною науковою точністю вказано на те, що лише квантові 

технології, до яких належать нано-, піко- і фемтотехнології, створюють можливість 

керування природними процесами, „лікування” пошкодженого індустріальним 

виробництвом довкілля і ліквідації комплексу екологічних та інших загроз для людства. 

Зауважимо, що у працях К.В. Корсака уперше запропоновано вважати „справжніми 

нанотехнологіями” лише нешкідливі для біосфери способи отримання важливих для людей 



 219 

продуктів (у даний момент фулерени, нанотрубки та інше подібне отримують, фактично, на 

основі індустріальних технологій).  

В Україні все ще на рівні уряду, у ЗМІ та в уявленнях переважної більшості громадян 

зберігається неувага до нано, піко- і фемтотехнологій. Лише поодинокі наші науковці 

підкреслюють ту обставину, що цього разу йдеться про квантовий світ і квантові явища, що 

ці сектори природничих наук вийшли на небачено високі інтелектуальні горизонти, які надто 

далеко віддалені від щоденного досвіду і спостережень кожної людини.  

У даний момент природничо-наукові знання вже досить чітко диференціювалися на два 

світи – порівняно доступні для розуміння закони мега-, макро- і мікросвіту, і значно 

складніші для усвідомлення і засвоєння закони нано-, піко- і фемтосвіту. Закони першої 

групи вивчають в усіх школах і ВНЗ, вони є основою поширених сучасних технологій, які 

входять у групу „індустріальних”, на їх базі створюються комп’ютери й інші вироби. 

Загальновідома критика у ЗМІ наук і технологій щодо негуманності і шкідливості для 

довкілля стосується саме індустріальних способів виробництва. 

Закони другої групи – нано-, піко- і фемтосвіту – відомі лише частково, а прикладів їх 

використання для втілення тих чи інших технологій в Україні надзвичайно мало. Та за своєю 

перспективністю вони ультимативно важливі, адже дають змогу здійснити навіть таке, про 

що не можна було й мріяти у рамках індустріальних технологій і „звичайних” фізичних 

законів. Лише на їх основі можна вирішити проблеми забезпечення всього людства енергією 

і продуктами харчування. Лише нанонауки пропонують виробничі процеси, які цілковито 

виключають бодай найменшу шкоду довкіллю, бо обертають природні процеси на користь 

людини ([7] та ін.).  

З наведеного випливає однозначний висновок: людство врятується і зможе досягти 

„екобезпечного розвитку” лише у разі цілковитої відмови від сучасних індустріальних 

технологій і поступової (але достатньо швидкої) заміни їх „справжніми квантовими 

технологіями”. Колапсу не буде ні в середині ХХІ століття, ні пізніше. Та для здійснення 

цього оптимістичного висновку слід дуже обачливо ставитись до пропозицій довести до 

кінця процес гуманізації української освіти і майже цілковито ліквідувати природничо-

наукові предмети і дисципліни та заповнити навчальні плани їх „гуманними і духовними” 

антиподами. Інакше Україна дуже швидко перетвориться в дешевого постачальника робочої 

сили і природних ресурсів на ринки освічених країн. Зауважимо також, що існує дуже багато 

різновидів релігійних „духовностей і світоглядів”, а тому в загальноосвітній школі бажано 

обмежитись історично-культурологічніими уроками на подібні теми. Глибоку релігійність 

краще полишити поза школою, не порушуючи право кожної людини на самостійне надбання 

внутрішніх ідеалістичних переконань і поглядів. А от науковий світогляд, що спирається на 

фундаментальні експерименти, через існування „Істини” в одиничному екземплярі, може 

бути тільки один. У разі збереження в школах наявного комплексу предметів не буде 

проблем з конкуренцією між „можливими науковими світоглядами” (рамки статті не дають 

змогу включити у цьому місці аналіз псевдо- і антинаукових поглядів і тверджень).  

Та простого „збереження” не „вистачить” для підготовки будівельників 

наносуспільства і високодуховних працівників для економік ХХІ століття. Час вводити 

цілком нові наукові знання у школу, ВНЗ і, насамперед, у підготовку наукових кадрів 

найвищої кваліфікації. Та для цього слід вилучити безнадійно застарілу інформацію, 

гранично скоротити екскурси в історію, вже в старших класах знайомити молодь з основами 

нано-, піко- і фемтонаук. Молодь стане сприймати шкільну освіту як джерело новітніх і 

корисних знань. Тільки на такому ґрунті здатна буде проростати у неї цікавість до 

самоосвіти, отже, до стабільного розвитку української держави. 

І заключна пропозиція: ми швидше подолаємо власні проблеми і разом з людством 

вийдемо на рівень стійкого розвитку, якщо повний перехід від індустріальних до 

нанотехнологій буде доповнений орієнтацією вищих рівнів освітньої системи на масову 

підготовку науковців нової формації, спроможних створювати і використовувати квантові 

технології зразка ХХІ століття. Громадяни нових суспільств шануватимуть духовні 



 220 

переконання адептів високоцивілізованих релігій і побудують своє життєзабезпечення на 

базі квантових виробничих технологій, які вони опанують в системі вищої освіти і під час 

подальшого безперервного навчання і праці.  
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ГУМАНІТАРНА КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-АГРАРНИКІВ 

 
Стаття присвячена проблемам осучаснення змісту гуманітарної культурологічної 

підготовки. Автор розглядає гуманітарну культурологічну підготовку студентів-аграрників у 

контексті їх духовно-світоглядного розвитку.    

Ключові слова: гуманізація, гуманітаризація, гуманітарна культура. 

 

Статья посвячена проблемам обновления содержания   гуманитарной культурологической 

подготовки. Автор рассматривает культурологическую подготовку студентов-аграрников в 

контексте их духовно-мировоззренческого развития. 

Ключевые слова: гуманизация, гуманитаризация, гуманитарная культура. 

 

The article deals with issues of contemporary contents of humanitarian and cultural training. 

Humanitarian and cultural training of agricultural students is considered in the scope of spiritual and 

vision advances. 

Key words: agricultural science, humanization, humanitarization, humanitarian culture. 

 

Техногенний тип культури, породив наявні ознаки дефіциту духовної культури і 

раціонального наукового мислення. Одним з найважливіших завдань сьогодення є 

осмислення проблем навчання й виховання в соціально-культурному контексті. Нині вчені 

різних країн прагнуть знайти духовні альтернативи негативним явищам сьогодення. Освітні 

процеси розглядаються як серйозний чинник протистояння дегуманістичним тенденціям 

розвитку сучасного світу. «Універсальність вищої освіти передбачає, що вона повинна не 

тільки давати знання, але в першу чергу виховувати людину, в період кризи цінностей 

відігравати етичну роль спрямовуючого характеру» — наголошується в документі ЮНЕСКО 

«Вища освіта в XXI столітті. Підходи та практичні заходи» [2, 5].  

Розвиток сучасної освіти повинен бути спрямований на перехід від освітньої парадигми 

до культуротворчої, метою якої є виховання «людини культурної», а не «людини освіченої». 

В. Кирпичов  писав: «При швидкому розвитку техніки для того, щоб бути фахівцем,  

виявляється зовсім недостатньо вивчити в теорії чи на практиці виробництво. Фахівці, що 

достатньо добре знають заводську рутину, можуть тільки продовжити її, але виявляються 

зовсім безпорадними, коли знадобиться ввести у виробництво певні соціальні новації чи 

перейти до іншого виробництва, а тим більше такі фахівці не можуть самостійно 

удосконалювати фабричну справу. Подібний спосіб вивчення професії зовсім не придатний 

для майбутніх фахівців, для яких необхідні більш широкі знання і висока освіта» [4, 491].   

Безперечним є факт, що вищі аграрні навчальні заклади, в силу своєї ваги для 

економічного життя України, становлять серйозну ланку вітчизняної освіти. Вони 

нерозривно пов’язані з політичним, економічним, соціальним і культурним життям 

українського народу. Саме тому проблема забезпечення сільського господарства професійно 

освіченими культурними фахівцями є важливим завданням для вищої аграрної школи XXI 

століття. 

Наразі у вищій аграрній школі відбувається пошук шляхів переходу до нової освітньої 

парадигми. Гуманітаризація вищої аграрної освіти має стати одним із основних принципів 

нової освітньої парадигми XXI століття. «XXI століття буде століттям гуманітарних наук або 

його не буде», – до такого висновку дійшов французький філософ та етнограф Леві-Строс, 

який радикально змінив ставлення до місця та ролі гуманітарного знання у системі культури. 

На нашу думку, сучасні проблеми бездуховності підростаючого покоління можливо 

вирішити через правильно організовану соціально-гуманітарну підготовку у вищих 

навчальних закладах. 

В.О.Трачук зазначає, що гуманітаризації вищої професійної школи обумовлена такими 

чинниками, як: 1) формалізацією та жорсткою детермінізацією навчального процесу. 
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Наслідком є створення закритих освітніх систем та відсутність необхідної мотивації 

основних суб’єктів освітньої діяльності – викладача та студента; 2) лінійність 

(одновимірністю) та самоздатність професійної підготовки, що призводить до «вимивання» з 

освітнього процесу етичного чинника; 3) деюредизація та десоціологізація професійного 

знання, що призводить до знелюднення предмета професійної діяльності майбутнього 

фахівця [7, с.110]. 

Девізом реформаційних змін у вищій аграрній школі України повинна стати теза, яка 

відтворює ідею, – «реформувати не означає змінювати культуру (менталітет) виконавця». 

Адже формування національної особистості відбувається шляхом пізнання від рідного до 

чужого, від близького до далекого, від національного до планетарного, світового [5, с.175].  

Треба пам’ятати, що поки ще ніхто з усіх педагогів світу не дав теорії і практиці 

виховання більше, ніж вітчизняні вчені. Лише діалектичне поєднання загальносвітових 

тенденцій та національного компонента дозволить ідентифікувати вищу аграрну школу 

України за ознакою професіоналізму, який базується на отриманні довершеного 

фундаментального та галузевого знання. У цьому контексті вбачається доречним 

удосконалення змістовного компонента аграрної освіти. Наповнення фундаментальних та 

професійно-орієнтованих навчальних дисциплін інтегрованими знаннями «… про побут, 

звичаї, традиції, світогляд українського народу, тематично-проблемні наукові дослідження, 

гіпотези, а також матеріали про історію науки, внесок до скарбниці вселюдських знань 

українських учених, мислителів, політичних діячів, про пріоритетні напрямки розвитку 

науки та технології» [8, с.28-36]. Тому оновлення навчально-виховного процесу вищої 

аграрної школи повинно відбуватися шляхом активного залучення історичних надбань 

української аграрної спадщини, яка є безцінним скарбом національної української культури. 

Суспільство, держава інколи створюють свою систему цінностей, що не завжди 

відповідає духовній культурі народу. У зв’язку з цим хотілося б зазначити, що на сьогодні 

аграрні спеціальності не є престижними для українського суспільства, оскільки державна 

політика не підтримує розвиток аграрного сектору економіки. З боку держави відсутні будь-

які заохочення для молоді, яка б хотіла, могла б і здатна працювати на землі, вирощувати 

хліб, худобу, дбати про екологічну безпеку аграрної України. Покладаємо надію на вищі 

аграрні навчальні заклади, які повинні знайти перехідні форми, методи і засоби 

національного впливу для того, щоб по праву називатися духовним храмом навчання і 

виховання, піднявши професійний статус фахівця-аграрника. На нашу думку, нове соціальне 

замовлення повинно відповідати становленню такої особистості фахівця-аграрника, яка була 

б здатна до самоіндентифікації і самообмеження. 

Таким чином, у сучасних умовах вищі аграрні навчальні заклади мають взяти на себе 

повноваження і створити такі умови для навчально-виховного процесу, які б сприяли 

зростанню значення ціннісних відносин і ціннісних орієнтацій у житті майбутнього фахівця 

аграрної галузі. 

Гуманітаризація, в основі якої лежать гуманітарні знання, стає однією з головних 

парадигм аграрної освіти, небаченим засобом отримання надприбутків, джерел багатств. 

«Поглиблені гуманітарні знання, особливо в галузі психології, соціології, … вітчизняної і 

зарубіжної культури необхідні для того, щоб легше адаптуватися на виробництві в умовах 

ринкової економіки» [3, с.75-76]. 

Дослідження другої половини XX - початку XXI ст. довели, що гуманітарні знання є 

основою сучасних фундаментальних відкриттів у фізиці, математиці, хімії, біології тощо. 

Гуманітарні знання поєднують людину, природу, суспільство, гармонійно згладжуючи 

протиріччя між природною і соціальною сутністю людини. Вони покликані цілеспрямовано і 

систематично формувати у людини національне світовідчуття і світорозуміння, світоглядну 

позицію.  

Гуманітарні знання представляють цілісну систему, яка має забезпечити єдність знань у 

змістовому, лінгвістичному, семантичному, соціальному та інших аспектах. Постає питання, 
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як забезпечити формування цілісної системи гуманітарних знань у майбутніх фахівців-

аграрників? 

Учені, досліджуючи проблеми гуманітарної складової в технічних університетах зазна-

чають: «Для подолання виникаючих життєво важливих проблем вищої технічної школи 

необхідно позитивно вирішити двоєдине завдання: з одного боку, підвищити рівень 

фундаментальної і професійної підготовки інженера, а з іншого — сформувати необхідні 

умови для того, щоб кожний випускник вищої технічної школи став носієм високих 

духовних загальнолюдських цінностей, в основі яких — пріоритетність гуманізму, висока 

духовність, моральність, повне розкриття творчого потенціалу особистості, реалізація всіх 

природних нахилів і талантів. Необхідно сформувати інженерний корпус нового типу, що 

адекватно відображає особливості сучасної епохи та найближчого майбутнього, яке буде 

відзначатися яскраво вираженим гуманістичним моральним імперативом, вільним творчим 

потенціалом, екологічною свідомістю» [6, с.62]. 

Сукупність таких соціально-гуманітарних дисциплін, як «Історія України», 

«Українська мова за професійним спрямуванням», «Культурологія», «Філософія», 

«Українознавство», «Релігієзнавство», «Соціологія», «Політологія», «Іноземна мова», 

«Психологія», «Правознавство» становлять зміст культурологічної підготовки у вищих 

аграрних навчальних закладах. Навчальні плани, навчальні програми підручники, посібники 

перелічених вище соціально-гуманітарних дисциплін відображають зміст культурологічної 

підготовки. Поняття «підготовка» тлумачиться як «запас знань, навичок, досвід і т. ін., 

набутий у процесі навчання практичної діяльності» [1, с.767].  

Уведення в систему вищої аграрної освіти зазначеної низки соціально-гуманітарних 

дисциплін не призвело до якісних змін. Аналіз існуючих навчальних планів і програм з 

соціально-гуманітарних дисциплін для підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі 

показує, що в середині навчальних дисциплін зазначеного циклу  відбувається дублювання 

навчального матеріалу, відсутня координація як в середині циклу, так і з точки зору цілей 

професійної підготовки. Іншими словами формується система знань у майбутніх фахівців-

аграрників без аналізу «допредметних» та «міжпредметних» зв’язків. 

Оскільки початковим етапом засвоєння гуманітарних знань є загальноосвітня школа, в 

якій вивчення гуманітарних наук базується на декількох курсах, а наступним – вища школа, 

де майже кожна гуманітарна дисципліна вивчається ізольовано, що зумовлює 

фрагментарність гуманітарних знань студентів.  

На нашу думку, дійовим засобом гуманітаризації знань майбутніх фахівців-аграрників 

є інтеграція непрофільних навчальних дисциплін двома способами: 

1. Включення гуманітарних відомостей до профільних навчальних дисциплін. 

2. Розробка інтегрованих курсів гуманітарних предметів, які б не дублювали шкільний 

та вузівський курси. 

Отже, гуманітарні знання у процесі  підготовки майбутніх фахівців-аграрників галузі 

повинні бути спрямовані на пріоритетний розвиток загальнокультурних компонентів у 

змісті, формах і методах їх навчання. Перелічимо найвагоміші причини, які, на нашу думку, 

гальмують процес засвоєння гуманітарних знань. Зокрема, слабкість матеріально-технічної 

бази викладання гуманітарних предметів. Розроблені навчальні програми з гуманітарних 

дисциплін в аграрних ВНЗ не задовольняють європейські стандарти. Деякі гуманітарні 

дисципліни дублюють навчальну інформацію. Скорочується кількість годин, відведених для 

вивчення гуманітарних дисциплін або переважна їх кількість відводиться на самостійне 

опрацювання, забуваючи про те, що викладач був, є і буде основним чинником формування 

особистості фахівця.  

Щодо оцінювання знань, умінь і навичок студентів з гуманітарних предметів, то західні 

тестові  методи перевірки оцінюють лише знання фактів, а не розуміння причинно-

наслідкових зв’язків, логічність мислення, власної позиції, що можна встановити лише за 

допомогою бесіди між викладачем та студентом. Треба пам’ятати, що співбесіда між 

викладачем і студентом перетворює формалізований процес навчання у живе спілкування на 
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засадах співробітництва, співтворчості, співрозуміння, співосмислення, співоцінки. У 

процесі живого спілкування студенти виступають співучасниками творення як професійних, 

так і життєвих цінностей.  

Таким чином, пріоритетним напрямом у гуманітарній підготовці майбутніх фахівців-

аграрників має стати використання українознавчого стриженя соціокультурної лінії, який 

внесе зміни щодо структури та змісту культурологічної підготовки, визначить стратегію її 

реформування, сприятиме формуванню загальнокультурної особистості. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ЛІНГВОДИДАКТИКИ В 

ПОСТРАДЯНСЬКОМУ НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ 

 
Висвітлено особливості сучасних методологічних орієнтирів української лінгводидактики. 

Через узагальнення праць філософів і педагогів розкрито сутність і функції методології 

педагогіки, науковий потенціал якої використовується й українською лінгводидактикою.  

Ключові слова: методологія, методологічні орієнтири, лінгводидактика. 

 

Определены особенности современных методологических ориентиров украинской 

лингводидактики. На основе обобщения трудов философов и педагогов раскрыты сущность и 

функции методологии педагогики, научный потенциал которой используется и  украинской 

лингводидактикой.  

Ключевые слова: методология, методологические ориентиры, лингводидактика. 

 

The peculiarities of modern methodological optiens of Ukrainian linguo-didactics    are under 

review. On the basis of generalization of the works of philosophers and pedagogues the functions and the 

essence of methodology of pedagogies are defined, the potential of which is used bi the Ukrainian linguo-

didactics. 

Keywords: the methodology, methodological optiens, the linguo-didactics. 
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Про рівень і потенціал наукової галузі можна й потрібно судити за рівнем розвитку 

теорії і практики та наукового обґрунтування методичних рекомендацій  як зв’язувальної  

ланки між ними. Узгодженість теоретичних і емпіричних знань залежить передусім від 

можливості здобувати вірогідне  наукове знання та його використовувати, що забезпечується 

методологічною зумовленістю вихідних позицій процесу пізнання. У науці - через зміну 

світоглядних позицій у суспільстві й потреб самої науки - час від часу відбувається зміна 

методологічних орієнтирів. На межі ХХ і ХХІ століть  в Україні склалася ситуація, коли 

одночасно із засудженням тоталітарного режиму почали відмовлятися від усього, на чому він 

тримався, у т.ч. і від догматичної філософії освіти та марксистсько-ленінської методології 

пізнання, що привело до сплеску методологічної рефлексії в педагогічних науках. Крім того, 

гостра необхідність такої внутрішньої рефлексії в українській лінгводидактиці виникла у 

зв’язку зі стрімким розвитком її в останні десятиріччя як самостійної наукової галузі. 

Методологічні проблеми української  лінгводидактики в науці ще не розроблялися, 

натомість численні різноаспектні дослідження з проблем навчання української мови свідчать 

про потужний науковий потенціал цієї галузі й перспективи її подальшого розвитку. 

Вочевидь виникає суперечність між необхідністю обґрунтувати один з найактуальніших 

напрямів освітньої діяльності – навчання громадян України державної мови, з одного  боку, 

та недостатньою  концептуально-методологічною розробленістю означеної проблеми - з 

другого.  

Однією з визначальних ознак самостійності наукової галузі є наявність методологічної 

теорії наукового дослідження, з позицій якої й оцінюється відповідність результатів 

дослідження визначеній меті. 

Інтенсивний розвиток української лінгводидактики, ускладнення її завдань, потреба 

швидкого запровадження  результатів наукових пошуків у практику навчання і виховання 

обумовлюють необхідність підвищення наукового рівня  лінгводидактичних досліджень для 

пізнання глибинної сутності явищ, розкриття  існуючих між ними протиріч, пізнання 

об’єктивних закономірностей і тенденцій у сучасній лінгводидактиці, визначення  

ефективних шляхів  удосконалення лінгводидактичної  практики. Діяльність науковців з 

обґрунтування засад  навчання української мови повинна бути теоретично осмисленою, 

спрямовуватися на певні методологічні орієнтири, що сприятимуть підвищенню 

теоретичного рівня дослідження, допоможуть просунутись у пізнанні явищ до їх сутності, 

розкрити внутрішні взаємозв’язки між ними. Натомість аналіз наукових доробків з 

української лінгводидактики засвідчив, що питання методології в цій науковій галузі ще не 

розроблялися на теоретичному рівні.  

Оскільки українська лінгводидактика є елементом підсистеми педагогічних наук у 

загальній системі суспільних наук поставили за мету з’ясувати вплив цих зовнішніх чинників 

на формування методологічних орієнтирів української лінгводидактики. Результати пошуку 

представлено в даній статті. 

Для визначення методологічних орієнтирів лінгводидактичних досліджень ми 

скористалися емпіричними методами пошуку: проаналізовано власне наукові дослідження  

(25 авторефератів кандидатських і докторських дисертацій) і здійснено опитування 

науковців-дослідників з проблем української лінгводидактики (20 респондентів) стосовно 

обрання ними методологічного обґрунтування дослідницьких дій. 

Період становлення української лінгводидактики  як науки припадає на радянську добу, 

ідеологія  якої певним чином сформувала світоглядні орієнтири всієї радянської науки.  

Натомість офіційна державна ідеологія незалежної України докорінно відрізняється від 

ідеології  Радянського Союзу. Тому, розглядаючи  методологічні орієнтири сучасного, 

пострадянського, періоду розвитку української лінгводидактики, передусім з’ясуємо,  що 

залишилося у спадщину від попереднього періоду її розвитку й що змінилося в наукових 

підходах до пізнання довкілля. Для об’єктивної оцінки характеру цих змін розглянемо їх на 

загальному тлі змін, що відбулися за цей же період у   методології педагогічної науки.  
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Під методологічними орієнтирами розуміємо теорії, підходи, принципи, вимоги, 

характеристики, критерії, які слугують інструментарієм для безпомилкового пізнання 

істинності буття. Їх визначенням  і систематизацією займається спеціальна наукова галузь – 

методологія.  

У сучасній науці методологію розглядають як багаторівневе, складне, різноаспектне 

явище. Звідси – різноманітність її визначень залежно від  погляду на неї та потреб 

використання. У філософському словнику [6]  методологію визначено як філософське вчення 

про методи пізнання й перетворення дійсності, про використання світоглядних принципів у 

процесі пізнання, духовної творчості й практики. У вузькому  значенні її розуміють  як 

систему прийомів чи методів, які  використовують у процесі пізнання в межах тієї чи іншої 

науки. У широкому трактуванні – “це система теоретичних знань, що виконують роль 

керівних  принципів, знаряддя наукового дослідження й конкретних засобів реалізації вимог 

наукового аналізу ” [1, с.7]. У  науковій педагогічній літературі останнім часом  йдеться  про 

методологію наукового пізнання як “ вчення про принципи побудови, форми й способи 

науково-дослідницької діяльності ” [3, с.23].  

Немає єдності й у поглядах на те, що являє собою методологія як наука: чи це 

філософська дисципліна, чи частково-наукова галузь; а якщо кожне філософське положення 

має методологічне значення,  то чи є сама філософія методологією; існує також думка, що 

методологія взагалі не наука, а мистецтво добору принципів і методів дослідження. 

Безперечно, у початковий період історії становлення наукового пізнання філософія 

була єдиною універсальною концепцією,  і філософські поняття, категорії й уявлення 

слугували одночасно й фундаментальними складовими науки і методологічними 

принципами. З розвитком класичних наукових теорій  їх положення ставали підґрунтям для 

розвитку самої філософії та наступних наукових учінь, що порушило уявлення про 

абсолютизацію методологічних можливостей однієї теорії.  

 Політизація й ідеологізація науки в Радянському Союзі, у тому числі  Україні, 

призвели до того, що всі методологічні концепції, крім догм марксистсько-ленінської 

філософії, були відкинуті як неправдиві, реакційні, буржуазно-ворожі. Спроби 

філософського осмислення досягнень науки були занадто заідеологізовані й відірвані від 

досягнень західної філософської думки, яка піддавалася такій нещадній критиці, а її 

прибічники такому гонінню, що радянським науковцям годі було й думати про 

ознайомлення з “не марксистсько-ленінськими” філософськими джерелами.  Періоди відлиги  

(50–60-і рр. ХХ ст.) змінювалися посиленням цензури  (70–і рр.), але в цілому ситуація  в 

розвитку радянської філософської думки залишалася без  принципових змін: превалювало 

класове, партійне, політичне нашарування, що породило скептичне й критичне ставлення до 

марксистсько-ленінської філософії як до методологічного орієнтира в науці. 

Ми не мали на меті розглянути історію розвитку методології в контексті розвитку 

наукового пізнання, а тим більше аналізувати трагічну долю філософії тоталітарного 

режиму, а звернули увагу на цю проблему лише для того, щоб показати особливості й 

специфіку сучасних методологічних орієнтирів у науці пострадянського простору, в т.ч. і 

такій її галузі, як українська лінгводидактика. 

Перебудова політичного ладу й подальше відмежування від тоталітаризму, створення 

незалежної держави з принципово новими світоглядними позиціями  автоматично привели 

до відмови суспільства від ідеологічного кістяка зруйнованого режиму - марксистсько-

ленінської філософії, у т.ч. і її, на наш погляд,  найраціональнішого зерна – матеріалістичної 

діалектики, яка, звільнена від класовості й партійності, за своїм характером може бути 

загальним підґрунтям для конкретно-наукової методології. Спроба подолати стереотипи, 

звільнитися від догматичних філософських пут почасти призвела не до переосмислення 

старих проблем для вирішення нових, а до відмови керуватися будь-якими філософсько-

методологічними положеннями. Так, наприклад, 6 % молодих науковців - дослідників 

проблем сучасної української лінгводидактики - не визнають пріоритетів філософських 

методологічних положень, орієнтуючись при вивченні предмета дослідження на 
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загальнонаукові й конкретно-наукові теорії, а також на світоглядні позиції сучасного 

суспільства (ідеї національного  й  духовного відродження народу, сучасні уявлення щодо 

використання національної педагогічної спадщини в процесі відродження та реформування 

освіти, про пріоритетну роль мови як засобу високої етики міжнаціональних стосунків у 

державі тощо), власні досвід і стиль мислення, а 88,8% науковців –лінгводидактів лише 

перераховують загальновідомі й широковживані принципи й підходи діалектичного 

матеріалізму, не розкриваючи механізм їх впливу на хід і результати дослідження, що може 

свідчити про неглибоку обізнаність з цими філософськими положеннями.  

Опитування фахівців з української лінгводидактики  дає підстави стверджувати, що 

вони обирають метод пізнання, не орієнтуючись на якусь певну методологічну систему або 

методологічні поради, а виключно відповідно до виду та рівня пізнання, власних 

світоглядних і філософських позицій, особистого наукового досвіду, вибудовуючи на цих 

підставах методологічну концепцію, спроможну обґрунтувати достовірність дослідження, 

підтверджену певними емпіричними результатами. 

На наш погляд, конкретні методологічні принципи, увійшовши до стилю мислення 

науковця, першочергово сприймаються й відтворюються на інтуїтивному рівні, зумовлюючи 

неприйняття певної існуючої парадигми, і лише пізніше використовуються як ” дороговказ ” 

для обґрунтування  змін, що відбуваються в існуючій картині світу. Тобто науковці 

добирають конкретне методологічне обґрунтування до конкретного виду пізнання,  що  

узгоджується  з філософською теорією Е. Канта про антиномію наукового знання, відповідно 

до якої допускаються різні, навіть протилежні, форми опису одних і тих самих емпіричних 

даних, причому кожна концепція буде однаково переконливо доводитися логічно. 

Підтвердженням цього є, на нашу думку, кількість методологічних концепцій, що є 

адекватною кількості філософських течій у світі. І хоча методологічні концепти 

лінгводидактичних досліджень свідчать про відсутність систематизованого підходу до 

добору методологічних орієнтирів, певна закономірність усе-таки простежується. Так, усі 

дослідження з лінгводидактики містять пізнавальний і прикладний аспекти, і відповідно до 

цього науковці послуговуються методами наукового пізнання й методами практичної 

діяльності. Серед методів наукового пізнання перевага надається провідним положенням 

матеріалістичної діалектики (близько 90 % усіх досліджень), зокрема таким, як: про 

взаємозв’язок мови й свідомості, мислення й мовлення, перехід кількісних змін у якісні, 

суспільну природу мови як засобу спілкування, взаємозв'язок чуттєвого й раціонального у 

навчанні мови, роль практики в теорії пізнання тощо. На нашу думку, такий підхід свідчить 

не стільки про стереотипність, догматизм мислення, скільки про певні світоглядні позиції 

науковців, адже якщо відкинути скептичне ставлення до діалектики матеріалізму як до 

ідеології колишнього тоталітарного режиму та відповідні ідеологічні й політичні 

нашарування, то слід визнати, що суб’єктивна діалектика матеріалізму, відображаючи закони 

розвитку світу й закони пізнання, є об’єктивною за змістом і, отже, може бути 

методологічним підґрунтям для пізнання дійсності. Зазначимо, що 50 % дослідників 

української лінгводидактики взагалі не використовують ідеологічні або політичні орієнтири . 

Наукові положення й теорії, побудовані на підставі світоглядних або методологічних 

орієнтирів науковців-лінгводидактів, не викликають сумнівів, оскільки критерієм їх 

істинності  виступають емпіричні дані, що одночасно підтверджують і правильність 

обраного способу пізнання дійсності. У загальному лінгводидактичному масштабі означені 

підходи  до вивчення лінгводидактичних явищ  мають взаємодоповнюючий характер і в 

сукупності забезпечують різнобічне висвітлення сутності й функціонування процесу 

навчання мови в цілому, оскільки в методологічному плані ці підходи не мають 

взаємовиключних розбіжностей, зумовлених характером філософських засад.   

У сучасній науці роль методологічних орієнтирів виконують не лише філософські 

підходи, принципи, а й положення конкретно - наукової теорії як стосовно самої себе, так, 

відповідно, й інших галузей наукового знання. Наприклад, в окремих працях з  української 

лінгводидактики методологічну функцію виконують теоретичні положення з психології (про  
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мовлення і мовленнєву діяльність), фізіології (про механізми породження висловлювання), 

педагогіки (про пріоритетну роль рідної мови в духовному та інтелектуальному розвитку 

особистості), мовознавства (про мовлення як знакову діяльність, розуміння мови як засобу 

комунікації), українського народознавства (про використання духовних і національних 

цінностей українського народу в мовленнєвій практиці), що підтверджено 83% 

лінгводидактичних досліджень. Традиційно за методологічні орієнтири правлять також  

державотворчі законодавчі акти й концепції  (навчання державної мови в Україні, розбудови 

національної системи освіти  та ін.).  

На підставі аналізу дослідницьких робіт й опитування науковців-дослідників можна 

дати таке визначення методології, характерне для сучасної української лінгводидактики: це 

система загальнофілософських принципів і методів наукового пізнання, які вказують на 

шляхи розвитку наукового  дослідження і, конкретизуючись у даній науці, дають можливість 

глибоко зрозуміти сутність предмета; а також система загально - й конкретно-наукових 

методів і теоретичних положень, що визначають характер дослідження та сприяють 

реконструкції знання про предмет, визначають закони, діям яких він підлягає, і на цій 

підставі забезпечують творче перетворення його, обумовлюючи й обґрунтовуючи результати 

дослідження.  

Більш контрастно висвітлити означені особливості методологічних орієнтирів у 

сучасній пострадянській науці, у т.ч. й українській лінгводидактиці, можна за допомогою 

порівняння аналогічних підходів у плюралістичному суспільстві. Так, під методологією в 

зарубіжній науці зазвичай розуміють спеціально-наукову методику, яку об’єктивно 

застосовують для вивчення  окремих ланок, сторін або аспектів предмета, в той час як у 

діалектико-матеріалістичному розумінні  це і співвідношення всіх можливих спеціально-

наукових методик, і загальнофілософські принципи, підходи до вивчення об’єкта [4, с.5]. А 

наприклад, у Сполучених Штатах Америки методологічною основою побудови будь-якої 

системи освіти є провідна філософська орієнтація її організаторів, які в доборі змісту 

навчання керуються індивідуальними філософськими переконаннями. При цьому 

методологічну основу програмового змісту освіти (курікулуму) складають найрізноманітніші 

філософські теорії, такі, як  конструктивізм, екзистенціалізм, реконструктивізм, ідеалізм, 

реалізм, біхевіоризм, переніалізм, прогресивізм тощо [2]. До того ж, філософію освіти 

вивчають у всіх педагогічних вищих навчальних закладах США, хоч і з різним ступенем 

глибини. Головна  мета курсу філософії при цьому  полягає не  тільки в оволодінні знаннями, 

але й у виробленні своєї системи цінностей, формуванні активної життєвої позиції, власної 

філософії навчання [2, с.61]. Тобто готують педагогів не тільки для того, щоб вони набували 

філософських знань, але й  щоб уміли застосовувати їх у житті, у взаєминах з усіма, хто їх 

оточує, у подальшій професійній діяльності. 

Таким чином, нігілізм молодих українських науковців стосовно філософії або 

механічне використання її положень, однаково озвучених  у цілій низці різних за 

проблематикою наукових  робіт при визначенні методологічних засад, може свідчити про 

наявність проблеми, дотичної до становлення й розвитку будь-якої наукової галузі, у т.ч.  

української лінгводидактики. Сформулювати цю проблему можна таким чином: 

невідповідність сучасної української філософії як науки, а також мети й змісту філософії як 

навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах до запитів сучасного суспільства, що 

виявляється в недостатньому філософсько-методологічному обґрунтуванні освітянських 

навчально-виховних проектів та науково-дослідних робіт. До речі, самі педагоги пояснюють 

недоліки шкільної реформи, розпочатої в 1984 році, відсутністю методології, побудованої на 

аналізі реальної, а не міфологізованої дійсності [5, с.78 ]. Звідси  й топтання на місці, 

неможливість швидкого поступу. Підтвердженням цієї думки може бути такий факт: під 

впливом ринкових вимог у США в ХХ ст. сформувалася унікальна філософія прагматизму, 

що вплинула на весь подальший розвиток філософії в країні, стала вирішальним фактором у 

розвитку педагогічної науки й пристосуванні її до часу; разом із біхевіоризмом і соціальним 



 229 

конструктивізмом стала типовим американським явищем, сформувала неповторне обличчя 

американської педагогічної освіти [2]. 

Отже, недостатня увага до філософсько-методологічного обґрунтування, властива 

майже всім педагогічним, у т.ч. й лінгводидактичним,  науковим дослідженням, і становить 

їх специфічну особливість, зумовлену переходом загальнодержавної філософії від 

унітарного, тоталітарного догматизму на загальнолюдські світоглядні позиції за умов 

становлення ринкових відносин. 

Підсумовуючи сказане вище, слід зазначити, що самознищення тоталітарного режиму 

викликало в суспільстві нігілістичне ставлення до всього з ним пов’язаного, у т.ч. й до 

методологічних положень марксизму-ленінізму. Не володіючи   адекватними замінниками 

відкинутих підходів до здійснення й оцінювання науково-дослідної діяльності, науковці 

втратили “ дороговказ ” для обґрунтування змін, що відбувалися в існуючій картині світу, 

певній галузі пізнання й конкретному предметі дослідження. Формальне, зверхнє ставлення 

молодих науковців  до визначення методологічних орієнтирів пізнання  (що є характерним 

для низки науково-дослідних робіт) засвідчило існування проблеми в науці пострадянського 

простору, в т.ч. й українській лінгводидактиці, що виявилось у недостатньому науково-

методологічному обґрунтуванні освітянських навчально-виховних проектів та науково-

дослідних робіт. Ця особливість розвитку науки обумовлена переходом загальнодержавної 

філософії тоталітарного режиму на загальнолюдські світоглядні позиції й досить відчутна в 

тих наукових галузях, у яких, як і в українській лінгводидактиці, не вироблено своєї 

методологічної концепції пізнання предмета дослідження. Саме в них, як засвідчила 

практика, методологія загальна, філософська, підміняла методологію часткової науки. 

У зв’язку з цим одне з часткових  завдань подальшого дослідження зазначеної 

проблеми передбачає розкриття механізмів дії окремих загальнофілософських і 

загальнонаукових принципів і підходів на лінгводидактичному матеріалі й у такий спосіб 

уведення їх до обігу  української лінгводидактики 
 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования  – М.: 

Педагогика, 1982. – 160 с. 

2. Кошманова Т.С. Розвиток педагогічної освіти у США (1950 – 1998 рр.) – Львів: Світ,1999. – 

488с.  

3. Краевский В.В. Методология педагогики: анализ с позиции практики // Советская 

педагогика. – 1988. - № 7. – С.23 - 29. 

4. Мельничук А.С. Методологические поиски в современных подходах к исследованию языка 

// Методологические основы новых направлений в мировом языкознании. – К.: Наукова думка, 1992. 

– 378 с. 

5. Шамардин В.Н. О соотношении методологии и практики // Советская педагогика. – 1990. - 

№ 10. – С. 78 – 80. 

6. Философский енциклопедический словарь. – М., 1983. – 840 с.   

 

Рецензент: д.пед.н., проф. Марушкевич А.А. 
 



 230 

 

УДК 378:621.9                                                         к.ф.-м.н., доц. Кравченя Э.М. (БНТУ, Росія) 

 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
У статті розглядаються результати використання модульний рейтингової системи 

авчання на прикладі дисципліни «Технічні засоби навчання і методика їх примінення». Показано, 

що її впровадження дозволило підвищити рівень знань студентів, сприяло стимулюванню 

повсякденної систематичної роботи студентів і відвідуваності занять, забезпечило рівномірний 

розподіл учбового навантаження студентів і викладачів протягом семестру. 

Ключові слова: модуль, модуль дисципліни, рейтинг, результати навчання. 

 

В статье рассматриваются результаты использования модульно рейтинговой системы 

обучения на примере дисциплины «Технические средства обучения и методика их применения». 

Показано, что ее внедрение позволило повысить уровень знаний студентов, способствовало 

стимулированию повседневной систематической работы студентов и посещаемости занятий, 

обеспечило равномерное распределение учебной нагрузки студентов и преподавателей в течение 

семестра. 

Ключевые слова: модуль, модуль дисциплины, рейтинг, результаты обучения. 

 

In article results of use module rating system of training on a discipline example «Technically 

training Means» are considered. It is shown, that its introduction has allowed to raise level of knowledge 

of students, promoted stimulation of daily regular work of students and attendance of employment, has 

provided uniform distribution of an academic load of students and teachers during a semester. 
Kew words: the module, the discipline module, rating, results of training. 

 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или 

практическими задачами. В Болонской декларации были сформулированы две цели – 

повышение конкурентоспособности европейской системы высшего образования и 

обеспечение ей всемирной привлекательности. Одним из инструментов реализации 

единого пространства высшего образования в Европе является обеспечение качества 

образования и разработка для этих целей сравнимых критериев и методов контроля. 

Принятая в Республике Беларусь комплексная информатизация системы образования 

Республики Беларусь на 2007–2010 годы предусматривает анализ мониторинга качества 

подготовки педагогических кадров в вузах. Исследования, представленные в данной статье 

показывают, что на современном этапе развития общества и высшего образования, в 

частности, предъявляются все более высокие требования к содержанию образовательного 

процесса. В числе важнейших приоритетов совершенствования процесса обучения является 

внедрение в учебный процесс новых компьютерных (информационных) технологий оценки 

результатов учебной деятельности студентов. 

Анализ последний исследований и публикаций, в которых начато решение 

данной проблемы и на которые опирается автор. Нами в разное время разрабатывались 

и внедрялись в учебный процесс подготовки учителей современные технологии 

оценивания учебных достижений учащихся и студентов [1-2]. Разработанная 

инструментальная программа не ориентирована на конкретно изучаемую дисциплину или 

методику обучения. Это программа системы подготовки тестов широко используется 

учителям школ, преподавателям средних специальных и высших учебных заведений не 

только в Республике Беларусь, но и за рубежом. Она с успехом может использоваться при 

проведении централизованного тестирования в учебных заведениях разного уровня. 

Методологические основы современных педагогических систем и технологий, 

модульной организации учебного процесса, расчет и анализ рейтинговой оценки при 

дистанционном обучении рассмотрены в работах [3-4]. В первой из них показано, что 

научно-обоснованный и материально обеспеченный подход к созданию условий для 
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обучения может гарантировать подготовку инженерно-педагогических кадров на уровне 

лучших мировых стандартов. Вторая дает методологическое обоснование по 

конструированию и применению модульной системы обучения с использованием Интернет 

технологий. 

Использование информационных технологий в повышении качества знаний учащихся, 

автоматизированная рейтинговая система контроля учебной деятельности студентов были 

предметом исследований авторами работ [5-8]. Ими показано, что тестирование и 

накопительный принцип оценки знаний дают положительный результат при изучении 

различных дисциплин, в том числе и социально-политических. 

Специфика контроля знаний у студентов технических вузов, изученная нами [9] 

показала, что внедрение компьютерного тестирования в оценивании учебных достижений 

обучающихся надо осуществлять поэтапно, не форсируя событий. 

Анализ рассмотренных выше работ позволил сделать вывод, что в них изложены 

общие положения об использовании инструментальных сред в качестве подготовки и 

организации тестирования на разных этапах обучения, вопросы модульно-рейтинговой 

системы обучения, возможности использования современных информационных 

технологий, методики организации и проведения различных форм тестового контроля, но 

не дается анализ эффективности их применения в учебном процессе. Поэтому 

исследование процессов внедрения в учебный процесс высшего учебного заведения новых 

форм и методов обучения с использованием единого инструментария, основанного на 

информационных технологиях, является весьма актуальной задачей. 

Выделение нерешенных прежде частей общей проблемы, которым посвящается 

обозначенная статья. Попытка перейти от бальной системы оценок к кредитной, вызвала 

как у студентов, так и у ряда преподавателей недопонимание таких с их точки зрения 

вопросов, как кредит доверия, кредит за общественные работы, участие в студенческих 

кружках различного вида. Трудно воспринимается преподавателями естественных и 

технических дисциплин и распределение кредитов за разные формы организации учебных 

занятий: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторный практикум. С трудом 

дается понимание методики оценивания активности студентов при выполнении ими 

различных видов учебных поручений: лабораторные работы, курсовые проекты, 

технологические и педагогические практики и т.д. Многосторонняя оценка в баллах, 

учитывающая вышеперечисленные факторы, также отмечается негативным отношением 

обеих сторон к процессу контроля учебных достижений, так как требует больших 

временных затрат. 

Связь работы с планами, программами, темами. Исходя из вышесказанного, в 

Белорусском национальном техническом университете (БНТУ), была запланирована 

задача, создать стандарт положения по порядку разработки и внедрения модульно-

рейтинговой системы обучения, который включал бы в себя непрерывный мониторинг 

учебной деятельности студентов. 

Формирование целей статьи. Разработать теоретические основы мониторинга 

качества образования, которые смогут решить вопросы дифференциации оценки 

успеваемости по различным направлениям в рамках конкретной дисциплины; составления 

графика контрольных мероприятий; методики формирования итоговой рейтинговой оценки 

знаний по дисциплине. 

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов. Несмотря на короткий срок от разработки положения 

о модульно-рейтинговой системы обучения до внедрения стандарта БНТУ «Порядок 

разработки и внедрения модульно-рейтинговой системы обучения» [10] исследования 

показали, что применение данной методики позволяет преподавателям организовать 

текущий контроль либо в одной форме, либо в разных, но с единой системой зачета 

результатов. На каждом этапе текущего контроля проводилась оценка знаний студентов, 
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как по теоретическим основам дисциплины, так и практических навыков в решении 

основных типов задач, своевременность и качество выполнения лабораторных работ.  

Текущий контроль осуществлялся преподавателями по разработанным и 

утвержденным на кафедрах формам в течение семестра два или более раз в зависимости от 

объема изучаемой дисциплины. 

Итоговая оценка по результатам изучения дисциплины выставлялась на основании данных 

о текущем и завершающем (итоговом) контроле (экзамен, зачет) с учетом утвержденных 

кафедрой весовых коэффициентов этих оценок: 

 
где А – оценки полученные студентом при текущем и завершающем контроле; β – весовые 

коэффициенты оценок. Величина ∑βтекущ не должна превышать 0,5 для всех этапов текущего 

контроля. 

Для студентов, которые не прошли отдельные этапы контроля величина βзаверш 

увеличивается на величину весовых коэффициентов несданных этапов. 

Для студентов, которые не смогли сдать один или несколько модулей в установленные 

сроки по болезни или иным уважительным причинам, преподаватель, по согласованию с 

деканатом, устанавливал индивидуальные сроки прохождения контроля. 

В случае получения итоговой оценки без округления ниже 4-х баллов (обучение ведется по 

10 бальной системе) по всем видам контроля студент по решению кафедры не допускался к 

экзамену (зачету) до ликвидации задолженностей. После чего он обязан был сдать экзамен 

(зачет) без учета результатов текущего контроля. 

Нами были проанализированы результаты сессии на третьем курсе инженерно-

педагогического факультета в зимнюю сессию 2009-2010 учебного года. При оценке знаний по 

дисциплине «Технические средства обучения и методика их применения» (сокращенно ТСО) 

была использована модульно-рейтинговая система, по другим предметам – традиционная 

система оценки знаний в виде устного экзамена. Результаты анализа успеваемости будущих 

педагогов-инженеров (по направлению энергетика) представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Диаграмма успеваемости студентов специальности 1-08 01 01-03 – энергетика 

 

Как видно из приведенной диаграммы количество студентов, успевающих на отлично по 

дисциплине ТСО значительно больше, чем по остальным предметам. Не может не радовать и 

тот факт, что процент студентов, получивших отличные и хорошие оценки, также в пользу 

предмета, успеваемость по которому оценивалась по модульно-рейтинговой системе. При 



 233 

использовании модульно-рейтинговой системы обучения резко сократилось количество 

студентов, получивших удовлетворительные оценки (7 %). Успеваемость по дисциплине была 

стопроцентной (рисунок 1). в то же время по другим дисциплинам количество 

удовлетворительных и неудовлетворительных оценок составляет от 26 до 41 процента. 

Результаты оценивания защиты курсовых работ по двум дисциплинам «Общая 

энергетика» и «Технические средства обучения и методика их применения» приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Сравнительные данные результатов защиты курсовых работ по дисциплинам «Общая 

энергетика» и «Технические средства обучения и методика их применения» 

Предмет 

Балл 

Отлично Хорошо 

10 баллов 9 баллов 8 баллов 7 баллов 6 баллов 

Общая энергетика 2 19 6 0 0 

Технические средства 

обучения и методика их 

применения 

0 15 12 7 2 

Сравнение данных таблицы показывает, что результаты учебной деятельности по 

дисциплине ТСО практически совпадают с результатами, полученными по модульно-

рейтинговой системе, в то же время отличные оценки, полученные при защите курсовой работы 

по дисциплине «Общая энергетика» значительно отличаются от оценок, полученных на 

экзамене (в большую сторону). Такое несоответствие результатов учебной деятельности, 

безусловно, свидетельствует о том, что внедрение модульно-рейтинговой системы в обучение 

дает сравнимые результаты оценки разных видов деятельности студентов по дисциплине 

(таблица 1). 

Выводы. Модульно-рейтинговая система обучения студента является качественно новым 

уровнем образования в высшей школе, в основе ее лежит непрерывная индивидуальная работа с 

каждым студентом в течение всего семестра. Ее внедрение позволило повысить уровень знаний 

студентов, способствовало стимулированию повседневной систематической работы студентов и 

посещаемости занятий, обеспечило равномерное распределение учебной нагрузки студентов и 

преподавателей в течение семестра. 

Разработанные тестовые задания любого типа по каждому модулю, реализуемые с 

помощью персонального компьютера (ПК), позволяли сократить до минимума аудиторную 

нагрузку на преподавателя и дали возможность оперативно выставлять текущую оценки по 

модулю изучаемого курса. Фрагменты тестовых заданий использовались также при защите 

студентами лабораторных и практических заданий с использованием ПК. 

Апробация данной системы в нашем вузе и ряде других вузов показало, что проблем 

хватает. Для внедрения рейтинговой системы требуется наличие стабильных программ и 

образовательных стандартов по предмету. Дидактическое оснащение должно быть полным. 

Переход на такую систему требует определенных финансовых затрат на разработку 

соответствующего программного обеспечения, его отладку и внедрение в учебный процесс. 
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ОБУЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ПОЛЬШЕ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ 

БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА 

 
У статті представлені проблеми, пов'язані з недоліками в області навчання викладачів в 

Польщі, а також визначені необхідні напрями змін системи навчання і підвищення кваліфікації 

вчителів.   

Ключові слова: навчання викладачів, система навчання і підвищення кваліфікації вчителів, 

якість навчання. 

 

В статье представлены проблемы, связанные с недостатками в области обучения 

преподавателей в Польше, а также определены необходимые направления изменений системы 

обучения и повышения квалификации учителей.  

Ключевые слова: обучение преподавателей, система обучения и повышения квалификации 

учителей, качество обучения.  
 
The article presents problems connected with deficiencies in teacher education in Poland and 

outlines necessary directions of changes in systems of teacher education and continuous professional 

development. 

Keywords: teacher education; systems of teacher education and continuous professional 

development; quality of education. 

 

Введение и постановка проблемы. Система обучения преподавателей является 

неотъемлемой частью целого образования. Она обусловлена ролью системы образования в 

усвоении знаний, касающихся современных глобальных и национальных проблем, 

подготовкой молодых поколений к реализации приятых программ социального, 

экономического и культурного развития страны, состояним знаний общественных нужд и 

стремлений, а также характерными чертами профессии учителя.  Обучение преподавателей 

должно способствовать развитию воспитанников и направить их мышление на проблемы и 

требования будущего. Именно поэтому образование учителей включает предметное и 

профессиональное обучение. Первое из них дает квалификации для обучения определенным, 

дополняющим друг друга школьным предметам (напр. биологии-химии, физики-математике, 

географии-истории-польскому языку). В то же время профессиональное обучение 

подготавливает к эффективному выполнению функций, действий и задач учителя.  А место 
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обучения преподавателей должно быть средой, в которой пробуждается личность будущих 

учителей, углубляются их психологические и педагогические знания, дается шанс 

самопознания и саморазвития.  

Изложение основного материала исследования. Разработанный в 2008 г.  Рапорт об 

интеллектуальном капитале Польши позиционирует Польшу в самом конце стран, в 

которых проводились стравнения в отдельных группах поколений.
1
. Если речь идет о детях и 

учениках, Польша оказалась на 13 месте среди 16 стран, например, по причине небольшого 

участия 4-летних детей в обучении ( с этой точки зрения Польша занимает последнее место), 

я также небольшого процента учащихся, проявляющих интерес к будущей работе, связанной 

с наукой. При этом в рапорте акцентировался неудовлетворительный уровень подготовки 

учителей дошкольного и начального школьного образования. Указывались одновременно 

отсутствие соответствующего предложения программ, совершенствующих квалификации 

детсадовских учителей по такой тематике, как работа с группой детей разного возраста, 

работа с трудным ребенком, партнерское сотрудничество с родителями, наблюдение за 

детьми, создание индивидуализированных планов развития и документирование развития 

детей [2]. В области начального и среднего образования было выражено беспокойство тем,  

смогут ли польские школы подготовить соответствующих кандидатов для вузов, поскольку 

ожидается, что в ближайшие декады в Польше наступит смещение спроса на работу в 

направлении профессий, основанных на высоких квалификациях, в которых необходимы 

отличные знания математики и естественных наук, а в этих областях Польша оказалась  

наиболее слабой в международных тестах PISA.  

По случаю 20 годовщины принятия Конвенции о правах ребенка UNICEF  и 

Хельсинская Фундация прав человека разработали рапорт «Соблюдение прав ребенка в 

Польше. Рекомендации для Парламента и Правительства». В рапорте были затронуты также 

проблемы, связанные с системой образования. Одной из главных проблем, отмеченных в 

рапорте, является плохая система подготовки учителей. Эксперты обращают внимание на то, 

что учителя не имеют надлежащей подготовки к профессиональной работе, поскольку 

обучать преподавателей может практически каждый государственный и частный вуз. 

«Страны, которые достигают высоких результатов в образовательных рейтингах, напр. 

Финляндия, отбирают кандидатов в учителя среди 1/3 наилучших студентов. Польские 

педагогические вузы в принципе находятся вне рейтинга» - отмечается в рапорте. Поэтому 

рекомендовано, например, создание системы верификации профессиональной пригодности, а 

также методов противодействия явлению профессионального выгорания. Организации 

рекомендуют внедрить новые Стандарты обучения преподавателей, определяющие 

требования, которые должны быть выполнены для того, чтобы вуз мог обучать 

преподавателей, а также умения, которыми должен обладать учитель после его окончания. 

Как следует из рапорта, учителя не справляются с агрессией среди учеников, не знают, что 

делать, когда появляется подозрение, что ребенок – жертва насилия. Значительная часть 

учителей не знает, как формировать творческое мыщление, развивать увлечения учеников, 

сотрудничать с их родителями и местным обществом [1]. 

Целью статьи является представление недостатков в области обучения преподавателей 

в Польше, а также попытка определения изменений в этой области с целью повышения 

качества системы обучения и повышения квалификации учителей. Чтобы подготовить 

учащихся к жизни в европейском обществе, основанном на знаниях, от учителей ожидается 

ряд новых умений, которые часто требуют применения новых методов обучения. Кроме 

                                                           
1
 В литературе по данному вопросу не существует одной повсеместно обязывающей дефиниции 

интеллектуального капитала. Создателем дефиниции интеллектуального капитала является профессор Leif 

Edvinsson,  который часто определяет его как «способность создавать будущий доход». Принятая в рапорте 

дефиниция говорит, что интеллектуальный капитал Польши – это совокупность нематериальных активов 

людей, предприятий,  обществ и регионов, учреждений и процессов, которые при использовании их 

соответствующим образом моогут  быть источником настоящего и будущего благосостояния страны. Raport o 

kapitale intelektualnym Polski, Warszawa 2008, с. 12. 
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того, учителя все чаще проводят обучение в классах, в которых ученики являются 

представителями разных культур, говорят на разных родных языках, имеют разный уровень 

умений и особые потребности. Однако многие учителя говорят о том, что не чувствуют себя 

свободно при использовании в классе новых технологий. Следует добавить, что анализ, 

проведенный Европейской Комиссией показал, что существующие в настоящее время 

системы обучения и профессиональной подготовки учителей в странах – членах ЕС часто не 

отвечают их потребностям, поскольку в некоторых странах отсутствует систематическая 

координация отдельных элементов обучения преподавателей, что приводит к отсутствию 

единства и непрерывности, особенно между начальным профессиональным обучением 

учителей и их подготовкой к профессии, переподготовками на работе и профессиональным 

совершенствованием.   

Анализ Комиссии обнаружил также, что мало средств инвестируется в непрерывное 

обучение и развитие дидактиков. Так, обучение на рабочем месте обязательно только в 11 

странах-членах ЕС (Австрия, Бельгия, Германия, Эстония, Финляндия, Венгрия, Литва, 

Латвия Румыния, Мальта, Великобритания). В случае существования переподготовок на 

рабочем месте, обучение занимает обычно менее 20 часов в год и никогда не превышает пяти 

дней в год. Только половина стран в Европе предлагает новым учителям какую-либо форму 

систематической помощи в первые годы их работы (напр., внедрение в профессию, 

дополнительное обучение, педагогическую опеку). Поэтому особое значение в 

дифференцированном европейском контексте приобретают вопросы, касающиеся 

предложения в области обучения учителей и их привлекательность для людей, имеющих 

соответствующие способности для этой профессии.    

Традиционное обучение преподавателей в Европе проходит в основном в 

университетах и других высших учебных заведениях. Именно там будущие учителя 

проводят большую часть времени профессиональной подготовки, несмотря на то, 

реализуется ли там параллельная или поэтапная модель обучения. Педагогические учебные 

заведения имеют широкую программную автономию, особенно в странах, в которых 

контроль квалификации преподавателей ограничивается простыми директивами 

относительно содержания обучения и не определяет стандартов компетенций, которые 

должны быть результатом этого обучения. Такая ситуация наблюдается в большинстве 

стран.  

Высокие достижения, касающиеся качества работы учителей, имеет Финляндия. Очень 

хороший результат теста PISA в Финляндии был неожиданностью для многих стран с 

традициями высокого уровня обучения, напр. для Великобритании или скандинавских стран, 

но также и для самих финнов. Этот результат может также удивить, поскольку известно, что 

по сравнению с детьми из других исследуемых стран финские ученики проводят в школе 

наименьшее количество часов, а расходы на образование, рассчитываемые в процентах ВВП, 

находятся в Финляндии на уровне средней ОЭСР. Причину такого необычайно высокого 

уровня результатов теста PISA, называемого «Чудом PISА» (The miracle of  PISA) сами 

финны определяют следующим образом: Увлечение учителей и их высокие моральные 

стандарты являются силой нашего образования. Сила этого образования состоит также в 

огромном доверии, которое финны испытывают к учителям и к их компетенциям – они 

верят, что учителя знают, что они должны делать и как должны работать. Это доверие 

переносится на свободу учителей в выборе методов и способов работы, а также способы 

оценки работы школ. В Финляндии не существуют организации, контролирующие работу 

школ (соответствие нашему управлению учебного округа). Большой нажим делается также 

на самооценку и внешнюю оценку. Координацией действий, связанных с оценкой уровня 

обучения, занимается Совет по вопросам оценки обучения в сотрудничестве с 

Министерством Образования [2]. 

В Польше для того, чтобы образование учителей соответствовало требованиям 

современности и гарантировало добросовестную предметную и педагогическую подготовку, 

в девяностые годы XX века началась работа над стандартами обучения преподавателей. В 
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настоящее время образование учителей регулируют два документа: Стандарты образования 

для отдельных отделений вузов [4], гарантирующие специальную подготовку и Стандарты 

образования учителей [5], регулирующие правила педагогической и предметной подготовки. 

Применение в практике положений перечисленных стандартов должно гарантировать 

требуемое качество обучения преподавателей. Особенно потому, что учитель должен быть 

творческим, готовым к изменениям, образованным, готовым решать проблемы, которые 

возникают в работе с учениками.   

Существенным элементом системы высшего образования Европейского Союза 

является Европейская система гарантии качества, а также Европейская рамка квалификации. 

Европейская система гарантии качества основывается на предпосылке, что за качество 

обучения отвечает прежде всего вуз. Определены только общие предпосылки для процесса 

оценки качества, в то же время отдельные организационные решения, принятые некоторыми 

странами, говорят о дальнейшей большой дифференциации. До недавнего времени в ЕС 

господствовала оценка качества, проводимая на уровне отделения, программы вуза или 

учреждения (Великобритания, Ирландия). В настоящее время наступает отчетливый поворот 

к смешанной модели, то есть к учрежденческому аудиту, соединенному с элементами оценки 

качества обучения на данном отделении или в рамках определенной программы вуза. 

European Qualification Framework, то есть Европейская рамка квалификации – это 

систематическое, понимаемое в Европе, описание всех квалификаций, подтвержденных 

дипломами и сертификатами, составленное согласно результатам образования в области 

знаний, умений и позиций. Ни одна страна ЕС не ввела еще полностью Европейской рамки 

квалификации; подавляющее большинство стран находится только в стадии создания 

отечественных рамок квалификации, которые для вуза будут исходным пунктом для 

определяемой программы обучения согласно результатам образования как в области общих 

компетенций, так и компетенций в отдельных областях [3]. 

Прнимая во внимание вышесказанное, следует в недалеком будущем ожиидать новых 

отечественных документов, относящихся к образованию учителей. Следует добавить, что 

исследования, проведенные в США, показали, что ученики с похожими способностями через 

три года работы – один с преподавателем высокого уровня качества, второй – с учителем 

низкого уровня качества, достигли диаметрально противоположных результатов в учебе. По 

мнению подавляющего большинства авторитетных специалистов в области образования, 

влияние качества учителей на результаты учеников является ключевым, важнейшим от 

численности класса, оснащения школ или финансовых издержек на образование [2].  Не 

подлежит сомнению, что следует «заново» определить компетенции учителя, базируясь на 

следующих аспектах обучения: 

- знания и понимание, 

- практическое применение знаний, 

- оценка и формулирование мнений, 

- умение вступать в коммуникацию, 

- умение учиться. 

Описание компетенций должно четко определять (так наз. дескрипторы), что учащийся 

должен знать, понимать и быть способным делать после окончания  обучения – то есть 

знания, умения, позиции. Кроме того, результаты обучения должны быть измеримыми, 

подтвержденными и документированными. Подытоживая, можно сказать, что 

люди,создающие новый профиль учителя, и тем самым стандарты обучения учителей, 

должны помнить, что мир очень изменился и продолжает изменяться. Поэтому должен также 

измениться «профиль» и роль тех, кто учит молодежь о мире.  Он должен учитывать такие 

области изменений, как: 

- развитие общества знаний, 

- развитие информационного общества, 

- новый баланс основных умений, 

- необходимость учебы в течение всей жизни, 
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- расширение связей образования с экономикой, 

- продвижение предприимчивости, 

- продвижение точных и технических наук, 

- развитие обучения иностранным языкам, 

- укрепление демократических и гражданских позиций. 

Реализация указанных выше задач, как уже было упомянуто, зависит от педагогических 

вузов и заведений, повышающих квалификации учителей.  

Стратегия подготовки учителей высокого класса в Сингапуре, Корее и Финляндии 

основана на принципе, что педагогику изучают самые лучшие. Это отделение вуза считается 

там одним из трех наиболее престижных. Следствием этого является очень строгий прием в 

вуз, которому предшествует проверка потенциала кандидатов на учебу и обучение, 

небольшое количество мест в вузе, высокий уровень обучения и много предложений работы 

для выпускников. 

Результатами являются: 

- высокий академический уровень кандидатов в учителя, 

- высокий престиж профессии учителя среди студентов и выпускников, 

- высокая зарплата начинающих учителей, 

- отличные результаты учебы[2] 

Выводы. Система обучения и повышения квалификации учителей в Польше должна 

принять такую форму, чтобы гарантировать профессиональную подготовку всех учителей 

для их профессиональной работы. Такая система должна учитывать: 

- определение умений, которыми должны обладать учителя и лица, проводящие 

обучения в свете их изменяющейся роли в обществе знаний; 

- создание условий, облегчющим учителям и лицам, проводящим обучение, 

выполнение задач, которые ставит перед ними общество знаний, в том числе путем обучения 

и повышения профессиональных квалификаций в контексте принципа учебы в течение всей 

жизни; 

- обеспечение соответствующего подбора кандидатов для профессии учителя для всех 

предметов, на всех уровнях обучения, а также большей привлекательности обучения и 

повышения квалификации; 

- привлечение к процессу обучения и переподготовки лиц, которые получили 

профессиональный опыт в других областях. 
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МОДЕЛЬ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ 
 

У статті розглядається розроблена модель спеціальної підготовки майбутніх офіцерів 

запасу з метою аналізу педагогічні засад процесу навчання військових фахівців: цілі, завдання, 

методи, зміст, дидактичні принципи, засоби й форми навчання, організаційно-педагогічні умови, 

а також показники й критерії ефективності підготовки студентів. 

Ключові слова: майбутні офіцери запасу, спеціальна підготовка, модель, процес навчання. 

 

В статье рассматривается разработанная модель специальной подготовки будущих 

офицеров запаса с целью анализа педагогических основ процесса обучения военных специалистов: 

содержание, дидактические принципы, средства и формы обучения, организационно-

педагогические условия, а так же показатели и критерии эффективности подготовки 

студентов. 

Ключевые слова: будущие офицеры запаса, специальная подготовка, модель, процесс 

обучения. 
 

Future reserve officers’ special training model is being considered in the article with the view of the 

analysis in terms of military specialists training pedagogical fundamentals: content, didactical principles, 

training facilities and forms, organizational and pedagogical conditions, as well as students’ training 

effectiveness parameters and criteria. 

Keywords: future reserve officers, special training, model, training process. 

 

Система військового навчання в цивільних вищих навчальних закладах і система 

військової освіти Міністерства оборони (МОУ) й інших міністерств і відомств України, у 

яких передбачена військова служба, повинні функціонувати й розвиватися в єдиному 

освітньому просторі у сфері вищої професійного освіти.  

На сучасному етапі вищим навчальним закладам, які готують майбутніх офіцерів 

запасу необхідно здійснити перехід від школи запам’ятовування до школи мислення. Офіцер 

повинен вміти приймати вірні рішення в умовах постійної зміни обстановки та вміло 

керувати підпорядкованими підрозділами. Навчання у вищій школі повинно мати яскраво 

виражений розвивальний характер. Період соціально-економічного й політичного розвитку 

нашої країни характеризується серйозними структурними і якісними змінами в системі 

української освіти. Ці зміни відбуваються відповідно до законодавства та інших нормативно-

правових актів України, які діють у цій галузі. У них сформульовано освітню політику 

України, що відображає загальнонаціональні інтереси в галузі освіти і враховує загальні 

тенденції світового розвитку, які визначають прискорення темпів розвитку суспільства, 

перехід до постіндустріального й інформаційного суспільства, динамічний розвиток 

економіки, скорочення сфери некваліфікованої праці. Все це об’єктивно зумовлює 

інтенсивний випереджальний розвиток усієї української освіти. 

Як показали результати спеціального вивчення проблеми нашого дослідження, чинна 

система підготовки офіцерів запасу, у цілому, себе виправдовує й забезпечує накопичення 

необхідних ресурсів для воєнного часу в інтересах мобілізаційного розгортання Збройних 

Сил України. Разом з тим, вона має низку суперечностей, що негативно впливають на 

результати підготовки кваліфікованих мобілізаційних резервів для військової організації 

країни між: 

- необхідністю якісної підготовки офіцерів запасу й низьким рівнем їхньої 

підготовленості з питань спеціальної військової підготовки; 

- підвищеними вимогами згідно нормативно-правової й організаційно-методичної бази 

підготовки офіцерів запасу у вищих навчальних закладах (ВНЗ) і незадовільному (на 

більшості кафедр військової підготовки) сучасному стані навчально-матеріальної бази, 
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забезпечення якою повинне здійснюватися замовником, а також визначатися обсягом і 

змістом військово-професійних освітніх програм підготовки офіцерів запасу; 

- потребами у зміцненні й модернізації матеріально-технічної бази, інфраструктури 

освітніх установ, оснащення їх сучасним устаткуванням, приладами та обмеженою кількістю 

матеріалів для забезпечення підвищення якості навчального процесу, підтримки науково-

методичної роботи, навчально-матеріальної бази на кафедрі військової підготовки тощо; 

- необхідністю включення військового навчання в цивільних вищих навчальних 

закладах до системи додаткової професійної освіти, що здійснюється у формі професійної 

перепідготовки, і лімітом кредиту навчального часу.  

Різні аспекти військово-професійної підготовки офіцерів розглядалися у працях 

науковців (О. Барабанщиков, І. Грязнов, А. Лігоцький, М. Нещадим, О. Пометун, І. Руснак, 

Г. Яворська, В. Ягупов та ін.), а також військової підготовки студентів цивільних ВНЗ – 

майбутніх офіцерів запасу (Г. Артюшин, Г. Кабакович, М. Науменко, Є. Подтергера, 

В. Ройлян, С. Сінкевич, І. Хорєв та ін.). За результатами аналізу наукової літератури 

приходимо до висновку про те, що певні аспекти військової підготовки студентів цивільних 

ВНЗ, її особливості, пов’язані з організацією та здійсненням у військових навчальних 

закладах, не набули належного відображення. 

На сьогоднішній день основною проблемою, що постає перед кафедрами військової 

підготовки вищих навчальних закладів, є модернізація організації й методики військового 

навчання. Необхідність модернізації зумовлена, в першу чергу, новими вимогами до рівня 

освіченості й розвиненості особистості офіцера запасу. 

Відповідно визначено завдання дослідження:  розробити модель військової підготовки 

студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу. 

Удосконалення підготовки фахівців – завдання досить традиційне. До його вирішення 

завжди були спрямовані науково-методична робота ВНЗ і зусилля кафедр. Удосконаленню 

спеціальної підготовки як системи наукових знань, умінь, навичок, пізнавального й творчого 

пошуку не приділялося достатньої уваги. Тому зростання суспільної важливості проблеми 

вдосконалення підготовки фахівців позначається в тому, що вона зі звичайної методичної 

роботи перетворюється на самостійну галузь досліджень, де знаходять місце багато наук – 

педагогіка, психологія, економіка, соціологія, управління й інші. 

Одним з науково-практичних напрямів у справі вирішення проблем підготовки 

військових фахівців на кафедрі військової підготовки є створення моделі їх підготовки. 

Останніми роками з’явилися й спеціальні наукові дослідження з моделювання й 

використання педагогічних моделей у ВВНЗ [4, 7, 8, 9]. 

Термін «модель» у сучасній науці вживається з різним змістом. У загальному значенні 

моделлю називається спеціально створена форма об’єкта для відтворення деяких 

характеристик справжнього об’єкта, що підлягає пізнанню. Моделювання зі спеціального 

прийому перетворилося на важливий метод конкретного наукового пізнання й 

використовується для вивчення окремих сторін об’єкта вивчення [12]. 

У галузі дослідження психолого-педагогічної діяльності під моделлю розуміємо 

природно або штучно створене для вивчення об’єкта пізнання явище (предмет, процес, 

ситуація й ін.), аналогічне іншому явищу (предмету, процесу, ситуації й ін.), дослідження 

якого утруднено або неможливо. 

Модель як інструмент дослідження спеціальної підготовки повинна відбивати ознаки, 

факти, зв’язки, відносини в певній галузі знання у вигляді простої й наочної форми, зручної 

й доступної для аналізу й висновків. Модель повинна являти собою розумне сполучення 

необхідної повноти із простотою користування й розрахунків. Ці дві вимоги, очевидно, є 

суперечливими одна відносно другої. З одного боку, безмежна деталізація моделі призведе 

до неминучого ускладнення, що, природно, утруднить, а у низці випадків навіть може 

унеможливити роботу з моделлю. З іншого боку, прагнення до максимального спрощення 

моделі призведе до втрати низки важливих факторів, які можуть впливати на процес, що 

досліджується. 
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Значний інтерес представляє наукова праця І. Новака [8] щодо ролі моделювання у 

вищій військовій школі як одного з методів сучасної науки. У ній розглядається модельне 

вивчення як засіб розвитку творчих здібностей і наукового осмислення практики, як шлях 

оцінювання якості навчальних програм, форм навчання, удосконалення контролю знань та 

методики викладання, як засіб узгодження різних компонентів системи навчального процесу. 

Велике значення надається ролі методів моделювання для створення науки про педагогіку 

вищої школи. 

За своїми завданнями моделювання є прикладним дослідженням, тобто обумовлюється 

заздалегідь поставленою автором роботи метою й орієнтується на практичне застосування 

результатів. Залежно від галузі дослідження в спеціальній і науково-педагогічній літературі 

зустрічається низка класифікацій моделей і моделювання. Найчастіше використовуються 

такі: образне моделювання, фізично-подібне моделювання, математичне моделювання й ін. 

Процес моделювання широко пов’язаний з використанням математичного апарату, 

тому одним з варіантів досліджуваних процесів може бути математична модель, адже тільки 

вона представляє деякий об’єкт, що у співвідношенні замінює оригінал. При аналізі інших 

моделей така заміна досягається або за рахунок подібності структури (ізоморфізм), або в 

поведінці, функціонуванні системи (ізофункціональність). Структурно математичне 

моделювання містить три основних методи: цифрове, кібернетичне й просторово-подібне 

моделювання. 

Моделювання в науковому пізнанні набуло характеру певної системи зі сталими 

ознаками й положеннями й виступає як засіб наукового дослідження [10]. Існуючі сьогодні у 

вищій школі моделі призначені насамперед для того, щоб визначити особливості підготовки 

тих, хто навчається, у ВНЗ, адже тільки вони дозволяють, по-перше, у вигляді схем, коротких 

описів, охарактеризувати досліджуваний процес, по-друге, моделювання дозволяє описати 

педагогічні явища у вигляді математичних формул, матриць, символів та ін. Крім того, 

важливим напрямом виявлення ідеального фахівця вважається моделювання в педагогіці, що 

розглядається із загально методологічних, психолого-фізіологічних і дидактичних позицій [1, 

3, 6, 11]. 

Дослідники й практики педагогіки, у тому числі й військові, по-різному трактують 

поняття «модель фахівця». Під моделлю фахівця розуміється певний зразок, еталон, що 

повинен бути реалізований у вузівській підготовці для того, щоб випускник відповідав 

сучасним вимогам [2, 5]. Модель поєднує два типи моделей – підготовки й діяльності, що 

дозволяє створити власне модель фахівця в повному обсязі, довівши її до практичного 

здійснення. Однак всі вони спрямовані на основне – допомогти ВНЗ підготувати фахівця, 

здатного вирішувати поставлені перед ним специфічні завдання професійно й технічно 

грамотно й оперативно. Вирішити ці завдання можна тільки за допомогою моделі підготовки 

фахівця, адаптованої до певних умов. 

Розроблена нами модель спеціальної підготовки ґрунтується на кваліфікаційних 

характеристиках випускника кафедри військової підготовки й складається з мети, завдань, 

змісту, методів, засобів і форм навчання, показників і критеріїв її ефективності. 

У розробленій нами моделі підготовки майбутніх офіцерів запасу аналізується весь 

процес навчання військових фахівців, його основні педагогічні засади процесу: цілі, 

завдання, методи, зміст, дидактичні принципи, засоби й форми навчання, організаційно-

педагогічні умови, а також показники й критерії ефективності підготовки студентів (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель спеціальної підготовки майбутніх офіцерів 

запасу 
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Зміст запропонованої моделі являє собою певну цілісність, що у нерозривній єдності 

включає навчальний матеріал і способи його засвоєння, а також ті характеристики 

особистості, які формуються в студентів під час педагогічного процесу. Системотвірним 

фактором обрано мету, тому модель поєднує цілі й зміст підготовки й показує їхній 

взаємозв’язок. За структурою запропонована модель має в збалансованому вигляді всі 

складові, що включено до її складу. Виокремлений у моделі зміст спеціальної підготовки 

(спеціальні навчальні дисципліни) є її основним складником.  
Із всієї сукупності факторів, що впливають на визначення й добір змісту спеціальної 

підготовки, конкретних завдань і цілей навчання й виховання, можна виокремити три 

основних: загальні цілі підготовки фахівців у ВНЗ; зміст, логіку й інтеграцію 

загальнонаукових і спеціальних навчальних дисциплін ВНЗ й кафедри військової підготовки; 

рівень знань, умінь, навичок і розвитку тих, хто навчається. В останньому елементі особливе 

значення мають характер і рівень мотивації, що визначають установки й атитюди 

особистості до процесу навчання. 

Формування моделі підготовки пов’язане з усвідомленням педагогом впливу цих 

вихідних факторів, зі співвіднесенням змісту різних дисциплін між собою, з опорою на 

сучасні освітні технології, орієнтовані на активізацію пізнавальної діяльності студентів, зі 

структуруванням знань, умінь і навичок за рівнями: від загальних до окремих спеціальних 

навчальних дисциплін. 

Нормативний обсяг і зміст професійно-педагогічних цілей і завдань визначається 

вимогами до рівня готовності студента до навчання у ВНЗ й наступній професійній 

діяльності. Готовність залежить від рівня сформованості професійних знань, умінь і навичок, 

розвиненості спеціальних здібностей й якостей особистості, від рівня сформованості 

загальнонаукових знань й умінь, а також ставлення до навчання майбутніх офіцерів запасу 

на кафедрі військової підготовки й їх майбутньої професійної діяльності. 

Гармонізація інтересів суспільства, навчальних закладів й особистих інтересів і мотивів 

діяльності студентів на кафедрах військової підготовки визначає такі цілі й завдання 

організації цілісного педагогічного процесу в рамках запропонованої моделі: сформувати під 

час освітнього процесу соціально адаптовану професії особистість військового фахівця; 

сформувати творчу активність і забезпечити розвиток професійних якостей особистості 

офіцера запасу; забезпечити підготовку фахівця на високому науковому, педагогічному, 

гуманітарному й методичному рівні із широким спектром реалізації професійних 

можливостей. 

З метою забезпечення послідовності одержання, накопичення й підвищення знань, 

практичних навичок й умінь студентів із тактико-спеціальної і військово-спеціальної 

підготовки на кафедрі військової підготовки НАДПСУ передбачено поетапність навчання. 

На першому етапі (перший рік) навчання здійснюється формування й удосконалення 

загальновійськових знань і навичок в обсязі початкової військової підготовки, формуються 

військово-технічні й військово-спеціальні знання й навички офіцера-фахівця на основі 

інтеграції загальнонаукових і спеціальних навчальних дисциплін кафедри військової 

підготовки й ВНЗ, вивчається взаємодія систем за принциповими схемами, досліджуються 

фізичні процеси в елементах і вузлах апаратури, вивчається організація й способи бойового 

застосування озброєння й бойової техніки в обсязі підрозділу й окремої частини. 

На другому етапі (другий рік) навчання здійснюється закріплення військово-технічних і 

військово-спеціальних знань, практичних навичок й умінь у повному обсязі за встановленим 

посадовим призначенням офіцера запасу, удосконалюються знання тактико-спеціальної 

підготовки щодо дій частин і підрозділів в бою, дається практика в проведенні занять із 

механізованим взводом із загальновійськової і тактико-спеціальної підготовки, реалізується 

на практиці добір змісту спеціальної підготовки студентів з урахуванням їхніх 

індивідуальних особливостей і потреб, формується творча активність і забезпечується 

розвиток професійних якостей особистості. 
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Велике значення для студентів ВНЗ, як офіцерів запасу, мають навчальні збори, де 

вдосконалюється практична майстерність і навички роботи в реальних польових умовах, у 

складі розрахунків, екіпажів і на посадах командирів механізованих та автомобільних 

підрозділів. 

Представлена модель дає в необхідному наближенні опис навчального процесу 

кафедри військової підготовки НАДПСУ та перспективи його розвитку, виходячи із 

сучасних умов і конкретних завдань. На основі цієї моделі аналізувались всі компоненти 

системи підготовки фахівців, її цілі й завдання, умови, що характеризують процес, зміст і 

структуру спеціальних навчальних дисциплін на військових кафедрах. 

Однією з істотних ознак навчально-виховного процесу, що здійснюється на основі 

запропонованої педагогічної моделі, на наш погляд, є показник оптимального використання 

знань кожної окремої навчальної дисципліни, що забезпечує стійке засвоєння змісту всієї 

програми підготовки і раціональне її застосування при вирішенні теоретичних і практичних 

завдань. 

Ця ознака виключає небезпеку непов’язаного паралелізму досліджуваних спеціальних 

навчальних дисциплін, що навіть за найглибшого вивчення не забезпечує системних знань, а 

тільки дає розрізнені відомості щодо змісту окремих навчальних дисциплін і видів навчання. 

Модель дозволяє визначити місце, роль і значення не тільки змісту досліджуваної 

спеціальної дисципліни, але й кожного її розділу, теми й завдання. 

Результати аналізу спеціальної літератури й практичного досвіду роботи на кафедрі 

військової підготовки дозволили нам сформулювати вимоги до використання моделей 

процесу навчання і виховання. Їх визначено три: модель має бути способом пізнання 

навчальної дисципліни, засобом реалізації принципу наочності й служити активізації 

пізнавальної творчої діяльності студентів і викладачів. 

Таким чином, за описаною моделлю враховано весь процес навчання фахівців, його 

складові, цілі, завдання, зміст, методи, засоби й форми, а також показники й критерії 

ефективності підготовки студентів, що представляє в необхідному наближенні опис 

навчального процесу кафедри військової підготовки в його динаміці, виходячи з конкретних 

завдань навчання й сучасних умов. Вона є не тільки дослідницьким інструментом, але й має 

настановний характер, оскільки фахівець, після закінчення навчання отримує професійно 

особистісні якості та несе в практику нові знання, орієнтується на найбільш сучасні рішення. 

Реалізація моделі спеціальної підготовки дозволить включити студентів цивільного 

ВНЗ до активної пізнавальної діяльності, спільного творчого пошуку з метою наступного 

осмислення й реалізації завдань навчання на кафедрі військової підготовки, а індивідуально-

диференційований підхід сприятиме гнучкому акумулюванню, відновленню й 

удосконаленню знань, навичок й умінь, а також розширенню сфери потреб студентів. Тому 

такі основні категорії проблемно-пошукового навчання, як проблемне, пошукове завдання, 

проблемна ситуація, виступають у об’єктивній, а потім у суб’єктивній формах, при цьому 

наукова проблема трансформується в навчальну, у проблемно-пошукові завдання й питання, 

прийняття й усвідомлення яких спричиняє зацікавленість, утруднення, прагнення до дії й 

бажання домогтися позитивного результату. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ ВИКЛАДАЧІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У 

КРЕМЕНЕЦЬКОМУ ЛІЦЕЇ 

 
У статті зроблено спробу визначення чинників наукової та педагогічної діяльності 

педагогів-іноземців гуманітарних дисциплін у Кременецькому ліцеї. Виявлено певний рівень 

інновацій освітньої діяльності іноземних педагогів у Волинському краї, що забезпечило 

полегшений доступ студентам до світової педагогічної й науково-методичної літератури. 

Окреслено деякі аспекти вкладу іноземних педагогів у культуру краю. 

Ключові слова: іноземний педагог, освітня діяльність, ліцей, гуманітарні дисципліни, 

Волинський край. 

 

В статье сделана попытка определения факторов научной и педагогической 

деятельности ученых-иностранцев гуманитарных дисциплин у Кременецком лицее. Определен 

уровень инноваций образовательной деятельности иностранных педагогов Волынского края, 

что облегчило доступ студентам к мировой педагогической и научной литературе. Описаны 

некоторые аспекты вклада иностранных педагогов в обогащение образовательной и общей 

культуры края. 

Ключевые слова: иностранный педагог, образовательная деятельность, лицей, 

гуманитарные дисциплины, Волынский край. 

 

The author makes an attempt to define the scientific and pedagogical work of foreign teachers of 

humanities  in Kremenetskiy lyceum. The innovation level of educational work of  Volynskiy land’s 

foreign teachers is determined. This lightened the students’ access to world pedagogical and scientific 

literature. The author describes some aspects of foreign teachers’ contribution to enrichment of 

educational and general culture of the land. 

Keywords: foreign teacher, educational work, lyceum, humanities, Volynskiy land. 
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У Кременецькому ліцеї працювали досвідчені іноземні педагоги, які забезпечували 

якісне викладання гуманітарних дисциплін. Серед них було чимало творчих осіб, особливо у 

викладах права та історії [9]. 

Викладачі, які працювали у Кременецькому ліцеї, обирали традиційну методику 

викладання історії. Зокрема, К. Міровський дотримувався наступного порядку викладання: 

перший рік вивчалась сучасна історія, другий рік – стародавня історія – учні досконало 

оволодівали фактичним матеріалом, що, в свою чергу, сприяло формуванню у них 

історичного мислення [6]. 

Пізніше, на зміну К. Міровському, прийшов випускник Віленського університету 

Й. Лелевель. Запрошений Т. Чацьким, Йоахим Юзеф Бенедикт Лелевель (1786-1861) 

утвердився як відомий польський історик, політик, ідеолог польської демократії й 

прогресивний діяч. Працюючи викладачем історії у Кременецькій гімназії з 1809 по 1810 рр., 

він займався освітньою діяльністю, своїм талантом і знанням історії, науковими набутками 

привернув до себе увагу як широкого загалу учнів, так і колег [12]. 

Слід відмітити цікавий метод викладання історії, який впровадив викладач 

Кременецької гімназії Й. Лелевель. Саме він запровадив методику новітньої концепції 

історії. Викладач під час практичних занять показував дітям безперервний ланцюг причин і 

наслідків, виділяв головне і закономірне в історичному процесі. Така методика отримала 

назву Концепція Лелевеля: учень повинен був розуміти і знати причини народження, 

піднесення, ослаблення, занепаду і відродження історії власного народу та народів інших 

країн, уміти в певній історичній події виділяти етапи, а на кожному із етапів виявляти 

тенденції та суперечності, становлення конкретного історичного процесу. Тобто, йдеться про 

те, що згідно з методикою Лелевеля, учні не просто запам’ятовували факти, події, а шляхом 

зіставлення їх, виявляли головне, що сприяло формуванню історичного мислення і розуміння 

історичних явищ як певного типу культури [7]. 

Працюючи у Кременецькій гімназії, Й. Лелевель чимало уваги приділяв науковим 

дослідженням зарубіжної, древньої та польської історії, про це свідчать його чисельні статті 

у часописі «Rocznik». Серед них : «Відкриття карфагенців та греків у Атлантичному океані», 

«Історичний розгляд польського цивілізованого та кримінального законодавства до 

яґеллонських часів», «Критичний розгляд Вісліцьких статутів». Були неопубліковані 

дослідження «Польські статути 1449-1541», «Торговельні відносини фінікійців», «Історія 

географії і відкриттів». Пізніше власні результати він опублікував у монографії «Стародавня 

географія» [12]. 

У цей період Й. Лелевель співпрацював з Варшавським товариством шанувальників 

наук, був його найактивнішим членом. На засіданнях товариства він проголосив низку 

доповідей на різні теми: «Про порятунок Польщі за Локетка», «Історія історії та її 

досліджень». Суттєвим є й те, що він у цей час одним із перших польських істориків 

позитивно оцінив багатотомну працю «Історія Росії» відомого на той час російського 

історика М. Карамзіна, опублікувавши відповідну рецензію [2, с. 248]. 

Не менш цікавою була методика викладача історії і права Ю. Улдинського (випускника 

Віленського університету, магістра права), у якій він спирався на найновітнішу навчально-

методичну літературу. Вивчення історії він розпочинав за підручником Бредова, де 

висвітлювалися події у Персії, Вавилоні, країнах Малої Азії, Греції, Римі. Пізніше 

розглядався період Середньовіччя і сучасна історія. У своїй освітній діяльності 

Ю. Улдинський дотримувався історичної правди, заохочував учнів ліцею до аналізу 

історичних подій і фактів та суттєвих узагальнень. Спочатку Ю. Улдинський ознайомлював 

слухачів із тезами лекцій. Потім на практичних заняттях детально розглядався навчальний 

матеріал, а учні самостійно доповнювали свої конспекти, якими потім користувалися під час 

занять. Усі учні мали право користуватися конспектами із самостійним доповненням під час 

відповідей на заняттях та при складанні колоквіумів. Крім того, для ґрунтовнішого 

опанування і дати важливих історичних подій кожен учень обов’язково вів зошит, що містив 

хронологію важливих подій [7, арк. 31]. 
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У своїх викладах (лекціях, семінарах, практичних заняттях) з історії і географії 

Ю. Улдинськиий знайомив учнів з місцями, пов’язаними з важливими історичними подіями 

(зокрема, й на Волині) та вчив на прикладах минулого, як правильно діяти в особистому та 

громадському житті. 

Слід особливо відзначити, що з 1825 року єдиною дозволеною для викладання у 

навчальних закладах історією стала російська. У 1825-1826 рр. у школах введено новий 

підручник І. Кайданова, який був перекладений у Вільно польською мовою і для 

Кременецького ліцею. За цим підручником курс викладання історії поділявся на три періоди: 

до часів князя Володимира; феодальні часи і монголо-татарська навала та до часів правління 

Івана Грозного [2]. 

У програмі вивчення російської історії у Кременецькому ліцеї передбачено переклад 

історичних текстів різними мовами, а також написання листів, описів і оповідань на 

історичну тематику також різними мовами. Викладачі використовували нетипові методи 

навчання – підготовка розповіді на історичну тематику різними мовами; переклад історичних 

текстів з однієї мови на іншу [6]. 

Слід зазначити, що викладачами Кременецької гімназії оригінальним було 

запровадження вивчення курсу права. При цьому учні працювали за підручником 

Я. Стройновського (1785 р.). Викладачі ввели цікаву методику викладання: навчання права 

було організоване за зразком малого університетського відділення. До гімназійних циклів 

входили розділи: тогочасна статистика, польсько-литовське право, римське, російське право. 

На І курсі вивчали природне право, політичне і міжнародне. Викладання розпочиналося зі 

вступу, в якому пояснювалася правова термінологія. Потім подавалися відомості про 

обов’язки людини перед Богом та обов’язки перед людиною, а також обов’язки людини як 

члена суспільства. Міжнародне право було поділене на 2 розділи: перший – війни та 

укладення мирних угод, другий – міжнародні зв’язки та угоди, посли та їх роль у 

міжнародному співробітництві. Державне право поділялося на 3 частини: особисте право 

громадянина, торгівельне право та судовиробництво. Право вивчали за підручниками 

А. Сміта і Я. Стройновського [4]. 

Викладачі права не лише розкривали основні юридичні категорії учням у їх 

історичному контексті, а й намагалися формувати в них громадянські якості, тобто 

виховувати їх як громадян, що добре усвідомлюють власні дії, вчинки, а також знайомили 

учнів з видами відповідальності за порушення конкретних правил поведінки. По закінченні 

навчального року всі учні складали іспит з права, який проходив у формі рольової гри. 

Зокрема, професор Ю. Улдинський для проведення іспиту брав у суді Кременецького повіту 

судову справу, а учні, розподіливши ролі організаторів процесу, підозрілих, захисників, 

присяжних, здійснювали її розгляд [6]. 

На ІІ курсі вивчалася політична економія. Викладалась вона традиційно за двома 

різними системами (доктора Я. Сея і А. Сміта). Курс поділявся на 4 частини: виробництво та 

розподіл товарів народного вжитку, гроші, вартість товару, прибуткова організація 

виробництва. 

Слід зазначити, що програми, які пропонувалися Кременецькою гімназією, були 

спробою поєднання гуманітарних та математично-природничих дисциплін. У 

Кременецькому ліцеї ці програми запроваджувалися вперше, згодом були поширені на інші 

гімназії Віленського округу. Вони були недосконалими, порушувалася наступність у 

навчальних планах нижчих та вищих класів. Цей розрив долався завдяки високій 

педагогічній майстерності шляхом додаткових лекцій, вдалим використанням навчально-

матеріального забезпечення. 

Як відомо, у сучасній педагогічній науці виокремлюються наступні принципи 

навчання: принцип науковості освіти, принцип зв’язку навчання з життям, принцип 

системності та систематичності навчання, наочності, міцності знань, умінь і навичок, 

принцип індивідуального підходу до учнів у навчанні та ін. Загалом, усі принципи 

розкривають внутрішню сутність навчального процесу та визначають характер взаємодії 
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вчителя й учня. Суттєвим є те, що більшістю із цих принципів керувалися викладачі 

Кременецького ліцею, зокрема й при вивченні гуманітарних дисциплін. 

Об’єктом постійної уваги викладачів ліцею було підвищення мовленнєвої культури 

учнів. У зв’язку з цим, викладачі Кременецького навчально-виховного закладу велику увагу 

звертали на викладання філологічних дисциплін. Вивчення польської мови здійснювалося за 

підручником О. Копчинського «Польсько-латинська граматика». Програма складалася з 3-х 

частин: І частина – шкільні вправи – лекції й аналіз кращих творів польських письменників, 

перевірка домашніх робіт учнів; ІІ частина – домашні завдання – самостійна робота під 

наглядом кращих учнів над письмовими або усними вправами (переклад світських класиків 

польською мовою, напис творів на теми суспільного життя, культури, історії народу). 

Вчитель відбирав кращі твори для друкування у місцевих часописах; ІІІ частина – курс 

літератури [6]. 

З 1805 року викладачами мовних дисциплін у Кременецькому ліцеї працювали М. 

Юрковський, Є. Словацький, М. Якубович, з 1821 р. по 1831 р. учителем польської мови 

працював К. Мікульський, з 1828 р. по 1829 р. – Д. Бартошевич, а з 1805 р. по 1828 р. – 

учитель польської мови та латини Ф. Олендзький [6]. 

У ліцеї курс літератури був копією програми відомого польського методиста 

О. Копчинського «Польсько-латинська граматика». Відмінність полягала у тому, що більше 

уваги приділялося не стародавнім авторам, а сучасній польській літературі. Учні мали 

робити порівняльний аналіз мовних засобів у творах письменників різних епох. Ці вправи 

дозволяли учням простежити еволюцію та процес збагачення польської мови. До програм 

були введені заняття з дикції та поглибленого вивчення літературних творів. На заняттях з 

поетики учнів знайомили з витоками поезії, будовою вірша, кращими творами класичної 

поезії. За допомогою кваліфікованих учителів учні могли пізнати історію польської 

літератури, її кращі надбання; опанувати мову, а в подальшому й самостійно виявити 

досконале володіння цією мовою у власній літературній творчості [6]. 

У 1-3 класах учні вивчали граматику, в 4 класі – стилістику, історію мови, основи 

усного та писемного мовлення. У старших класах навчальний матеріал поділявся на дві 

частини: письмові вправи з мови, відомості з історії польської літератури. Основними 

формами оволодіння учнями знаннями, уміннями та навичками у Кременецькому ліцеї були 

лекції, декламації, усні та письмові вправи, а також вправи на виявлення творчих нахилів з 

художнього опису природи кременеччини. У випускному класі викладання літератури учням 

поєднувалося з отриманням знань з елементів логіки [6]. 

Доцільно відзначити, що серед дисциплін гуманітарного циклу учні ліцею вивчали 

грецьку мову і літературу. Навчання відбувалося за програмою Вуттмана, виданою в Берліні 

у 1805 році. Цю дисципліну викладав магістр філософії М. Юрковський, якого з Кракова 

запросив, на відповідних умовах, Т. Чацький. Міхал Юрковський працював учителем 

середньої школи у Кракові. Для того, щоб отримати посаду викладача гімназії, він повинен 

був представити вченій раді Кременецької гімназії наукову працю, яка б підтверджувала 

його наукову і методичну готовність до викладів грецької мови і літератури. 

Водночас, за вказівкою наукового філологічного комітету при Віленському 

університеті, М. Юрковський отримав завдання укласти перший польсько-грецький словник. 

Значно пізніше, у 1830 році, вийшов у м. Кременці, створений ним. «Словник грецько-

польський та польсько-грецький» (перший том). Суттєвим є те, що цей словник відповідав 

усім європейським канонам наукового видання і використовувався учнями Кременецького 

ліцею, Віленського та Краківського університетів. Спеціально для учнів Кременецького 

ліцею М. Юрковський підготував та видрукував підручник з «Грецької антології» [13]. 

Як уже зазначалося, організацію навчально-виховного процесу та загальне керівництво 

з підбору професорів та викладачів спільно з Т. Чацьким здійснював Г. Коллонтай. Щодо 

мовної освіти у ліцеї, то він намагався у розроблених програмах поєднати вивчення 

польської мови з латиною. І тут базовим підручником була «Польсько-латинська граматика» 

О. Копчинського. Пізніше Г. Коллонтай дійшов висновку про необхідність поєднання 
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вивчення польської, французької та німецької мов. 

За його установкою головною метою вивчення мов було збагачення словникового 

запасу, тренування пам'яті, розвиток логічного мислення та комунікативних вмінь. Він 

вважав, що ці надбання учневі знадобляться для того, щоб випускник міг вільно спілкуватися 

не лише польською, але і мовами грецькою, французькою, німецькою. У такий спосіб 

широка мовна підготовка мала слугувати для розвитку подальшої самоосвіти випускників 

ліцею. Проте і Г. Коллонтай, і Т. Чацький особливо опікувалися досконалим оволодінням 

учнями польською мовою, оскільки, за їх переконанням, «глибокі знання та вміння з цієї 

дисципліни дозволять оволодіти учням основними науками, які були включені до 

навчального плану ліцею» [11, с. 6]. 

Також Г. Коллонтай великого значення надавав вивченню російської мови (з 

політичних міркувань). При цьому вивчення російської мови в гімназії узгоджувалося з 

викладанням польської та інших іноземних мов. Для опанування учнями російською мовою 

у друкарні Почаївської Лаври була видана «Граматика російської мови для користі польської 

молоді у Волинській гімназії» М. Бутовського. 

Зазначимо, що матеріал курсу російської мови розподілявся таким чином: 1 клас – 

російська абетка, назви літер, зміна голосних, загальна характеристика мови, навчання 

письму і читанню, вивчення відмінків іменників та дієвідмін дієслів, виразне читання; 2 клас 

– частини мови, граматичний аналіз, переклад російською з польської кращих російських 

літературних текстів, мовленнєвий розвиток; 3 клас – лінгвістичний аналіз творів (проза та 

вірші) російських авторів, вправи з граматичним аналізом; 4 клас – теорія трьох стилів, 

вправи з вимови і перекладу російськомовних текстів польською і навпаки [6, арк. 42-42 зв.]. 

Навчання російської мови передбачало формування в учнів умінь граматичного і 

стилістичного аналізу вибраних творів. Після вивчення російської мови учні вивчали 

російську літературу (2 роки). Перший рік вивчали граматику, мову і письмо; другий – твори 

російських письменників. Російську мову викладали: Григорій Рафальський, Василій 

Цихоцький, Міхал Бутовський та інші. 

Великого значення надавалось каліграфії. У програмі викладання каліграфії, складеній 

Петром Пухальським у 1825 році для учнів 3-4 класу пропонувалося виконання завдань на 

порівняння способів правопису різних країн Європи [6]. 

Отже, на відміну від інших навчальних закладів, у Кременецькому ліцеї пріоритетним 

було вивчення мов, до чого прихильно ставилися в учнівському середовищі. Крім уже 

визначених мов, вивчалася англійська, яка включала вивчення класичної літератури Англії 

(В. Скотт, Т. Робекртсон, Ф. Мільтон та ін.). Італійська мова вивчалась у поєднанні з 

музикою. Французька та німецька мови вивчались вдома. Вивчення французької мови було 

престижним (за підручником «Французька граматика» Яна-Миколая ле Форта), але час на 

вивчення відводився обмежений з огляду на те, що у багатьох сім'ях гувернерами були 

французи. Проте, крім знання словникового запасу французькою, учні мали складати під час 

випробувань з виразного читання тести, які підготовлені французьким педагогом Леоконом 

[10]. 

У Кременецькому ліцеї викладалась латинська мова і література [6, с.127]. Аналізуючи 

програму, складену в 1827 році статським радником М. Юрковським, можемо дійти 

висновку, що іноді знання латини давало можливість педагогові й учням вживати її як мову 

спілкування, не користуючись російською. 

Іноземні педагоги Кременецького ліцею підготували цілу плеяду літературних талантів. 

Серед заслужених вихованців ліцею слід відмітити Юзефа Коженьовського (1797-1863). У 

1829 році у Варшаві був виданий його підручник «Курс поезії» (1829). Усю літературу 

Ю. Коженьовський поділяв на: класичну, романтичну та комічну. Крім того, саме він уперше 

підніс значення таких жанрів, як романс, повість, легенда. Ю. Коженьовський став першим 

теоретиком романсу. На високому професійному рівні він аналізував В. Шекспіра, 

Ф. Шиллера. Він дійшов висновку, що основна мета трагедії – дидактична, а людина, яка 

створює цей жанр, має бути усебічно освіченою. А основне завдання комедії (за 
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Ю. Коженьовським) – виховання через сміх. Отже, «Курс поезії» Ю. Коженьовського являв 

собою оригінальне поєднання класичної теорії літератури та теорії тогочасної літератури з 

визначенням ролі рідної мови в історико-літературному процесі. 

Закриття у 1833 році Кременецького ліцею було спричинене першим польським 

повстанням 1830-1831 рр. Мешканці м. Кременця не залишилися байдужими до повстання 

зокрема, взяли у ньому активну участь й учителі [5, с.126]. 

Про участь вихованців ліцею у повстанні П. Батюшков пише, що вони «детально 

підготувались до повстання і при першому зручному випадку готові були примкнути до 

Дверницького». Отже, автор стверджує, що саме це стало причиною ліквідації ліцею і 

перенесення його матеріальної й навчальної бази до Києва [3, с. 276]. У книзі «Кременецький 

ліцей і університет св. Володимира» М. Василенко, спираючись на архівні документи, 

стверджує, що ліцеїсти не могли підтримувати повстанців. У 1830 році на Волині був 

неврожай, панував голод. Багато викладачів і учнів захворіли на холеру, в результаті цього у 

березні 1831 року навчання було припинене, а ліцей закрито до осені 1831 року, а в квітні 

1832 року з'явилась ідея про перенесення його до Києва з усіма інститутами, де б він 

функціонував як Київський ліцей. У жовтні 1833 року було прийнято рішення про створення 

на базі Кременецького ліцею університету св. Володимира [1]. 

З цього часу значна частина коштів, призначених на розвиток ліцею, перейшла до 

університету св. Володимира [8, с. 37]. Після закриття ліцею місто почало занепадати. У 

м. Кременці залишилась парафіяльна школа, в якій працювали вчителі, які зуміли довести 

свою неучасть у повстанні 1830-1831 року. У 1836 році до міста з Аннополя була переведена 

Волинська духовна семінарія, а через два роки – чоловіче духовне училище. 

Наголосимо, що завдяки досвідченим іноземним педагогам – викладача гуманітарних 

дисциплін (Й. Лелевелю, Ю. Улдинському, М. Юрковському, Є. Словацькому та ін.), були 

введені у навчальний процес нетрадиційні методики викладання предметів. До таких слід 

віднести концепцію Й. Лелевеля, яка широко використовується й сучасними педагогами. 

Провідними формами роботи були лекції, декламації, рольові та ділові ігри, екскурсії, 

подорожі та ін. У своїй освітній діяльності викладачі застосовували наступні методи: 

словесні, наочні, практичні, концепцію Й. Лелевеля, метод хронології та ін. 
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВИЙ ПОКАЗНИК 

ЕФЕКТИВНОСТІ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 
Стаття присвячена визначенню ключового показника ефективності в системі 

забезпечення якості освіти. На основі аналізу компетентністного підходу до організації освіти 

робиться висновок про те, що рівень оволодіння окремими професійними компетентностями як 

здатностями до виконання завдань професійної діяльності може виступати таким показником.  

Ключові слова: якість освіти, показник якості освіти, професійна компетентність. 

 

Статья посвящена определению ключевого показателя эффективности в системе 

обеспечения качества образования. На основе анализа компетентностного подхода к 

организации образования делается вывод о том, что уровень овладения отдельными 

профессиональными компетентностями как способностями к выполнению заданий 

профессиональной деятельности может выступать таким показателем. 

Ключевые слова: качество образования, показатель качества образования, 

профессиональная компетентность. 

 

The article is devoted to the determining of the key efficiency indicator in the system of ensuring the 

quality of education. Based on the analysis of the competent methods of organizing the education it was 

concluded that the level of mastering specific professional competence as the ability to perform tasks of 

professional activity may be this indicator. 

Keywords: quality of formation, an indicator of quality of formation, professional competence. 
 

Постановка проблеми. Створення єдиного європейського освітнього простору 

передбачає реалізацію завдання забезпечення якості освіти. Для цього передбачається разом 

із координацією діяльності Європейської мережі та Європейського реєстру агенцій із 

забезпечення якості (EQAR) (розпочато діяльність в 2008 р.); проведенням регулярних 

(щорічних) Форумів із забезпечення європейської якості вищої освіти – створення 

національних систем забезпечення якості освіти. У структурі цієї системи (ENQA), що 

узгоджується із стандартами та рекомендаціями Європейської мережі забезпечення якості  

передбачається мати внутрішню (університетську) та зовнішню (національну) структуру 

забезпечення якості, агенції із забезпечення якості [1]. 

Якість освіти – це, з одного боку, забезпечення вимог професійної спільноти (держави, 

замовника) щодо професійного рівня того чи іншого фахівця; з іншого – показник 

задоволеності випускника вищого навчального закладу (ВНЗ) своїм рівнем освіченості, 

відповідністю його очікувань і можливостями будувати подальше повноцінне життя, що 

отримані в процесі опанування життєвими та професійними компетентностями.  



 252 

Відповідно до зазначеного, на нашу думку, якість освіти повинна характеризуватися 

таким інтегральним показником, що презентує рівень відповідності результату освіти 

вимогам професійного стандарту та рівню задоволеності ним очікуванням людини, що 

обрала той чи інший ВНЗ. 

На наш погляд таким інтегральним, ключовим показником може бути професійна 

компетентність.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної 

проблеми свідчить, що останнім часом проблемі забезпечення якості освіти в науковому 

просторі приділяється велика увага [2-6]. Це обумовлено тим, що з одного боку для багатьох 

ВНЗ України забезпечення конкурентоздатності, а може й виживання в освітньому просторі 

України це питання підвищення якості освітніх послуг; з іншого, - необхідність виконання, 

взятих державою, зобов’язань щодо входження в європейський освітній простір (Болонський 

процес).  

Підтвердженням останнього є проведення 12-13 лютого 2010 р. Національним 

педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова під проводом Міністерства освіти і 

науки України та  Академії педагогічних наук України, Перших Всеукраїнських 

Морозовських педагогічних читань, темою яких було «Актуальні проблеми педагогіки вищої 

школи в руслі Болонського реформування»[3]. На цьому форумі багато полеміки велось саме 

про визначення показників якості освіти. 

Одним із напрямів, визначеним Програмою дій щодо реалізації положень Болонської 

декларації в системі вищої освіти був напрям наближення якості освіти до вимог стандартів, 

що напрацьовані європейською спільнотою для впровадження до 2010 р.[4]. Суб’єктами 

вищої світи проводиться робота в цьому напрямі. Але не можливо впевнено стверджувати, 

що в освітньому просторі України чітко визначено систему показників якості освіти та 

процедуру її оцінювання. 

Проблема якості освіти розглядається у працях В. Зайчука, В. Кременя, В. Лугового, О. 

Локшиної, О. Ляшенко та ін. вчених. Категорію „якість освіти” вчені трактують як 

„поєднання властивостей і характеристик освітнього процесу або його результату, які 

спроможні задовольняти освітні потреби усіх суб’єктів навчально-виховного процесу – 

учнів, студентів, їхніх батьків, викладачів, роботодавців, управлінців, тобто суспільство в 

цілому” [5,с. 23], як „сукупність високого рівня компетентностей студентів, їх активної 

громадянської позиції, високої культури й моральності”[6, с.241].  

Отже, під якістю освіти військових фахівців (у загальному вигляді) розуміється в 

широкому науковому співтоваристві інтегративна властивість ВНЗ задовольняти існуючі і 

потенційні потреби військової організації, суб’єктів викладання та учіння, адміністративного 

допоміжного складу) та вимоги суспільства щодо підготовки певних фахівців. 

Ця інтегративна властивість повинна бути розподілена на систему погоджених 

показників, які мають чітко визначені індикатори ефективності для створення системи 

управління якості в цілому. 

Думку вчених (виділено курсивом) щодо визначення поняття якості освіти ми 

вважаємо предикатом в умовиводі про те, що рівень професійної компетентності може бути 

показником ефективності в системі забезпечення якості освіти.  

Мета статті – презентувати власну думку, щодо можливості використання професійної 

компетентності фахівця ключовим показником ефективності в системі забезпечення якості 

освіти та порушити наукову полеміку з цієї проблеми.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Що розуміється під результатом 

професійної освіти? Характерні для кінця XX – початку XXI століття зміни в освіті – в 

спрямованості, в цілях, змісті – все більше орієнтують її на вільний розвиток людини, на 

творчу ініціативу, самостійність того, хто навчається, конкурентоспроможність, мобільність 

майбутніх спеціалістів. Концепції модернізації освіти, по суті, означають зміну освітньої 

парадигми, що відзначається багатьма дослідниками. Довгі роки існував традиційний 

(«зунівський» (знання, уміння і навички), енциклопедичний) підхід – парадигма результату 
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освіти, що включала теоретичне обґрунтування, визначення номенклатури, ієрархії знань, 

умінь, навичок, методик їх формування, контролю і оцінки. Ця парадигма довгий час 

приймалась педагогічною наукою в якості основної. Але зміни, що відбуваються у країні та в 

світі призвели до змін в області цілей освіти. Ці зміни відповідають глобальним завданням 

входження людини у соціальний світ, її адаптації у цьому світі. В якості загального 

визначення результату освіти в цьому розрізі виступило поняття «компетенції» та 

«компетентності» [7, с.34]. 

Отже, ключовими поняттями в сучасній системі освіти є категорії «компетенції» та 

«компетентності». Аналіз підходів до визначення цих категорій свідчить, що єдиного їх 

тлумачення не існує. Але у світлі досягнення мети нашої публікації, кожна із думок, 

розкриваючи зміст однієї із сторін зазначених понять, може бути доведенням нашої думки.  

Засновником “компетентнісного підходу” (на думку А. В. Хуторського та ін. [8]), є 

англійські науковці, які на соціальне замовлення суспільства мали вирішити загальну для 

середньої школи проблему, коли учні, що оволоділи набором теоретичних знань, відчували 

складнощі в діяльності, яка вимагала використання цих знань для вирішення конкретних 

завдань або проблемних ситуацій. 

Отже, під результатом професійної освіти офіцера треба розуміти процес набуття 

особистістю потенційних можливостей (компетентностей) до ефективної професійної 

діяльності. 

Філософи і психологи виділяють п'ять основних видів діяльності: пізнавальну, 

перетворюючу (практичну і проектувальну), ціннісно-орієнтувальну, спілкування, естетичну. 

В цьому аспекті всебічний гармонійний розвиток особистості передбачає достатній рівень 

розвитку здібностей до одночасного здійснення всіх видів діяльності або, інакше кажучи, 

розвиток потенціалів особистості, які відповідають цим п'яти основним видам діяльності. [9, 

c. 87]. 

Таким чином, структура професійної компетентності офіцера, як і будь-якого фахівця, 

повинна включати завдання всіх п’яти загальних видів професійної діяльності і крім того 

виражати специфіку військово-професійної й управлінської діяльності. Це дозволить 

визначити чіткі індикатори якості освіти, які характеризують підготовку фахівця до всіх 

видів майбутньої життє- та професійної діяльності. 

Щодо структури професійної компетентності фахівця, то багато хто із науковців 

визначають ключові (мотиваційна, соціальна, особистісна) і власне професійну 

компетентність. Складовими останньої визначаються професійні знання, професійні вміння 

та навички, професійно-значимі психофізіологічні властивості, професійно-значимі якості 

[10, с.91]. 

Такий підхід може мати, на нашу думку, місце при визначенні таксономії часткових 

цілей професійної підготовки (визначенні предметних компетентностей фахівця). Але він 

протирічить саме сутності компетентнісного підходу, який визначає професійну 

компетентність як складну інтегровану якість особистості, при чому, мова йде не про окремі 

знання або вміння і навіть не про сукупність окремих процедур діяльності, а про властивість, 

що дозволяє людині здійснювати діяльність в цілому. 

Достатньо вагомо ця думка виражена у визначенні Дж. Бергоуна: Компетентність – 

здатність до виконання завдань. Вона може вміщувати знання, уміння, розуміння та волю 

[11]. 

На нашу думку, професійні знання, навички і уміння, властивості, якості особистості 

майбутнього фахівця – це підґрунтя, потенціал особистості, який дозволяє опанувати йому 

достатнім рівнем професійної компетентності (здатністю застосовувати цей потенціал).  

Такої думки дотримується і Татур Ю.Г., який під компетентністю фахівця вважає 

здатність реалізувати саме цей потенціал (знання, вміння, досвід, особистісні якості) для 

успішної (продуктивної) творчої діяльності [12]. 

У минулому столітті саме за рівнем освоєння окремих знань, навичок і вмінь робили 

висновок про освіченість людини, а через неї й про якість освіти. У сучасному суспільстві 
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швидкість накопичення знань дуже висока й тому цей показник не визначає вже зазначені 

категорії. На перше місце виходить не самий потенціал, а рівень здатності застосовувати цей 

потенціал. Останній й показує і рівень освіченості людини, й якість освіти.  

Дуже, розповсюдженим, з точки зору оцінювання якості освіти є підхід, де в структуру 

професійної компетентності включені компоненти готовності до професійної діяльності. 

Наприклад, в своєму дослідженні «Теоретичні засади формування етичної компетентності 

майбутніх учителів початкових класів» Хоружа Л.Л. визначає в структурі етичної 

компетентності зазначених фахівців когнітивну, операційно-процесуальну і особистісну 

складову [13]. В принципі такий підхід може мати місце, якщо в його підґрунті під 

професійною компетентністю розуміється готовність до діяльності (Селевко Г.К.). Цей 

підхід, на нашу думку, доцільний в межах програми формування життєвих компетентностей 

особистості (за іншими джерелами ключових, базових, надпредметних компетентностей). До 

таких, за результатами діяльності робочої групи з питань запровадження компетентнісного 

підходу під керівництвом академіка АПН України Савченко О. Г., створеної в рамках проекту 

ПРООН «Освітня політика та освіта «рівний – рівному», належать: уміння вчитися 

(навчальна); громадянська; загальнокультурна; компетентність з інформаційних та 

комунікативних технологій; соціальна; підприємницька; здоров'язберігаюча [14, с.67-68]. 

Тобто перераховані складові можна вважати компонентами життєздатності людини. 

Болотов В.А., Серіков В.В., до цієї структури додають такі компоненти: готовність до 

цілепокладання; готовність до дії; готовність до оцінювання; готовність до рефлексії [15, 

с.449].  

На нашу думку, останні компоненти входять в технологічну компетентність людину, 

яку ми відокремили як базову в системі підготовки сучасного військового фахівця (див. 

табл.3); а зазначений підхід не зовсім підходить до визначення якості саме професійної 

освіти. 

Протиріччя полягає в тому, що про готовність людини до дії та вимірювання її рівня 

можна вести мову тоді, коли вона ці дії виконує (у випадку формування життєвих 

компетентностей у школі, ВНЗ таке має місце). Зовсім інше у випадку з професійною 

компетентністю, коли мова йде про виконання повноважень відповідної професії, які студент 

ВНЗ не виконує в процесі навчання. Тут мова може вестись про формування можливостей до 

виконання завдань за призначенням в процесі виконання студентами квазіпрофесійних 

завдань. І саме за рівнем здатності студентів виконувати ці завдання і можна оцінювати 

якість їх підготовки (освіти). 

Іншим підходом до визначення структури професійної компетентності, більш 

доцільним, на нашу думку, і таким, що усуває зазначене протиріччя, є підхід Д, Пузанкова, І. 

Федорова, В.Шадрікова, які в моделі професійної діяльності спеціаліста передбачають такий 

набір компетенцій: соціально-особистісних; економічних і організаційно-управлінських; 

загально наукових; загально-професійних (інваріантних до професійної діяльності); 

спеціальних (володіння алгоритмами діяльності, що пов’язані з моделюванням, 

проектуванням) [16, с.3]. А умовою успішного виконання її завдань визначають відповідні 

компетенціям компетентності.   

Дотримуючись такого підходу, на основі аналізу взаємозв’язку таких категорій як 

професійна діяльність, професійні компетенції, професійна культура, професійна 

компетентність, професійна підготовка (рис.1). нами, у процесі науково-дослідної роботи 

«Офіцер 2010»[17, с.173] обґрунтовано, що вимоги професійної діяльності визначають коло 

повноважень (компетенції) спеціаліста, кожна із яких включає професійні завдання, 

здатність до виконання яких і є професійною компетентністю (Ландшеєр де В.), яка в свою 

чергу є підвалиною професійної культури (майстерності) (А.І. Зязюн) фахівця.  
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Професійна діяльність 

 

Компетенція (коло повноважень спеціаліста) 

 

Професійні завдання 

 

Професійна культура (ступінь творчого виконання 

професійних завдань) 

 

Професійна компетентність (спроможність 

спеціаліста виконувати завдання професійної 

діяльності) 

 

Компетентний спеціаліст 

 

Професійна підготовка у процесі: 

професійної діяльності (самоосвіта) 

професійної, командирської підготовки 

навчання у ВНЗ, навчальних центрах 

(базова, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації) 

 

Особистість, що орієнтована на військову професію 

 

Рис. 1. Взаємозв’язок категорій професійної діяльності 

 

Крім того використання поняття компетентність як “інтегральної характеристики 

ділових та особистісних якостей спеціаліста”[18, с. 383]; “...потенційної готовності 

вирішувати завдання із знанням справи”[19, c. 59]”; “...підвалини педагогічної майстерності, 

яку повинен формувати ВНЗ”[20, c. 37] і “критерію підготовленості фахівця”[21, c. 21] 

дозволяє стверджувати, що застосування взаємозв’язку “компетенція – компетентність” у 

ланцюжку “вимоги професійної діяльності – цілі підготовки – зміст підготовки” визначає 

таксономію цілей професійної підготовки фахівця, обґрунтовує її зміст, дозволяє і замовнику 

і студенту чітко усвідомлювати структуру професійної компетентності офіцера. А це, в свою 

чергу дає можливість визначитися із професійним  й освітнім стандартом підготовки 

фахівців, а тим, хто навчається – із індивідуальним маршрутом опанування професією. 

Отже, можна стверджувати, що професійні компетенції та компетентності виступають 

загальними категоріями взаємозв’язку між професійним та освітнім стандартом фахівця, а 

рівень формування та розвитку компетентностей курсантів (студентів) – як ступінь здатності 

виконувати завдання професійної діяльності може бути загальним показником ефективності 

в системі забезпечення якості освіти. 

Такий підхід та використання розробленої нами моделі професійної діяльності 

військового фахівця [17, с.177], дозволяє визначитися із структурою вимог до стандартів 

якості освіти (кваліфікаційного рівня та змістовної наповненості підготовки фахівців) (табл. 

1,2). Ця структура, в свою чергу, дозволяє визначити сукупність здатностей 

(компетентностей), рівень сформованості яких може уявляти собою систему збалансованих 

показників якості підготовки фахівців.  
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Таблиця 1 

Взаємозв’язок професійного та освітнього стандарту 

Професійний стандарт Освітній стандарт 

Метарамка 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги 

PhD 

Наукові 

компетенції 

Компетентності методології 

Компетентності галузі знань 

Компетентності практики 

Компетентності кар’єрного зростання … 

магістр 

Науково-

виробничі 

(професійні) 

компетенції 

Компетентності наукові 

Компетентності організаційно-виробничі 

(професійні) 

Компетентності педагогічні 

Бакалавр Виробничі 

(професійні) 

Компетентності (табл. 3) 

 

Таблиця 2 

Зміст підготовки фахівців 

Кваліфікаційний рівень Зміст підготовки 

Магістр Науково-дослідницький проект 

Участь у науковій діяльності (семінари, 

конференції, написання наукових праць) 

Вибіркові дисципліни (за галуззю знань, 

кар’єрного зростання) 

Бакалавр Блок компетентністно-орієнтованої 

підготовки (70%) 

Блок функціональної підготовки (10-15%) 

Блок вибіркової підготовки (10-15 %) 

 

Побудова трьохрівневої системи підготовки передбачає врахування принципів 

ієрархічності та послідовності. Тобто для отримання подальшого кваліфікаційного рівня 

необхідно мати попередній (наприклад, не можливо стати доктором філософії без диплома 

«магістра»). 

Таблиця 3 

Структура підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем «бакалавр» 

 

Компетенція Компетентності Блоки підготовки 

Цілісна мобільна особистість, 

громадянин, стійка к 

негативним викликам 

життєдіяльності  
Перелік життєвих 

компетентностей особистості 

Блок загальнокультурна 

підготовка 

(соціокультурна, соціальна, 

гуманітарна, 

економічна, комунікаційна, 

життєзабезпечуюча) 

Фахівець в галузі знань 

Перелік загальнофахових 

компетентностей 

Блок загально-спеціальна 

підготовка 
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Військовослужбовець 
Загально-військові 

компетентності 

Блок загально-військова 

підготовка 

Фахівець у забезпеченні 

певної галузі воєнного 

потенціалу держави 

Перелік військово-спеціальних 

компетентностей 

Блок військово-спеціальна 

підготовка 

Самоменеджмент, управління 

повсякденною діяльністю 

(персонал, техніка), 

управління ситуацією бою, 

управління функціональною 

структурою управління, 

управління персоналом 

Перелік управлінських 

компетентностей 

 

Блок військово-управлінська 

підготовка 

Цілісна особистість (Людина) 

інформаційного суспільства,  

універсальний воїн (технології 

ведення збройної боротьби на 

новітніх фізичних, 

інформаційних, волнових, 

біогенних технологіях) 

Перелік компетентностей до 

перетворення дійсності, 

прогнозування майбутнього, 

кар’єрного хростання… 

Блок технологічна 

(інноваційна) підготовка 

 

Базовим рівнем професійної підготовки є кваліфікаційний рівень бакалавра. Цей рівень 

підготовки, в якій б галузі знань не був отриманий, дозволяє отримувати подальший 

кваліфікаційний рівень в цій чи іншій галузі знань. Пропозиції щодо структури підготовки 

бакалавра подані в табл. 3. 

Для прикладу можливості застосовувати професійну компетентність як ключовий 

показник у системі забезпечення якості освіти в таблиці 4 наведені компетентності, 

сформованість яких дозволяють випускнику виконувати завдання управління персоналом та 

самоменеджменту. 

Таблиця 4 

Компетенції, що забезпечуються навчальною дисципліною «Основи кадрового 

менеджменту в ЗС України» 

Компетенція Компетентності 

Управління персоналом 

Здатність до організації кадрової роботи в підрозділі 

Здатність добору персоналу за визначеними професійно-

кваліфікаційними характеристиками 

Здатність до підготовки персоналу до дій за призначенням 

Здатність застосовувати ефективні технології управління 

персоналом 

Здатність до оцінювання військово-професійної діяльності 

персоналу 

Здатність до ведення кадрового діловодства 

Самоменеджмент 

Здатність до тайм-менеджменту 

Здатність будувати кар’єру 

Здатність до лідерства 

Здатність до нетворкинга (встановлення ділових контактів) 

 

Відповідно до розробленої програми навчальної дисципліни, сформованість кожної 

здатності характеризується трьома рівнями.  
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1 рівень (репродуктивний) – курсант (студент) має уявлення про здатність, може 

виконувати завдання у знайомій ситуації 

2 рівень (адаптивно-репродуктивний) – курсант (студент) на основі свого професійного 

потенціалу може виконувати завдання у незнайомій ситуації 

3 рівень (адаптивно-творчий) – курсант (студент) на основі свого професійного 

потенціалу розробляє свій підхід до розв’язання професійних ситуацій. 

Результати оцінювання рівнів здатностей до виконання завдань управління персоналом 

та самоменеджменту в своїй сукупності може свідчить про якість підготовки фахівців. 

Наприклад, 60% курсантів мають 3 рівень сформованості, 40% - 2 рівень. Це може свідчить 

(використувуючи ознаки кореляційного аналізу) про високу якість підготовки.  

Окрім кількісного аналізу, такий підхід дозволяє провести якісний аналіз. За рівнем 

сформованості тієї чи іншої компетентності, використовуючи дисперсійний аналіз [22] 

можна визначити ступінь ефективності технології навчання. За результатами такого 

оцінювання можна своєчасно вносити корективи у навчально-виховний процес. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Професійна компетентність – 

інтегральна якість особистості, яка характеризує її здатність, на підґрунті усвідомлення свого 

власного потенціалу (знань, навичок, умінь), виконувати завдання професійної діяльності, 

застосовуючи при цьому, свою власну (авторську) технологію. 

Можливість структурувати професійну компетентність на сукупність життєвих, 

загальних, загально-спеціальних, управлінських (тощо) здатностей дає змогу визначити її 

інтегральним показником результату підготовки й одночасно ключовим показником 

ефективності в системі забезпечення якості освіти. 

Напрямами подальшого дослідження є розробка процедури оцінювання якості освіти як 

за зовнішнім інтегральним показником – професійною компетентністю фахівця, так і за 

системою збалансованих показників, які характеризують систему управління навчальним 

процесом, життєвий цикл бізнес-процесів (викладання, учіння, технології), адміністративно-

господарські процеси у ВНЗ.  
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ТЕНДЕНЦІЇ В ЗМІНІ ТИПІВ НАВЧАННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

ОСВІТИ В ШКОЛАХ НІМЕЧЧИНИ 

 
У статті представлені результати досліджень тенденцій у зміні типів навчання при 

здійсненні екологічної освіти школярів, що отримали значне визнання в наукових колах 

Німеччини, дана їм докладна характеристика, визначені основні критерії екологічної освіти 

школярів: ситуаційний підхід, діяльнісний підхід, проблемний підхід, системний підхід; виявлено 

форми навчання школярів екології при реалізації різних типів підходів; встановлено покращення 

якості шкільної екологічної освіти завдяки її здійснення в межах усіх предметів - реалізація 

міжпредметного принципу викладання. Розкрита  роль сучасних педагогічних технологій в 

оптимізації екологічної підготовки  учнів середніх шкіл Німеччини, описані можливості 

продовження пізнавальної діяльності по вивченню довкілля в позаурочний час через систему 

шкільних екологічних гуртків і клубів. 

Ключові слова: ситуаційний підхід, діяльнісний підхід, проблемний підхід, системний 

підхід, типи навчання. 

 

В статье представлены результаты исследований тенденций изменений типов обучения 

при осуществлении экологического образования учащихся, которые приобрели значительное 

признание в научных кругах Германии, дана им докладная характеристика, определены основные 

критерии экологического образования учащихся: ситуативный подход, деятельносный подход, 

проблемный подход, системный подход; установлены формы обучения школьников экологии при 

реализации разных типов подходов; установлено улучшение качества школьного экологического 

образования посредством его осуществления в пределах всех предметов - реализация 

междупредметного принципа преподавания. Раскрыта роль современных педагогических 

технологий в оптимизации экологического образования средних школ Германии, описаны 

возможности продления познавательной деятельности по изучению окружающей среды в 

неурочное время благодаря  системе школьных экологических  кружков и клубов. 

Ключевые слова: ситуативный подход, деятельносный подход,  проблемный подход, 

системный подход, типы обучения. 

 

The article represents the results of studies of trends in the change of types of training in the 

implementation of environmental education of students who have received significant recognition in the 

scientific community in Germany, they were given detailed description, the main criteria for 

environmental education of schoolchildren are defined: a situational approach, an activity approach, a 

problematic approach, a system approach; it is set that learning environment for students of different 

types of approaches has improved the environmental quality of school education through its 

implementation within all objects - implementation of the principle of inter-subject teaching. The role of 

modern educational technologies to streamlining the environmental training of high school students in 

Germany is highlighted; the possibilities of prolongation of the cognitive activity of learning environment 

after school through the school of environmental groups and clubs are described.   

Keywords: situational approach, activity approach, problematic approach, system approach, types of 

training. 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку суспільства екологічна освіта 

набуває першочергового значення, тому вивчення позитивного міжнародного досвіду 

сприятиме вирішенню глобальних екологічних проблем в Україні. Орієнтація  на принципи 

сталого розвитку - найважливіша задача політичного та економічного відродження країни. 

Саме екологічна освіта в школі володіє усіма можливостями формування екологічно-

свідомого громадянина. В галузі екологічної освіти і виховання за кордоном здійснено ряд 

досліджень ( Б.Гершунський, К. Корсак, Г. Марченко, Л. Писарєва, О. Пискунова, В. 

Червонецький, М. Швед, О. Шульженко, Т. Яркіна та інші). Як правило були вивчені 

англомовні країни. Проблема формування еколого - естетичного виховання в школах 

Німеччини досліджувалась І.Рудковською, у порівняльному аспекті вивчались цінності 
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освіти і виховання в педагогічних системах Німеччини і України Желуденко М. . Досвід 

Німеччини з питань здійснення екологічної освіти в навчальних закладах середнього ступеня  

вивчено недостатньо. Враховуючи те, що за вирішенням екологічних проблем та введенням 

системи неперервної екологічної освіти, яка охоплює всі сфери життєдіяльності в 

суспільстві, досвід цієї країни визнаний передовим, що є актуальним і зумовило вибір 

нашого дослідження. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Дана стаття є продовженням 

вивчення специфіки екологічної освіти в школах Німеччини. Нами  проаналізовано зміст 

середньої освіти та педагогічні технології, які застосовуються німецькими педагогами у  

навчальних закладах середнього ступеня для формування екологічної культури школярів 

[1,2].Представлення результатів досліджень тенденцій у зміні типів навчання при здійсненні 

екологічної освіти школярів - основна мета цієї публікації. 

Виклад основного матеріалу. В останні десятиліття в школах Німеччини відбулися 

істотні зміни у методах та формах  навчання. Поширення набули проектно – орієнтовані 

форми роботи, зросла кількість позашкільних заходів. У експериментальних школах 

викладалися окремі теми з використанням методу проектів. Для шкільної освіти Німеччини 

характерна своєчасна діагностика навчально –виховного процесу. Вона робить можливость 

дати  справедливу оцінку апробації тих чи інших рекомендацій, покращити методику роботи, 

сприяти зближенню теорії і практики навчання та виховання. Німецькі педагоги намагалися  

будувати зміст екологічної освіти з урахуванням принципів неперервності, міжпредметності, 

цілісності. Інститутом педагогіки природничих наук при університеті  м. Кіля [4] були 

проведені емпіричні дослідження тенденцій змін типів навчання шкільної екологічної освіти  

Німеччини. 

Відповідно до методики обробки статистичних даних необхідно було спочатку 

розробити й обґрунтовувати відповідні критерії, на основі яких були створені типи навчання. 

Дослідники визначили 4 основних критерії екологічної освіти школярів: ситуаційний підхід, 

діяльнісний підхід, проблемний підхід, системний підхід. 

Під ситуаційним підходом розуміється такий підхід в екологічному навчанні, при 

якому темами вивчення є актуальні проблеми з навколишнього для школярів середовища, 

при цьому можуть фігурувати і теми глобального масштабу. 

Під діяльнісним підходом розуміється такий підхід в екологічному навчанні, при якому 

вчитель і школярі спільно вирішують на практиці екологічну проблему. При цьому 

задіюється емоційно-чуттєва сфера особистості "Розум, серце, рука". В предметах 

природничонаукового циклу такі ініціативи називають діяльнісним підходом на природничо-

науковій основі (ДПП). При реалізації ДПП найчастіше використовують експериментальні 

матеріали. ДПП може реалізовуватися і в межах неприродничонаукових предметів, 

наприклад в  соціальній сфері (дискусія з представниками різних об'єднань, громадських 

союзів). Діяльнісний підхід на соціально-науковий основі (ДПС) охоплює відношення 

суспільства до екологічних питань. 

Діяльнісний підхід найчастіше приводить до конкретних продуктів процесу навчання, 

як, наприклад, розробки тематичних матеріалів (карти місцевості, міста з вказівкою 

"гарячих" точок транспортного руху). 

Під проблемним підходом розуміється такий підхід в екологічному навчанні, при якому 

вчитель разом з учнями вивчають визначену екологічну проблему, виділяючи протиріччя, що 

існує, і можливі шляхи його усунення чи можливості згладжування. Даний підхід має на 

увазі формування в школярів  вміння критично оцінювати ситуацію, результати своєї 

діяльності і  прагнення розв'язати проблему. 

Діяльнісні підходи (ДПП і ДПС), крім вивчення екологічних закономірностей через 

діяльність, займаються й питаннями  вивчення правильності прийомів, що застосовуються, і 

досягнутих результатів, так само як і, наприклад, оцінкою якості екологічних програм. В 

такий спосіб діяльнісний підхід на природничо-науковій основі переходить у проблемний 
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підхід на природничо-науковій основі і, аналогічно, ДПС переходить в проблемний підхід на 

соціально-науковій основі.  

Під системним підходом розуміється такий підхід в екологічному навчанні, при якому 

вивчення проблеми будується через пізнання системних взаємозв'язків. При цьому людина 

займає не чільну позицію, а є одним з рівноправних суб'єктів екологічної системи. Даний 

підхід будується на вивченні причинно-спадкових властивостей екологічних систем, а також 

їх проблемного, історичного і процесуального характерів. 

У методиці обробки даних застосовується особливий статистичний прийом, на основі 

якого можна виділити типи екологічного навчання (Тип 1, Тип 2, Тип 3) по схожості у 

відношенні до певних змінних величин (дидактичних принципів і методів екологічного 

навчання), що впливають на характер екологічної освіти. 

Дослідженнями 1985 р. [3, с.340-350] було встановлено, що Тип навчання 1 охоплює 

15% усіх тем. Ймовірність проведення занять за принципом ситуаційного підходу при Типі 

навчання 1 складає 90%. Тип навчання 2 охоплює  46,5% тем, він одержав назву вербально-

проблемного. Тип навчання 3 не відповідає вимогам екологічного освіти, на нього 

приходилось 38,5%. 

У дослідженнях 1990-91 рр. значні зміни стосуються Типу навчання 1. Ним було 

охоплено вже  40,4% тем (загальна кількість тем з всіх предметів і всіх класів складає 635 

тем). Кількість тем, охоплених Типом навчання 2, зменшилась  до 30,8%, те ж саме 

стосується Типу навчання 3 ( 28,8%). 

Аналізуючи одержані дані, можна помітити певні зміни. Так, ймовірність проведення 

занять за принципом ситуаційного підходу в 1991 р. зменшилась в порівнянні з 1985 р., 

незважаючи на загальне зростання тем, охоплених Типом навчання 1. Даний феномен 

пояснюється авторами зміною умов проведення досліджень в 1991 р. Якщо в 1985 р. 

критерієм ситуаційного підходу був аналіз змісту заняття і наявність у ньому теми, зв'язаної 

з місцевими проблемами (наприклад, облік діяльності місцевих екологічних груп), тоді як у 

1991 р. критерієм був привід, що спонукав до вивчення даної екологічної теми на занятті. 

Важливо було виявити, наскільки місцеві умови вплинули на вибір теми. Тому позначилася 

така сильна відмінність у показниках ситуаційного підходу в 1985 і 1991 рр. Разом з тим, 

результат 1991 р. показав, що вибір тем для екологічного навчання школярів визначається не 

місцевими екологічними проблемами, а на основі тематичного планування в навчальних 

програмах і державних освітніх стандартах. 

Частка обговорюваних глобальних проблем у всіх предметах в 1991 р. зросла в 

порівнянні з 1985 р. Так, у біології - з 7.9 % до 27,5 %, хімії - з 9,5% до 26,4%, фізиці - з 0% 

до 7,1%, географії - з 7,9% до 14,6%, загальна кількість тем - з 14,5% до 29,4% [3, с.340-350]. 

Спостерігається зниження частки використання експериментальних матеріалів при навчанні 

школярів екології. Це зв'язано зі зростанням частки глобальної тематики в змісті 

екологічного освіти. 

Дослідження виявили форми навчання школярів екології при реалізації діяльнісного 

підходу, які використовуються вчителями. Перше місце займають реферати школярів (36,5 % 

тем). Друге місце - спостереження природи (25,8% тем). 23,3% тем (третє місце) приходиться 

на такі заходи як огляд очисних споруд, водонапірної станції, АЕС, ТЕЦ, промислових 

підприємств, співпраця з екологічним центром, будинком для тварин, селянськими 

господарствами, лісництвами, участь в ремонті автомобілів, велосипедів. В останні роки 

спостерігається тенденція відкриття нової галузі для діяльності в навчальній роботі, а саме, 

позашкільна кооперація. Так, 30,9% тем (загальна кількість складає 635 тем) обговорювалося 

в межах такої позашкільної кооперації. Це дозволяє школярам співпрацювати, наприклад, з 

муніципалітетом (чиновником з навколишнього середовища, екопедагогом, консультантом 

по споживанню електроенергії), а також з представниками ЗМІ, батьками, лісником. 

Співпраця може мати форму діалогу, бесіди, спільної екскурсії, взаємодопомоги, надання 

приладів, проведення спільних занять, акцій і т.д. При вивченні кожної шостої екологічної 

теми позашкільна кооперація є складовою частиною роботи [4, с.347]. 
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Результати дослідження показали, що за період з 1985 р. по 1991р. відбулися істотні 

зміни у використанні вчителями проблемного підходу при навчанні школярів екології. Так, 

якщо в 1985 р. для Типу навчання 1 ймовірність навчання школярів екології з предметів 

природничо-наукового циклу за проектно-орієнтованими формами роботи складала 67%, те 

цей показник зріс у 1991 р. до 98%. Для предметів суспільно-наукового циклу вивчення 

проблем у межах проектів склало 53% у 1985 р. і 67% у 1991 р. [3, с.348]. 

Підводячи підсумки проведеного дослідження, вчені констатують значне покращення 

якості шкільної екологічної освіти в Німеччині [4, с.350]. Екологічна освіта здійснюється в 

межах усіх предметів і тому цілком справедливо можна говорити про те, що виконана вимога 

КМК ввести її в шкільне життя як міжпредметний принцип викладання. Найбільша частка 

екологічних тем є в біології, географії, природознавстві краєзнавстві, хімії, фізиці, німецький 

мові та літературі, політиці, суспільствознавстві, релігії, англійській мові, мистецтві, при 

проведенні уроків-проектів. Значна увага приділяється міжпредметним зв’язкам, 

покращилась методична робота, що дозволяє проводити навчання за модулями, розширити 

застосування діяльнісного, проблемного підходів. При цьому вважається за необхідне і 

надалі сприяти збільшенню обсягу міжпредметної кооперації, залученню посадових осіб, 

зміцненню співробітництва з різними освітніми установами для розвитку шкільної і 

позашкільної екологічної освіти в регіонах. 

На підставі діагностичних досліджень, проведених Інститутом педагогіки природничих 

наук при університеті м. Кіля в 1985  і 1991 рр., були встановлені основні тенденції розвитку 

змісту шкільної екологічної освіти в Німеччині. Так, в наявності тенденція росту 

екологізаціїі змісту предметів гуманітарного і суспільного циклів. Дослідження виявило, що 

в 1985 р. у всіх землях Німеччини 70% екологічних тем приходилося на чотири предмети: 

біологію, географію, фізику, хімію. Така однобічність у викладанні була піддана критиці в 

педагогічних колах у другій половині 1980-х рр. і вже в 1991 р. частка екологічної тематики 

стала зростати в таких предметах, як німецька мова і література, політика, 

суспільствознавство, релігія, хоча домінуюча роль усе ще належить природничо-науковим 

дисциплінам. 

В екологічній освіті школярів все більшого значення набувають предмети практичної 

спрямованості: економіка домашнього господарства, політика, економіка, трудове навчання, 

спорт. 

У навчальному процесі спостерігається тенденція до скорочення кількості тем з 

екології і збільшення часу на всебічне вивчення однієї теми. 

За останні десятиліття екологічна освіта в школах Німеччини зазнала істотних змін в 

методах і формах навчання. Значне поширення одержали проектно-орієнтовані форми 

роботи, зросла кількість позашкільних заходів. Так, в експериментальних школах половину 

тем викладають з використанням методу проектів. Якщо в 1985 р. вивченню теми на одному 

чи здвоєному уроці приділялося 61% усього навчального часу, участі в проекті - 20% часу, 

позашкільної діяльності - 19%, то вже в 1991 р. цей час скоротився до 45% (в 

експериментальних школах до 28%), виконання проекту склало 27% (відповідно 29%), 

позашкільна діяльність зросла до 28% (43%). 

Проголошена ООН світова декада « Освіта для сталого розвитку» на 2005 -2014 роки, 

спрямувала зусилля німецьких педагогів на прийняття відповідних змін в шкільному 

законодавстві, перегляд навчальних планів, шкільних програм, практики. Г.  де Хааном, Г. 

Кампом, А. Лєрхом та інш. були розроблені основні положення і практичні концепції для  

шкіл  в контексті сталого та справедливого розвитку, де були вказані понятійні основи 

освіти,представлені дидактичні підходи і приклади. Враховуючи те , що дебати, які велися з 

приводу змін в освіті, виявилися  до цього часу малоефективними, недостатньо прийнятними 

і не змогли втілити в життя поставлені завдання, цими вченими пропонуються рекомендації 

до дії, які мають на меті допомогти школам в організації і підготовці в напрямку освіти 

сталого та справедливого розвитку [1]. 
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Освіта для сталого розвитку орієнтує на отримання компетентностей і приділяє менше 

уваги переформулюванню навчального плану, що має свої « за « і « проти «. Поєднання 

сучасних концепцій компетентностей з наявним досвідом учнів, здатність вирішувати 

важливі життєві проблеми, особливо у сфері побуту – її позитивні моменти. Підвищений 

інтерес  до здатності діяти і приймати відповідні рішення знаходиться в центрі навчання. 

Відсутність систематичного вивчення предметів та пов’язання їх із набутим досвідом є 

головними недоліками такого навчання. Г. де Хаан наголошує, що на даний час вибір 

шкільних предметів, навчальних методів є незадовільно вирішеним питанням і пропонує 

застосовувати при компетентно – зорієнтованому занятті проектні форми роботи. Проектне 

заняття, яке може випадати ситуативно і тривати деякий час, пропонує найкращі шанси для 

поля навчання і діяльності в рамках освіти сталого розвитку, акумулює знання не як 

інертний здобуток, а робить його можливим для відображення, дії. Воно стає проспективним 

і містить евристичні елементи[5, 14]. 

 Виявлені тенденції екологізаціїі предметного змісту і шкільного життя свідчать про те, 

що система освіти Німеччини в стані швидко й адекватно реагувати на зміни 

концептуальних підходів. Своєчасна діагностика навчально-виховного процесу дозволяє 

оцінити ефективність апробації тих чи інших методичних рекомендацій, уточнити методику 

роботи, сприяти зближенню теорії і практики навчання і виховання. Вчені Німеччини 

переконані, що діагностика стану екологічної освіти необхідна при визначенні шляхів 

вдосконалювання методів і форм навчання екології, апробації положень еколого-

педагогічних концепцій на практиці. 

Висновки. Проведений нами аналіз результатів діагностичних досліджень вчених 

Німеччини дозволив встановити такі основні шляхи вдосконалення екологічної освіти в 

школах Німеччини: 

відмова від введення єдиного стандарту екологічного освіти для шкіл країни; 

введення системи діагностики факторів, що визначають процес навчання і виховання, 

стан екологічної освіти в школах, зміни в ході застосування тих чи інших форм і методів 

навчання, а також рефлексії даного процесу; 

уточнення мети та завдань екологічної освіти з врахуванням специфіки регіону й 

інтересів учнів, надання школам більшої автономії з питань тематичного планування, 

реалізації принципу ''відкритості" навчання шляхом інтеграції процесу навчання і життя 

регіону; побудови навчально-виховного процесу на основі проблемно-діяльнісного підходу, 

при якому важливе значення має методика пізнання, спрямована на вивчення та вирішення 

проблем у ході діяльності [3, с.340-350]. Предметом подальшого вивчення могла би стати 

співпраця середньої школи з вищими навчальними закладами з метою підготовки студентів 

університету до професійної діяльності у галузі екологічної освіти молоді Німеччини, для 

того щоб використати позитивний досвід в українській школі.  
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КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЯК АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМОК 

 СУЧАСНОЇ МЕТОДИКИ 
 

Стаття присвячена проблемі вивчення шкільного курсу „Зарубіжна література" на 

компаративній основі, що дає змогу ефективно реалізувати актуальні освітні та виховні 

завдання. Акцентується увага на тому, що використання історико-функціонального і 

порівняльного методів дослідження не лише допомагає встановити зв'язки між окремими 

літературними явищами, а сприяє глибокому проникненню в ідейно-естетичний зміст 

кожного із порівнюваних творів. Підтверджується думка про єдність світового літературного 

процесу. 

Ключові слова: компаративістика, зарубіжна літератури, відповідності, відмінності, 

порівняльний аналіз, компаративний аналіз, міжлітературні зв'язки.  
 

Статья посвящена проблеме изучения школьного курса «Зарубежная литература» на 

компаративной основе, что дает возможность эффективно реализовать актуальные 

образовательные и воспитательные цели. Акцентируется внимание на том, что 

использование историко-функционального и сравнительного методов исследования не только 

помогает установить связи между отдельными литературными явлениями, но и содействует 

глубокому проникновению в идейно-эстетическое содержание каждого из произведений, 

которые сравниваются. 

Ключевые слова: компаративистика, зарубежная литература, соответствия, отличия, 

сравнительный анализ, компаративный анализ, межлитературные связи. 
 

The article deals with the problem of teaching the course in For sign Literature at secondary 

school based on the comparative literature approach. Such an approach makes it possible to realize 

effectively current tasks of education and upbringing. 

It is emphasized that the application of functional-historic and comparative methods of 

investigation helps not just to relate different literature phenomena but also gives a deep insight into 

the ideological and esthetic content of literary works under contrastive analysis It proves the idea of 

misty of the worldwide literature process. 

Keywords: comparative literature study, Foreign Literature, correlation, differences, contrastive 

analysis, comparative analysis, literary connections. 
 

Зарубіжна література займає ключове, одне з найважливіших місць серед шкільних 

навчальних дисциплін, виконуючи певні соціокультурні функції та допомагаючи учням у 

пізнанні духовної скарбниці людства. Саме тому для успішної робити в школі вчитель 

літератури має бути і педагогом, і літературознавцем. 

Різноплановий аналіз творів з урахуванням їхньої естетичної та ідейної суті, різних 

аспектів генетичних, контактних, типологічних міжлітературних зв'язків дає учневі 

можливість краще зрозуміти твір. 

Наявність у програмі рідної і зарубіжної літератур спонукає вчителя до введення 

компаративного аналізу до шкільної практики. 

Цей метод дослідження і методичний прийом, на нашу думку, досить ефективний та 

перспективний. 

Питання компаративного аналізу є актуальним напрямком сучасної методики, серед 

найбільш вагомих студій – праці Л.Ф. Мірошниченко, Т.Ф. Нефедової, Н.Й. Волошиної, 

О.М. Ніколенко, Ж.В. Клименко, А.В. Градовського та ін. 

У розвитку літературознавства, як і в будь-якій іншій сфері духовного життя, дискусії 

відігравали і продовжують відігравати важливу роль. Їх наявність і динаміка, гострота і 

непримиренність свідчать про стан суспільної свідомості, залежать від конкретної 

соціокультурної ситуації. І все-таки в цьому процесі першорядне значення мають два 

фактори: предмет суперечок, його об'єктивний (загальнозначимий) статус і світоглядні 

орієнтації, зацікавлення суб'єктів історії. Це наочно виявляється в історії літератури і взагалі 

в літературознавстві, особливо тоді, коли з'являються не буденні особистості як серед 
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письменників, творців оригінальних текстів, так і серед літературних критиків, істориків 

культури, які оцінюють і витлумачують творчий доробок перших. Загальновизнано, що 

розмаїття обдарованих особистостей породжує жанрово-стильову різноманітність 

мистецьких творів, які у свою чергу зумовлюють різні їх оцінки з боку читачів і в кінцевому 

підсумку – „конфлікт інтерпретацій". Все це призвело не тільки до дискусій та суперечок з 

приводу конкретних творів чи творчості митців, а й до пошуку причин розходжень в оцінках 

і тлумаченнях, до формування порівняльно-історичного методу в літературознавстві. Коли 

склалася літературознавча компаративістика, тоді усталився її вихідний постулат, що 

порівняння, аналогії як інтелектуальні, пізнавально-логічні операції лежать у самій природі 

науки про літературу, про кожну етнічно-національну іпостась мистецтва, його родо-

жанрові, композиційно-стильові відмінності і подібності [2, 3, 6, 7]. 

Відтоді і досі існують різні погляди, оформляються авторитетні школи у сфері 

компаративістики взагалі, щодо її предмета і завдань зокрема. Одні вчені максимально 

розширюють сферу компаративістики, інші, навпаки, – звужують, обмежуючи її 

однотипними літературними явищами (наприклад, стиль, твір, жанр тощо), які складаються 

в міжлітературних, міжнаціональних взаєминах. Міжлітературні зв'язки учені поділяють 

здебільшого на генетичні контакти і на типологічні подібності. 

Інколи зіставлення творчості може видатися науково некоректним. Наприклад, 

творчість Р.М.Рільке та В. Стуса належить до різних національних культур і літературних 

епох. Проте обом поетам притаманна схожість не лише в художній обробці певної 

тематики, а й у самій моделі, діалектиці образного осмислення глобальних проблем буття. 

Відзначимо, що для такого зіставлення найбільше відповідає визначення 

компаративістики, яке дав ще 1961 року американський літературознавець Генрі Ремак 

(Н.Н. Remak). У збірнику праць відомих компаративістів „Comparative literature: Method and 

Perspective" („Порівняльне літературознавство: метод і перспектива") Г.Ремак писав: 

„Літературна компаративістика – це вивчення літератури понад межами окремої країни і 

вивчення зв'язків між літературою, з одного боку, й іншими сферами знання та свідомості, 

такими як мистецтво (наприклад, живопис, скульптура, архітектура, музика), філософія, 

історія, суспільні дисципліни (політика, економіка, соціологія), наука, релігія тощо – з 

другого. Стисло кажучи, це є порівняння однієї літератури з іншою або іншими та 

порівняння літератури з іншими сферами гуманістичного вираження" [7, с.3]. Тоді автор 

зауважував, що таке розуміння літературознавчої компаративістики домінує в США, але не 

характерне для представників французької школи порівняльних студій. Під кінець своєї 

статті Ремак закликав фахівців докладніше вивчати всі аспекти, уточнювати критерії, за 

допомогою яких ці аспекти змістовного вивчення літератури на стику гуманітарного 

знання не будуть взаємонакладатися, а доповнюватися і поглиблюватися. 

Якщо брати до уваги позатекстуальні (біографічні, соціально-політичні, 

культурологічні і т.п.) і власне текстуальні (внутрішньо текстову структуру, образ світу, 

типологію персонажів, характер і т.д.) виміри всього корпусу творів певних письменників, 

то можна зауважити і фіксувати чимало типологічних збігів, аналогій, подібностей. На 

нашу думку, це стосується в'язнично-таборової тематики у творчості українця Уласа 

Самчука та росіянина Олександра Солженіцина. 

Загальноприйнятий умовний поділ художнього світу, явленого в завершальному 

літературно-словесному тексті, на позатекстову і текстову реальність; врахування того 

факту, що рецептивно-комунікативний підхід до аналізу явищ художньої літератури тепер 

уже подолав різний поділ, – все це дозволяє переконливіше характеризувати індивідуальну 

своєрідність національно стильових виявів саме завдяки окремим типологічним традиціям. 

Так, наприклад, складне філософське питання про те, як не загубитися у цьому світі, 

не втратити себе як особистість, неодноразово ставилося у світовій літературі. Звернулися 

до нього і французький драматург Мольєр та український автор М.Куліш. Незважаючи на 

час, який розділяє обох письменників, у їхніх комедіях „Міщанин-шляхтич" і „Мина 

Мазайло" чимало спільного, зокрема у сюжеті, комізмі ситуації, проблематиці, засобах 
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зображення (пародія, іронія тощо). 

Фіксування подібностей, одновекторних тенденцій у структурах індивідуально і 

національно своєрідних текстів не зводиться тепер до контактно-генетичних зв'язків у 

формах „впливів", „запозичень" чи наслідування. Самозародження мотивів, ідей, образів у 

подібних, одностадіальних умовах, соціокультурних ситуаціях знімає питання опозиції 

первинності (вторинності, пріоритетності) залежності, натомість акцентує домінантне 

значення свого (чужого, однакового) інакшого (Д.Дюришин, Д. Наливайко, А.Нямцу). На 

підставі і в світлі так трактованих завдань компаративістичних досліджень виділимо 

попередньо ті фактори, які зближують чи уподібнюють творчість письменників, чиї тексти 

розглядаємо, мотивуючи підстави аналогії і зближень (біографічний фактор, хронологічний 

фактор, ідеологічна позиція – політичні погляди; філософсько-естетичні пріоритети, творча 

практика, жанровий констекст, інтертекстуальний код і т. і.). 

Ось чому доречно вести мову про „вічний образ" Прометея як наскрізний мотив у 

тематиці світової літератури, порівнювати „Паломництво Чайльд Гарольда" Дж. Байрона та 

„Євгенія Онєгіна" О.Пушкіна, вивчати „Кримські сонети" А.Міцкевича у зіставленні з 

поемою „Бахчисарайський фонтан" О.Пушкіна, познайомитись з героїчною особистістю у 

творах різнонаціональних літератур – образом Мазепи у Дж. Байрона, В.Гюго, К.Рилєєва, 

О.Пушкіна, Ю.Словацького, В.Сосюри. 

При тому вчитель зарубіжної літератури повинен пам'ятати, що компаративний аналіз 

складається з трьох етапів: підготовчого, реалізації, узагальнення. На підготовчому етапі 

слід з'ясувати контактні та генетичні зв'язки художніх творів. Це стосується вивчення епохи, 

біографії та творчого шляху авторів, історії виникнення задуму твору, сюжету. 

На етапі реалізації розглядаються типологічні зв'язки між творами різнонаціональних 

літератур. 

Сутність етапу узагальнення полягає в доведенні спорідненості світоглядних позицій 

та художньої манери авторів творів, які співставляються. 

На думку методистів, на уроках компаративного аналізу доцільно використовувати 

методи творчого читання, евристичного та дослідницького, прийомів індивідуального та 

коментованого читання типологічно близьких текстів, проблемної ситуації, проблемних 

пізнавальних завдань, пов'язаних з необхідним орієнтуванням учнів у різних художніх 

системах, порівняння художніх творів, зіставлення твору з його генетичним джерелом, 

евристичної бесіди, диспуту, діалогу тощо. 

Таким чином, урок компаративного аналізу глибше розкриває ідейно-естетичну 

сутність кожного з порівнювальних творів чи процесів, дає історико-літературне пояснення 

відповідностей або відмінностей літературних явищ різних письменств, сприяє розумінню 

духовної єдності, національної своєрідності різних літератур в культурно-історичному 

розвиткові суспільства. 
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УДК371.2                                                                        к.пед.н. Панасюк А.В. (Він. НТУ) 

 

ПОЗААУДИТОРНА САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ТА ЇЇ РОЛЬ  

У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ У ВНЗ 

 
У статті розглянуто сутність організації позааудиторної самостійної роботи студентів, 

її роль у процесі підвищення рівня володіння іноземною мовою у ВНЗ. Розглянуто різні аспекти 

проблеми самостійної роботи які досліджуються вітчизняними та зарубіжними дидактами. 

Проаналізовано різні підходи до визначення поняття „самостійна робота студентів”, визначено 

індивідуальні та групові форми  самостійної роботи. 

Ключові слова: самостійна робота студентів, іноземна мова, досягнення, ціль, спілкування, 

особистість, підвищення рівня. 

 

В статье рассмотрена сущность организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов, ее роль в процессе повышения уровня владения иностранным языком в ВУЗе. 

Рассмотрены разные аспекты проблемы самостоятельной работы, которые изучаются 

отечественными и зарубежными дидактами. Проведен анализ разных подходов к определению 

„самостоятельная работа студентов”, индивидуальные и групповые формы самостоятельной 

работы.  

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, иностранный язык, достижение, 

цель, общение, индивидуальность, повышение уровня. 

 

The article deals with the essence of the organization of students’ individual  educational activity, 

its role in the process of mastering a foreign language in Higher Educational Establishments. Different 

aspects of the problem of students’ individual educational activity which are researched by domestic and 

foreign scientists are considered. Various interpretations of the term “students’ individual educational 

activity” are analyzed. Individual and group forms of students’ individual educational activity are 

characterized. 

Keywords: students’ individual educational activity, foreign language, achievements, aim, 

communication, individuality, level increase. 

 

Вступ та постановка завдання: зміни в галузі політики, економіки, освіти, культури 

ставлять нові вимоги до підготовки професійних кадрів з іноземної мови. Зросла потреба у 

висококваліфікованих спеціалістах, здатних досліджувати, аналізувати та розв’язувати 

складні виробничі завдання, використовуючи досвід як вітчизняних так і іноземних колег, 

сприяючи високим темпам розвитку незалежної Української держави. 

Як зазначає Н. Г. Ничкало, сьогодні головним завданням професійного навчання є 

"підготовка кваліфікованих конкурентноспроможних кадрів із високим рівнем професійних 

знань, умінь, навичок і мобільності, які відповідають вимогам науково-технічного прогресу і 

ринковим відносинам в економіці, виховання соціально-активних членів суспільства, 

формування в них наукового світосприйняття, творчого мислення, кращих людських 

якостей, національної свідомості." 

У світлі сучасних вимог до організації навчальної діяльності згідно з концептуальними 

положеннями Болонської декларації особливого значення в процесі оволодіння іноземною 

мовою набуває збільшення частки аудиторної та позааудиторної самостійної роботи 

студентів, оскільки вона є важливою ланкою в самоосвіті студента і організації його 

інтелектуальної діяльності та формуванні його самоосвітньої компетенції. Головним 

завданням технічних вузів на сучасному етапі є формування особистості студента як 

активного суб’єкта навчальної діяльності, його всебічна підготовка до безперервного 

процесу освіти, саморозвитку й самовдосконалення. 

Не зважаючи на актуальність проблеми, нез’ясованим залишається питання 

формування творчого підходу до практичної організації позааудиторної самостійної роботи 

студентів з англійської мови у навчальному процесі ВНЗ. 



 269 

Мета статті – проаналізувати сутність та визначити роль позааудиторної самостійної 

роботи студентів, продемонструвати можливу форму організації позааудиторної самостійної 

роботи на сучасному етапі розвитку педагогічної практики, виходячи з вимог Болонського 

процесу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема організації самостійної роботи 

студентів є об’єктом уваги педагогічної науки вже протягом багатьох десятиліть. В даній 

галузі проведено ряд досліджень такими науковцями як: С.І.Архангельським, 

В.А.Козаковим, В.П.Безпалько та іншими. Методичні особливості самостійної роботи, її 

структура, рівні труднощів і засвоєння активно досліджувались у 60-і роки минулого 

століття. Свій внесок у розробку самостійної роботи в цей період зробили: М.Данилков, 

Б.Єсипов, П.Гора, П.Підкасистий, І.Малкін, Н.Половнікова, І.Лернер, М.Скаткін. У цей час, 

розглядаючи різні аспекти проблеми самостійної роботи, думки вчених про сутність 

самостійної роботи розходяться. П.Підкасистий визначає самостійну роботу як „засіб 

організації і виконання визначеної діяльності згідно з поставленою метою”. Б.Єсипов 

відносить самостійну роботу до форм організації навчальної діяльності. І.Лернер, М.Скаткін 

і І.Малкін на перший план висувають змістову сторону самостійної роботи, аналізуючи 

пізнавальні завдання і класифікуючи види самостійної роботи. У 80-90-і рр. ХХ ст. у 

науковій літературі з’являється велика кількість публікацій, що висвітлюють практичний 

досвід організації самостійної роботи у ВНЗ. Педагоги-практики розглядають різні способи 

оптимізації планування, організації й контролю самостійної роботи. Сучасні тенденції в 

галузі освіти, спрямовані на розвиток особистості студента, актуалізують поняття 

самостійності в освіті й удосконалення змісту, форм і методів організації самостійної роботи. 

Різні питання, пов'язані з організацією самостійної роботи студентів, розглядаються в низці 

дисертаційних досліджень. 

Проблема сутності самостійної роботи студентів досліджується й зарубіжними 

дидактами, які, солідаризуючись із вітчизняними вченими, відзначають багатоаспектність 

терміну „самостійна робота”. Багато авторів надають великого значення самостійній 

навчальній роботі студента для одержання ним користі від вищої освіти (Дж.Маклиш, 

Канада); для навчання самостійно і критично мислити (І.Клінк, Німеччина); для зв’язку 

самостійності з творчістю як важливою стороною освітнього процесу (П.Ріттер, Англія); для 

відгуку на тенденцію в сучасній вищій школі, що виражається у прагненні все більшої 

кількості студентів грати більш значну роль у власній професійній підготовці (Дж.Бесс і 

Дж.Білорускі, США). При цьому погляди вчених на самостійну роботу студентів змінюються 

від ідей регламентації форм її організації (вища технічна школа, Німеччина) до визначення її 

як шляху формування характеру студента, творчої роботи, високої продуктивності, що 

реалізується як в аудиторних, так і на позааудиторних заняттях (Н.Боун, США). 

Розглянемо різні підходи до визначення поняття „самостійна робота студентів”, що 

існують у сучасній психолого-педагогічній літературі. Частина авторів характеризує 

самостійну роботу як особливий вид навчально-пізнавальної діяльності. У цьому випадку 

самостійна робота визначається як „діяльність студентів, спрямована на засвоєння знань і 

умінь, що відбувається без безпосереднього керівництва викладача, і передбачає реалізацію 

різноманітних видів індивідуальної та групової пізнавальної діяльності студентів, що 

здійснюється ними на аудиторних заняттях і у позааудиторний час”. У цьому визначенні 

відсутнє згадування ролі викладача, тоді як ставлення студентів до самостійної роботи, її 

результати значною мірою залежать від установок, даних викладачем. 

Деякі дослідники розглядають самостійну роботу як метод або форму навчання. 

Визначаючи важливість самостійної роботи, А.Молибог вважає її основою будь-якої освіти, 

особливо вищої. „При підготовці творчого фахівця всі інші форми навчальної роботи є лише 

допоміжними у тому чи іншому ступені ефективності”. Як і Б.Єсипов, В.Андрєєв називає 

самостійну роботу „формою організації навчальної діяльності, що здійснюється під прямим 

або непрямим керівництвом викладача, у ході якої студенти майже самостійно або цілком 

самостійно виконують різні завдання з метою отримання знань, формування навичок і 
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розвитку умінь і особистісних якостей”. Визнаючи достатню повноту цього визначення, ми 

вважаємо, що в процесі самостійної роботи можуть бути застосовані найрізноманітніші 

методи, прийоми й форми навчання, а тому переконані, що найбільш обґрунтованим є 

розкриття сутності самостійної роботи як засобу організації навчального й наукового 

пізнання. Таке тлумачення самостійної роботи дозволяє позначити її відмінність від 

самостійної діяльності та щонайкраще визначити її призначення щодо формування в 

студентів внутрішньої мотивації навчальної діяльності. 

П.Підкасистий, аналізуючи результати процесу мислення й індивідуального пізнання 

студента в навчанні, пропонує розглядати поняття „самостійна діяльність” як процес 

відображення і перетворення у свідомості студентів явищ об’єктивної дійсності. Самостійна 

робота студентів, „як засіб організації навчального або наукового пізнання, має подвійну 

якість: як об’єкт діяльності студента (тобто навчальне завдання, яке він повинен виконати) і 

як форма прояву ним визначеного способу діяльності з виконання навчального завдання з 

метою одержання нового знання або поглиблення й упорядкування вже наявних знань”. 

Самостійна робота як педагогічна категорія характеризується низкою ознак. У 1940 р. 

Р.Мікельсон робить першу спробу визначити самостійну роботу за ознакою педагогічного 

управління — виконання студентом навчальних завдань без додаткової зовнішньої 

допомоги, але під наглядом викладача. Пізніше Е.Голант виокремить найважливішу 

індивідуально-психологічну ознаку самостійної роботи – пізнавальну самостійність 

студента, вважаючи, що самостійною є лише навчальна робота, яка протікає за відсутності 

безпосереднього керування педагога. Б.Єсипов у свою чергу виділяє декілька ознак 

самостійної роботи. До них він відносить: виконання певної роботи без особистої участі 

вчителя, але за його завданням; спеціально наданий час для проведення самостійної роботи; 

прагнення досягти поставленої мети; прояв зусиль, що виражають у тій чи іншій формі 

результат розумових або фізичних дій. 

М.Данилов називає самостійною роботою таку навчальну діяльність, „яка визначається 

завданням вчителя і виконується школярами при максимальній напрузі їхніх сил на основі 

набутих знань, умінь і навичок без безпосередньої допомоги вчителя”. П.Підкасистий, 

аналізуючи поняття „самостійна робота” і „самостійна діяльність”, виводить ще одну істотну 

ознаку самостійної роботи – пізнавальне завдання, яке він називає „генетичною клітинкою” 

самостійних робіт. А. Казакова узагальнює дослідницький досвід і пропонує основними 

ознаками самостійної роботи вважати: наявність пізнавального або практичного завдання, 

проблемного запитання та особливого часу на їхнє виконання та вирішення; прояв розумової 

напруги думки студентів для правильного і найкращого виконання тієї або іншої дії; прояв 

свідомості, самостійності й активності студентів у процесі вирішення поставлених завдань; 

володіння навичками самостійної роботи; здійснення керівництва і самоврядування 

самостійною пізнавальною і практичною діяльністю студента. 

Важливим моментом у визначенні самостійної роботи студента є виокремлення як її 

ядра пізнавального завдання, яке пропонується студентові в конкретній ситуації навчання і є 

предметом його діяльності. Завдання, пов’язане з навчальним матеріалом, і є однією з 

можливих форм його представлення студентові. У процесі взаємодії між ним і предметом 

пізнання засвоюються знання, розвиваються уміння і формуються навички, а також творчі 

здібності студента. Завдання як зовнішня причина перетворюється в мотив оволодіння 

умінням самостійно діяти та у процесі структурування змісту самостійної роботи виступає як 

засіб логічної і психологічної організації навчального матеріалу. В результаті взаємодії з 

дидактичними цілями заняття самостійна робота структурує навчальну діяльність студента. 

Вирішення пізнавального завдання є переходом від відомого до невідомого, котрий 

здійснюється через опосередковану ланку. У процесі роботи студент опановує технологією 

рішення, засвоює нові операції та прийоми розумових дій або переносить раніше засвоєні 

операції, знання і прийоми на новий матеріал. Узагальнюючи функціональні ролі 

пізнавального завдання, можна передбачити, що воно організовує самостійну роботу 

студентів і є засобом конструювання змісту освіти в формі завдань, і як засіб формування 
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суспільно значущої діяльності, і як засіб керування процесом її формування. Такий підхід до 

розгляду сутності й ролі самостійної роботи студентів, на думку П.Підкасистого, дає 

можливість зняти протиріччя між зовнішньою педагогічною обумовленістю самостійної 

роботи і її внутрішньою психологічною сутністю. 

В організації самостійної роботи студентів як виду пізнавальної діяльності важлива 

роль належить механізмові опосередкування, що формує в студента потрібні установки й 

одночасно надає самостійній роботі процесуального характеру. До формування механізму 

опосередкування можливі різні дидактичні підходи, однак чимало дослідників визнають 

ефективною орієнтацію на логіку процесу засвоєння, розроблену В.Беспалько. Згідно з цим 

підходом, механізм опосередкування виявляється в залежності від етапу засвоєння 

навчального матеріалу. 

Перший етап — це дія за заданим зразком. На цьому етапі засвоєння студентами нових 

видів діяльності розпочинається зі спостереження, осмислення побаченого, установки на 

наслідування. Незважаючи на те, що студенти керуються вихідними зразками, що є формою 

опосередкування, від них вимагається пізнавальна самостійність при характеристиці подій, 

що відбулись, учасників ситуацій, проблеми, що виникає тощо. 

Другий етап — це репродуктивні дії, аналіз попередньої самостійної розумової 

діяльності. „Зовнішня мова” — прилучення до аналітичного, логічного, системного й іншого 

видів мислення. На цьому ж етапі необхідне виокремлення головного, зіставлення 

альтернативних підходів, висновків і їх аргументація. Механізм опосередкування на цьому 

етапі проявляється в орієнтації студентів на конструктивне мислення і на інтелектуальну 

змагальність. 

Третій етап – розв’язання стандартних завдань. Цей етап припускає вирішення 

студентами аналогічних завдань за певним алгоритмом. Діяльність студентів полягає в 

переносі знань, тренує здатність до дедуктивних висновків. 

Четвертий етап – це вирішення нестандартних завдань. Опосередкування в цьому 

випадку створюється за рахунок алгоритму аналізу й установки на те, що має бути творчий 

підхід до вирішення педагогічної ситуації. Студенти попередньо одержують завдання, зміст 

яких допомагає їм самостійно зорієнтуватися в засвоєних знаннях, необхідних для 

майбутнього мислення. У цьому випадку свідомо підбираються різні ситуації, які вимагають 

від студента застосування відповідних знань. Цей етап орієнтований на розвиток творчого 

мислення студентів. 

Механізм опосередкування характеризує форму участі викладача в організації 

самостійної навчальної діяльності студентів, здійснюваної під час самостійної роботи (Рис. 

1.2). 

Рівні самостійної діяльності безпосередньо залежать від ступеня самостійності. 

У психологічній літературі самостійність трактується як один з провідних якостей 

особистості, що виражається в умінні ставити перед собою конкретні цілі й домагатися 

їхнього досягнення власними силами. Самостійність передбачає відповідальне ставлення 

людини до своєї поведінки, її здатність діяти свідомо й ініціативно не тільки в знайомій 

ситуації, але й в умовах, які вимагають прийняття нестандартних рішень. 



 272 

 
Рис. 1.2. Зв'язок етапів засвоєння навчального матеріалу з рівнями самостійної 

діяльності студентів 

 

Важливим компонентом самостійності є пізнавальна самостійність, що стосується 

визначення рівнів самостійної діяльності та внаслідок цього організації самостійної роботи 

студентів. Пізнавальна самостійність студентів – це готовність (здатність і прагнення) 

самотужки вести цілеспрямовану пізнавально-пошукову діяльність. При цьому під здатністю 

самостійного пізнання Н.Половникова розуміє володіння потрібними опорними знаннями й 

методами набуття нових знань, а прагнення до самостійності в пізнанні визначається 

наявністю відповідних мотивів. 

У процесі здійснення самостійної пізнавальної діяльності поступово виробляється 

вміння здійснювати порівняння, зіставлення, аналіз, встановлення причинно-наслідкових 

зв’язків, аналогій, доказів, виявлення закономірностей. На думку Г.Аполкіна й 

М.Афанаскіної, пізнавальна самостійність є, насамперед, сукупністю цих прийомів, і чим 

вищий рівень володіння ними, тим вищий рівень пізнавальної самостійності. 

Л.Проскурякова розрізняє чотири рівні пізнавальної самостійності студентів: низький рівень 

— відтворююча активність; середній рівень – інтерпретуюча; високий рівень – пошукова; і 

найвищий рівень – творча активність. 

Таким чином, під системою самостійних робіт ми розуміємо сукупність 

взаємозалежних і взаємозумовлюючих видів робіт, які логічно випливають одна з одної і 

підпорядковуються загальним завданням. 

Система самостійних робіт із іноземної мови, як і будь-яка інша система, повинна 

відповідати визначеним вимогам або принципам. Такими основними дидактичними 

принципами побудови системи самостійних робіт є: 

1. Система самостійних робіт, яка сприяє вирішенню основних дидактичних завдань – 

набуттю студентами твердих знань, розвитку в них пізнавальних здібностей, формуванню 

умінь самостійно здобувати, розширювати і поглиблювати знання, застосовувати їх на 

практиці. 

2. Система, яка відповідає основним принципам дидактики, насамперед принципам 

наступності й систематичності, зв’язку теорії з практикою, свідомості й творчої активності, 

принципові навчання на високому науковому рівні. 

3. Завдання, які входять до системи роботи, повинні бути різноманітні за навчальною 

метою та змістом, щоб забезпечити формування у студентів різноманітних навичок і 

розвитку умінь. 
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4. Послідовність виконання аудиторних і позааудиторних самостійних робіт повинна 

бути така, щоб виконання одних робіт логічно випливало з попередніх і готувало базу для 

виконання наступних. У цьому випадку між окремими видами робіт забезпечуються не 

тільки близькі, але й віддалені зв’язки. Успіх вирішення цього завдання багато в чому 

залежить від розуміння викладачем значення й місця кожної окремої роботи в системі робіт 

у розвитку пізнавальної здатності студентів, їхнього мислення й інших якостей. 

Зміст самостійної роботи студентів із іноземної мови має подвійний характер. З одного 

боку, це сукупність навчальних і практичних завдань, які повинен виконати студент у 

процесі навчання. З іншого боку, це спосіб діяльності студента з виконання певного 

навчального теоретичного або практичного завдання. Своє зовнішнє вираження зміст 

самостійної роботи студентів із іноземної мови має у всіх організаційних формах навчальної 

і позааудиторної діяльності під час самостійного виконання різних завдань. 

У процесі занять із іноземної мови реалізуються такі змістовні елементи самостійної 

роботи як самостійне прочитання, перегляд, прослуховування, спостереження, 

конспектування, осмислення, запам'ятовування і відтворення визначеної інформації. У 

позааудиторний час самостійна робота студентів проявляється, коли студенти повторюють 

навчальний матеріал і поглиблюють свої теоретичні знання за допомогою спеціальної 

літератури.  

Із розвитком глобальних комп’ютерних мереж створилася принципово нова ситуація в 

роботі з інформацією, що, у свою чергу, вплинуло на організацію самостійної роботи 

студентів із іноземної мови. У зв’язку з цим під час її організації постає завдання 

формування комунікативних навичок, розвиток уміння добувати інформацію з різноманітних 

джерел, обробляти, зберігати й оперативно обмінюватися нею за допомогою сучасних 

комп’ютерних технологій. 

Застосування таких форм індивідуальної роботи, як самостійна робота студента з 

оригінальними джерелами інформації, ділове листування, написання рефератів, підготовка 

виступів на наукових конференціях активізує розвиток студента й призводить до створення 

належних дидактичних умов подальшого удосконалення його фахових знань та навичок. 

Як показує досвід самостійне прочитання фахової оригінальної іншомовної літератури 

в позааудиторний час формує в студентів здатність до генералізації власних ідей, розвиває 

творчу уяву, вчить висловлювати своє ставлення до прочитаного, розвиває вміння чітко 

формулювати думки, узагальнювати, аналізувати. Ділове листування сприяє досягненню 

цілей профільної диференціації, підвищення рівня фахових знань, умінь і навичок з 

іноземної мови. Вчить майбутнього фахівця активізувати набуті знання на практиці, сприяє 

розвитку комунікативних навичок студентів.  

Індивідуальні форми роботи в позааудиторний діяльності створюють належні умови 

саморегуляції студента як особистості, що дозволяє йому самому визначати додаткові 

навчальні цілі, спонукає його до подальшої систематичної роботи в позааудиторний час. 

Використання колективних форм самостійної роботи (семінари, конференції, диспути, 

зустрічі за круглим столом, концерти, рольові ігри) розвиває навички мовлення та фахового 

спілкування вчить висловлювати власні думки. Колективне розв’язання проблем за фахом, 

чітко визначенні теми дискусій за умови достатнього засвоєння лексичного матеріалу сприяє 

продуктивній самостійній роботі і забезпечує умови професійного зростання майбутнього 

фахівця. 

Робота з оригінальними джерелами інформації, ділове листування, консультації, 

засідання клубу англійської мови, семінари, конференції, олімпіади, тиждень англійської 

мови на факультеті дозволять підвищити рівень вивчення англійської мови, розширити 

творчі можливості студентів. Слід відмітити як змінюється роль викладача у процесі 

організації самостійної роботи студентів. Професійна діяльність педагога має носити творчій 

характер, щоб виробити у молодих людей бажання удосконалювати свої професійні знання з 

англійської мови в позааудиторний час, продовжувати поглиблювати ці знання після 

закінчення ВНЗ.  
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Висновки. Ми вважаємо, що однією з важливих умов покращення знань з іноземної 

мови є професійна спрямованість позааудиторної самостійної роботи студентів. Професійно 

орієнтоване вивчення англійської мови сприятиме швидкому формуванню в студентів 

системності знань, творчий пізнавальній діяльності, динаміки мислення, розширенню 

світосприйняття й світорозуміння, розвитку самостійності в накопиченні й осмислені нових 

знань, їх практичне використання в реальному житті та побуті. Вивчаючі іноземну мову в 

позааудиторний час студенти технічних вузів будуть накопичувати професійні знання, 

формувати практичні уміння та навички, розвивати інтерес до пізнання нового, що в свою 

чергу сприятиме підготовленості молодого фахівця, якій повною мірою володітиме 

спеціальністю й буде мати достатній рівень знань, умінь і навичок з іноземної мови для 

подальшої самопідготовки після закінчення закладу. 
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У статті обґрунтовано необхідність формування оновленого змісту програми з навчальної 

дисципліни „Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт” для курсантів вищих 

військових навчальних закладів при переході системи вищої освіти на двоциклову підготовку 

військових фахівців та формування системи компетенцій. 
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навчальний заклад, фізична підготовка. 

 

В статье обоснована необходимость формирования обновленного содержания программы 

учебной дисциплины „Физическое воспитание, специальная физическая подготовка и спорт” 

для курсантов высших военных учебных заведений при переходе системы высшего образования 

на двойной цикл подготовки военных специалистов и формировании системы компетенций. 
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Substantiation of the need of forming renewed contents of academic training program “Physical 

education, special physical training and sport” for cadets of higher military educational institutions 

during the transition of higher education system into twofold cycle of military specialists’ training and 

forming of a competence system. 

Keywords: military specialist, cadet, competence, academic results, higher military educational 

institution, physical training. 

  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 

або практичними завданнями. Реформування вищої військової освіти передбачає 

інтеграцію вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) і військових навчальних центрів у 

єдиний комплекс теоретичної та практичної підготовки військових фахівців для Збройних 

Сил України, перехід на двоциклову підготовку військових фахівців, що суттєво змінить 

вимоги до навчально-виховного процесу в ВВНЗ, в тому числі з питань фізичної підготовки 

курсантів [1].  

Формування компетентного фахівця, в тому числі в управлінні фізичною підготовкою, 

є одним із проблем професійної підготовки військових фахівців у ВВНЗ. У сучасних умовах 

набуває особливої актуальності професійна компетентність офіцера в зв’язку з підвищенням 

рівня вимог до сучасного фахівця. Осмислення радикальних змін у суспільстві спонукає по-

новому оцінити значимість якості вищої освіти та професійної підготовки військових 

фахівців.  

В умовах перманентної науково-технологічної революції життєвий цикл сучасних 

технологій стає меншим, ніж термін професійної діяльності фахівця. За цих умов 

домінуючим в освіті стає формування здатності фахівця на основі відповідної 

фундаментальної освіти перебудовувати систему власної професійної діяльності з 

урахуванням соціально значущих цілей та нормативних обмежень, тобто формування 

особистісних характеристик майбутнього фахівця. 

Забезпечення високої мобільності, конкурентоспроможності, ініціативності майбутніх 

фахівців є можливим за умови впровадження на етапі професійної підготовки нових освітніх 

технологій. Випускник вищого навчального закладу має бути компетентним не лише в 

професійній галузі, але й мати активну життєву позицію, високий рівень свідомості при 

вирішенні будь яких завдань (задач) [2]. 

Внесення науково обґрунтованих змін у програми навчальних дисциплін, які є у 

військах основними предметами бойової підготовки, сприятиме вдосконаленню варіативних 

дидактичних технологій і методів та забезпечить динаміку росту професійно значущих знань 

і вмінь майбутнього офіцера. Сьогодні офіцер має бути компетентним у різних аспектах 

практичної життєдіяльності військ, оскільки його діяльність є похідною від усієї сукупності 

соціальних ролей, які він виконує: командира, організатора, педагога, спеціаліста, 

вихователя, наставника, арбітра та ін. Отже, мова йде про сукупність компетенцій у різних 

аспектах військової діяльності, які б дозволили офіцеру якісно й ефективно вирішувати 

складні питання організації бойової підготовки особового складу, в тому числі фізичної 

підготовки. Таким чином, перехід до нового покоління галузевих стандартів вищої освіти на 

основі компетентнісного підходу є необхідним етапом на шляху реформування системи 

вищої військової освіти у Збройних Силах України [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спираються автори. Приєднання України до Європейського освітнього 

простору вимагає реформування системи освіти з метою органічної інтеграції національної 

системи освіти у світову. Указом Президента України від 4 липня 2005 року № 1013 „Про 

невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” (п. 7) 

визначено низку заходів, спрямованих на розроблення та затвердження нових галузевих 

стандартів вищої освіти, які будуть створені на основі компетентнісного підходу [3].  

Аналіз сучасних зарубіжних освітніх систем і технологій та наукових розробок 

вітчизняних науковців (М. І. Нещадима, М. І. Науменка, О. В. Плахотнік, В. І. Свистуна, 

О. О. Безносюка, Є. Ю. Литвиновського, А. Ц. Франовського) з питань формування 
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професійної компетентності суб’єктів навчання дозволив зробити висновок про те, що одним 

із основних шляхів оновлення змісту освіти й узгодження його з сучасними проблемами, 

інтеграцією до європейського та світового освітніх просторів є орієнтація підготовки 

фахівців у вищих навчальних закладах на набуття ключових компетентностей та на створення 

ефективних механізмів їх формування. Саме набуття життєво важливих компетентностей, на 

думку сучасних учених, може дати людині можливості орієнтуватися в суспільстві, 

інформаційному просторі, подальшому здобутті освіти, формуванні в неї здатності швидко 

реагувати на запити часу.   

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 

означена стаття. Подолання проблеми створення комплексу якісних нормативних 

документів для забезпечення розробки складових системи галузевих стандартів вищої освіти 

на єдиній методологічній основі з урахуванням рекомендацій Болонської групи щодо 

застосування компетентнісного підходу до проектування стандартів освіти є необхідним 

етапом на шляху реформування системи освіти в Україні. Застосування компетентнісного 

підходу до створення галузевих стандартів вищої освіти ні в якому разі не замінює 

традиційну для вітчизняної освіти систему „знання, уміння, навички”, а навпаки, створює 

передумови для більшого та гнучкішого наближення результатів освіти до потреб і вимог 

ринку праці, подальшого розвитку освітніх технологій та системи освіти в цілому. 

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано згідно з темою науково-дослідного відділу проблем військової освіти 

центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України 

„Управління якістю підготовки військових фахівців з вищою освітою для Збройних Сил 

України” (шифр „Якість – 2011”). 

Формулювання цілей статті. Метою запропонованої статті є формування єдиного 

блоку компетенцій у системі двоциклової підготовки військових фахівців з вищою освітою у 

ВВНЗ з урахуванням видів типових задач діяльності, класів задач діяльності, видів умінь і 

рівнів їх сформованості, впровадження професійних компетенцій для курсантів у системі 

двоциклової підготовки військових фахівців з навчальної дисципліни „Фізичне виховання, 

спеціальна фізична підготовка і спорт”. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Вивчення й аналіз службової діяльності більшості випускників ВВНЗ 

дозволяє зробити висновок, що основною причиною зниження результатів повсякденної 

діяльності військових підрозділів є відсутність у них сформованого компетентнісного 

апарату діяльності, який повинен складати основу їх професійної підготовки. В умовах 

поступового переходу до кредитно-модульної системи організації навчального процесу у 

ВВНЗ ця проблема стає більш актуальною. Гостро стоїть питання конкретизації 

розмежування рівнів підготовки військових фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнями 

бакалавра та магістра. 

Крім того, у сучасних умовах для випускників ВВНЗ особливо важливим має бути 

розуміння соціального значення своєї професії й, відповідно, розуміння свого місця у системі 

соціальних відносин, а також здатність до критичної оцінки свого життєвого та професійного 

досвіду, свідомого вибору шляхів і методів удосконалення своїх особистих і професійних 

якостей. 

Тому з метою формування компетентнісного апарату діяльності тих, хто навчається 

зроблено аналіз поняття „ключової компетенції”. Єврокомісія виділяє вісім ключових 

компетенцій, які повинен мати кожний європеєць: компетенція в галузі рідної мови; 

компетенція у сфері іноземних мов; математична та фундаментальна природничо-наукова та 

технічна компетенції; комп’ютерна компетенція; навчальна компетенція; міжособистісна, 

міжкультурна та соціальна компетенції, а також громадянська компетенція; компетенція 

підприємництва; культурна компетенція. 

Слід зазначити, що компетенція включає знання й розуміння (теоретичні, академічні, 

здатність знати й розуміти), знання як діяти (практичне й оперативне застосування знань у 
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конкретних ситуаціях), знання, як бути (цінності як невід’ємна частина способу сприйняття 

життя у соціальному контексті) [2]. 

Відповідно до вимог „Комплексу нормативних документів щодо розроблення 

складових системи галузевих стандартів  вищої освіти”, введених у дію Департаментом 

вищої освіти Міністерства освіти і науки України, узагальнена класифікація головних 

ключових компетенцій розподілилась за основними блоками: компетенції соціально-

особистісні (КСО), загальнонаукові компетенції (КЗН), інструментальні компетенції (КІ), 

загально-професійні компетенції (КЗП), спеціалізовано-професійні компетенції (КСП). 

Визначені ключові компетенції надають можливість створити модель підготовки військових 

фахівців з вищою освітою з урахуванням видів типових задач діяльності, класів задач 

діяльності, видів умінь і рівнів їх сформованості з фізичної підготовки. 

Виходячи з предмету та логіки нашого дослідження, для реалізації наступного етапу в 

застосуванні зазначених компетенцій нами проаналізовано вимоги до військового фахівця з 

питань фізичної підготовки, визначені наказом Міністра оборони України від 30.12.09 № 685 

„Про затвердження Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України” [4]. 

Згідно з вимогами Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України курсант 

для виконання службово-бойових функцій на офіцерських посадах у процесі навчання в 

ВВНЗ повинен знати: 

мету, завдання та систему фізичної підготовки у Збройних Силах України (ознайомчо-

орієнтовний); 

зміст фізичної підготовки, методику розвитку фізичних якостей і формування рухових 

навичок (ознайомчо-орієнтовний); 

вимоги керівних документів з організації та планування фізичної підготовки у 

військовій частині (ознайомчо-орієнтовний); 

звіт, контроль і облік фізичної підготовки у військовій частині (ознайомчо-

орієнтовний); 

матеріальне, фінансове, агітаційно-пропагандистське та медичне забезпечення фізичної 

підготовки у військовій частині (ознайомчо-орієнтовний); 

основи керівництва фізичною підготовкою у військовій частині (ознайомчо-

орієнтовний); 

засоби попередження травматизму під час проведення всіх форм фізичної підготовки 

(ознайомчо-орієнтовний). 

Для забезпечення виконання службово-бойових функцій у військах майбутній офіцер 

має уміти: 

виконувати вправи та нормативи з фізичної підготовки (знаково-розумовий); 

виконувати вимоги та норми Військово-спортивного комплексу (знаково-розумовий); 

володіти навичками навчання фізичним вправам, прийомам і діям (творчий); 

складати план проведення навчальних занять, проводити навчальні заняття з фізичної 

підготовки, ранкову фізичну зарядку, навчально-тренувальні заняття та змагання в підрозділі 

за вправами Військово-спортивного комплексу (ВСК) та правилами Військово-спортивної 

класифікації (ВСКл) (творчий); 

готувати місця занять для проведення всіх форм фізичної підготовки у підрозділі 

(творчий); 

здійснювати перевірку методичної підготовки і практичної підготовленості 

військовослужбовців, підрозділу, військової частини (знаково-розумовий); 

визначати загальну оцінку з фізичної підготовки військовослужбовців, підрозділів, 

військових частин (знаково-розумовий); 

Крім того, майбутній офіцер має бути ознайомленим: 

з організацією індивідуальних фізичних тренувань військовослужбовців; 

зі змістом Військово-спортивної класифікації та правилами військово-спортивних 

змагань. 
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Як бачимо, окреслені функціональні обов’язки, коло повноважень, відповідні уміння 

майбутнього офіцера з питань організації та проведення всіх форм фізичної підготовки 

свідчать про те, що до головного обсягу компетенцій входить методична підготовка 

курсантів ВВНЗ, головним видом умінь якої є предметно-практичний вид. На формування 

компетенцій суттєвий вплив має така якість індивіда, як здатність здійснювати, виконувати, 

робити що-небудь, поводити себе певним чином, в тому числі психічний і фізичний стан 

індивіда, в якому він спроможний виконувати певний вид продуктивної діяльності [5]. 

Проведений аналіз базових знань і вмінь, необхідних курсанту для якісної організації 

фізичної підготовки у військах, надав нам можливість розподілити здатності до відповідних 

компетенцій. 

До соціально-особистісних компетенцій увійшли: здатність самостійно розвивати і 

вдосконалювати основні та спеціальні фізичні якості та здатність самостійно покращувати 

свій фізичний розвиток, зміцнювати здоров’я, підвищувати працездатність і службову 

активність. 

До загально-професійних компетенцій нами віднесено базові знання в галузі системи 

фізичної підготовки у Збройних Силах України; здатність володіти навичками управління 

фізичною підготовкою у підрозділі, військовій частині; володіння методами розвитку та 

вдосконалення загальних і спеціальних фізичних якостей, військово-прикладних рухових 

навичок і вмінь, підвищення стійкості організму до дії несприятливих чинників професійної 

діяльності; здатність здійснювати планування та реалізовувати заходи з фізичної підготовки 

за всіма її формами. Спільно ці здатності сприяють розвитку особистості. 

На підставі аналізу всього обсягу базових знань і вмінь, необхідних курсанту для 

якісної організації фізичної підготовки у військах нами встановлено, що питання організації 

фізичної підготовки та спортивно-масової роботи не містять процедури часткового 

конструювання рішення із застосуванням раніше відібраних складних операцій і не 

потребують використання значних масивів оперативної та раніше засвоєної інформації. Не 

передбачається діяльність за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання 

раніше не відомих рішень, потребується використання великих масивів оперативної та 

раніше засвоєної інформації. 

Між тим, діяльність щодо організації фізичної підготовки та спортивно-масової роботи 

є стереотипним завданням діяльності та передбачає діяльність відповідно до заданого алгоритму, 

що характеризується однозначним набором добре відомих, раніше відібраних складних операцій і 

потребує використання значних масивів оперативної та раніше засвоєної інформації. 

Варто зазначити, що при визначенні змісту компетенції слід приділити увагу ступеню 

узагальнення структури діяльності: з одного боку, не допускати надто деталізованого опису 

діяльності (тобто поопераційного, на рівні опису кожної дії), з другого – не втратити 

можливості, у подальшому, діагностувати рівень сформованості компетенції простими 

засобами. Нами вивчено виробничі функції, узагальнено типові задачі діяльності, уміння та 

компетенції, якими повинні володіти випускники вищого навчального закладу з питань 

організації фізичної підготовки та спортивно-масової роботи у військах. На підставі 

проведеного дослідження вимог Міністерства оборони України до випускника ВВНЗ 

стосовно знань і вмінь з фізичної підготовки нами запропоновано узагальнені та 

систематизовані виробничі функції, типові задачі діяльності, уміння та компетенції, якими 

повинні володіти випускники вищого навчального закладу, які наведено в таблиці 1. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. Результати дослідження дозволили зробити такі висновки: проаналізований 

вітчизняний досвід підготовки військових фахівців свідчить про те, що одним із основних 

завдань підготовки офіцерських кадрів є формування компетентного фахівця. Виходячи з 

цього, продуктом ВВНЗ є компетентний у всіх видах професійної діяльності офіцер, здатний 

до творчості та самовдосконалення. 
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Таблиця 1 

Виробничі функції, типові задачі діяльності, уміння та компетенції, якими повинні 

володіти випускники вищого навчального закладу 

№ 

пор. 

Зміст 

виробничої функції 

Назва 

задачі 

діяльності 

Зміст уміння 

1. Компетенції загально-професійні 

1. Базові знання в галузі 

системи фізичної підготовки у 

Збройних Силах України. 

Професійна Уміти застосувати концептуальні 

основи системи фізичної підготовки у 

Збройних Силах України.  

Уміти розробляти документи з 

планування, накази та розпорядження з 

фізичної підготовки в підрозділі, 

військовій частині. 

2. Здатність володіти 

навичками управління 

фізичною підготовкою у 

підрозділі та військовій 

частині. 

Професійна Уміти виконувати обов’язки щодо 

реалізації завдань фізичної підготовки. 

Уміти здійснювати планування, 

забезпечення та контроль виконання 

програм з фізичної підготовки.  

Уміти здійснювати збір, 

систематизацію, узагальнення та 

збереження інформації про 

функціонування системи фізичної 

підготовки у військовій частині, 

підрозділі. 

3. Володіння методами 

розвитку та вдосконалення 

загальних і спеціальних 

фізичних якостей, військово-

прикладних рухових навичок 

та вмінь, підвищення стійкості 

організму до дії несприятливих 

чинників професійної 

діяльності 

Професійна Уміти застосувати різні способи 

навчання фізичним вправам, прийомам 

і діям та володіти методами їх 

вдосконалення. 

Уміти виконувати вправи, прийоми 

та дії з фізичної підготовки в 

сприятливих та несприятливих умовах 

професійної діяльності. 

Уміти організовувати і проводити 

спортивно-масову роботу в підрозділі 

за вправами військово-спортивного 

комплексу та правилами військово-

спортивної класифікації. 

4. Здатність здійснювати 

планування та реалізовувати 

заходи з фізичної підготовки за 

всіма її формами. 

Професійна Уміння застосувати вимоги керівних 

документів з організації фізичної 

підготовки у підрозділі, військовій 

частині. 

Уміння організовувати та проводити 

всі форми фізичної підготовки у 

підрозділі, військовій частині. 

 

2. Компетенції соціально-особистісні 

1. Здатність самостійно 

розвивати та вдосконалювати 

основні та спеціальні фізичні 

якості. 

Професійна Уміння практичного застосування 

набутих навичок у самостійному 

удосконаленні основних та 

спеціальних фізичних якостей. 
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№ 

пор. 

Зміст 

виробничої функції 

Назва 

задачі 

діяльності 

Зміст уміння 

2. Здатність самостійно 

покращувати свій фізичний 

розвиток, зміцнювати здоров’я, 

підвищувати працездатність та 

службову активність. 

Професійна Уміння практичного застосування 

набутих навичок у підвищенні 

особистої працездатності, службової 

активності та підлеглого особового 

складу та уміння здійснювати системні 

заходи щодо зміцнення їх здоров’я. 

 

Отримані результати дозволили створити узагальнені конкретні професійні стандарти 

до військової професії та критерії оцінювання якості підготовки військових фахівців у 

певній виробничій діяльності на засадах компетентнісного підходу з питань організації 

фізичної підготовки та спортивно-масової роботи у військах. 
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ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ 

 
У статті викладено сутність організаційної структури наукових досліджень в Україні. 

Розкрито роль Національної Академія наук як  головного наукового центру України, а також 

галузевих наукових установ і, зокрема, Академії педагогічних наук. Акцентовано увагу на 

важливості атестаційно-кваліфікаційної системи наукових працівників в Україні. 

Ключові слова: наука, організація досліджень, Національна Академія наук, Атестаційно-

кваліфікаційна система. 

 

В статье изложена сущность организационной структуры научных исследований в 

Украине. Раскрыта роль Национальной Академия наук как  главного научного центра Украины, а 

также отраслевых научных учреждений и, в частности, Академии педагогических наук. 

Акцентировано внимание на важности аттестационно квалификационной системы научных 

работников в Украине. 

Ключевые слова: наука, организация исследований, Национальная Академия наук, 

Аттестационно квалификационная система. 
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In the article essence of organizational structure of scientific researches is expounded in Ukraine. 

The role of National is exposed Academy of sciences as  a main scientific center of Ukraine, and also of a 

particular branch scientific establishments and, in particular, Academy of pedagogical sciences. Attention 

is accented on importance attestation qualification systems of research workers in Ukraine. 

Keywords: science, organization of researches, National Academy of sciences, Attestation 

qualification system. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими 

або практичними завданнями. Наука - соціально-значуща сфера людської діяльності, 

функцією якої є вироблення та систематизація об'єктивних знань про навколишній світ. 

Поняття "наука" поєднує в собі як діяльність для  отримання нового знання, так і 

результати цієї діяльності, представлені сумою их на даний момент наукових знань, що в 

сукупності створюють цілісну картину світу. Термін "наука" використовують також 

для вивчення окремих галузей наукового знання. Наука є складовою піною духовної 

культури  суспільства. Вона характеризується доцільно орієнтованою творчою діяльністю 

щодо постановки, вибору розв'язання проблем духовного й практичного освоєння світу. 

Поняття "наука" є складним та багатогранним. Під наукою можна розуміти: 

- систему знань (понять, гіпотез, методів, теорій);  

- дослідницький процес;  

- систему суб'єктів науково-дослідної діяльності; 

-  ініціальну підсистему суспільства тощо. 

Аналіз останніх досліджень. Наука вивчає системи організації й форми руху матерії 

з погляду пізнання істотних властивостей цих явищ, встановлення їх законів, різних 

причинних залежностей і взаємодій з метою розуміння природних і соціальних 

процесів, передбачення характеру і напряму їхнього перебігу, створення нових технологій 

і розвитку виробництва. Процес наукового пізнання включає накопичення фактів.  Без 

логічного усвідомлення, систематизації й узагальнення їх не може бути й мови про 

науку. Факти стають складовою частиною наукових знань, коли їх систематизовано й 

узагальнено за допомогою найпростіших абстракцій - понять (визначень), що 

вважаються важливими структурними елементами науки. 

Найбільш широкі поняття називають категоріями. "Категорія" (від грецького 

"kategoria", що означає "висловлювання, свідчення") є загальним поняттям, яке 

відображає найсуттєвіші властивості та відношення предметів, явищ об'єктивного світу 

(матерія, свідомість, час, простір, рух, якість, кількість, суперечність, необхідність, 

випадковість, зміст, форма, можливість, дійсність тощо). 

Найвищою формою узагальнення та систематизації знань є теорія. Під теорією 

розуміють вчення або сукупність узагальнених положень, які дають можливість пізнати 

існуючі процеси та явища, проаналізувати дію на них різних факторів і запропонувати 

рекомендації щодо їх застосування у практичній діяльності людей. 

У широкому розумінні теорія є особливою сферою людської діяльності, яка включає в 

себе сукупність ідей, поглядів, концепцій, учень, уявлень про об'єктивну дійсність і 

протистоїть практиці як предметно-чуттєвій діяльності, але водночас перебуває з нею в 

органічній єдності. Теорія виростає з практики й обґрунтовується нею, а практика 

осмислюється, організовується і спрямовується теорією. У вузькому розумінні теорія - це 

форма вірогідних наукових знань, що дає цілісне уявлення про закономірності реальної 

дійсності та сутнісні характеристики об'єктів. Вона є узагальненням об'єктивних фактів, 

способом їх опису та пояснення, засобом наукового передбачення. Теорія є уявним 

відтворенням реальної дійсності. Вона нерозривно пов'язана з практикою, яка ставить перед 

пізнанням назрілі завдання й вимагає їх вирішення. Тому практика та її результати є 

органічними складовими теорії. 

Теорії виступають невід'ємною складовою сучасної науки. Найперше вони 

формувались у філософії та теології. Можна сказати, що теоретичний рівень - наявність 

узагальнень, концептуальних зв'язків, пояснень і передбачень, тією чи іншою мірою, - 
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властивий для науки завжди, - але на різних етапах її розвитку він виявляється по різному.  

Ступені теоретичних (наукових) підходів до дійсності історично відрізняються. Тому 

виділяють кілька історичних типів зв'язку науки (теорії) і практики: 

1. Рецептурне знання (безпосереднє обслуговування окремих завдань практики 

виробленням рекомендацій, що нагадують рецепти, без пошуку фундаментальних 

пояснень -XVI-XVII століття). 

2. Розвиток фундаментального знання, побудова на його основі знання 

прикладного (XVI-XVII століття). Обслуговування висунутих практикою завдань за 

допомогою теорій, здатних забезпечити їх вирішення (класичне природознавство, 

класична політекономія - ХVП- XIX століття). 

3. Технологічне застосування фундаментальних наук (НТР). Відкриття наукою 

нових видів практики та втілення в практику тих ідей які не могли виникнути до цього 

поза наукою, теоретичною діяльністю - ХІХ-ХХ століття. Показовим щодо цього можуть 

бути природничі науки - численні відкриття в фізиці, біології, математиці стали 

поштовхом для розвитку ядерної енергетики, генної інженерії, мінних досліджень та ін. 

4. Розвиток нових теорій у фундаментальних дисциплінах під впливом  зовнішніх 

глобальних проблем (боротьба з раком і голодом, вирішення екологічних проблем, завдань 

освіти, культури, економіки) ХХ століття. 

5. Нові види рецептурного (експертного) знання, пов'язані з вирішенням проблем, 

породжених сучасною цивілізацією (техногенні наслідки катастрофи Чорнобильської 

АС) - кінець XX століття. 

Відрізняються від власне рецептурного знання можливостями застосування вже 

наявних теорій. 

Серцевину теорії складають закони, які входять до неї. 

Формування й розвиток теорії здійснюється у сфері науки, а оволодіння нею - у процесі 

навчання. Дуже часто науковій теорії передує гіпотеза. Коли дослідник ще не має у своєму 

розпорядженні достатніх фактичних матеріалів, тоді засобом досягнення наукових 

результатів він обирає гіпотезу - науково обґрунтоване припущення, що висувається для 

пояснення якого-небудь процесу й після перевірки може виявитися дійсним або хибним. 

Можна сказати, що гіпотеза є ймовірною відповіддю на запитання, що виникають у ході 

дослідження, тобто, це одне з можливих рішень проблеми. Після дослідної перевірки 

гіпотеза або стає науковою теорією, або видозмінюється, або відкидається, коли перевірка 

дає незадовільний результат. Часто гіпотеза виступає як початкове формулювання, чорновий 

варіант законів, що відкриваються. Більшість наукових законів було сформульовано саме на 

основі раніше висунутих гіпотез. 

Формулювання цілей статті. Розкрити загальні поняття та визначення науки;  

Показати організаційну структуру наукових досліджень в Україні; охарактеризувати 

Національну Академію наук як головний науковий центр України та  систему організації 

науково-дослідної роботи студентів вищого навчального закладу. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів.  
Система наук, відповідно до предмета та методів їх дослідження, поділяються на три 

групи: суспільні, природничі й технічні. 

Суспільні науки - сукупність наук, предметом дослідження яких є соціально-

економічні, політичні й ідеологічні закономірності розвитку суспільства та суспільних 

відносин, а також духовна культура. До суспільних наук належать: історія, філософія, 

політекономія, економіка, правознавство, філологія, педагогіка, психологія, соціологія, 

мистецтвознавство та інші. Зміст і структура суспільних наук тісно пов'язані з рівнем 

суспільної практики. 

Природничі науки - сукупність наук, предметом дослідження яких є різні види матерії 

та форми їхнього руху, що виявляються в природі, їх взаємозв'язки й закономірності 



 283 

існування. До природничих наук належать: математика, фізика, хімія, астрономія, механіка, 

географія, метеорологія, геологія, біологія, генетика, цитологія та ін. 

Технічні науки - - це науки, що вивчають і визначають закономірності розвитку техніки 

та способи найефективнішого її використання. До технічних наук належать: 

машинознавство, металургія, матеріалознавство, гірнича наука, наука про зварювання, 

електротехніка, енергетика, теплотехніка, гідротехніка, радіотехніка, електроніка, 

космонавтика, будівельні науки (будівельна механіка, будівельна фізика) та інші. Досягнення 

цих наук є основою науково-технічного прогресу, необхідною умовою прогресу соціального. 

На межі між технічними, природничими та суспільними науками розвиваються нові 

суміжні галузі науки, такі, як технічна кібернетика, технічна теплофізика, ергономіка, 

біоніка, технічна естетика та ін. 

У суміжних галузях наукові дисципліни вивчають великі та перспективні проблеми 

наукового пошуку. Це зумовлює широке розгортання міждисциплінарних і комплексних 

досліджень. Яскравим прикладом цього є проблема охорони природи, що перебуває на стику 

наук про землю, біології, математики, медицину, економіки та ін. 

Закономірності функціонування науки як системи знань і соціального інституту 

узагальнює наукознавство - комплекс наукових дисциплін, які здійснюють прикладний 

системний аналіз організаційно-економічних і соціально-управлінських умов підвищення 

ефективності процесів наукової діяльності.  

Формою здійснення та розвитку науки є наукове дослідження - вивчення за допомогою 

наукових методів явищ і процесів, аналіз впливу на них різних факторів, а також вивчення їх 

взаємодії для отримання переконливо доведених корисних для науки та практики рішень, що 

матимуть максимальний ефект. 

Основою розробки кожного наукового дослідження є методологія, тобто сукупність 

пізнавальних засобів, методів, прийомів і їх певна послідовність, прийнята при його 

розробці. Іншими словами, методологія - це схема, план вирішення поставленого науково-

дослідного завдання. 

Існує дві категорії наукових досліджень: фундаментальні та прикладні. 

Фундаментальні дослідження спрямовані на пізнання законів, що керують поведінкою і 

взаємодією базисних структур природи, суспільства чи мислення без конкретного їх 

використання. 

Прикладні дослідження передбачають визначення можливостей для застосування 

результатів фундаментальних досліджень у процесі розв'язання пізнавальних і соціально-

практичних проблем. 

Фундаментальні дослідження в освіті спрямовані на визначення сутності педагогічних 

явищ, виявлення прихованих основ педагогічної дійсності, забезпечення можливості дати її 

наукове пояснення. На основі таких досліджень створюється теорія навчання та виховання, 

теорія змісту освіти, теорія методів і організаційних форм тощо. Прикладом 

фундаментальних педагогічних досліджень, які здійснені останнім часом, можуть бути 

дослідження проблем методів навчання, розвитку пізнавальної самостійності студентів, 

оптимізації процесу навчання, логічної структури навчального матеріалу та багато інших. 

Прикладні дослідження в освіті мають на меті усунення певних вад у практиці навчання чи 

виховання. І вони не менш важливі, ніж фундаментальні. Адже саме через прикладні 

дослідження теорія здійснює свій вплив на практику. 

Суттєвою особливістю розвитку науки є потреба наступності досліджень, 

неперервності досвіду та нефрагментарності знань, а також єдності традицій і новаторства. 

Такі умови наукової діяльності забезпечують наукові школи. 

Наукова школа - це основа для розвитку молодих наукових талантів. Тут передаються 

не тільки наукова інформація, але й традиції ставлення до науки, не тільки методи, але і 

прийоми дослідження, а також недостатньо усвідомлені та вербалізовані емпіричні знання, 

формуються наукові та моральні переконання, в основу яких покладена істина як головна 

вартість науки і справжнього вченого. 
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Наукові школи в сучасному їх розумінні виникли в XIX ст., коли набули поширення 

лабораторії, почали створюватися науково-дослідні інститути й наукові товариства, увійшли 

в практику колоквіуми, з'явилися спеціалізовані наукові журнали. Ці зміни в організації 

наукових досліджень, які є закономірним наслідком дії механізмів зближення науки з 

виробництвом, привели до того, що форма колективної творчості виявилася визначальною та 

неодмінною для подальшого прогресу науки. Тільки за таких умов виникає можливість 

існування наукової школи. 

В галузі педагогічної науки широкого визнання набули наукові школи, пов'язані з 

іменами відомих українських учених-педагогів А.Алексюка, В.Бондаря, О.Дубасенюк, 

І.Зязюна, В.Кузя, С.Максименка, О.Мороза, О. Плахотнік, О.Савченко,  та багатьох інших 

вчених. 

В Україні існує державна система організації та управління науковими дослідженнями. 

Вона дає можливість концентрувати й спрямовувати науку на виконання найважливіших 

завдань, зумовлених   потребами   соціально-економічного  розвитку  держави. 

Державна система управління наукою має на меті вироблення стратегічних і тактичних 

рішень для здійснення фундаментальних і прикладних досліджень, підвищення їх 

ефективності, вибір найбільш перспективної наукової тематики, інформаційне забезпечення 

досліджень, економічне стимулювання їх діяльності. 

Законодавчу основу для організації науки створює Верховна Рада України. Виконавчим 

органом, який розробляє та здійснює заходи з проведення єдиної політики в галузі  науки - є 

Кабінет Міністрів України. Йому підпорядковані установи й організації, які здійснюють 

безпосереднє керівництво науковою діяльністю в державі: Міністерство освіти і науки 

України,  Національна Академія  наук України, галузеві і міжгалузеві міністерства, комітети 

та відомства. Організація науки в державі включає чотири основних сектори: 

- академічний спрямований на забезпечення фундаментальних досліджень, які 

приводять до отримання нових знань, ідей і теорій; 

- вищої школи спрямований на забезпечення фундаментальних і прикладних 

досліджень, які дають нові знання та розробки, придатні до практичного застосування; 

- галузевий спрямований на проведення прикладних досліджень та здійснення розробок 

і нововведень; виробничий пов'язаний із запровадженням науково-технічних розробок, 

удосконаленням техніки та технологій, завдяки чому здійснюються винаходи, створюється 

нова техніка й нова продукція. 

Безпосередньо наукову діяльність в Україні здійснюють: 

 - науково-дослідні і проектні установи та центри Національної Академії наук; 

- науково-дослідні установи системи галузевих академій наук; науково-дослідні 

підрозділи  та кафедри вищих навчальних закладів (усіх рівнів акредитації"); 

- науково-дослідні, проектні, конструкторські, технологічні та інші установи 

міністерств і відомств; 

- науково-дослідні, проектні установи та центри при промислових підприємствах і 

об'єднаннях; науково-дослідні, конструкторські, технологічні та інші установи й центри, 

створені на комерційній основі.  

Вся сукупність наукових установ і організацій утворює організаційну систему науки в 

державі. Ієрархічну структуру цієї системи очолює Міністерство освіти і науки України. 

Воно є вищим державним органом, який вирішує завдання всебічного використання 

досягнень науки й техніки в усіх галузях суспільного виробництва. 

У системі державної організації науки важливе місце належить Вищій атестаційній 

комісії України (ВАК України). Вона є державним органом, який здійснює керівництво 

атестацією наукових кадрів вищої кваліфікації, забезпечує дотримання вимог до здобувачів 

наукових ступенів кандидата та доктора наук, контролює якість дисертаційних робіт, їх 

наукову та практичну цінність, беручи тим самим участь у формуванні наукового потенціалу 

держави. 
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Розвитку окремих галузей науки, популяризації наукових знань сприяють наукові 

товариства. Як добровільні об'єднання спеціалістів, наукові товариства почали виникати в 

країнах Західної Європи з другої половини XVII ст. Особливого розвитку вони набули з 

організацією університетів. Наприкінці XVIII ст. в Україні виникли Київське та Харківське 

товариства дослідників природи (обидва в 1869 p.). Відомі також історико-філологічні 

товариства при Харківському (1877-1919 pp.) та Одеському (1899-1917 pp.) університетах, 

Одеське товариство історії та старожитностей (1839-1922 pp.). Харківське математичне 

товариство (з 1879 p.), Наукове товариство імені Шевченка у Львові (1893-1939 pp.),. 

Київське юридичне товариство (1877-1917 pp.), Історичне товариство Нестора - літописця в 

Києві (1873-1917 pp.), Київське фізико-хімічне товариство (1910-1933 pp.), Українське 

наукове товариство в Києві (1907-1921 pp.) та багато інших. Характерною особливістю таких 

товариств було те, що вони не тільки поширювали наукові знання, але в їхній діяльності 

значна увага приділялася питанням громадсько-політичного характеру. 

За радянських часів в Україні діяли Одеське археологічне товариство (з 1959 p.), 

Географічне товариство (з 1947 p.). Педагогічне товариство (з 1961 p.), Українське 

товариство охорони пам'яток історії та культури (з 1966р.). Найвідомішими серед наукових 

товариств, що діють в Україні сьогодні, є Всеукраїнське педагогічне товариство імені 

Григорія Ващенка та деякі інші. 

Будь-яке наукове товариство відіграє певну роль у розробці актуальних проблем науки, 

оскільки воно об'єднує фахівців однієї чи кількох споріднених галузей науки, які працюють у 

різних установах або на підприємствах. 

З метою залучення студентської молоді до наукової роботи, у вищих закладах освіти 

створюються добровільні студентські об'єднання - наукові студентські товариства (НСТ). 

Вони є важливим засобом підвищення якості підготовки й виховання фахівців, здатних 

творчо застосовувати у практичній діяльності досягнення науково-технічного та суспільного 

прогресу. 

Національна Академія наук є головним науковим центром України яка почала свою 

діяльність від 27 листопада 1918 року. Цього дня гетьман Української Держави Павло 

Скоропадський підписав указ про створення Української Академії наук. Президентами 

академії за всі роки її діяльності були В.Вернадський (1919-1921 pp.). В.Ліпський (1922-1928 

pp.), Д.Заболотний (1928-1929 pp.), О.Богомолець (1930-1946 pp.), О.Палладін (1946-1962 

pp.), з 1962 р. до теперішнього часу -  Б.Патон. 

У різні часи НАН мала і різні назви. Так з1918 по 1921 рік - це Українська академія 

наук (УАН), з1921 по 1936 рік – Всеукраїнська академія наук (ВУАН); з1936 року по 1991 

рік – Академія Української РСР, з 1991 року по 1994 рік – Академія наук України. І з 1994 

року до теперішнього часу – Національна академія України. 

Надання Національній Академії наук (НАНУ) у 1994 році рангу вищої наукової 

установи України зумовлене об'єктивними потребами суспільства в поглибленні та 

систематичній розробці фундаментальних проблем у галузі суспільного життя, 

природознавства і техніки. Вона має особливий статус, закріплений у правовому положенні 

про Академію та спирається на матеріальне й технічне забезпечення держави. Національна 

Академія як спеціалізований вищий галузевий орган науки здійснює координацію всіх 

наукових досліджень в Україні. 

Мета діяльності Національної Академії наук України визначена в її Статуті: 

- розвиток фундаментальних досліджень з провідних напрямків суспільних і 

природничих наук; 

- здійснення перспективних наукових досліджень, безпосередньо пов'язаних із 

розвитком виробництва, передовсім у визначальних галузях технічного прогресу; 

- виявлення принципово нових можливостей науково-технічного прогресу та 

підготовка рекомендацій для  їх застосування в народному господарстві; 

- вивчення та узагальнення досягнень світової науки та сприяння найбільш повній їх 

реалізації в суспільній практиці [24, с. 36]. 
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Відповідно до чинного Статуту Національна Академія наук об'єднує у своєму складі 

видатних учених України. Членів академії обирають її загальні збори. Вони мають 

академічні звання - член-кореспондент і дійсний член (академік) Національної академії 

наук. 

Офіційно вважається, що членами-кореспондентами НАНУ обираються вчені, які 

збагатили науку видатними науковими працями, а дійсними членами - вчені, завдяки яким 

наука збагатилася працями першочергового наукового значення. До складу 

Національної Академії наук України входить близько 200 академіків і понад 350 членів-

кореспондентів. 

Науковими установами Національної Академії наук України вважаються: 

- Центральний науково-природничий музей;  

- Центральний ботанічний сад; 

- Національна наукова бібліотека ім. В.Вернадського;  

- Видавництво "Наукова думка". 

Центральний науково-природничий музей (створений у 1966р. в Києві) об'єднує кілька 

музеїв, які є відділеннями відповідних інститутів академії: археологічний, ботанічний, 

геологічний, зоологічний і палеонтологічний. 

Ще восени 1918 року в академії йшло обговорення питання про створення в Києві 

ботанічного саду. Ботаніком В. І. Ліпським (президент ВУАН в 1922—1928 роках) були 

розроблено наукове обгрунтування, структура, напрямки діяльності, детальний план 

будівництва. Та лише в 1935 році питання про створення ботанічного саду було знову 

підняте директором Інституту ботаніки Академії наук УРСР академіком О. В. Фоміним, було 

вирішёне і почалась його закладка.  

Центральний ботанічний сад створений в 1936 р. в Києві. В його колекціях на площі 

понад 130 гектарів близько 13 тисяч видів, форм і сортів рослин з усіх континентів світу. 

Створено ботаніко-географічні ділянки, які відтворюють типові ландшафти України, а також 

монокультурні колекції (сирингарій, розарій та ін.). Центральний ботанічний сад координує 

роботу ботанічних садів України. 

Національна наукова бібліотека ім. В.Вернадського (заснована в 1919 р. у Києві) 

містить у своїх фондах понад 10 млн. одиниць зберігання, в тому числі близько 297 тисяч 

рукописів. У фонді рідкісної книги зберігаються перші видання слов'ян, рукописи XI-XIV 

століть і багато стародруків. Бібліотека проводить міжнародний книгообмін, видає 

бібліографічні довідники тощо. 

Видавництво "Наукова думка" (засноване в 1922 р. у Києві) - одне з найбільших в 

Україні за випуском наукової літератури. Видає літературу з усіх галузей сучасної науки: 

монографії, тематичні збірники наукових праць, довідники, словники, наукові журнали, 

вибрані твори видатних учених України та класиків української літератури, науково-

популярну літературу. 

Для зміцнення зв'язків науки з виробництвом, посилення координації наукової роботи в 

установах Академії наук, міністерствах і відомствах та вищих навчальних закладах в Україні 

створено наукові центри. Вони об'єднують усі наукові установи Академії наук за 

територіальним принципом. Таких центрів шість: Донецький, Північно-Східний (Харків), 

Західний (Львів), Північно-Західний (Київ), Південний (Одеса), Придніпровський 

(Дніпропетровськ). 

Крім Національної Академії наук в Україні діють галузеві академії наук. Кожна 

галузева академія є науковою асоціацією, яка складається з членів академії, нею самою 

обраних. Багато питань організації та діяльності галузевих академій розглядаються й 

вирішуються безпосередньо самими членами академій. Окремі питання, що стосуються 

діяльності цих академій, розглядає й вирішує Кабінет Міністрів України, а також відповідні 

міністерства та відомства, яким вони підпорядковані. Наприклад, Кабінет Міністрів вирішує 

такі питання, як утворення територіальних відділень і філіалів галузевих академій, 

вдосконалення мережі науково-дослідних установ, збільшення кількості вакансій дійсних 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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членів і членів-кореспондентів. Галузева академія наук має господарчу й фінансову 

самостійність і є юридичною особою. Система галузевих академій представлена інститутами, 

центрами, лабораторіями, дослідними станціями, які проводять фундаментальні 

дослідження. Через свої провідні інститути галузеві академії здійснюють науково-методичне 

керівництво та координацію діяльності науково-дослідних установ, що входять до системи 

відповідного міністерства чи відомства. 

Галузеві академії наук створювались після здобуття Україною незалежності, коли 

наукова громадськість активізувала пошуки шляхів розбудови української національної 

науки. Не залишились осторонь цього й освітяни. За невеликий проміжок часу було створено 

нові навчальні заклади, авторські й альтернативні школи, оригінальні концепції навчання та 

виховання. Виникла потреба в глибокому вивченні, науковому осмисленні та виробленні на 

цій основі стратегії й тактики розвитку української національної школи. Це поставило перед 

науково-педагогічною громадськістю завдання зі створення власного науково-педагогічного 

центру. 

За пропозицією провідних учених-освітян 4 березня 1992 року Президент України 

Л.Кравчук видав Указ про утворення Академії педагогічних наук як вищої галузевої наукової 

установи. На виконання Указу Президента Кабінет Міністрів України 16 червня 1992 року 

прийняв спеціальну постанову, в якій накреслювалися конкретні заходи, спрямовані на 

утворення Академії педагогічних наук (АПН) України. 

Академія педагогічних наук України - вища наукова установа з проблем освіти, 

педагогіки та психології, яка об'єднує відомих учених, котрі досягли значних успіхів у 

науковій і науково-педагогічній діяльності, збагатили педагогічну або психологічну науку 

вагомими працями. 

АПН організовує, координує та здійснює наукові дослідження з зазначених напрямків, 

визначає наукову політику в галузі педагогіки та психології, розробляє і науково обґрунтовує 

новітні педагогічні технології, форми, методи та засоби освіти, виховання й навчання дітей 

різних вікових груп, створює програми, підручники та методичні посібники для різних 

навчально-виховних закладів, досліджує світові тенденції розвитку освіти й педагогічної 

науки, аналізує освітні стандарти і зміст освіти в зарубіжних країнах, вивчає, узагальнює та 

поширює передовий вітчизняний і зарубіжний педагогічний досвід. 

Важливе завдання Академії педагогічних наук полягає в координації науково-дослідної 

роботи всіх, хто працює в галузі педагогіки та психології не лише в підпорядкованих їй 

установах, а й у державі в цілому, а це - близько трьох тисяч працівників (педагогів-

практиків і науковців). 

Рівень кваліфікації наукових працівників визначається науковими ступенями та 

вченими званнями. Наукові ступені присуджуються, а вчені звання надаються за визначеним 

урядом порядком. 

В Україні встановлено два наукові ступені: кандидат наук і доктор наук. Однак 

передбачається статтею 30 проекту Закону України „Про атестацію наукових та науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації” присуджувати науковий ступінь доктора філософії 

як це прийнято у багатьох країнах світу. 

Висновки. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів - складний і 

відповідальний процес. Вона будується на основі прогнозування можливих змін у структурі 

наукової праці, безперервному вдосконаленні змісту, методів і форм навчання спеціалістів, 

їх атестації. Відбувається цей процес безперервно. 

Модернізація системи вищої освіти в Україні характеризується поєднанням традицій, 

які склалися у вітчизняній вищій школі і нових ідей, які пов'язані з входом України в 

європейський і світовий освітній простір. Активний перехід до ринкових стосунків спонукає 

викладачів вищої школи активізувати науковий пошук, навчально-виховну діяльність зі 

студентською молоддю щоб запобігти падінню престижу освіти і професіоналізму і створити 

протидію негативним проявам в молодіжному середовищі. Актуальна громадська проблема 

полягає в тому, щоб система науки у вищій школі забезпечувала багатосферний розвиток 
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нахилів, обдарованості і здібностей сучасного студентства, їх індивідуальності в контексті 

формування освітнього простору, який дає можливість кожній особі досягти високих меж 

соціальної взаємодії і духовного самовдосконалення. 

Сьогодні існує невідкладна потреба підняти соціально-культурний статус вищих 

навчальних закладів і у такий спосіб розширити межі їх гуманно демократичного впливу на 

сучасне суспільство. Вони покликані давати не лише наукові знання, але і формувати 

соціально прийнятні норми життя громадян (взаємодопомога, національна свідомість, 

відповідальність, міжетнічна пошана та ін.) і сприяти духовній зрілості молодих вчених. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
 

У даній статті розкривається ідея здійснення компетентнісного підходу у професійній 

підготовці майбутніх соціальних працівників.  

Ключові слова: компетентність, компетенції, компетентнісний підхід, професійна 

підготовка, соціальний працівник. 
 

В данной статтье раскрываєтся идея осуществления компетентносного подхода в 

профессиональной подготовке будущих социальных работников.  

Ключевые слова: компетентность, компетенции, компетентносный подход, 

профессиональная подготовка, социальный работник. 
 

The idea of competence approach in the social workers’ professional training has been analyzed in 

this article.  

Keywords: competence, competence approach, professional training, social worker. 
 

У сучасних умовах в системі вищої освіти все більшого поширення  й упровадження 

набуває компетентнісний підхід. Закономірно, що аналіз його суті об'єктивно зумовлює 

потребу в конкретизації значення понять «компетентність», «компетентності», 

«компетенція», «компетентнісний підхід». 

Аналіз здійснених з цього приводу наукових досліджень свідчить, що дослідники, як і 

практики, не мають одностайної думки і підходів щодо їх трактування. Так, окремі 

дослідники поняття «компетентність» і «компетентності» зводять до «знань», а інші 

розглядають ці поняття значно ширше і вважають, що, окрім знань, «компетентність» і 

«компетентності» включають уміння, певний рівень готовності до професійної діяльності, 

відповідальність, здатність автономно (самостійно) виконувати професійні функції, тощо. 

Вважаємо за доцільне звернутися до визначення «компетентності (компетентностей)» у 

таких важливих європейських документах, як «Європейська кваліфікаційна рамка навчання 

протягом життя» та «Кваліфікаційна рамка європейського простору вищої освіта» [15; 16; 

17].  

У «Європейській кваліфікаційній рамці навчання протягом життя» до «компетентності 

(компетентностей)» відносять «відповідальність й автономність», тобто здатність фахівця 

працювати й в автономному режимі вирішувати професійні завдання [15, с. 13]. У документі 

«Кваліфікаційна рамка європейського простору вищої освіта» «компетентності» 

представлено як «динамічне поєднання знань, розуміння, умінь і здатностей» [17, с. 9, 17]. 

Окрім того, в сучасній педагогічній науці як і у практиці мають місце дискусії щодо 

того, в яких випадках використовувати терміни «компетентність (компетентності)» і 

«компетенція (компетенції)». Спектр думок і позицій тут також широкий. Існуючі підходи у 

вітчизняній педагогіці можна узагальнено згрупувати таким чином: а) компетентність як 

певна загальна характеристика особи, що складається з окремих компетенцій (тобто 

компетенції є частковими, складовими компетентності); б) компетентність є інтегральною 

характеристикою особи, яка складається з окремих компетентностей; в) компетентність 

(компетентності) та компетенція (компетенції) використовуються для характеристики різних 

груп особистісних якостей, наприклад, «студент має знати» і «студент має вміти» [5]; г) 

компетентності і компетенції трактуються і вживаються як тотожні поняття [7, с. 8 ) ]. 

Ми погоджуємося з висновком В. Лугового, що у вітчизняній педагогічній лексиці 

існує два терміни компетентність (компетентності) і компетенція (компетенції), – які 

вживаються в однині і множині та в різних значеннях [9]. 

Що стосується компетентнісного підходу у сфері освіти, то він передбачає аналіз 

освітньої мети як результатів, охарактеризованої у термінах компетентностей. Зокрема, у 

вищій школі використовується такий підхід при характеристиці кожного освітньо-
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кваліфікаційного рівнів (бакалаврського, магістерського, докторського). Компетентнісний 

підхід дає змогу реалізувати особистісно орієнтовану модель освіти, яка актуалізується в 

умовах глобалізації, прискорення змін, посилення конкурентності та підвищення мобільності 

в сучасному суспільстві [6, 8, 13].  

У рамках Болонського процесу компетентнісний підхід, який враховує потреби та 

інтереси студентів, розвивається з 2000 р. за проектом Європейської комісії «Програмування 

освітніх структур у Європі». Проект пропонує методологію розробки, реалізації, оцінювання, 

розвитку програм за рівнями (циклами), галузями та типами (академічним і професійним), 

що базується на компетентнісній концепції [13, 17]. 

Компетентнісний  підхід  покладено  в  основу започаткованої у 2006 р. і схваленої у 

2008 р. Європейською комісією Європейської кваліфікаційної рамки для навчання упродовж 

життя [15, 16, 17]. Відповідно до проекту Європейської комісії «Настроювання освітніх 

структур у Європі». компетентності тлумачаться як інтегральне і «динамічне поєднання» – 

знань, розуміння, умінь, цінностей, здатностей, інших особистих якостей. Розрізняють 

загальні та специфічні (предметні) компетентності [17, с.17]. Їх розвиток проголошено 

метою освітніх програм професійної підготовки студентів [7, с.9]. Компетентності 

формуються і оцінюються в межах кожної організаційної одиниці освітньої програми [17]. 

Результати навчання (очікувані компетентності) та критерії їх оцінювання визначають 

вимоги до надання кредитів ЄСТНК.  

Тлумачні словники української мови необхідної і достатньої ясності в розуміння 

відмінностей значень розглядуваних термінів не вносять. Тому необхідно долучити 

додаткові аргументи щодо доцільного використання зазначених слів. Зокрема, у Великому 

тлумачному словнику сучасної української мови надаються такі роз'яснення [2, с.560]. 

«Компетентність, -ності» – властивість за значенням компетентний; поінформованість, 

обізнаність авторитетність. А «Компетентний» – (1) який має достатні знання в якій-небудь 

галузі; який з чим-небудь добре обізнаний; тямущий; кваліфікований; (2) який має певні 

повноваження; повноправний, повновладний. 

«Компетенція, -ї» – (1) добра обізнаність із чим-небудь; (2) коло повноважень якої-

небудь організації, установи або особи [3, с. 560]. 

У сучасній „Енциклопедії освіти” (Київ, 2008), розкриваються поняття «компетенції» і 

«компетентність у навчанні». Поняття «компетенції» розглядається у контексті освітньої 

підготовки учня і трактується як «відчужена від суб’єкта, наперед задана соціальна норма 

(вимога) до освітньої підготовки учня, необхідна для його якісної продуктивної діяльності в 

певній сфері, тобто соціально закріплений результат» [4, с. 409].  

На думку авторів „Енциклопедії освіти” (Київ, 2008) компетентність у навчанні молода 

людина набуває не лише під час вивчення предмета, групи предметів, але й з допомогою 

засобів неформальної освіти, внаслідок впливу середовища тощо [4, с. 408]. 

Отже, навіть такий далеко не вичерпний аналіз свідчить, що поняття «компетентність» 

і «компетенція» не містять у собі суттєвої різниці. Заслуговує на увагу умовивід, поданий в  

„Енциклопедії освіти” (Київ, 2008), що компетентність є результатом набуття компетенції 

(Н. Бібік) і передбачає особистісну характеристику, ставлення до предмета діяльності [4, с. 

409].  

Подібні, але більш акцентовані, тлумачення з урахуванням походження термінів 

знаходимо в Словнику іншомовних слів [10, с. 345]. 

«Компетентність» – поінформованість, обізнаність, авторитетність. 

«Компетентний» (від лат. належний, відповідний) – (1) досвідчений у певній галузі, 

якомусь питанні; (2) повноважний, повноправний у розв'язанні якоїсь справи. 

«Компетенція» (від лат. взаємно прагну; відповідаю, підхожу) – коло повноважень якої-

небудь організації, установи або особи; коло питань, в яких дана особа має певні 

повноваження, знання досвід. Дане джерело також переконує в пріоритетному використані 

слова «компетентність» для позначенні особистих якостей, а терміну «компетенція» – 

повноважень [10, с. 345]. 
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В англо-українському словнику [1, с. 120] слова «competence» ї «competency» в 

англійській мові вважаються абсолютно тотожними без будь-яких застережень. Обидва вони 

однаково мають два основних значення: спроможність і правомочність. Словник 

співвідносить iз «competence» («competency») у першому значенні українське слово 

«компетентність», а в другому значенні – «компетенція». Короткий оксфордський словник 

сучасної англійської мови «competence, -су»: 1) здатність (до діяння, задач тощо); 2) 

правомочність; a «competent»: 1) відповідно кваліфікований (до діяння, задач тощо), 

підходящий (до дії), 2) уповноважений [31, с. 191-192]. Так само, відповідно до 

Оксфордського словника для ділових кіл «competence ... (also competency) – (1) здатність 

(ability), (2) правомочність (legal capacity) [14, c. 164].  

Ми погоджуємося з висновком В. Лугового про доцільність розмежування за 

значеннями цих двох понять «компетентність» і «компетенція», закріпивши за першим – 

особистісні якості особистості, за другим – повноваження особи [7, с. 14].  

Упровадження ідеї компетентнісного підходу у процесі професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників у вищих навчальних закладах ставить на порядок денний 

доцільність оптимального співвідношення теоретичної і практичної складової. Як свідчить 

досвід підготовки фахівців соціальної роботи у багатьох країнах світу, поряд із теоретичною 

підготовкою значна увага приділяється формуванню у них практичних умінь і навичок, 

професійної етики та особистісному розвитку. Так, наприклад, у Великобританії і США 

студенти вивчають соціальну роботу на двох рівнях: на рівні університету чи коледжу і 

агентства (теоретичний і практичний курси). Причому на організацію практики студентів 

безпосередньо на робочому місці відводиться значна частина навчального навантаження (від 

40 до 50%) [11, с. 145]. 

У багатьох країнах світу у процесі підготовки соціальних працівників значно зростає 

роль агентств і соціальних служб. При цьому приділяється значна увага підтримці 

працівників агентства, які працюють зі студентами. У Великобританії їх називають 

керівниками практики, а в США – польовими інструкторами. В окремих агентствах у функції 

досвідчених працівників входить організація практики студентів. Вони, зазвичай, 

здійснюють керівництво трьома і більше студентами. Взагалі у США і Великобританії 

студенти, які готуються отримати диплом з соціальної роботи, близько половини 

навчального часу витрачають на практику під керівництвом супервізора; завершальний етап 

практики триває близько 80 днів. 

Про значення і вагомість практичної підготовки майбутніх фахівців соціальної роботи 

свідчить той факт, що однією з необхідних умов ліцензування факультетів соціальної роботи 

університетів Великобританії є створення Консорціуму, в склад якого входять університет, 

муніципальні соціальні агентства (які виступають в ролі замовника спеціалістів) і соціальні 

служби, в яких студенти проходять практику. 

Про роль і місце педагогічної практики у цілісній системі підготовки фахівців із 

соціальної роботи красномовно свідчить факт що, наприклад, в департаменті соціальної 

адміністрації університету Единбургу (Великобританія) навчальний процес здійснюють 7 

викладачів, що працюють на повні ставки, 3 – на пів-ставки і 100 інструкторів, що 

відповідають за проведення практики [11, с. 147]. 

Вивчивши зарубіжний досвід підготовки соціальних працівників, а також прогресивний 

досвід вищих навчальних закладів України, колектив Інституту педагогіки і психології 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

розробив концепцію неперервної практики в цілісній системі підготовки соціальних 

працівників. Цілком очевидним є той факт, що успіх практичної підготовки майбутніх 

соціальних працівників залежить від характеру і якості організації різноманітних видів 

практики, від координації діяльності навчального закладу з соціальними установами, в яких 

студенти проходять практику, від підбору і рівня кваліфікації соціальних працівників, які 

працюють із студентами під час практики. 

У процесі планування та організації різних видів практик професорсько-викладацький 
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склад кафедри й організатори практик намагаються дотримуватися таких принципів: 

практика має бути неперервною протягом усього періоду навчання студентів; її зміст і форми 

проведення – поступово ускладнюватися; студенти мають мати можливість вибору місця 

практики відповідно з майбутнього місця працевлаштування; практика має носити 

навчальний і дослідний характер, тобто давати можливість студентам вивчити і серйозно 

осмислити різноманітні соціальні явища і процеси, особливості соціальної роботи з різними 

категоріями клієнтів. Практика має сприяти не тільки створенню оптимальних можливостей 

для використання студентами наявних знань, вмінь та навичок, але і давати можливість 

оволодівати новими. Практика також має надавати можливість студентам проявити себе, 

апробувати інноваційні технології та свої ідеї. Ефективність практики залежить не лише від 

вдалого підбору базових закладів з добре поставленою роботою та творчо працюючим 

персоналом, але і від психологічної готовності студентів до роботи в соціальній сфері. Тому 

в процесі роботи із студентами цим питанням приділяється серйозна увага. 

Особливістю усіх цих видів практики є те, що вони проводяться одночасно із 

вивченням дисциплін професійного спрямування і тому певною мірою виконують функцію 

практикумів, що допомагають співвідносити теоретичні знання з теорії і практики соціальної 

роботи з реальною дійсністю. 

Студенти вже у першому семестрі навчання проходять ознайомлювальну практику у 

соціальних службах регіону: відділах у справах сім'ї та молоді, службах у справах 

неповнолітніх, клубах за місцем проживання, центрах роботи з сім'єю і молоддю за місцем 

проживання, притулках для неповнолітніх і сиротинцях, будинках дитини, медико-

реабілітаційних центрах для молоді, кримінальній міліції у справах неповнолітніх та 

виправно-трудових колоніях. Основним змістом цієї практики є формування початкових 

знань про соціальні проблеми і форми участі держави у їх вирішенні, формування вмінь 

соціального спостереження, спілкування, дії і надання допомоги клієнтам. Таким чином вже 

протягом першого семестру навчання кожен студент має реальну змогу ознайомитися із 

існуючою нині системою соціальних служб нашого регіону. Кожне практичне заняття 

завершується обговоренням побаченого і почутого і аналізом його на основі вивченої теорії. 

Такі практичні заняття служать органічним доповненням до курсів "Вступ до спеціальності" 

і "Система служб соціальної роботи", які вивчаються у першому семестрі. 

Основною метою ознайомлювальної практики є безпосереднє ознайомлення з 

діяльністю соціальних служб різної відомчої приналежності (державними, релігійними і 

громадськими). У кожному із відвіданих соціальних закладів студенти ознайомлюються з 

його структурою, змістом і формами діяльності, контингентом користувачів соціальних 

послуг. 

З метою успішної організації практики і контролю за ефективністю її проведення 

кафедра призначає керівника. Координатор практики від факультету узгоджує графік її 

проведення з керівниками соціальних служб. За спеціально розробленим графіком студенти 

групами по 5-8 чоловік відвідують всі передбачені програмою соціальні служби і заклади. 

Після завершення практики на основі написаного звіту, записів у щоденнику і 

обов'язкового відвідування всіх соціальних служб студентам виставляється 

недиференційований залік. 

Звіт поруч з розмірковуваннями і аналізом діяльності відвіданих соціальних служб 

повинен включати в себе в обов'язковому порядку аналіз двох установ за такою схемою: 

– історія та передумови виникнення соціальної служби (агентства, закладу, організації); 

– характеристика вертикальної та горизонтальної структури закладу; 

– мета і завдання діяльності; 

– основні форми і методи соціальної роботи даного закладу; 

– характеристика клієнтів (користувачів соціальних послуг); 

– які завдання і вміння необхідні спеціалістам даної установи для успішної роботи; 

– Ваші роздуми, враження, побажання щодо діяльності соціальної служби чи закладу. 

У кінці звіту студенти обов'язково мають аргументовано вказати в якій соціальній 
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службі і з якою категорією клієнтів вони хотіли б працювати у наступному семестрі під час 

волонтерської практики. 

Якщо метою першої практики є ознайомлення з сучасними соціальними службами, їх 

структурою та напрямами діяльності, то основною метою волонтерської практики є 

залучення студентів до соціальної роботи на мікрорівні, надання ними посильної практичної 

допомоги клієнтам соціальних служб та людям, які її потребують. Саме під час цієї практики 

у студентів формуються і закріплюються такі професійно значущі якості, як милосердя, 

доброзичливість, здатність співчувати та співпереживати і надавати посильну допомогу 

конкретній людині. Місцем проходження благодійної практики студенти найчастіше 

обирають соціальні установи, геріатричні центри, будинки для дітей-сиріт, кримінальну 

міліцію у справах неповнолітніх, молодіжну біржу праці, відділи у справах сім'ї при міській і 

районній державній адміністрації, центри соціальних служб для молоді. Закономірно, що 

кожна із вище названих установ має свою специфіку роботи. Так, наприклад, робота в 

будинку для дітей-сиріт "Вефлеєм", де перебувають діти від 4 до 14 років, за змістом і 

формами волонтерської допомоги відрізняється від роботи у кримінальній міліції у справах 

неповнолітніх. Якщо у будинку для дітей-сиріт це головним чином турбота, допомога у 

навчанні, опіка, тестування, прогулянки, то у кримінальній міліції у справах неповнолітніх 

це, насамперед, профілактична робота у загальноосвітніх навчальних закладах, училищах з 

підлітками, які проявляють девізії поведінки і які схильні до правопорушень, а також робота 

з дітьми, які вступили в конфлікт із законом. 

Саме цей вид практики, за свідченням студентів, дає їм змогу визначитись із 

професійною придатністю та майбутньою спеціалізацією. Проведена під час практики робота 

фіксується студентами у педагогічному щоденнику, а результати її обговорюються на звітній 

конференції. 

У своєму звіті студент має описати шість ситуацій надання ним конкретної 

волонтерської допомоги, проаналізувати проблеми, з якими він зіткнувся під час виконання 

конкретних завдань і використані ним способи їх вирішення. Окрім цього студенти 

виконують творче завдання на одну із запропонованих тем (за профілем соціальної установи, 

де студент проходив даний вид практики). 

На другому курсі студенти проходять організаційно-відпочинкову практику. Основним 

її завданням є ознайомлення студентів із найбільш поширеними формами і методами 

організації дозвіллєвої діяльності у клубах, за місцем проживання, у літніх таборах праці і 

відпочинку, безпосередня участь у роботі з дітьми під час канікул. Теоретичною основою 

підготовки студентів до даної практики є такі дисципліни: «Організація дозвіллєвої 

діяльності», «Педагогіка соціальної роботи», «Вікова психологія», «Організація соціальної 

роботи з різними групами клієнтів» та інші. Завершується практика поданням письмового 

звіту про виконану роботу, детальним аналізом двох проведених виховних заходів, які 

підготував і провів студент (від етапу планування, підготовки, безпосереднього проведення і 

аж до аналізу результативності). Груповий керівник практики подає характеристику про 

роботу кожного студента-практиканта. 

Студенти третього курсу, відповідно, проходять навчальну практику, основне 

призначення якої полягає у відпрацюванні методів і прийомів індивідуальної роботи з 

різними категоріями клієнтів і групової роботи з певними категоріями населення. 

Теоретичним підґрунтям даної практики є курси «Теорія і практика соціальної роботи», 

«Технології соціальної роботи», «Соціальна робота з різними категоріями клієнтів» та ін. 

Програми цих курсів передбачають вивчення студентами змісту, форм, методів і технологій 

як індивідуальної так і групової соціальної роботи. Іншими словами, навчання соціальній 

роботі здійснюється на мікро- та макрорівнях. Підсумком практики є звіт, що відображає 

володіння студентами технологіями соціальної роботи, вміння здійснювати як індивідуальну 

так і групову соціальну роботу, робити узагальнення та висновки, критично аналізувати 

набутий під час практики досвід.  

Для студентів четвертого курсу навчальним планом передбачено виробничу практику, 
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яку студенти проходять у центрі соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, медико-

реабілітаційних  кризових  центрах, кримінальній  міліції у  справах неповнолітніх, а також у 

пенітенціарних закладах. Головною метою цієї практики є оволодіння технологіями надання 

професійної допомоги особам, які опинилися у скрутній життєвій ситуації (втратили роботу, 

вступили в конфлікт із собою чи законом, вчинили правопорушення чи злочин та інше), а 

також надання допомоги соціальним службам і установам, які займаються питаннями 

соціальної допомогою підтримки, реабілітації і адаптації. Студенти відпрацьовують на 

практиці технології роботи з особами, які потребують соціальної допомоги чи підтримки. 

На завершальному етапі навчання студенти, випускники бакалаврату, проходять 

кваліфікаційну практику, а випускники освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» – 

переддипломну. Зазвичай, для її проходження студенти обирають міські, районні, 

регіональні структури соціального захисту (обласні, районні, міські комітети і служби). 

Переддипломна практика проходить в соціальних закладах і установах, де передбачається 

майбутнє працевлаштування випускників. Завершенням практики є підготовка і захист 

дипломного проекту. 

Ми з приємністю констатуємо, що ідея такого підходу до практичної підготовки 

соціальних працівників знайшла підтримку у відповідній науково-методичній комісії МОН 

України. На користь такого підходу слугують такі аргументи. Неперервна практична 

підготовка майбутніх соціальних працівників у процесі їх професійної підготовки у вищому 

навчальному закладі: 

– помагає їм краще усвідомити суть своєї майбутньої професії і знайти своє місце в ній; 

– сприяє кращому ознайомленню студентів із сучасним станом соціальної роботи в 

країні, формуванню у них реалістичного підходу до майбутньої професійної діяльності; 

– сприяє поглибленню, закріпленню знань, якими вони оволоділи у вищому 

навчальному закладі і їх апробації на практиці;  

– сприяє встановленню відносин партнерської співпраці між соціальними службами і 

університетом; 

–створює підґрунтя для упровадження нових технологій, діагностик, форм і методів 

соціальної роботи у практику; 

– сприяє залученню соціальних працівників, які працюють зі студентами під час 

практики, до удосконалення програм їх професійної підготовки (корекції навчальних планів, 

програм, змісту окремих навчальних дисциплін тощо). 

Здійснення соціальної роботи і навчання соціальній роботі – різні речі. А тому цілком 

очевидною стає необхідність групового та індивідуального навчання соціальних працівників 

з метою формування в них уміння працювати із студентами. З цією метою проводяться 

консультації, настановні конференції, зустрічі, лекції, бесіди і навіть тренінги. Необхідним 

компонентом даної стратегії є розробка методичних посібників з кожного виду практик як 

для студентів так і для керівників практики. 

Система навчання, допомоги і підтримки викладачів практики включає в себе і 

механізми контролю та оцінки їх компетентності. Без таких механізмів неможливо визначити 

ефективність роботи соціальних працівників із студентами. Намагаємося організовувати 

роботу таким чином, щоб представники факультету і соціальних служб виступали 

партнерами, які цінять і поважають сильні сторони один одного. Університет працює над 

питанням стимулювання роботи соціальних працівників за їх роботу із студентами. 

Керівники практики є позаштатними членами кафедри, вони беруть участь у підборі 

абітурієнтів і направленні їх на навчання, є членами екзаменаційних комісій, беруть участь в 

засіданнях кафедр, у роботі ради факультету. Як члени нашої "команди"' вони є частими 

гостями на університетських заходах (зустрічі, посв'ята у студенти, презентації та ін.) Як 

позаштатні працівники кафедри вони мають доступ до бібліотеки, читального залу 

університету, ресурсного центру, комп'ютерного класу факультету. Керівники практики 

залучаються до наукових і науково-практичних конференцій, підготовки посібників і 

підручників для студентів, до наукових досліджень, навчання в аспірантурі і підготовки 
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дисертаційних досліджень. 

У процесі упровадження компетентнісного підходу акцентуємо увагу на те, що 

вдосконалення процесу професійної підготовки майбутніх соціальних працівників має 

здійснювати у діалектичній єдності удосконалення як процесуальної складової (теоретичної і 

практичної компоненти) так і результативної, що знаходить свій прояв у компетентності.  

Фактична компетентність випускника певного освітнього циклу (бакалаврського, 

магістерського чи докторського) конкретного галузевого спрямування, кредитний вимір її 

досягнення – це дійсно робить кожну вищу школу впізнаною й визнаною в Європі. 

Намагаємося роботу будувати таким чином, щоб працівники соціальних служб регіону 

і викладачі університету стали рівноправними партнерами процесу професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників, адже ми працюємо на одну ідею — ідею відродження, 

зміцнення і підняття престижу соціальної роботи в Україні. 
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ВАЛЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ОСОБИСТІСНОГО  

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
 

У статті розглядається проблема формування валеологічної культури особистості, 

яка є найважливішою якісною характеристикою рівня розвитку, способом і мірою реалізації  

здібностей в опануванні різних сфер життєдіяльності, що можливе лише при розвитку її 

соціальної активності. 

Валеологічна культура пов’язана з підвищенням ролі людського фактору у практико-

орієнтованій спрямованості суб’єкта як носія і перетворювача свідомості, культури і 

духовного життя. Головною тут є діяльна сутність індивіда, для успіху якої він повинен 

бути сформованим з розвиненими здібностями, якостями, потребами, інтересами, 

культурними  рисами. 

Ключові слова: валеологічна культура, вчитель, діяльність, професійний розвиток.  

 

В статье рассматривается проблема формирования валеологической культуры 

личности, которая является важнейшей качественной характеристикой уровня развития, 

способом и мерой реализации  способностей в овладении разных сфер жизнедеятельности, 

что возможно лишь при развитии ее социальной активности. 

Валеологическая культура связана с повышением роли человеческого фактора в 

практико-ориентированой направленности субъекта как носителя и преобразователя 

сознания, культуры и духовной жизни. Главной здесь есть деятельная сущность индивида, 

для успеха которой он должен быть сформированным с развитыми способностями, 

качествами, потребностями, интересами, культурными  чертами. 

Ключевые слова: валеологическая культура, учитель, деятельность, профессиональное 

развитие. 

 

The article deals with the problem of forming valeological culture of a personality as the most 

important qualitative characteristic of the level of development, the way and means of realizing 

abilities to master different spheres of vital activity. All this becomes possible only due to social 

activity of a personality.  

Valeological culture is closely connected with increasing the role of human factor in practical 

orientation of a personality as a bearer of consciousness, culture and spiritual life. The activity of a 

personality is regarded to be the most important. To make it successful he must possess developed 

abilities, qualities, needs, interests and cultural traits.  

Keywords: valeological culture, teacher, activity, professional development. 

 

Постановка проблеми в загальному виді та її зв'язок з науковими й практичними 

завданнями. Сьогодні стає очевидним, що тільки професіонали здатні робити справу і 

відповідати за неї, можуть забезпечити виживання суспільства, його вихід із глибокої 

кризи, його повернення до національно-культурних традицій і повноцінний контакт з 

іншими країнами і народами. На відміну від панівного технократичного підходу нині 

надзвичайно актуалізується гуманістична парадигма вищої освіти, яка робить ставку на 

підготовку спеціаліста, спроможного вільно орієнтуватися в складних соціокультурних 

обставинах, відповідально і професійно діяти в навчальних процесах, активно реалізувати 

особистий потенціал у “людинотворчій” діяльності. 

Тому метою нашої статті є формування валеологічної культури майбутнього 

вчителя як фактору особистісного професійного розвитку. 

Для вузівської молоді характерний прикінцевий етап поступального вікового 

розвитку психофізичних і рухових можливостей організму. Молоді люди в цей період 

володіють великими здібностями для напруженої розумової праці, наукової, суспільно -

політичної діяльності. Ось чому валеологічна культура стає для них найважливішим 
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засобом зміцнення здоров’я, природної, біологічної основи для формування особистості, 

ефективної навчальної праці, оволодіння наукою і професією. 

Людина характеризується комплексом соціально значущих рис, важливим 

компонентом якого виступає валеологічна культура. Вона є вираженням гармонійності, 

багатства і цілісності її особистості, всебічності й універсальності її зв’язків з 

навколишнім світом та іншими людьми, її здатності до творчої самореалізації й активної 

діяльності. Втілюючи у валеологічній культурі свої здібності, вміння, творчі сили, 

індивід знаходить у ній той необхідний матеріал, який служить подальшому 

удосконаленню і розвитку його особистості. 

Гармонійність розвитку особистості відтворює внутрішню і зовнішню згоду, 

суцільність і розміреність зв’язків між нею і довкіллям з метою розширення  її свободи, а 

також зв’язків між різними нахилами самої особистості. При цьому удосконалення і 

розвиток себе в одному аспекті сприяє удосконаленню багатьох. Гармонійний розвиток 

передбачає повагу до цілісності як процесу виховання, так і самої особистості , 

характеризує зростаючий рівень її соціальної зрілості, внутрішньої організованості.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано вирішення цієї 

проблеми і на які спирається автор. Т.Є. Бойченко, Н.Ф. Денисенко, О.Д. Дубогай, 

Т.В. Книш. Валеологічна культура особистості є найважливішою якісною характеристикою 

рівня розвитку, способом і мірою реалізації сил, здібностей; вона постає у процесі виховання 

як наступність в опануванні різних сфер життєдіяльності, що можливе лише при розвитку її 

соціальної активності. При цьому формується не тільки потреба в тих чи інших видах 

активності, але й уміння їх реалізовувати, що є одним із основних напрямків становлення 

культури особистості. 

Валеологічна культура пов’язана з підвищенням ролі людського фактору у практико-

орієнтованій спрямованості суб’єкта як носія і перетворювача свідомості, культури і 

духовного життя. Головною тут є діяльна сутність індивіда, для успіху якої він повинен бути 

сформованим з розвиненими здібностями, якостями, потребами, інтересами, культурними  

рисами. 

Суттєві властивості валеологічної культури відображають також фундаментальні якості 

і здібності, які дозволяють особистості наповнювати життєдіяльність повноцінним змістом, 

успішно розвиватися, репродукувати  культурні цінності. До найбільш суттєвих з них 

відноситься готовність і здатність до здорового способу життя. Головною умовою 

формування і активізації людського фактору є здоровий спосіб життя, гуманізація його 

соціуму. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена стаття. Означена стаття присвячується вивченню проблеми 

впливу валеологічної культури на особистісний професійний розвиток майбутнього вчителя.  

Мета статті полягає в науковому обґрунтуванні проблеми формування валеологічної 

культури майбутнього вчителя як фактору особистісного професійного розвитку. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання).  

Завдання статті: 

1. Визначити основні  поняття досліджуваної проблеми 

2. Обґрунтувати особливості діяльності майбутнього вчителя у валеологічному 

навчально-виховному середовищі.   

Виклад основного матеріалу. Діяльність майбутнього вчителя у валеологічному 

навчально-виховному середовищі – це складна за функціональною структурою і за 

психологічним змістом праця, що вимагає знань з філософії і соціології, фізіології і 

фізичної культури, психології і педагогіки, традиційної і нетрадиційної медицини та 

інших наук, які вимагають прояву умінь і здібностей, спрямованих на збереження і 

зміцнення здоров’я, на самооздоровлення. Положення про  те, що об’єкт навчання є його 

суб’єктом, видається прогресивним у сучасній педагогіці і постає однією із 

найважливіших умов у валеологічній діяльності вчителя. 
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У навчально-виховному процесі в умовах валеологічного виховання розкривається 

широке освітнє поле між учителем і учнем, яке наповнюється конкретним змістом і в 

якому компоненти діяльності різні і взаємообумовлені. 

 

Спільна валеологічна діяльність в навчально-виховному процесі 

 

Особистість учителя Особистість індивіда 

 

 

Мета 

  

Формування особистості 

вчителя 

Усвідомлення значення навчальної 

діяльності 

 
 

 
Засіб 

  

Зміст, форми, методи діяльності Навчання, навички, попередній 

досвід, міжособистісне спілкування 

    

 Результат  

    

Готовність особистості вчителя 

у мотиваційній, інформаційній, 

операційній валеологічний діяльності 

Задоволення своїх потреб, 

збагачення досвіду, оволодіння 

валеологічної грамотністю, уміннями і 

здібностями до самооздоровлення, 

здорового способу життя 

 

У психолого-педагогічній літературі поняття “мета” розглядається як один з 

провідних компонентів будь-якої діяльності, в тому числі і валеологічної. Це закономірно 

ще й тому, що мета визначає характер усього навчально-виховного процесу і є ідеальним 

результатом усієї діяльності. 

Цілі школи і вищих навчальних закладів визначаються наступним чином. Державні 

цілі, адресовані одночасно вчителю і учням, трансформуються вчителем у педагогічні 

цілі, спрямовані на навчально-виховну діяльність учнів. Це означає, що вчитель, 

використовуючи “педагогічний інструмент”, який впливає на діяльність учня, включає 

його до певних відношень з навколишнім світом. Від рівня оволодіння і використання 

педагогічного інструментарію вчителем, залежить ефективність навчально-виховної 

діяльної дії [1, 2, 7]. 

Цільовою спрямованістю особистості вчителя у навчанні і вихованні, в підготовці 

індивіда до самостійної валеологічної діяльності є формування і розвиток його 

валеологічної культури, його особистих якостей, необхідних операційних умінь і 

навичок, сукупність яких забезпечує досягнення заданої мети. Однак цілі тільки 

спонукають згадані взаємодії, але не розкривають їхню психологічну структуру, що 

визначає спільну діяльність. 

Спільна валеологічна діяльність особистості вчителя і учня у навчальному процесі 

відбувається під час висунення перед індивідами завдання (під терміном “завдання” 

розуміють цілі, які відображають зміст діяльності), які учитель напередодні відбирає, 

аналізує з точки зору їх навчального і розвиваючого виховного потенціалу. Від розуміння 

і усвідомлення поставленого завдання залежить позиція учня. Усвідомленні завдання і 

оцінка їх особистісного смислу є тією умовою, яка визначає позитивне ставлення 

особистості до поставленого завдання і прагнення його розв’язати.  
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Як вже відзначалось для діяльності необхідні мотиви. Мотиви – це те, що спонукає 

діяльність людини, заради чого вона удосконалюється, як зазначає  Н. Зубанова [4]. 

“Основою мотивів діяльності людини є її різноманітні потреби. Внаслідок  

усвідомлення і переживання потреб, первинних (природжених) і вторинних 

(матеріальних і духовних), у людини виникають певні спонукання до дії, завдяки яким 

ці потреби задовольняються. Особливо важливе значення мають моральні мотиви 

поведінки. Саме мотиви надають морального (або аморального) смислу діям і вчинкам. 

“Виховання й закріплення у досвіді правильних мотивів поведінки – одне з 

найважливіших завдань педагога..” -  писав С.У. Гончаренко [3]. 

Мотиви діяльності у валеологічному вихованні, як і в іншій діяльності, виникають, 

формуються, розвиваються і перебудовуються під впливом загального розвитку 

особистості, а також внаслідок накопичення знань, умінь, здібностей і досвіду у 

валеологічній культурі. Мотивація є сукупністю різних мотивів, з яких одні можуть 

бути провідними, інші – супровідними. Мотиви виражають потреби, інтереси 

особистості. 

 В.О. Сластьонін, М.Я. Віленський відзначають, що потреби - це  основний вид 

ставлення людини до навколишньої дійсності, тому що від їх задоволення чи 

незадоволення залежить саме існування і місце людини в суспільстві. Педагогічне 

значення потреб випливає з їхньої ролі в розвитку особистості. Тому до бажаного 

результату веде тільки такий педагогічний вплив, який правильно враховує потреби 

дитини, підлітка, юнака і спрямований на виховання цих потреб через різноманітні 

мотиви діяльності особистості [2, 8]. 

 У валеологічній діяльності значне місце посідає потреба у руховій активності, у 

здоровому дозвіллі, у саморозвитку знань, умінь і здібностей до самооздоровлення та 

ін. Задовольняючи свої потреби, людина оволодіває багатогранністю валеологічної 

діяльності, форм і методів оздоровлення. 

У мотивації діяльності особливе місце займає інтерес. У працях Т.С. Кудріної [6] 

та інших вчених визначена необхідність інтересу на всіх етапах навчально -пізнавальної 

діяльності, від усвідомлення мети до вираження результату. Інтерес є таким 

стимулятором активності, який забезпечує продуктивність діяльності і тим самим 

сприяє орієнтації, ознайомленню з новими фактами, більш повному і глибокому 

відображенню дійсності. Задоволення інтересу не веде до його згасання, а викликає нові 

інтереси, які відповідають більш високому рівню пізнавальної діяльності. Інтерес у 

динаміці свого розвитку може перетворюватися в нахил як прояв потреби у здійсненні 

діяльності, яка викликає інтерес. 

У мотиваційній сфері особистості начебто пересікаються потреби тих спільнот, до 

яких вона належить. Тут складається картина динамічної системи мотивів, і цим 

визначаються їх взаємостосунки, узгодженість або суперечності, перехід і перетворення 

в інші і т.д. 

Наголошуючи на особливостях педагогічної діяльності, Л.П. Кічатінов [5], 

відзначав, що сам факт існування діяльності знаходиться у прямій залежності від 

ступеня відповідності задумам вихователя, суспільним запитам виховання, тоді у 

вихованців це співвідношення породжує зворотну залежність. Чим значущіше 

розходження суб’єктивного обґрунтування вихованцями необхідності діяльності з її 

суспільним призначенням, тим більшою мірою необхідний педагогічний вплив.  

Висновки. У процесі постановки навчально-виховної мети, вчитель концентрує 

свою увагу не тільки на зовнішній, заданій валеологічній діяльності виховання, але й 

повинен враховувати суттєві сили учнів, включаючи їх в об’єктивні стосунки з 

середовищем. Суспільні відносини, що детермінують розвиток валеологічних 

здібностей або внутрішній психологічний світ валеологічної діяльності індивіда, який 

набуває у процесі соціальної життєдіяльності своєї людської суті, проявляються у 

вигляді конкретних потреб даної особистості. Ці безперервні взаємопереходи  
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зовнішнього і внутрішнього є процесом соціальної валеологічної життєдіяльності, що 

забезпечує не тільки суттєвий, але й безмежний розвиток сутнісних сил людини. 

Ступінь розвитку цих сил визначає міру соціальної активності людини, повноту її 

життєвих проявів, єдність потреб і здібностей, внутрішніх психічних якостей і 

зовнішніх відношень, що знаходять свій вияв і розвиток лише в діяльності.  

Перспективи подальших розвідок. Виховна спрямованість валеологічної 

діяльності проявляється у просуванні  її мотивів від особистих до соціальних. Зокрема, 

смисл діяльності в тому й полягає, щоб максимально знизити у її другого суб’єкта 

(учня) розходження між об’єктивною і суб’єктивною доцільністю діяльності. І так як 

цілі і мотиви – вихідні потреби, то одним із важливих призначень виховної 

валеологічної діяльності є формування потреб. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ 

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ  
 

У статті розглядається питання формування творчої особистості студента шляхом 

упровадження в навчальний процес сучасних технологій навчання. Розкрито  зміст активних 

форм, методів та прийомів навчання, їх вплив на розвиток творчих здібностей студентів 

наведено їх основні види та умови застосування. Обґрунтовано доцільність та необхідність їх 

використання, визначено низку прийомів, які дозволяють  забезпечити необхідний рівень 

творчої сформованості особистості.  

Ключові слова: творча особистість, творчі здібності, технологія навчання. 
 

В статье рассматривается вопрос формирования творческой личности студента 

путем внедрения в учебный процесс современных технологий обучения. Раскрыто содержание 

активных форм, методов и приемов обучения, их влияние на развитие творческих способностей 

студентов, приведены их основные виды и условия применения. Обоснована необходимость их 

применения, определен ряд приемов, которые помогают обеспечить необходимый уровень 

творческой сформированной личности. 

Ключевые слова: творческая личность, творческие способности, технология обучения. 
 

The article mentions the problem of forming a student’s creative personality by introducing the 

modern techniques of studying in the educational process. The content of active forms, methods and 

studying is disclosed, as well as their influence on the development of creative abilities. The actuality and 

the necessity of their usage are proved, the number of ways, which give opportunity to provide the 

necessary level of formation a creative personality is fixed. 

Key words: creative personality, creative abilities, technology of teaching. 
 

Постановка проблеми. Головна мета вищої освіти нині – формування і розвиток 

особистості майбутнього фахівця з високим рівнем компетентності та творчої 

індивідуальності. Новий етап модернізації освіти, оновлення її цілей і потреб, з обов’язковим 

формуванням додаткових знань і вмінь стосовно адаптації особистості до нових умов праці, 

передбачає оновлення змісту, форм і методів навчання, нову організацію навчально-виховної 

діяльності. Тому для успішної ефективної роботи з формування творчого мислення, творчих 

умінь та здібностей майбутніх фахівців в умовах оновлення всіх сфер суспільного життя 

необхідно вдало застосовувати сучасні освітні технології, впроваджувати нові  прийоми, 

форми і методи навчання у формуванні сучасного фахівця.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Упровадження в навчальний процес 

сучасних технологій навчання у вищих навчальних закладах різного рівня вивчали В. 

Безпалько, Г. Бордовський, О. Гаврилюк, Р. Гуревич, Ф. Янушкевич. Технологічний підхід у 

освітній галузі знайшов своє відображення в дослідженнях В.Бондаря, М.Гриньової, О. 

Пєхоти, Л. Романишиної, С. Сисоєвої. Вивчення психологічної, педагогічної, методичної 

літератури дозволили констатувати, що питання впровадження сучасних технологій 

навчання, незважаючи на досить широкий спектр досліджень, не знайшло достатнього 

відображення у практичній діяльності вищої школи. 

   Метою даної статті є теоретичне обґрунтування доцільності, ефективності та 

необхідності  застосування активних форм і методів навчання в процесі формування творчої 

особистості студента. 

   Виклад основного матеріалу. К.Бондарьова підкреслює, що «сучасна освітня 

технологія в професійній підготовці майбутніх фахівців – це науково-обгрунтована і 

унормована за метою підготовка спеціалістів, змістом освіти, місцем та терміном навчання, 

система форм, методів, засобів і процедур, що використовуються для організації та 

здійснення спільної навчальної діяльності тих, хто навчає, та тих, хто навчається» [1]. 

   У процесі пошуково-експериментальної роботи ми використовували низку прийомів 

для організації обміну думок, які є згорнутими формами дискусії. До них належать: "круглий 
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стіл": бесіда, в якій на рівних бере участь невелика група учнів (до 5 чоловік), відбувається 

обмін думками як між учнями, так із "аудиторією" (решта класу); "засідання експертної 

групи" ("панельна дискусія"): спільне обговорення висунутої проблеми учасниками групи (4-

5 студентів з визначеним заздалегідь головою) та обговорення доповіді (досить стислої, в 

якій кожен доповідач висловлює свою позицію; "форум": обговорення, що нагадує 

"засідання експертної групи", у процесі якого ця група обмінюється думками з "аудиторією"; 

"дебати": формалізоване обговорення, яке побудоване на основі виступів учасників-

представників двох протилежних команд-суперників та заперечень до цих виступів. 

Варіантами такого обговорення є "британські дебати", що нагадують процедуру обговорення 

проблемних питань у Британському парламенті; "засідання суду": обговорення, що імітує 

слухання справи в суді, на якому розподіляються чітко ролі всіх учасників. Серед форм 

навчальної дискусії ми виділили і "техніку акваріума" - особливий варіант організації 

групової взаємодії Цей різновид дискусії застосовується в роботі з матеріалом, зміст якого 

пов'язаний із суперечливими підходами, конфліктами, розбіжностями. Ми важаємо, що саме 

такий варіант дискусії робить акцент на процес презентації точки зору та її аргументації і 

пропонує наступну процедуру роботи за "технікою акваріума": постановка проблеми перед 

аудиторією; розподіл на групи, що сидять у колі; викладач або самі учасники обирають того, 

хто буде представляти позицію цілої групи; групи швидко обговорюють проблему, щоб 

дійти згоди; представники груп збираються у центрі  та відстоюють свої позиції (допомагати 

дозволяється лише записками, де сформульовано вказівки); викладач дозволяє 

представникам взяти "тайм-аут" для консультацій; обговорення завершується або після 

закінчення призначеного часу, або після вирішення проблеми; проводиться критичне 

обговорення "техніки акваріума" цілою аудиторією.       

   Одним із найбільш перспективних напрямів формування творчих здібностей 

особистості студента, необхідних сучасному фахівцеві, є проблемне навчання. Проблемне 

навчання включає сукупність прийомів, що відбивають три види зв'язків: викладач-

інформація, студент-інформація та викладач-студент. Проблемно-пошукові методи навчання 

дуже ефективні для навчання у вищій школі. Прийнято говорити про методи проблемного 

викладання навчального матеріалу, про проблемні і евристичні бесіди, про застосування 

наочних методів проблемно-пошукового типу, про проведення проблемно-пошукових 

практичних робіт дослідницького виду. На думку І.Лернера [2], цей вид методів включає в 

себе такі його окремі випадки як метод проблемного викладання, частково-пошуковий або 

евристичний, дослідницький методи навчання. Окремими випадками проблемно-пошукового 

методу частково є запропоновані М.Махмутовим [3] бінарні методи: пояснювально-

спонукальний і частково-пошуковий, спонукальний і пошуковий.  

   Проблемно-пошукові методи ми застосовували здебільшого з метою розвитку 

навичок творчої навчально-пізнавальної діяльності, адже вони сприяють більш осмисленому 

і самостійному  оволодінню знаннями. Особлива ефективність застосування цих методів 

була в тих випадках, коли у студентів уже сформована культура пізнавальної діяльності, 

інтересів і здібностей, а також є глибокі і міцні знання. Передумовою успішності 

проблемного навчання є сформованість, насамперед, у викладача прийомів реконструювання 

навчальної інформації, прийомів викладання, а також сформованості основних навчальних 

умінь у студентів. Такими прийомами навчання в процесі вивчення економічних дисциплін 

були: прийом можливого вибору, який полягає в стимуляції активності і самостійності 

студентів у навчанні: ситуації можуть бути 3-х ступенів: найнижчий із 2-х завдань, далі - із 

3-х і більше. Третій ступень - створення умов, коли самі студенти перевіряють власний 

вибір, а викладач грає роль помічника; прийом «монолог винахідника» базується на 

міркуваннях винахідника, його промов для себе, коли він сам до себе ставить питання та 

відповідає на них (діалог із самим собою); прийом «список контрольних запитань»  

ґрунтується на висуненні та обговоренні певного набору питань, що охоплюють такі аспекти 

розв'язання проблемної ситуації, як вияв усіх вірогідних змін об'єкта винаходу; формування 

задачі, визначення аналогічних і другорядних, визначення головної, перерахування недоліків 
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рішень, добір аналогій. Важливим напрямком роботи щодо застосування прийомів з 

формування творчого мислення студентів був прийом цікавої аналогії, що стимулює інтерес 

до самостійного навчання, творчого пошуку.  

Основні позитивні сторони проблемного методу навчання полягають у тому, що він 

розвиває розумові здібності студентів; викликає в них інтерес до навчання і сприяє 

виробленню мотивів і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; пробуджує творчі 

здібності студентів; виховує самостійність, активність студентів; сприяє формуванню 

всебічно розвинутої особистості, спроможної вирішувати майбутні професійні та життєві 

проблеми.  

Формуючи творче мислення, творчі здібності студентів у пошуково-

експериментальному процесі нами були використані наступні методи. Метод занурення 

полягає у застосуванні елементів релаксації, навіювання та гри; він знімає з викладача 

відповідальність за виставлення оцінок, основний акцент припадає на переконання, тому 

головним знаряддям учителя є слово. Метод інциденту спрямований на подолання вікової та 

особистої інерційності та вироблення адекватних способів поведінки у стресових ситуаціях: 

у момент дефіциту інформації, часу. Метод тренування (сенситивний метод, метод 

програвання ролей) полягає в формуванні вміння керувати стилем своєї поведінки за рахунок 

свідомості того, як вона сприймається оточуючими, розвиває певні особистісні якості.  

З метою розвитку творчого мислення під час проведення занять нами використовувався 

і метод «мозкової атаки» (мозкового штурму), який полягає в груповому розв’язанні творчої 

проблеми, що забезпечується цілою низкою проблем. На першому етапі використання цього 

методу студенти генерують свої ідеї, обґрунтовують їх. Другий етап дає можливість 

створювати нові ідеї, піддавати критиці представлені ідеї. В цьому процесі можуть брати 

участь усі бажаючі. Найбільше цей метод підходить для вирішення організаційних питань, 

обговорення виставок, програм олімпіад, святкового оформлення будь-яких приміщень. 

Розвитку творчого мислення сприяв і метод евристичних запитань («ключових питань»), 

коли будь-яку задачу студенти розглядали з різних точок зору, та метод багатомірної матриці 

(морфологічний аналіз), в основі якого лежить принцип системного аналізу: студентам 

пропонувалося в процесі розробки нової ідеї скласти матрицю, де необхідно розкрити 

повний перелік ознак даної ідеї або задачі (характеристики, процеси, параметри, критерії 

тощо). Найбільш цікавими для студентів були метод раптових заборон, який полягає в тому, 

що на тому чи іншому етапі забороняється використовувати в своїй побудові будь-які 

механізми; метод абсурду, який ґрунтується на тому, що пропонується вирішити завдання, 

яке не має розв’язку.     

Висновки. Формування творчого фахівця – складний процес, тому всебічна підготовка 

як основа його реалізації, припускає переорієнтацію її сутності з предметної на особистісно 

орієнтовану, що дозволяє розглядати засвоєну навчальну інформацію як засіб розвитку 

творчої індивідуальності студента, формування творчого стилю діяльності, стійкої потреби в 

активних діях, імпровізації і самостійного вирішення завдань у надбанні і збагаченні 

власного досвіду. Використання сучасних технологій навчання, на наш погляд, сприятиме 

покращенню професійної підготовки студентів, розвитку їхньої розумової діяльності, 

виявленню вмінь і навичок творчого мислення, критичного осмислення проблем, набуття 

самостійного опрацювання навчального матеріалу та стане у нагоді в подальшому розвитку 

їхньої самоосвіти і самореалізації. 
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ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 

ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 
 

У статті викладено педагогічні засади формування іншомовної професійної 

компетентності засобами дистанційної освіти. Надано визначення іншомовній професійній 

компетентності, розглянуто її структуру. Проведено аналіз основних інформаційно-

комунікаційні технологій з точки зору їх застосування у формуванні іншомовної професійної 

компетентності студентів технічних спеціальностей. 

Ключові слова: іншомовна професійна компетентність, компетенції, дистанційна освіта,  

інформаційно-комунікаційні технології. 

 

В статье изложены педагогические основы формирования иноязычной профессиональной 

компетентности средствами дистанционного образования. Представлено определение 

иноязычной профессиональной компетентности, рассмотрено ее структуру. Проведен анализ 

основных информационно-коммуникативных технологий с точки зрения их использования в 

формировании иноязычной профессиональной компетентности у студентов технических 

специальностей. 

Ключевые слова: иноязычная профессиональная компетентность, компетенции, 

дистанционное образование,  информационно-коммуникационные технологии. 

 

The article discloses pedagogical assumptions of the foreign professional competency development 

by means of distant learning. It gives the definition of the foreign professional competency and its 

structure. The study presents the analysis of the basic information-communication technologies as used in 

the development of the foreign professional competency of the technical university students.   

Keywords: foreign professional competency, competences, distant learning, information-

communication technologies. 

 

Постановка проблеми в загальному виді та її зв’язок з науковими й практичними 

завданнями. Вимоги сучасностi до якості підготовки фахівців передбачає їх здатність 

виконувати свої професійні обов’язки на високому рівні в умовах середовища, що 

знаходиться у стані постійного розвитку. Однією з можливостей, що пропонується фахівцям 

на сучасному етапі інтеграції світової спільноти, є мобільність, яка передбачає працю за 

фахом в іншому місті і, навіть, країні, що неможливо без знання її мови, культури та 

здатності самого фахівця до виконання професійної діяльності в умовах іншомовного 

середовища. Тому перед дослідниками та викладачами іноземних мов постає завдання не 

стільки розвиток у студентів умінь оперування лінгвістичними структурами іноземної мови і 

загальних комунікативних навичок, скільки формування іншомовної професійної 

компетентності майбутнього фахівця, яка у загальному сенсі передбачає здатність до 

виконання професійної діяльності на високому професійному рівні засобами іноземної мови 

та в умовах іншомовного середовища.     

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема вивчення іноземних мов у 

вищому навчальному закладі завжди привертала увагу науковців та викладачів. Сучасні 

тенденції розвитку психології та педагогіки викладання у вищій школі знайшли 

відображення у наукових роботах та методичних розробках, зокрема, з іноземних мов для 

студентів немовних спеціальностей. Аналіз останніх досліджень та публікацій дозволив 

виявити наступні тенденції у розвитку педагогічної думки щодо викладання іноземних мов у 

вищому навчальному закладі немовного спрямування, а саме: 

- зміщення акцентів з навчання іноземній мові на розвиток іншомовної професійної 

комунікативної компетентності (О.Ю. Іскандарова, А.З. Насіханова, А.Б. Храмцова, Н.Б. 

Янковська); 

- впровадження пропедевтичного підходу, який передбачає випереджувальне 
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оволодіння знаннями, уміннями та навичками із спеціальних дисциплін на заняттях з 

іноземної мови (Ю.Ю. Солодовнікова); 

- декларація принципів особистісноорієнтованого, компетентнісного та діяльнісного 

підходів до розвитку навичок іншомовної професійної комунікації (А.С. Андрієнко, О.А. 

Бережна, Е.В. Бібікова, Н.В. Копилова, О.В. Кравченко, С.С. Склярова); 

- впровадження активних методів навчання, серед яких: рольова гра, метод проектів, 

моделювання професійних ситуацій тощо (О.В. Кравченко, С.С. Склярова, Ю.Ю. 

Солодовнікова, В.Ф. Теніщева, Н.Б. Янковська), комп’ютерного навчання (Е.В. Бібікова) та 

інформаційних технологій (В.Ф. Теніщева). 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Однак попри ряд 

досліджень, що грунтуються на засадах сучасних психолого-педагогічних теорій, іноземна 

мова як дисципліна у навчальному плані підготовки студентів залишається осторонь у 

досягненні загальної мети навчання у вищому навчальному закладі – у формуванні 

професійної компетентності фахівця. Як свідчать спостереження, її роль зводиться до 

читання та перекладу текстів за фахом, у кращому випадку, охоплює розвиток загальних 

комунікативних навичок з іноземної мови. При цьому, як студенти, так і викладачі, часто 

мають досить розпливчасте уявлення про те, яке місце може займати іноземна мова у 

майбутній професійній діяльності студентів, і які навички володіння іноземною мовою 

необхідно формувати для майбутньої їх життєдіяльності. З огляду на зазначене, необхідно, 

на нашу думку, брати за мету навчання на заняттях з іноземної мови формування іншомовної 

професійної компетентності як інтегративного утворення, що дозволяє вирішувати завдання 

професійної діяльності засобами іноземної мови як в ситуації віддаленої взаємодії з 

іншомовним середовищем виконання професійних завдань, так і безпосередньо, в умовах 

іншомовної культури. 

Що стосується інноваційних технологій, про впровадження яких йдеться в наукових 

концепціях та методичних розробках, у практиці викладання іноземних мов у вищому 

немовному навчальному закладі їх використання продовжує носити вимушений характер, 

тобто такий, що викликає в учасників навчального процесу бажання обійтися у досягненні 

навчальних цілей традиційними засобами – класною дошкою та підручником. 

Формування цілей статті. Актуальність проблематики зумовила мету дослідження, а 

саме: розробити методологічні засади формування іншомовної професійної компетентності у 

студентів технічних спеціальностей у вищому навчальному закладі засобами дистанційної 

освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За Е.В. Бібіковою, професійна 

компетентність є інтегративною якістю особистості фахівця – системним явищем, яке 

охоплює знання, уміння, навички, професійно значущі властивості, що забезпечують 

ефективне виконання ним власних професійних обов’язків. Як інтегративне утворення, 

професійна компетентність охоплює функціональний, мотиваційний, рефлексивний та 

комунікативний компоненти [1]. Важливим структурним компонентом професійної 

компетентності є комунікативна компетентність, яка являє собою якісну характеристику 

особистості фахівця та охоплює сукупність науково-теоретичних знань, практичних умінь та 

навичок у сфері здійснення професійної комунікації, досвід здійснення професійної 

взаємодії, стійку мотивацію професійного спілкування.  

Як визначають В. Носков, А. Кальянов, О. Єфросініна, зміст професійної 

компетентності фахівців визначається складною, динамічною системою мотивів, 

особистісних помислів і цілей, що постійно розвиваються [4]. Вона містить індивідуально 

вироблені стратегії, засоби орієнтації у дійсності та підходи щодо вирішення завдань і 

включає такі компоненти: компетентність діяльності, спілкування та саморозвитку 

особистості фахівця як основа всієї інтегральної компетентності; професійна творчість 

діяльності, що включає спрямованість на системний пошук засобів та прийомів вирішення 

проблем професійної діяльності; системне та модельне мислення як необхідна умова 

організації та здійснення управлінської праці при вирішенні складних нестандартних 
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завдань; конкретно-предметні знання, що є підгрунтям формування компетентності; 

праксеологічна, рефлексивна та інформаційна озброєність при вирішенні різних проблем 

професійної діяльності [4].  

Концепцію професійної компетентності, до складу якої входить іншомовна 

компонента, пропонує В.Ф. Теніщева [7]. За В.Ф. Теніщевою, професійна іншомовна 

комунікативна компетенція фахівця являє собою складне інтегративне ціле, яке забезпечує 

компетентне професійне спілкування мовою спеціальності в умовах міжкультурної 

комунікації.  

Системний аналіз наукової літератури дозволив визначити іншомовну професійну 

компетентність як інтегративне особистісно-професійне утворення, яке реалізується у 

психологічній та технічно-операційній готовності особистості до виконання успішної, 

продуктивної та ефективної професійної діяльності з використанням засобів іноземної мови 

та/або в умовах іншомовної культури і забезпечує можливість ефективної взаємодії з 

оточуючим середовищем. 

За Н.М. Ізорія, у загальному вигляді склад іншомовної професійної компетентності 

можна представити у сукупності таких компонентів, як компетенції лінгвістичного рівня, 

компетенції соціолінгвістичного рівня та компетенції прагматичного рівня [3]. На наш 

погляд, особливого значення в структурі іншомовної професійної компетентності набуває 

прагматична компонента, яка у сукупності усіх своїх складових повинна бути реалізована в 

іншомовній професійній компетентності. В іншому випадку фахівець буде стикатися з 

суттєвими труднощами при реалізації професійної діяльності засобами іноземної мови або в 

іншомовному середовищі. Тому у структурі прагматичної складової необхідно 

виокремлювати ключові, загальнопрофесійні та спеціальні компетенції, які у своїй 

сукупності забезпечують успішну реалізацію професійної діяльності [5]. Структуру 

іншомовної професійної компетентності можна представити у вигляді моделі (Рис. 1). 

Ключові компетенції, за Н.С. Стеніною,  пов’язані з успішною діяльністю творчої 

особистості у середовищі, що постійно змінюється, і проявляються у здібності вирішувати 

професійні задачі на засадах використання інформації, комунікації, соціально-правових 

основ поведінки у суспільстві та охоплюють наступні універсальні компоненти [5]:  

- аксіологічний (представлений загальнолюдськими цінностями, які обираються, 

критично оцінюються, привласнюються і перетворюються на складові духовного світу 

людини); 

- культурологічний (відбивають різноманітні культурні сфери, в яких відбувається 

життєдіяльність людини – академічна, креативна, ін.; загальнокультурні здібності, необхідні 

для професійної діяльності; цінності та традиції національної культури та дії з їх збереження, 

відродження та відтворення); 

- життєтворчий (передбачає здатність до організації та переживання реальних подій, 

готовність до перетворення мікросоціуму); 

- морально-естетичний (як накопичення досвіду: переживання та проживання емоційно 

насичених ситуацій, гуманної поведінки, терплячого ставлення до інших, адекватна 

самооцінка). 

Загальнопрофесійні компетенції мають системний та міждисциплінарний характер, 

який обумовлений загальним профілем напрямку професійної підготовки студентів, і 

охоплюють: 

- предметну (інформаційну та практичну) компетенцію – глибокі знання, уміння, 

навички, класифікація та досвід у професійній діяльності; 

- міжпредметну (загальногуманітарну) компетенцію – уміння підтримати свій 

«інформаційний» тонус, який передбачає готовність до міжпредметної інформаційної 

діяльності та особистісну професійну потребу в ній, навички обґрунтовано інтерпретувати 

відібрану інформацію; 

- професійно-комунікативну компетенцію, що охоплює володіння технологією 

професійного спілкування (навички досягати комунікативного контакту, вміння обирати 
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тактику спілкування адекватно ситуації, уміння управління спілкуванням та ін.); 
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Рис. 1. Модель іншомовної професійної компетентності 

 

- педагогічну компетенцію як сукупність знань та володіння специфічними 

технологіями, методами та прийомами навчання, що забезпечують реалізацію освітнього 

процесу на високому рівні і забезпечують потребу у професійному саморозвитку; 

- психологічну компетенцію у сукупності психологічних знань про реалізацію 

професійної діяльності, творчих процесів, навчальну діяльність та її стратегії, тощо; 

- рефлексивну компетенцію, пов’язану з навичками критично оцінювати процес та 

результати своєї діяльності, вносити необхідні корективи, усвідомлювати рівень власних 

здібностей, бажання до самоудосконалення. 

Обов’язковою умовою професійної компетентності у будь-якій предметній галузі є 

володіння персональним комп’ютером та інформаційно-комунікативними технологіями. Все 

це складає систему метазнань і метаумінь фахівця та визначає його професійну майстерність, 
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можливості швидкої адаптації в умовах частої зміни науково-технічної парадигми, 

виробничих і соціальних технологій [2]. За Н.І. Гендіною, зазначені метазнання та 

метауміння, у свою чергу, є складовими одного з найбільш важливих компонентів культури 

сучасної людини і суспільства, який актуалізувався у період сходження ХХ та ХХІ ст. і 

отримав назву інформаційної культури. Інформаційна культура є більш ємним поняттям, яке 

охоплює в якості складового компонента широкий спектр різних знань та умінь у галузі 

роботи з інформацією та використання інформаційно-комунікативних технологій, що не 

зводиться до їх сумарної кількості та являє якісно нове інтегральне утворення, яке 

визначається як інформаційна компетентність.   

Спеціальні компетенції, особливості формування яких обумовлені різними 

професійними сферами фахівців, визначаються в межах спеціальних дисциплін та 

спеціалізацій. 

Складність завдань, що висуває сучасне суспільство перед викладачами іноземних мов, 

а саме – формування іншомовної професійної компетентності, - стикається у своїй реалізації 

з об’єктивними умовами, які не сприяють ефективності його виконання. Цими обмеженнями 

є різнорідність рівня розвитку іншомовної компетентності студентів, що поступають до 

вищого навчального закладу, а також стійка тенденція до скорочення навчального 

навантаження з вивчення іноземної мови у вищій школі. Крім того, її вивчення за планом 

підготовки фахівця відбувається на початкових курсах, тоді, коли студенти не мають чіткого 

уявлення про майбутню професію, її зміст та знання й навички, необхідні для її виконання. 

Потенційно широкі можливості у вирішенні зазначених проблем відкриваються через 

грамотне використання інформаційно-комунікативних технологій, що забезпечують 

реалізацію дистанційних форм навчання.  

За Н.Є.Твердохлєбовою, дистанційне навчання є формою, що використовує у взаємодії 

і взаємодоповненні різні технології навчання, кращі традиційні та інноваційні засоби, які 

забезпечують доставку основного обсягу матеріалу; інтерактивну взаємодію у процесі 

навчання; надання можливості самостійної, парної і групової роботи; контроль та 

оцінювання навчальних досягнень протягом всього процесу навчання [6].  

Аналіз досвіду впровадження дистанційного навчання у різних країнах, науково-

теоретичних та методичних розробок з питань використання інформаційних технологій у 

процесі вивчення іноземних мов, дозволив провести систематизацію основних методів 

роботи з інформаційно-комунікативними технологіями з їх спрямуванням на розвиток 

іншомовної професійної компетентності. Результати викладено у таблиці (Таблиця 1). 

 

Таблиця 1 

Інформаційно - комунікативні технології у формуванні іншомовної професійної 

компетентності 

Інформаційно- 

комунікативні 

технології 

Застосування та види навчальної 

діяльності 

Іншомовна професійна 

компетентність та її 

складові 

 

Текстовий редактор 

Word 

У режимі самостійної індивідуальної 

та групової роботи:  

- створення інформаційного продукту 

іноземною мовою на професійну 

тематику (доповідь, презентація, як 

результат виконання проекту, тощо); 

- контроль лінгвістичних навичок  

-інформаційна компетенція; 

-ключові та 

загальнопрофесійні 

компетенції; 

- компетенції лінгвістичного 

та соціолінгвістичного 

рівня; 

- професійна творчість 

Веб-сайти мережі 

Інтернет 

У режимі аудиторної та самостійної 

індивідуальної роботи або роботи у 

мікрогрупі:  

-інформаційна компетенція; 

-ключові та 

загальнопрофесійні 
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- знаходження навчальних та 

реальних веб-сайтів за заданою 

проблемою з вилученням необхідної 

інформації, її порівнянням / аналізом;  

- оцінка веб-сайту за змістом, його 

достовірністю/ науковістю;  

- використання інформації сайту для 

вирішення заданої задачі 

компетенції; 

- компетенції лінгвістичного 

та соціолінгвістичного рівня 

Проектні роботи з 

використанням 

Інтернет 

У режимі аудиторної / самостійної 

індивідуальної та групової роботи: 

- за заданим алгоритмом: пошук та 

аналіз Інтернет ресурсів іноземною 

мовою за  темою з метою вирішення 

проблеми та її презентації у класі; 

- моделювання та розв’язання 

професійно обумовлених задач 

(розробка маршруту відрядження, 

замовлення обладнання через 

Інтернет, тощо); 

- розв’язання короткострокових / 

довгострокових вебквестів; 

- створення власних вебквестів                                

-інформаційна 

компетентція; 

-ключові та 

загальнопрофесійні 

компетенції; 

-компетенції 

комунікативного та 

соціолінгвістичного рівня; 

- професійна творчість 

Електронна пошта У режимі самостійної індивідуальної 

роботи:  

- консультування, 

- розповсюдження навчальних 

матеріалів серед студентів, 

- написання групових/індивідуальних 

особистих та ділових листів, 

- налагодження зв’язків з 

однолітками з інших країн 

(досвідченими фахівцями у певній 

галузі) 

 

-компетенції 

комунікативного та 

соціолінгвістичного рівня; 

-ключові та 

загальнопрофесійні 

компетенції; 

-інформаційна компетенція; 

-спеціальні компетенції 

 

 

Чати У режимі аудиторної / самостійної 

індивідуальної та групової роботи: 

- консультування, 

- налагодження контактів з 

однолітками з інших країн 

(досвідченими фахівцями у певній 

галузі) 

 

-компетенції 

комунікативного та 

соціолінгвістичного рівня; 

-ключові та 

загальнопрофесійні 

компетенції; 

-інформаційна 

компетентність; 

- професійна творчість; 

- спеціальні компетенції 

 

Блоги, вікі 

(Інтернет 

енциклопедії), 

підкасти, словники 

та довідники в 

режимі он-лайн 

У режимі самостійної індивідуальної 

/ групової роботи:  

- створення індивідуальних / 

групових / фахових блогів; 

- налагодження контактів з 

однолітками з інших країн 

(досвідченими фахівцями у певній 

-компетенції 

комунікативного та 

соціолінгвістичного рівня; 

-ключові та 

загальнопрофесійні 

компетенції; 

-інформаційна 
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галузі) через спілкування у блогах; 

- опрацювання матеріалів вікі з 

метою підготовки 

доповіді/презентації; 

- підготовка та надання 

інформаційних матеріалів до 

електронних енциклопедій;  

- прослуховування / перегляд 

тематичних програм з подальшим 

обговоренням в аудиторії; 

- створення власних підкастів 

 

компетентність; 

- спеціальні компетенції; 

- професійна творчість 

 

Навчальні 

матеріали та 

електронні 

підручники на 

асинхронних носіях 

(СD, DVD), 

інтерактивні 

дошки, проектори 

У режимі аудиторної / самостійної 

індивідуальної та групової роботи: 

- розповсюдження та збереження 

навчальних матеріалів; 

- створення електронних бібліотек; 

- перегляд / прослуховування 

матеріалів для подальшого 

обговорення моделей поведінки, 

тощо; 

- тестування; 

- створення електронного портфоліо; 

- забезпечення заняття наочністю   

-компетенції 

комунікативного та 

соціолінгвістичного рівня; 

-ключові та 

загальнопрофесійні 

компетенції; 

-інформаційна компетенція; 

- спеціальні компетенції 

 

 

З огляду на дидактичні можливості інформаційно-комунікативних технологій у 

формуванні іншомовної професійної компетентності необхідно наголосити на важливості  їх 

грамотного та методично обґрунтованого використанні з наданням навчального змісту, який 

є адекватним загальній меті навчання, а також умовам і наявному рівню розвитку 

інформаційної та іншомовної комунікативної компетенції студентів, що беруть участь у 

навчальному процесі. 

Висновки. Підбиваючи підсумок викладеного вище, необхідно зазначити: 

- іншомовна професійна компетентність студентів повинна стати метою навчання у 

вищому навчальному закладі з урахуванням сучасних вимог до висококваліфікованого та 

конкурентоспроможного фахівця; 

- іншомовна професійна компетентність є складним інтегративним особистісно-

професійним утворенням, яке реалізується у психологічній та технічно-операційній 

готовності особистості до виконання успішної, продуктивної та ефективної професійної 

діяльності з використанням засобів іноземної мови та/або в умовах іншомовної культури і 

забезпечує можливість ефективної взаємодії з оточуючим середовищем; 

- структура іншомовної професійної компетентності представлена сукупністю таких 

складових, як: компетенції лінгвістичного рівня, компетенції комунікативного та 

соціолінгвістичного рівня; ключові, загально професійні та спеціальні компетенції; 

- інформаційно-комунікативні технології (текстовий редактор Word, веб-сайти мережі 

Інтернет, проектні роботи з використанням Інтернет, електронна пошта, чати, блоги, вікі 

(Інтернет енциклопедії), підкасти, словники та довідники в режимі он-лайн, навчальні 

матеріали та електронні підручники на асинхронних носіях СD, DVD, інтерактивні дошки, 

проектори, тощо) при реалізації адекватно організованого змісту сприяють формуванню 

іншомовної професійної компетентності у сукупності всіх її структурних компонентів. 

Перспективним напрямком подальших досліджень у даному напрямку може стати 

розробка дидактичної моделі формування іншомовної професійної компетентності у різних 

видах дистанційної освіти. 
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УДК 37.02+004                                             Сиротюк М.В. (КОГПІ  ім.Тараса Шевченка) 

 

МЕНЕДЖЕМЕНТ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ 

ІНФОРМАЦІЙННО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
У статті розглядається важливість правильної організації та управління навчання 

іноземних мов з використанням інформаційних технологій, акцентується увага на формування 

адекватного відношення до сучасних освітніх технологій у викладанні іноземних мов. 

Ключові слова: рефлексія, інформатизація, інтерактивність, мультимедіа, перцептивні 

вміння, інтерактивна дошка.   

 

В статье рассматривается важность правильной организации и управления обучения 

иностранных языков с использованием информационных технологий, акцентируется внимание 

на формирование адекватного отношения к современным образовательным технологиям в 

обучении иностранных языков. 

Ключевые слова: рефлексия, информатизация, интерактивность, мультимедиа, 

персептивные умения, интерактивная доска.   

 

The article reveals the importance of an adequate management in teaching foreign languages with 

the use of Information and Communication Technologies. The accent is made on the attitude forming 

towards Innovational Educational Technologies in teaching foreign languages. 

Keywords: reflection, technology implement, interaction, multimedia, perceptive skills, interactive 

whiteboard.   
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Постановка проблеми. Відмінною рисою сучасного етапу розвитку цивілізації є 

переміщення центру уваги в суспільному розподілі праці з сфери матеріального виробництва 

в сферу отримання, переробки, передачі, зберігання та використання інформації. 

Суспільство, яке виникає в результаті інформаційних змін, суттєво відрізняється тим, 

що інформація, і особливо знання, як її вища форма, займають в ньому особливе місце. Тому 

роль інформаційних технологій постійно зростає як в особистій так і в професійній сфері 

суспільного життя. Проте і досі велика кількість вчителів, викладачів, педагогів ігнорує 

вдосконалювати та покращувати свій професійний рівень володіння освітніми технологіями, 

зокрема й інформаційними, на яких у викладачів залишається недостатньо часу, сил і 

бажання… Не дивно, що багато з викладачів є набагато менш досвідченими і обізнаними ніж 

їхні студенти, коли справа доходить до використання комп’ютерної техніки. А відтак, метою 

нашого виступу є прагнення привернути увагу викладачів до кваліфікованого та вправного 

володіння інформаційними технологіями, що уможливить вдале і компетентне керівництво 

навчання іноземних мов. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє дійти висновку, що впровадження 

та застосування сучасних інформаційних технологій (СІТ) займає особливе місце в працях 

таких вчених, як Б.С.Гершунський, Р.С.Гуревич, І.А.Зязюн, О.Є.Коваленко, В.Г.Кремень, 

Г.В.Онкович, В.К.Сидоренко, Н.Т.Тверезовська, А.О.Ярошенко та ін. Проте також 

науковцями зауважується, що «якщо процес виходу в інформаційний світ відбувається 

стихійно, без цілеспрямованого, педагогічно організованого виховання, якщо не сформовані 

навики цивілізованого спілкування і внутрішньої культури, то результати можуть бути 

негативними. А тому опанування способів навчальної діяльності в комп’ютерному 

середовищі вимагає використання інших методів, ніж у традиційній освіті» [1, c.20-21]. 

Виклад основного матеріалу. Поява інформаційного суспільства представляє собою 

об’єктивний процес, але потребує певної визначеної філософської рефлексії. Осмислення 

нового рівня культури і цивілізації, їхньої динамічної взаємозалежності переростає рамки 

технологічної проблеми, переміщається у центр уваги наукових досліджень, зокрема в сферу 

психології, педагогіки та методики, адже це торкається граней людського буття і 

самопізнання, можливостей проникнення в таємничі глибини людського мислення, 

потенційні можливості особистості. 

Рівень розвитку інформаційних технологій відіграє велику і визначальну роль в 

становленні та розвитку інформаційного суспільства, в якому як зазначає В.Г.Кремень 

«виробником знань є наука; розповсюджувачем – освіта, а носієм – людина. Тому, якщо ми 

зосередимо зусилля суспільства і, передусім, освіти та науки на розвиток людини, на тому, 

аби створити всі передумови, щоб кожна особистість була здатною до самопізнання і до 

саморозвитку з тим, щоб у дорослому житті, у виробництві себе реалізувати, то будемо мати 

і динамічний економічний розвиток, і будемо мати щасливих людей» [3, c.6].  

Процес інформатизації в Україні набуває цілеспрямованого і загальнодержавного 

значення з прийняттям Закону України «Про концепцію Національної програми 

інформатизації» (1998р.), постанови КМУ від 22.03.1999 р. № 431, якою були затверджені 

завдання Національної програми інформатизації України, державним замовником яких було 

МОН України. На Всеукраїнському з’їзді працівників освіти України у 2001 р. була схвалена 

Національна доктрина розвитку освіти України, яка була затверджена Указом Президента 

України від 17.04.2002 р. № 347/2002. [2, c.360]. 

Метою державної програми «Вчитель», затвердженої постановою КМУ № 379 від 

28.02.2002 р., є визначення невідкладних і перспективних заходів щодо реалізації основних 

напрямів модернізації системи освіти з урахуванням вимог сучасного інформаційно-

технологічного суспільства, забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної 

самореалізації педагогічних працівників та утвердження їх високого соціального статусу в 

суспільстві [5, c.5-6]. 

Неабияка увага до процесу інформатизації та модернізації в системі освіти сприяє 

помітному прогресу в розвитку апаратних інформаційних технологій, які представляють 



 313 

великі технічні можливості для розвитку дидактичних цілей. Комп’ютер, оснащений 

технічними засобами мультимедіа, забезпечує широке використання дидактичних 

можливостей графіки і звуку. В свою чергу, мультимедіа входить в інформаційні технології 

навчання як засіб та форма організації навчального матеріалу. 

Технології у викладанні іноземних мов не нові. Вони використовуються десятиліттями, 

а можливо точніше і століттями, якщо класифікувати, наприклад класну дошку, як форму 

технології. Відеомагнітоли, мовні лабораторії почали використовуватись  з 60-70 рр. ХХ ст. і 

використовуються й досі. 

Матеріали для вивчення іноземних мов, побудовані на основі комп’ютерної техніки, 

з’явилися у ранні 80 рр. ХХ ст. і отримали назву CALL (Computer Assisted Language 

Learning). Перші програми CALL пропонували студентові виконувати наступні завдання: 

заповнити пропуски у певному реченні, з’єднати різні частини речення та ін. вправи. 

Можливо, одна з найбільш використовуваних вправ з використанням зазначеної технології 

була реконструкція певного тексту, де пропонувалося переказати текст, передрукувавши 

його. У цьому контексті, персональний комп’ютер (ПК) пропонує «зворотній зв’язок», 

починаючи з визначення правильності чи неточності відповіді до більш ускладненого 

зворотнього зв’язку, наприклад вказуючи чому студент помилився і пропонуючи корективні 

дії. Зазначений підхід (CALL) й досі можна знайти на багатьох компакт-дисках для вивчення 

іноземної мови. 

Доступ до інформаційно-комунікаційних технологій, під назвою ICT (Information and 

Communication Technology) став більш поширенішим та реальним завдяки мережі Інтернет 

та можливостей сіткового оточення. Термін TELL (Technology Enhanced Language Learning), 

з’явився в науковому обігу у 90 рр. у відповідь на зростаючу кількість нових можливостей, 

запропонованих мережею Інтернет та комунікаційними технологіями. 

Хоча використання комунікаційних технологій ще не є таким широко 

розповсюдженим, застосування інтерактивних технологій в аудиторії стає все більшу 

актуальнішим і займає важливе місце у проведенні занять. Для цього достатньо навести 

декілька беззаперечних прикладів: 

- доступ в мережу Інтернет, робота інтернет-кафе – стають все більш доступнішими для 

молоді; 

- молоде покоління виростає з сучасними технологіями, йде з ними майже «в ногу». 

Сучасні технології стали невід’ємною частиною їхнього життя. Для багатьох з них 

використання СІТ – це шлях і можливість «перенесення» оточуючого світу в клас, 

аудиторію, наукову лабораторію і т.п.; 

- англійська мова, як основна міжнародна, використовується в інформаційних 

контекстах; 

- Інтернет пропонує як нові можливості для автентичних завдань та матеріалів, так 

само і доступ до безлічі якісних дидактичних матеріалів, бібліотек для викладання іноземної 

мови; 

- СІТ пропонують нові шляхи вдосконалення мовленнєвих умінь і навичок як студентів 

так і викладачів; 

- СІТ стають надзвичайно мобільними, адже використовуються не лише в аудиторії чи 

класі, лекційному залі, комп’ютерному класі чи мовній лабораторії, але й вдома, по дорозі в 

школу, ВНЗ, в Інтернет-кафе; 

- використовуючи великий вибір можливостей сучасної техніки, студенти мають 

можливість вивчати та практикувати чотири види мовленнєвої діяльності – говоріння, 

аудіювання, письмо та читання. 

Умови, в яких опиняються викладачі, можуть різко відрізнятися і доступ, який 

отримують викладачі до комп’ютерного класу чи центру вивчення іноземної мови, 

впливатиме на якість та ефективність проведення заняття з використанням комунікаційних 

технологій. Недостатня підготовленість викладача, вказує на необхідність врегулювання та 

нормалізації у застосуванні ПК у вивченні іноземних мов, адже у багатьох країнах про СІТ 
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мова і не йдеться, а у інших використання ПК, інтерактивної мультимедійної дошки, 

проектора на будь-якому занятті стало таким природним та звичним, як використання 

навчальних посібників, підручників чи паперу. 

Декілька років тому викладачі скаржилися на недостатню кількість та забезпеченість 

комп’ютерних класів електронними машинами, програмним забезпеченням, кількістю 

навчальних мультимедійних програм. Проте сьогодні можна стверджувати що більшість 

ВНЗ України забезпечені вдосталь ПК. Але чи загальна кількість комп’ютерної техніки і 

різноманітність мультимедійних програм забезпечить навчальний процес ґрунтовністю, 

багатокомпонентність та ефективністю? Без заздалегідь продуманого ходу заняття та 

висококваліфікованого, досвідченого та зацікавленого викладача використання СІТ в 

жодному разі не сприятиме кращому засвоєнню навчального матеріалу, але й може 

призвести до небажаних результатів. З’являється ще один «посередник» між викладачем та 

студентом – комп’ютер. А тому викладач повинен «встигати» слідкувати за роботою 

студента, а також бути готовим до організації злагодженої роботи і інших учасників 

навчального процесу. Байдужість викладача до менеджменту (керівництва) процесу 

викладання навчальної дисципліни, призводить до конфліктних ситуацій, проблем. 

При вході в Інтернет учні нерідко відчувають шокові стани: вони розуміють, які 

можливості перед ними відкриваються і відчувають свою неготовність використовувати їх; 

слабке знання іноземних мов, відсутність досвіду спілкування з віддаленими 

співрозмовниками, незвична відсутність зовнішнього контролю, слабка орієнтація в 

структурі інформації, невміння користуватися пошуковими системами та ін. [1, c.20]. 

Серед переважних відповідей викладачів про роль навчальних мультимедійних 

програм на їхньому уроці, зазвичай лунають наступні: «Мої студенти знають про ПК 

набагато більше ніж я…», «А навіщо використовувати комп’ютер, коли у нас є хороші 

посібники та підручники?», «Я б використовував ПК більше, але підготовка дидактичних 

матеріалів забирає багато в мене часу…» Переважна більшість негативних ставлень до 

комунікаційних технологій переважають такі, як недостатня впевненість викладача, 

недостатня підготовка викладача до використання комп’ютерних технологій їх можливостей 

чи їх відсутність як таких взагалі.  

Інформаційна компетентність вчителя є невід’ємною частиною його професіоналізму. 

Тому процес навчання майбутніх вчителів повинен акцентуватися не лише на 

фундаментальних знаннях в галузі педагогіки, психології та спеціальності, але й включати 

інформаційну культуру [6, c.554].  

Завдання викладача побудувати заняття так, щоб унеможливити неучасть чи 

байдужість студента в колективній роботі. Адже інтерактивність навчання й полягає саме у 

взаємодії всіх учасників навчального процесу. Продуманість навчальних завдань та 

проблемних ситуацій, прорахування часу на виконання певного завдання (врахування різної 

швидкості їх виконання), передбачення спланованого попереднього результату діяльності 

студента з використанням СІТ – це лише певна частина невідкладних завдань викладача. 

Ефективність навчання підвищується й тоді, коли учні чи студенти будують чи 

створюють навчальні моделі, програми, а не тільки споглядають їх у готовому вигляді. Вони 

змушені індивідуально, або у невеликих групах аналізувати, виявляти, виокремлювати 

суттєві ознаки та параметри, обговорювати деталі створення власних. [4, c.550] 

Сьогодні набувають актуальності не лише вимоги до особистості студента, рівня його 

знань, але й набагато більші до того, хто його навчає і вимагає від нього належного рівня 

знання іноземної мови. На думку А.О.Ярошенко, ці вимоги можна розподілити на: 

1) організаторські (включають здатність до самоорганізації); 

2) дидактичні (конкретні педагогічні вміння та навички, доступний, ясний, виразний, 

переконливий і послідовний виклад навчального матеріалу; стимулювання розвитку 

пізнавальних інтересів і духовних потреб студентів); 

3) перцептивні (вміння проникати в духовний світ студента, об’єктивно оцінювати їх 

емоційний стан, виявляти особливості психіки); 
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4) комунікативні (налагодження педагогічно коректних стосунків з студентами та 

їхніми батьками, колегами, керівниками освітньої установи); 

5) сугестивні (здатність емоційно-вольового впливу); 

6) дослідницькі (вміння пізнавати і об’єктивно оцінювати педагогічні ситуації); 

7) науково-пізнавальні (постійне оновлення власних наукових знань). [7, c.586] 

У процесі викладання іноземної мови з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій, роль педагога лише посилюється та є визначальною. Студент повинен відчути 

себе «захищеним» у комп’ютерному середовищі. Це неможливо досягнути, якщо студент 

самостійно працює за ПК, а викладач є лише пасивним спостерігачем або відсутнім на 

занятті взагалі. Тому ми наголошуємо на менеджменті навчального процесу. 

Серед основних умов успішного вивчення іноземних мов вважаємо наступні: 

- постійна увага викладача до роботи студента, підгрупи; 

- правильний розподіл навчального часу, простору в аудиторії, комп’ютерному класі чи 

лекційному залі; 

- продумане використання рідної мови поряд з іноземною як викладачем так і 

студентом; 

- усвідомлення важливості педагогічної діяльності, принципів викладання;  

- впевненість викладача у проведенні занять; 

- правильне відношення до навчального процесу взагалі, і заняття зокрема; 

- комунікативна інтерактивність заняття; 

- продуманість етапів заняття, можливості різного розміщення студентів в аудиторії; 

- обговорення помилок та неточностей; з’ясування причин та визначення шляхів їх 

подолання. 

Висновки. Отже, формування компетенції студента в аудіюванні, говорінні, читанні та 

письмі у великій мірі залежатиме від адекватного менеджменту навчання іноземних мов з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі ми вбачаємо у розробці спеціальних 

методик та їх наукове обґрунтування, зокрема для фахової підготовки майбутніх вчителів 

англійської мови. 
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ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ  ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

 
У статті досліджуються загальні поняття ,,компетентність’’, ,,професійна 

компетентність’’, а також підходи і компоненти змісту даного поняття, показана структура 

професійної компетентності вчителя. 

Ключові слова: компетентність, професійна компетентність,етична компетентність, 

компетенція, підхід, компонент, діяльність. 

 

В статье исследуются общие понятия ,,компетентность’’, ,,профессиональная 

компетентность’’, а также подходы и компоненты содержания данного понятия, показана 

структура профессиональной компетентности учителя. 

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, этическая 

компетентность,  компетенция, подход, компонент, деятельность.  

 

The notions ,,competence’’ and ,,professional competence’’ are investigated in the article. The 

approaches, components and the structure of the term ,,competence’’ are briefly analyzed in the work. 

Keywords: competence, professional competence, ethic competence, an approach, a component, 

activity.  

       

Постановка проблеми. У зв’язку з політичними й економічними змінами, що 

відбуваються в нашому суспільстві, уже зараз ясно, що в умовах ринку знайдуть себе люди 

здатні, талановиті, заповзятливі, ділові, працьовиті, професійно компетентні, що вміють 

швидко адаптуватися до соціально-економічних умов, що змінюються, здатні до ризику, 

самостійному вибору й зміні сфер діяльності, прийняттю відповідних рішень і саморегуляції 

поведінки. Можна затверджувати, що сучасна ситуація формує альтернативний стосовно 

традиційних виховних норм тип особистості, висуває незасвоєнні практикою завдання, 

пов’язані з вихованням ділової людини. 

Рішення цих проблем припускає високий рівень загальної й педагогічної культури, 

гуманності, психолого-педагогічної компетентності, плюралізму, педагогічного 

професіоналізму, етичної компетентності вчителів [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що тлумачення сутності поняття 

,,професійної компетентності’’ таких видатних педагогів та психологів як: Л.С.Виготський, 

С.Я.Рубінштейн, А.Н.Лєонтьєв, А.Н.Карпов, Є.І.Огарьов, М.А.Чошанов, А.К,Маркова, 

І.А.Зязюн, не є завершальним результатом, ще немає загальноприйнятого поняття 

,,професійної компетентності’’ – це тільки різні судження та погляди, які мають подальший 

характер.. 

Мета статті полягає у розкритті сутності професійної компетентності, різні підходи до 

трактування поняття ,,компетентність’’. 

Виклад основного матеріалу. Останнім часом питання про професійну компетентність 

учителя піднімається все частіше і частіше. Але сам термін ,,компетентність’’ поки 

вживається чисто інтуїтивно для вираження достатнього рівня кваліфікації й 

професіоналізму вчителя. 

Розглядаючи сутність етичної компетентності, ми звернулися до словників, які дають 

інтегральну характеристику, що відбиває певною мірою всі сучасні підходи до визначення 

компетентності. Приведемо деякі приклади  із визначень. 

Компетентний: 1. Знаючий, обізнаний, авторитетний у будь-якій області. 

Компетентний фахівець. 

                                 2. Має володіти компетентністю. Передати справу в компетентну 

інстанцію. 

Компетенція:        1. Коло питань, у яких хто-небудь добре обізнаний. 
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                                 2. Коло будь-яких повноважень, прав. Компетенція суду. Справа не 

входить в чиюсь компетенцію[7, c.294]. 

Компетентність: 1. Володіння компетенцією. 

                                  2. Володіння знаннями, що дозволяють судити про що-небудь. 

Компетентний: (від лат.Cotpelew [competentis] відповідний; здатний). 

                                 1.Має володіти компетенцією, правочинний. 

                                 2. Знаючий у певній області. 

Компетенція: (від латинського – домагатися, відповідати, підходити).    

1. Коло повноважень якого-небудь органа або посадової особи. 

2. Коло питань, у яких дана особа володіє пізнанням, досвідом 

[9, c.295]. 

Компетенція:     (від латинського – домагаюся, відповідаю, підходжу). 

                                 1.Коло повноважень, наданих законів, уставом або іншим актом 

конкретному органу або посадовій особі. 

                                 2. Знання, досвід у тій або іншій області [1, c.614]. 

Компетентність – властивість за значенням прикметника ,,компетентний’’. 

Компетентність судження. Компетентність суду. 

Компетентний: 1.Володіти ґрунтовними знаннями в будь-якій області; знаючий. 

                                2.Володіти компетенцією; правочинний. 

Компетенція:     1. Коло питань в якому хто-небудь добре обізнаний. 

                               2.Коло повноважень якої-небудь установи, особи або коло справ, 

питань, що підлягають будь-якому веденню [10, c.86]. 

У всіх цих визначеннях, споконвічно досить загальних, існує, на наш погляд, і певна 

неточність: в одному випадку враховуються досвід і знання, в іншому – лише абстрактне 

поняття ,,коло питань’’. 

Мало ясності вносять і відомі в нас закордонні визначення. Так, директор 

Стенфордської міжнародної комісії з розвитку навчання Г.Вайнер визначає компетентність 

як адекватну орієнтацію людини в наступних областях її діяльності: роботі, навчанню, 

здоров’ї, культурі, політиці, навколишньому середовищу, світі. Ця глобальна оцінка проте 

дає нам ключ до визначення професійної компетентності, тому що адекватна реакція 

безпосередньо виходить на діяльність, без діяльності не буде й орієнтації. Діяльність, як 

відомо з робіт Л.С.Виготського, С.Я.Рубінштейна, А.Н.Леонтьєва, - це особливого роду 

активність, що регулюється свідомістю й у якій породжується й розвивається свідомість. 

Педагогічна ж діяльність ускладнюється тим, що об’єктом діяльності виступають інші люди, 

вона стимулює у цих об’єктів педагогічного впливу у свою чергу активність, у результаті 

якої породжує свідомість і яка регулює свідомістю суб’єктів впливу [4, c.19]. 

 На думку А.Н.Карпова, важливою умовою досягнення кожним учителем у своїй 

педагогічній діяльності рівня творчої ,,нормативної діяльності ’’ є вдосконалювання його 

професійної компетентності. Тільки вчитель, що володіє певним рівнем компетентності, 

може вирішувати коло питань, що відносяться до сфери його діяльності [3, c.20].  

Таким чином, компетентність і активна педагогічна діяльність нерозривно пов’язані. 

Тому компетентність як суб’єктивна професійна якість проявляється тільки в процесі 

діяльності й за результатами діяльності. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав відсутність єдності в трактуванні 

понять ,,професійна компетентність’’ учителя. 

На думку Е.І.Огарьова, компетентність – категорія оцінна, вона характеризує людину як 

суб’єкта спеціалізованої діяльності в системі суспільного розвитку праці, маючи на увазі 

рівень розвитку його здатності вносити кваліфіковані судження, приймати адекватні й 

відповідальні рішення в проблемних ситуаціях, планувати й робити дії, що приводять до 

раціонального й успішного досягнення поставлених цілей. Іншими словами, під 

компетентністю розуміється стійка здатність до діяльності зі знанням справи. Остання 

складається з 5 головних компонентів: глибоке розуміння істоти виконуваних завдань і 
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вирішальних проблем; Гарне знання досвіду, наявного в даній області, активне оволодіння 

його кращими досягненнями; уміння вибирати засоби й способи дії, адекватні конкретним 

обставинам місця й часу; почуття відповідальності за досягнуті результати; здатність 

учитися на помилках і вносити корективи в процесі досягнення цілей [6, c.10]. 

Інший підхід до трактування поняття ,,компетентність’’ дає у своїй роботі 

М.А.Чошанов. По-перше, компетентність одним словом виражає значення традиційної 

тріади ,,знання, уміння, навички ’’ і служить сполучною ланкою між її компонентами. 

Компетентність у широкому змісті може бути визначена як поглиблене знання предмета або 

освоєне вміння. 

По-друге, цей підхід найбільш доцільний для опису реального рівня підготовки фахівця 

– випускника професійної школи. На думку автора, цільова настанова на підготовку 

висококваліфікованих фахівців, у досконалості оволодівши обраною професією, у реальних 

умовах є нічим іншим, як благим побажанням. У цьому змісті компетентність – більше 

приземлена й реальна мета, тому що є певна різниця між компетентністю і досконалістю. 

Компетентність відрізняється від досконалості своїм характером і рівнем. Компетентність – 

це стан адекватного виконання завдань. Вона звичайно не піддається порівнянню. Людина 

або компетентна, або не компетентна стосовно необхідного рівня виконання, а не стосовно 

досягнень інших. Досконалість – це одночасний й абсолютний стан досягнення, і вищий 

рівень функціонування, що досягає деякими стосовно більшості. 

По-третє, компетентного фахівця відрізняє здатність серед безлічі рішень вибирати 

найбільш оптимальне, аргументовано спростовувати помилкові рішення, брати під сумнів 

ефектні, але не ефективні рішення – словом, мати критичне мислення. 

По-четверте, компетентність припускає постійне відновлення знання, володіння новою 

інформацією для успішного рішення професійних завдань тепер, у даних умовах. Іншими 

словами, компетентність – це здатність до актуального виконання діяльності. 

По-п’яте, і це випливає з попередніх пунктів - компетентність містить у собі як 

змістовний (знання), так і процесуальний (уміння) компоненти. Компетентна людина 

повинна не тільки розуміти суть проблеми, але й уміти вирішувати її практично, тобто мати 

метод (,,знання плюс уміння’’) рішення. 

Причому, залежно від конкретних умов рішень проблеми компетентний фахівець може 

застосувати той або інший метод, найбільш підходящий до даних умов. Варіативність методу 

– це третя важлива якість компетентності, поряд з мобільністю знання й критичністю 

мислення. ,,Формула компетентності’’, на думку М.А.Чошанова, може виглядати в такий 

спосіб: компетентність – мобільність знання плюс гнучкість методу плюс критичність 

мислення [11, c.6]. 

Досліджуючи професійну компетентність учителя, А.К.Маркова пише, що професійно 

компетентним є така праця вчителя, у якого на досить високому рівні здійснюється 

педагогічна діяльність, педагогічне спілкування, реалізується особистість вчителя, у якому 

досягаються гарні результати в навченості й вихованості школярів [5, c.8]. 

По визначенню А.К.Маркової, професіоналом можна вважати вчителя, що: 

- успішно вирішує завдання навчання й виховання, готовить для суспільства потрібний 

соціальний продукт, випускника з бажаними якостями; 

- особистість розташовану до професії, мотивовану до праці в ній, задоволену; 

- досягає бажаних сьогодні суспільством результатів у розвитку особистості учнів; 

- освоює норми, еталони професії, досягає майстерності в ній; 

- разом з тим прагне індивідуалізувати свою працю, а також усвідомлено розвивати 

свою індивідуальність засобами професії; 

- досягає вже сьогодні необхідного рівня професійних якостей, знань. умінь; 

- разом з тим має й усвідомлює перспективу, зону свого найближчого професійного 

розвитку, роблячи все для реалізації; 

- відкритий для постійного професійного навчання, нагромадження досвіду, у той же 

час збагачує досвід професії за рахунок особистого творчого внеску; 
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- соціально активний  у суспільстві, ставить у ході суспільних обговорень питання про 

потреби професії, її досягненнях, разом з тим шукає резерви рішення проблем усередині 

професії, не боїться потрапляти в умови конкуренції освітніх послуг; 

Викладені вище критерії професіоналізму наближають, за словами А.К.Маркової. до 

опису узагальненої еталонної моделі сучасного вчителя-професіонала. 

Таким чином, узагальнивши всі міркування авторів, ми прийшли до висновку, що саме 

тлумачення сутності поняття ,,професійна компетентність’’ не є вичерпною, ще не існує 

загальноприйнятого поняття ,,професійна компетентність’’, а висловлюють лише різні 

судження, робляться спроби визначення ,,формули компетентності’’ (М.А.Чошанова), 

якостей професійно-педагогічної компетентності (І.А.Колесникова), критерії 

професіоналізму (А.К.Маркова, І.А.Зязюн, Н.П.Лебедник). 

Теоретичний аналіз різних підходів до розуміння сутності професійної компетентності 

дозволив нам зрозуміти, що психологи й педагоги трактують це поняття в процесуальному 

аспекті: вона характеризується через діяльність і носить діалектичний характер. 

Узагальнюючи судження Е.І.Огарьова, М.А.Чошанова, А.К.Маркова і інші, ми можемо 

зробити висновок, що професійна компетентність учителя – це система, що складається 

з досвіду, теоретичних знань, практичних умінь, особистісних якостей, що забезпечує 

готовність учителя до актуального виконання педагогічної діяльності. 

Педагогічна компетентність учителя не вичерпується вузько професіональними 

рамками. Від учителя потрібне осмислення широкого спектра соціальних, психологічних, 

фізіологічних і інших проблем, сполучених з навчанням. 

Поняття педагогічної компетентності динамічно. Його змістовне наповнення і якісний 

рівень залежать від багатьох факторів: розвитку педагогіки й суміжних з нею наук, стану 

культури в конкретному регіоні, соціальних, психологічних, соціально-економічних і інших 

причин. 

Перед тим як перейти до дослідження поняття ,,етична компетентність’’, нам необхідно 

з’ясувати яке місце займає етична компетентність у структурі професійної компетентності 

вчителя. 

Аналіз літературних джерел, присвячених дослідженню професійної компетентності 

вчителя, дав нам підставу для виділення наступних компонентів професійної компетентності 

вчителя. 

Таблиця 

Професійна компетентність учителя 

 

Методологічна 

компетентність 

Професійно-практична 

компетентність 

Особистісна компетентність 

1.Суспільні науки 

2.Гуманітарні науки  

3.Правові науки  

4.Теоретична  

компетентність           

1.Методологічна 

компетентність 

2.Компетентність 

взаємодії 

1.Організаційна 

компетентність 

2.Комунікативна 

компетентність  

3.Мотиваційна 

компетентність  

4.Етична компетентність 

 

Керуючись сформульованим нами визначенням, професійна компетентність учителя 

являє собою систему досвіду, знань, умінь у тій або іншій області й особистісних якостей 

учителя. 

Іншими словами, наявність у вчителя того або іншого виду компетентності припускає 

знання відповідного компонента педагогічної діяльності. У цьому випадку нас зацікавить 

етичний компонент діяльності вчителя. 

Етичний компонент у професійній діяльності вчителя за рішенням будь-якого 

педагогічного завдання являє собою сукупність установок, цінностей, умінь, знань, 
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керуючись якими вчитель, по-перше, мету своєї діяльності за рішенням завдання, здійснює 

діагностику рівня й стану перетвореного об’єкта; по-друге, відбирає зміст, адекватний 

планованому результату, і педагогічній технології; по-третє, вибирає критерії оцінки якості 

результату, а також здатність педагога до етичної рефлексії результатів професійної 

діяльності. 

Є підстави для виділення етичного компонента професійної діяльності вчителя як 

системи. В дослідженні вважаємо за доцільне диференціацію понять, що мають відношення 

до етичної сторони діяльності вчителя. Виділяємо три позиції в інтерпретації змісту поняття 

,,етичний компонент’’: 

1.Етичний компонент будь-якої діяльності, у тому числі й педагогічної. 

Аналіз поняття ,,діяльність’’ дозволяє виділити кілька універсальних компонентів: так, 

будь-яка діяльність може бути охарактеризована як цілісність таких компонентів, як 

етичний, естетичний, технологічний, методологічний і ін.. Виявлена психологами 

(А.Н.Леонтьєва і ін.) структура змісту категорії, ,,діяльність’’ містить у собі такі елементи, як 

,,суб’єкт’’, ,,об’єкт’’, ,,предмет’’, ,,мету’’, ,,мотиви’’, ,,зміст’’, ,,форма’’, ,,результат’’, дає 

підставу припустити, що аксіологічний компонент змісту присутній в структурі будь-якої 

діяльності. Отже, можливо допустити, що в контексті розвитку потрібно-мотиваційної сфери 

особистості розглядається будь-яка діяльність суб’єкта: інтереси, потреби, мотиви 

відбивають систему, що розвивається в діяльності, цінності особистості – того, що значиме 

для суб’єкта діяльності, - цінності стосовно себе, іншим людям, суспільству, природі; це є 

відбиттям і ієрархія даних цінностей. Подання суб’єкта діяльності про належне, про Добро, 

Зло, розуміння справедливості, ідеали особистості розглядаються нами як складений елемент 

змісту етичного компонента будь-якої діяльності. 

Педагогічна діяльність не є виключенням: реалізація будь-якої функції педагогічної 

діяльності, суб’єктом якої є вчитель, сполучена із проявом ціннісного відношення до інших 

суб’єктів і об’єктів – природі, суспільству, колегам, батькам учнів, учням, представникам 

адміністрації і ін.. 

2.Етичний компонент діяльності за рішенням будь-якого педагогічного завдання. 

Виділення етичного компонента діяльності вчителя за рішенням будь-якого 

педагогічного завдання, не беручи до уваги його тип, вид, ступінь узагальнення, 

аксіологічний аспект і ін., обумовлено, на нашу думку, тим що універсально-значимі вміння 

являють собою складне навчання, що має власну структуру, шляхи формування й розвитку; 

складаються з декількох умінь, або їхня структура може бути представлена як певна 

сукупність дій і операцій по здійсненню якого-небудь перетворення, тобто по перекладу 

об’єкта педагогічного впливу на інший рівень, в інший стан. 

Професійно й особистісно-значимі цінності, норми професійної поведінки й значимість 

їх для особистості вчителя – це й багато чого іншого відбивається в стилі відносин вчителя з 

учнями, у його інтонаціях, міміці, жестах, позі й ін. – у всьому, що є істотним чинником 

впливу на особистість учнів. 

Професійна поведінка вчителя в будь-якій ситуації спілкування, а також взаємодія з 

інформацією, абсолютну нейтральність відносин до яких з боку вчителя важко представити, 

припускає достатній рівень і задовільний стан сформованості вмінь здійснювати – аналіз, 

синтез, застосовувати дедукцію і індукцію, проводити порівняння. Займатися трансполяцією, 

ідеалізацією, моделюванням і ін., а також сформованість певної системи цінностей, 

керуючись якою вчителя визначає тактику й стратегію спілкування з колегами, учнями, 

формує індивідуальний стиль професійної діяльності. 

3.Спеціально-етичні завдання й діяльність по їхньому рішенню як компонент моделі 

фахівця. Етичний компонент діяльності вчителя за рішенням спеціально-етичним завданням. 

Неминуче виникають питання: у чому полягає специфіка етичного компонента на 

відміну від будь-якої іншої складової професійної діяльності; чим обумовлене визначення 

цього компонента, як етичного. 
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Випливають досить повно представлені в педагогічній літературі традиції виділення в 

діяльності вчителя таких функцій, як конструктивна, організаторська, комунікативна, 

дослідницька, інформаційна, розвиваюча, мобілізаційна, орієнтацій на й т.д. здалося б, є 

підстави для виділення в структурі цієї діяльності відповідним перерахованим функціям 

компонентів: конструктивного, організаторського й т.д. 

З обліком того, що педагогічна діяльність – різновид управлінської, доцільно виділити 

функції, властиві керуванню взагалі, включаючи навчання: діагностична, прогнозуюча, 

аналітична, функція планування, організаційно-змістовна, контролю, мотивації, 

стимулювання й т.д. Відповідно – компоненти діяльності професіонала-педагога. Близький, 

на наш погляд, логічний варіант рішення питання. Нехай побічно представленого, ми 

виявляємо в Я.С.Турбовського: визначаючи зміст інформаційного блоку для поглиблення 

самодіагностики; думаючи, що педагогічне діагностування – засіб творчого рішення 

перераховує наступні компоненти:  

1. Проектно-цільовий.  

2. Гностичний.  

3. Діагностичний.  

4. Організаційно-методичний.  

5. Комунікативний.  

6. Стимулюючий.  

7. Регулюючий. 

8. Процентний.  

9. Виконавський.    

Етична складова іманентно властива кожному з названих компонентів. Етичний зміст 

наповнює кожний педагогічний учинок учителя в загальному процесі його освітньої 

діяльності. 

Нам представляється виправданим виділення етичного компонента професійної 

діяльності вчителя, виходячи з доцільності виділення морального аспекту, що присутній 

завжди й у всіх видах педагогічної діяльності, що пронизує всю систему моральних 

відносин, що включають відносини вчителя з будь-якими учасниками освітнього процесу. 

Тепер звернемося ще до одного елемента сформульованого нами визначення терміна 

,,професійна компетентність’’, а саме до особистісних якостей учителя. 

У лексичному значенні поняття ,,якість’’ позначає якусь більш-менш постійну ознаку, 

що характеризує стійку властивість предмета або людини. У словнику російської мови 

говорить: ,,Якість - та або інша характерна ознака, властивість, риса чого-небудь або кого-

небудь ’’ [10, c.890]. 

Моральна якість у марксистсько-ленінській етиці розглядалося як ,,поняття’’ моральної 

свідомості, за допомогою якого виділяються в суспільному житті й характеризуються з 

моральної точки зору найбільш типові риси поведінки людей [8, c.128]. 

В етичній і педагогічній літературі зустрічаються інші дефініції моральної якості. 

К.А.Книш пише, що моральні якості особистості – це така сукупність істотних моральних 

властивостей, що характеризує найбільш важливі сторони моральних відносин особистості 

до суспільства, своїм соціальним обов’язкам, оточуючим людям, до самого себе. 

Висновок. Отже, із вищесказаного можна зробити висновок, що під етичною 

компетентністю розуміють систему умінь, навичок, знань, досвід, які забезпечують 

готовність учителя до педагогічної діяльності, а також його особистісні якості. 
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ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ 

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ 
 

У статті розкриваються шляхи удосконалення процесу формування духовно-моральних 

якостей майбутніх учителів через безперервну практичну педагогічну підготовку під час 

лабораторних, семінарських, практичних занять, педагогічну практику з першого року навчання 

у вищих навчальних закладах; поточнюється поняття “морально-практична діяльність”; 

обґрунтовуються причини недостатньої уваги науковців щодо проблеми формування 

особистісних моральних якостей студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.  

Ключові слова: моральні якості, практична діяльність, педагогічний процес, саморозвиток, 

самовиховання, самовдосконалення, наукові пошуки та дослідження. 

 

В статье раскрываются пути усовершенствования процесса формирования духовно-

моральных качеств будущих учителей через непрерывную практическую педагогическую 

подготовку во время лабораторных, семинарских, практических занятий, педагогическую 

практику с первого года учебы в высших учебных заведениях; уточняется понятие "морально-

практическая деятельность"; обосновываются причины недостаточного внимания научных 

работников относительно проблемы формирования личностных моральных качеств студентов 

ВУЗА ІІІ-ІV уровней аккредитации.  

Ключевые слова: моральные качества, практическая деятельность, педагогический 

процесс, саморазвитие, самовоспитание, самосовершенствование, научные поиски и 

исследования. 

 

In the article opens the ways of improvement the process of forming the spiritually-moral qualities 

of future teachers through continuous practical pedagogical preparation during laboratory, seminar, 

practical employments, pedagogical practice from first-year of studies in higher educational 

establishments; makes more precise the concept "morally-practical activity"; reasons of insufficient 

attention of research workers are grounded in relation to the problem of forming of personality moral 

qualities of students of hee of higher of ІІІ- ІV levels of accreditation.  

Keywords: moral qualities, practical activity, pedagogical process, selfdevelopment, self-education, 

self-perfection, scientific searches and researches. 

 

Зміна політичних і соціальних пріоритетів у нашій країні вимагає перегляду й головної 

мети освіти. При цьому формування громадянина України поєднується із формуванням 

“громадянина світу” – людини прагматичної, творчої, чия освіта й мораль відповідають 

загальнолюдським цінностям. Проблема виховання моральної особистості цікавила багатьох 

дослідників за всіх часів (Р. Бєланова, Г. Ващенка, Г. Жураковський, В. Літвінова, О. 

Сухомлинська та ін.). 
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В історіографії освіти й педагогічної думки України найбільш повно представлено 

аналіз освітньої діяльності та педагогічних ідей видатних українських педагогів ХІХ століття 

(В. Волошин, В. Демчук, І. Зайченко, А. Марушкевич та ін.), питання організації освіти й 

розвитку педагогічної думки в Україні ХХ століття (О. Вишневський, Т. Завгородня, 

В. Курило, А. Москаленко та ін.), проблеми зарубіжної школи та педагогіки (О. Литвинов, З. 

Мальков, В. Миронов, І. Тараненко та ін.). Однак важливу роль у розбудові національної 

системи освіти відіграють педагогічні кадри, тому головну увагу слід зосереджувати на 

підготовці нового покоління педагогічних працівників, здатних до впровадження нових, 

сучасних моделей навчання й виховання. 

Активна взаємодія студентства з різними соціальними групами, специфіка навчання у 

вищих навчальних закладах створюють великі можливості для студентів у спілкуванні. Тому 

одним із найбільш перспективних підходів до виховання особистості на даний момент може 

виступати концепція моральної самореалізації, яка базується на розумінні сенсу життя 

людини з точки зору її повної самореалізації, коли людина прагне принести максимальну 

користь собі, близьким людям, суспільству через використання власних здібностей, знань, 

умінь і навичок. Це веде за собою оволодіння досвідом, накопиченим суспільством, щоб 

забезпечити їй ефективну й оптимальну соціалізацію в межах суспільних відносин. Тому 

сучасними методологічними принципами побудови системи загальнопедагогічної підготовки 

вчителя в умовах університету можна обрати: цілісність, науковість, доповнюваність, 

взаємозв’язок педагогічної теорії та шкільної практики, інтеграцію змісту, індивідуалізацію 

та диференціацію підготовки, інноваційність, педагогізацію. 

Викладачу при організації впливу на студента як об’єкта необхідно враховувати те, що 

студент ніколи не розвивається у прямій залежності від педагогічного впливу на нього, а за 

індивідуальними психічними законами – особливостями сприймання, розуміння, 

запам’ятовування, волі, характеру, формування здібностей. Саме викладач повинен 

допомогти студентові стати об’єктом діяльності, в основі якої лежить самоутвердження, 

саморозвиток, самовдосконалення, а це можливо тільки через практичні методи навчання й 

виховання. 

Оновлення змісту й структури процесу підготовки насамперед пов’язане з 

розширенням сутності самої категорії, яка вимагає забезпечення єдності змісту теоретичної, 

практичної, психофізіологічної і морально-психологічної готовності майбутніх учителів до 

професійної діяльності, та необхідності найбільш повного відображення сучасних вимог до 

педагогічної освіти [2, с.7]. Тобто сучасні студенти повинні бачити у викладачеві взірець 

позитивної й життєстверджуючої особистості, представником тільки позитивних соціальних 

цінностей, носієм ідей моральної перспективи. А основними шляхами щодо їх формування є 

гра, праця, розвиток інтересів та здібностей, драматизація, неперервна педагогічна практика 

тощо. 

Зокрема, серед педагогів Галичини початку ХХ століття найбільш характерними 

поглядами щодо формування і розвитку творчості особистості педагога були:  

 “освітити дитину” – розвинути її всебічно, зберігаючи внутрішню гармонію; 

 природній обдарованості дитини має відповідати організація навчально-виховного 

процесу; 

 навчальний процес повинен формувати й розвивати інтереси та творчі здібності; 

 вільне виявлення творчого настрою сприяє розвиткові внутрішніх творчих здібностей 

учнів. 

Тому сучасний педагог повинен сам відповідати вимогам творчої, розвиненої, 

толерантної, практичної, енергійної, активної особистості. А це можливо (за нашим 

опитуванням студентів 2-3 курсів одного факультету) при практичній підготовці під час 

навчально-виховного процесу в університеті з використанням логічних схем, опорних 

сигналів, мультимедійних засобів, стилю спілкування викладача (оптимальність вимог, 

емоційність, формування колективних форм роботи студентів та ін.) тощо. 
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Зокрема, лабораторні заняття з педагогіки як один із різновидів практичної діяльності, 

що інтегрує знання та практичні вміння студентів у процесі навчально-дослідницької 

діяльності, націлені на вивчення й пояснення фактів і явищ педагогічної дійсності. Особливо 

зростає їх роль та значення у підготовці вчителя в умовах класичного університету, оскільки 

вони сприяють повному засвоєнню педагогічних знань, завдяки закріпленню й застосуванню 

останніх на практиці; поліпшенню практичної готовності майбутніх учителів через 

формування комплексу дослідницько-педагогічних умінь; створенню психологічних 

передумов для формування професійної самосвідомості студентів. 

Лабораторним заняттям з педагогіки в системі загальнопедагогічної підготовки вчителя 

притаманні такі основні функції: методологічна, інформативна (освітня), розвивальна, 

виховна, рефлексивна, прикладна [2, с.9], що забезпечують розвиток творчого професійного 

мислення, пізнавальної мотивації й професійного використання знань, умінь і навиків у 

навчальних умовах. 

 

Лабораторні заняття з педагогіки 

За дидактичною 

метою: 

тематичні, 

предметні, 

міждисциплінарні 

За видами 

пізнавальної 

діяльністю: 

репродуктивні, 

реконструктивні, 

частково-пошукові, 

дослідницькі 

За характером 

навчально-

дослідницької 

діяльності: 

діагностування, 

спостереження, 

апробації, вивчення 

педагогічного 

досвіду 

За формами 

організації 

діяльності: 

індивідуальні, 

групові, 

фронтальні 

 
 

Кожне лабораторне заняття передбачає попередній контроль готовності студентів до 

виконання конкретної роботи, завдань відповідно до запропонованої тематики, оформлення 

індивідуального звіту (аналогічного після проходження педагогічної практики), оцінювання 

викладачем результатів роботи кожного студента.  

На сутність навчальних проблем, на сферу пошуку невідомого вказують проблемні 

ситуації, що спрямовані у бік пошуку студентом нового знання, умов або способів 

діяльності. Серед сучасних досліджень, присвячених методу моделювання педагогічних 

ситуацій як комплексного засобу, що може стимулювати молодь до самоаналізу, самооцінки 

та саморозвитку, слід виділити наукові розробки Б. М. Андрієвського, А. А. Вербицького, 

В. Л. Федяєвої, Л. М. Фрідмана та ін. У них наголошується на необхідності врахування ролі 

емоційних переживань, спілкування, аргументації у процесі моделювання педагогічних 

ситуацій, пов’язаних саме з практичною діяльністю вчителя в школі. 

Професійно-педагогічна діяльність учителя вимагає включення в його професійний 

апарат й особистісних моральних якостей, які сприяють процесу пізнання, осмислення та 

перетворення навколишнього світу через висловлення індивідуального ставлення до нього. 

Педагогічна діяльність виступає основною соціальною детермінантою, що визначає 

моральне зростання молодої людини, а згодом трансформується у морально-практичну 

діяльність (І. Д. Бех, Л. С. Виготський, О. А. Леонтьєв, О. А. Савченко, Р. І. Хмелюк та ін.). 

Процес формування моральних цінностей особистості відбувається в два етапи: 

морально-практична діяльність, що змінює моральну свідомість та поведінку особистості; 

самовиховання, метою якого виступає моральне вдосконалення власного “Я” в системі 

суспільних стосунків, відбувається інтеріоризація, привласнення студентом системи 

існуючих моральних цінностей. Під поняттям “морально-практична діяльність” розуміється 

основна соціальна детермінанта, яка визначає моральне зростання молодої людини; 

діяльність, яка трансформується пізніше у професійно-моральну діяльність, пов’язану з 

моральними пошуками. Науковці виділяють такі ступені формування моральних цінностей: 
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активне ставлення, конформне ставлення, індиферентність, негативну оцінку, активну 

протидію системі цінностей, яка внутрішньо та зовнішньо заперечується [1, с.7]. 

Однак проблемі формуванню особистісних якостей студентів приділяється недостатньо 

уваги. Серед основних причин такого положення визначено: відсутність розроблених 

методик, недостатню обґрунтованість потреби здійснення морального виховання під час 

викладання психолого-педагогічних, спеціальних, методичних дисциплін. Досліджуючи 

проблему формування цінностей, науковці виділили два аспекти, у межах яких відбувається 

становлення моральної особистості: теоретичний (засвоєння та усвідомлення) і практичний 

(залучення студентів до практичної виховної діяльності). 

Підвищення шляхів удосконалення процесу формування моральних цінностей у 

майбутніх учителів можливе саме засобами моделювання педагогічних ситуацій, що 

реалізовуються за таких умов: цілісність, упровадження системи доцільних методів, 

використання синтетичного підходу до побудови навчально-виховного процесу; організації 

спільної методичної роботи вчителів дисциплін педагогічного циклу; безперервності й 

системності процесу формування моральних цінностей у процесі діяльності; орієнтації 

педагогічного процесу на суб’єктивну позицію студента як носія моральних цінностей; 

формування позитивної мотивації студентів до навчально-виховного процесу, педагогічної 

діяльності; залучення студентів до діяльності, яка моделює їх майбутню професійну 

діяльність; виховання у студентів потреби до постійного самовдосконалення (самоосвіти, 

саморозвитку, самовиховання); створення сприятливого емоційно-психологічного 

мікроклімату на заняттях; реалізації вимог щодо дотримання принципів гуманізації, 

активності в навчально-виховному процесі; організації спільної діяльності студентів і 

викладачів; упровадження варіативності видів навчальної діяльності на заняття з предметів 

педагогічного циклу [1, с.8]. 

Предмети педагогічно-психологічного циклу становлять фундамент освіти педагогів та 

їх гуманітарної самоосвіти. Основним елементом, який об’єднує різні орієнтації та явища, 

має бути гуманістична думка, а ідеалом нової освітньої епохи – творча людина, що будує 

себе і оточуючий світ. Реформа освіти передбачає навчання як активний розумовий процес, 

пов’язаний із критичним творчим мисленням, залученням студентів до процесу власного 

навчання й творення їх власних знань. Це має навчити молоду людину діяти у 

непередбачуваних ситуаціях, дати їй можливість розвивати свої знання, користуючись 

новими інформаційними засобами [4, с.12]. Означена система передбачає розширення 

морально-етичних знань студентів і формування в них твердих переконань, спрямованих на 

осягнення морального ідеалу, що стає орієнтиром морально-ціннісної поведінки. 

Процеси трансформації освітньої системи вимагають від учителя пошуку і розуміння 

нових педагогічних ідей, вміння їх представляти й реалізувати, використовуючи теоретичні, 

суспільні та індивідуальні здобутки. Фахова підготовка вчителів здійснюється у трьох 

напрямах: метеоричний (у змісті навчання); педагогічно-методичний (методи, форми, засоби 

роботи); методологічний (цілісність новаторських й дослідницьких функції). Неоднозначну 

роль відіграє педагогічна практика еволюційного характеру, реалізація якої залежатиме від 

готовності студента до завдань школи, вчителів та інших суб’єктів освіти [4, с.13]. 

Практична підготовка студентів до ефективної роботи в школі й освітньо-виховних закладах 

є інтегральною складовою фахової підготовки вчителя, адже він повинен ефективно навчати 

учнів і впливати на їх активність, знати сучасність та дивитися в майбутнє.  

За опитуванням студентів 2-3 курсів одного з факультетів університету 100 % 

респондентів відмітили, що проблема практичної підготовки вирішується саме через 

педагогічну практику, яка починається тільки на 4 курсі і триває тільки 5 тижнів (один з яких 

– пасивний). Дискусія під час обговорення даного питання привела студентів до висновку, 

що практика повинна бути безперервною з 1 курсу, поступово вводячи майбутніх учителів у 

світ професії, що веде за собою використання певних знань (не академічних), формування 

переконань, умінь та навиків у спілкуванні з дітьми, вчителями, адміністрацією та батьками. 

За словами студентів це можливо при роботі в одному класному колективі на протязі періоду 
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навчання у ВНЗ, аргументами для цього слугувало: діяльність як класного керівника, 

вчителя-предметника, вихователя, вивчення учнів даного класу й відповідний 

індивідуальний підхід до кожного, спостереження за дітьми на протязі тривалого часу тощо. 

Однак, студенти наголошують і про відповідну підготовку під час практичних, лабораторних 

та семінарських занять: ознайомлення з календарним плануванням, плануванням виховної 

роботи, написанням конспектів уроків, їх проведення, проведення виховних заходів тощо. 

Тобто через дидактичну, рольову, ділову гру, ігрове проектування, вистави, ребусне 

навчання, декламації тощо підводити студентів до практичної роботи в школі. 

Таким чином, практична підготовка студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 

акредитації вимагає більш радикального перегляду існуючої моделі виховання й освіти на 

основі пріоритету духовно-моральних цінностей, перехід до особистісно-орієнтованої 

парадигми й розвивального навчання, введення безперервної педагогічної практики, вагомих 

змін при складанні навчальних планів і програм з психолого-педагогічних дисциплін. Якість 

цих перетворень залежить від переорієнтації педагогічного процесу з однобічного впливу 

викладача на комунікативну його взаємодію, з обов’язковим урахуванням 

психофізіологічного стану студента. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМАХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРАН  

ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В УСЛОВИЯХ БОЛОНСКИХ РЕФОРМ 

 
У статті розглядаються структурні особливості систем вищої освіти країн Центрально-

Східної  Європи на початку XXI століття. 

Ключові слова: модернізація вищої школи, європейський простір вищої освіти, болонський 

процес, ступінчаста структура вищої освіти. 

 

В статье рассматриваются структурные особенности систем высшего образования 

стран Центрально-Восточной  Европы в начале XXI века. 

Ключевые слова: модернизаця высшей школы, европейское пространство высшего 

образования, болонский процесс, ступенчатая структура высшего образования. 

 

The article reviews the structural characteristics of systems of higher education of Central-Eastern 

Europe at the beginning of the XXI century. 

Keywords: modernization of higher education, The European Higher Education Area, The Bologna 

process, graded structure of higher education. 

 

Введение и постановка проблемы. Государственно-политические и социально-

экономические преобразования конца 90-х годов XX века в странах Центрально-Восточной 
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Европы, связанные с крушением социалистической модели развития и переходом к 

демократическому обществу, оказали существенное влияние на образование. С начала 1990-

х годов системы высшего образования Чехии, Словакии, Польши, Венгрии и других стран 

этого  региона вступили в полосу кардинальных реформ. Содержательные и структурные 

преобразования высшей школы, эволюция механизмов ее управления стали, прежде всего, 

реакцией на новые вызовы, возникшие в результате принципиального изменения социально-

экономических и политических условий и связанной с ними трансформации запросов 

личности, общества, рынка труда и государства.   

Усиление влияния процессов глобализации на общественное развитие на рубеже ХХ-

ХХI вв., изменения рынка труда побудили европейские страны интенсифицировать 

реформирование высшего образования. В июне 1999 года, в Болонье, министрами 

образования 29 Европейских стран была подписана "Декларация о Европейском 

пространстве для высшего образования". Декларация определила долгосрочную программу 

действий по созданию общеевропейского пространства высшего образования с целью 

повышения мобильности граждан на рынке труда и усиления конкурентоспособности 

европейского высшего образования. Целью данной статьи является характеристика  

процессов модернизации высшей школы, особенностей структурного строения систем 

высшего образования центрально-европейских стран в условиях болонских реформ на 

примере Чехии и Венгрии.   

Изложение основного материала исследования. Система образования в Чехии на 

протяжении последнего десятилетия явилась объектом довольно интенсивных 

преобразований, отражающих международные процессы трансформации высшего 

образования. До 1 января 1993 года высшее образование в Чехии функционировало в рамках 

общей системы образования Чешской и Словацкой Федеративной Республики. 

Инструментом реформирования высшей школы в этот период явился принятый в июле 1990 

г. правительством ЧСФР Закон о высшем образовании (№172/1990) [1]. Он был направлен, 

прежде всего, на демократизацию и деидеологизацию высшей школы. Закон предоставил 

университетам автономию, академические права и свободы и возможность самоуправления. 

Университеты и их факультеты получили статус юридических лиц. Для осуществления 

руководства деятельностью вузов были введены новые структуры - "сенаты", которые 

избирались академическим сообществом вуза и строили свою работу во взаимодействии с 

учеными советами. 

На региональном уровне создавался Совет высших учебных заведений, в задачу 

которого входило обеспечение взаимодействия высшей школы с Министерством 

образования. Задача Министерство образования согласно закону состояла в том, чтобы, 

опираясь на законодательство страны, создавать условия для развития университетского 

образования, координировать деятельность вузов, распределять финансовые ресурсы и 

следить за их целевым использованием в системе высшего образования.    

В 1991 г. в ЧСФР насчитывалось 36 высших учебных заведений, 23 из которых 

находились на территории Чехии и 13 - на территории Словакии [2, с.78]. Система высшего 

образования включала университеты, высшие школы, академии и имела унитарный 

характер. Учебные заведения предлагали 4-6 летние программы обучения, все выпускники 

вузов получали равное высшее образование. Закон 1990 г. положил начало процессу 

трансформации системы высшего образования в отрытую и гибкую структуру. На основе 

новых, установленных законом возможностей вузы стали самостоятельно решать вопросы 

внутренней жизни, определять объемы приема студентов, содержание и формы обучения. 

Вместе с тем, высокая степень децентрализации управления высшим образованием привела 

на практике в некоторых случаях к неопределенности в отношениях между вузами и 

государством.  

Развитие Чехии с 1993 г. как отдельного самостоятельного суверенного государства 

потребовало нового законодательного регулирования системы образования. В 1998 г. был 

принят новый Закон о высшем образовании, который принес с собой значительные 
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изменения. Учреждения высшего образования (за исключением вузов Министерств обороны 

и внутренних дел, которые остались государственными), стали достоянием общественности: 

получили статус общественных (публичных) учреждений. Государственные активы, 

которыми высшие учебные заведения имели право распоряжаться, были переданы в их 

собственность. Статус юридических лиц был сохранен только за общественными 

учреждениями высшего образования, а не их факультетами, как это предусматривалось 

ранее. Закон предусматривал возможность открытия частных  высших учебных заведений 

[3].  

Проведение в жизнь положений нового закона о высшей школе продолжило процесс ее 

обновления. Структурные преобразования в системе высшего образования были направлены 

на более полное удовлетворение запросов и потребностей изменяющегося общества, 

адаптацию чешской высшей школы к международным стандартам.  

С поправками и дополнениями закон действует и в настоящее время. Законодательные 

изменения были связаны с работай по реализации документов Болонского процесса. В 2001 

структура образовательных программ была скорректирована с учетом  требований 

Болонской декларации. В 2005 году правовыми документами были закреплены в 

соответствии с Болонской схемой три цикла высшего образования: бакалавр, магистр и 

доктор. Утвердившиеся в вузах три типа программ обучения: бакалаврская, магистерская и 

докторская - были определены по-новому. Изменилась трактовка бакалаврской подготовки, 

которая ранее выступала как часть университетского образования. Обучение по программам 

бакалавриата, в большинстве своем, ориентировано на профессиональную подготовку и 

рассматривается как получение законченного высшего образования. В свою очередь, 

магистерская подготовка стала осуществляться, главным образом, как продолжение 

бакалаврской. В соответствии с принятой моделью высшего образования сроки обучения по 

бакалаврской программе составляют 3-4 года, 1-3  года для магистров и 3-4 года - для 

докторантов. 

Чешская система высшего образования не является бинарной системой, то есть такой, 

которая различает профессионально и академически ориентированные вузы, как в некоторых 

европейских странах. Общей целью вузовских образовательных программ является 

обеспечение выпускникам со степенью бакалавра или магистра успешное вхождение в 

рынок труда или возможности продолжить свое обучение в соответствии с принципами 

Болонского процесса.  

Особенностью институциальных изменений в  высшей школе  явилось увеличение в  

учебных заведениях количества различных внутренних структур – кафедр, факультетов, а 

также расширение частного сектора высшего образования. Численность частных учебных 

заведений увеличилась с 14 в 2000 г. до 45 в 2008 г. Часть этих учебных заведений была 

открыта в небольших городах, что способствовало расширению возможностей молодежи в 

получении высшего образования. Изменения в региональном распределении высших 

учебных заведений привели к общему падению доли студентов в традиционных центрах 

высшего образования (Прага - от 46% до 38%; Брно - от 23% до 21%), и увеличение доли 

учащихся в региональных центрах (Острава, Пардубице, Хеб, Йиндржихув Градец и 

Kaрвина) [4, с. 22]. 

В 2007/2008 учебном году в республике действовало 73 высших учебных заведений, из 

них 26 общественных (публичных) , 45 частных и 2 государственных (вузы министерств 

обороны и внутренних дел). Из общего числа вузов, 28 являлись учреждениями  

университетского типа (24 общественных , 2 государственных и 2 частных) и 45 - 

неуниверситетского типа  (2 общественных и 43 частных). Общественные и государственные 

учебные заведения предлагают все типы программ обучения. Частные вузы,  в большинстве 

своем, осуществляют бакалаврскую подготовку, и только некоторые из них  ведут обучение 

по магистерским программам. Специальности, предлагаемые частными вузами связны с 

экономикой (56%), гуманитарными науками (10 %), правом (9,5 %), информатикой (5%),  

экологией (5%)  и другими отраслями знаний [5, с. 203].    
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Преобразования в структуре высшего образования, расширение спектра областей 

обучения, диверсификация образовательных программ позволили значительно увеличить 

приток молодежи в высшие учебные заведения. Наблюдается положительная динамика роста 

численности тудентов. В 2008 г. в учебных заведениях обучалось почти 350  тыс. человек (в 

2005 г. – 298,2 тыс. человек). Из общего числа студентов около 303 тыс. учились в 

общественных вузах и почти 41 тыс. студентов (11,9%) – в частных учебных заведениях [4, с. 

23].    

Политика Чехии в сфере высшей школы на перспективу ставить целью повышение 

конкурентоспособности чешской высшей школы, прежде всего в рамках общеевропейского 

образовательного пространства, предусматривает дальнейшее расширение массовости и 

доступности высшего образования (третичного) образования, совершенствование системы 

контроля его качества, улучшение подготовки  научно-педагогических кадров. 

Интеграционные процессы в европейском образовании, интенсивность которых 

возросла после принятия Болонской декларации, обусловили последовательные изменения в 

образовательной политике и в Венгрии. Качественно новые преобразования в сфере 

венгерского высшего образования начались еще после общественно-политических 

трансформаций 1990-х годов. В стране были устранены политические и идеологические 

барьеры высшего образования. В 1993 был принят Закон о высшем образовании, который 

установил автономию высших учебных заведений Венгрии и служил основой для 

дальнейших реформ [6, c. 15]. В последующие годы законодательная база высшего 

образования была значительно расширена. В 1995 г. была принята парламентская резолюция 

о фундаментальных принципах развития высшего образования. 

1990-е годы характеризуются ростом численности высших учебных заведений и 

обучающихся в них. Увеличивается количество негосударственных вузов, инициаторами 

создания которых выступают церковные организации и частные  лица. В 1999/2000 учебном 

году в Венгрии функционировало 89 высших учебных заведений (55 – государственных, 34 – 

частных), в которых обучалось 279 тыс. студентов [6, c. 17]. 

С целью создания более эффективной академической системы, наиболее полно 

соответствующей запросам общества, в 2000 году система высшего образования подверглась 

реорганизации. Было осуществлено объединения государственных высших учебных 

заведений, в результате чего их число уменьшилось почти на 50 %. Перестройка была 

направлена на повышение стандартов образования, предложение более широкого диапазона 

курсов для студентов, создание более гибкой образовательной структуры, удовлетворяющей 

изменяющимся требованиям рынка труда. 

Согласно международной типологии система высшего образования в Венгрии 

относится к двойной – состоит из университетского и неуниверситетского секторов 

образования. В структуре высшей школы действуют два типа высших учебных заведений: 

университеты egyetem и колледжи fõiskola. Оба типа институтов имеют свои особенности, и 

до недавнего времени предлагали разные профессиональные программы. Колледжи 

осуществляли профессиональную подготовку высшего уровня, магистерскую подготовку на 

уровне колледжа, обучение в аспирантуре. Университеты предлагали программы 

профессиональной подготовки высшего уровня, магистерскую подготовку как 

университетского, так и уровня колледжа, аспирантскую. 

Перестройка высшей школы по болонской схеме началась с принятием в  ноябре 2005 

г. Парламентом нового Закона о высшем образовании, который вошел в силу с 1 марта 2006 

года [7]. Законом была определена ступенчатая структура высшего образования, 

базирующаяся на двух основных циклах обучения - бакалавр и магистр, прохождение 

которых гарантирует квалификации, требуемые для занятости на рынке труда.  

Предусматривалось присоединение к квалификационной рамке докторского уровня 

подготовки. В принятой мультицикличной системе высшего образования были расширены 

права колледжей в организации многоступенчатого обучения. С 2006/2007 учебного года 

был начат переход на учебные программы, основанные на трех циклах обучения. В 2008-
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2009 гг. были подготовлены и прошли аккредитацию большинство программ магистерской 

подготовки. По решению правительства  началась работа по подготовке национальной рамки 

квалификаций, сопряженной с Рамочной структурой квалификаций Европейского 

пространства  высшего образования, которую предполагается внедрить с 2013 г. [8].   

В процессе реформирования высшего образования оптимизирована структура высшей 

школы. Сложившаяся сеть высших учебных заведений охватывает всю территорию страны: 

высшие учебные заведения действуют в каждом округе. В 2009 году система венгерского 

высшего образовании  включала 74 учреждения образования. Государственных вузов 

насчитывалось 30, в их числе – 18 университетов и 12 колледжей; негосударственный сектор 

был представлен 44 учебными заведениями: 7 университетами и 37 колледжами.  

Лицензирование и аккредитация учебных заведений осуществляется Комитетом по 

аккредитации. В состав комитета входят представители, делегированные учреждениями 

высшего образования, научно-исследовательскими институтами и профессиональными 

организациями. Комитет проводит экспертизу как учебных заведений, так и учебных 

программ. Чтобы получить государственное признание и присваивать академические 

степени, процедуру аккредитации  проходят  и частные учреждения высшего образования. 

Аккредитуются также светские учебные программы церковных учебных заведений, 

получающих государственное финансирование.  

Преобразования в учебных заведениях позволили расширить спектр предлагаемых 

специальностей подготовки, более тесно увязать их с потребностями рынка труда.  В 

последние годы возросла численность обучающихся как в университетах,  так  и колледжах. 

В 2008/2009 учебном году численность студентов составила 381 тыс. человек,  из них около 

15 % студентов обучались в негосударственных высших учебных заведениях. Примерно 

одна треть студентов обучались в учебных заведениях, расположенных в 4 крупнейших 

городах: Дебрецен, Мишкольц, Печь, Сегеди. Обучение 211 тыс. студентов финансировалось 

государством [8].   

Академический прогресс студентов в венгерских вузах регулируется академическими и 

экзаменационными регулированиями определенного учреждения образования, 

разработанными на основе национальных квалификационных требований. Приобретение 

знаний оценивалось по пятибалльной системе: отлично (5), хорошо (4), средне (3), 

удовлетворительно (2), неудовлетворительно (1), или по трехбалльной системе: отлично, 

выдержал экзамен, не сдал экзамен. Некоторые высшие учебные заведения  использовали и 

другую систему контроля и оценивания выполнения академических требований. Начиная с 

2002 г., учебные заведения стали использовать кредитную систему оценки академических 

достижений студентов, сопряженную с европейской системой трансферта кредитов ECTS. 

Получение одного кредита происходит после завершения 30 часов обучения, обычно за один 

академический год студенты в среднем получают 60 кредитов.  

В результате расширения высшего образования, диверсификации учебных заведений и 

программ приоритетное значение приобрели проблемы качества обучения. Венгрия 

использует объединенную национальную систему проверки качества,  включающую  такие 

элементы как внутренняя оценка, внешний обзор, публикация результатов. В 2005-2006 гг. 

разработаны сопоставимые со EHEA (“Стандарты и руководящие принципы для проверки 

качества в Европейской Области Высшего образования”) критерии и методология оценки, 

обеспечивающие стандартизацию процедур проверки качества образовательной подготовки. 

Процессы модернизации высшей школы коснулись и системы финансирования высших 

учебных заведений. В основе механизма финансирования лежит нормативный метод, 

порядок применения которого определен в новом Законе о высшем образовании. Фонды для 

деятельности учреждений высшего образования обеспечены с одной стороны средствами  

государственного бюджета, а с другой – собственными доходами учебных заведений. 

Нормативная поддержка от государственного бюджета предоставляется правительством в 

категориях: студенческие стипендии, обучение, научные исследования, эксплуатационные 

расходы, целевые программы. Негосударственные (церковные, частные) учреждения 
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высшего образования могут также получить государственную поддержку –  за исключением 

нормативной поддержки обслуживанию – в соответствии с ежегодным соглашением, 

заключенным с Министерством просвещения, на тех же самых условиях, как 

государственные учреждения высшего образования. 

Реформирование высшего образования тесно связано с мерами по адаптации Венгрии к 

новым социально-экономическим условиям общественного развития в Европе. Высшее 

образование рассматривается как ключевой элемент экономического и социального 

благосостояния страны. В плане развития Венгрии на 2007-2013 гг. [9] приоритетами высшей 

школы названы следующие: повышение роли высшего образования в создании экономики, 

основанной на знаниях; развитие сотрудничества университетов, научно-исследовательских 

институтов и предприятий, особенно в областях с большими потенциалами и перспективами 

для страны; расширение участия высшего образования в региональном развитии, а также в 

сокращении региональных различий; увязка в большей степени присваиваемых степеней и 

квалификаций с изменяющимися требованиями экономики и рынка труда, присоединение к 

системе пожизненного образования. 

Выводы. Интеграционные процессы, характеризующие в последние десятилетия  

разные сферы жизни европейских стран, обуславливают последовательные изменения в их 

образовательной политике. В посткоммунистических странах Центрально-Восточной 

Европы общее направление всех изменений связано со вступлением Европейский союз, с 

гармонизацией национальных систем образования в рамках «единой Европы знаний». 

Участие Чехии и Венгрии в реализации положений Болонского процесса привело к 

изменению  приоритетов в развитии высшей школы, структурным перестройкам в системах 

высшего образования. Утвердились многообразие образовательных учреждений и 

вариативность образовательных программ, получила законодательное закрепление 

трехцикловая система высшего образования: бакалавриат, магистратура и докторантура, 

расширился спектр специальностей подготовки. Модернизационные процессы направлены 

на обеспечение соответствия между высшим образованием и рынком труда, повышение роли 

высшего образования в достижении устойчивого социального развития и экономического 

роста.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО НАУКОВИЙ ФУНДАМЕНТ ІННОВАЦІЙ В ОСВІТІ І 

ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІОНАЛІВ 

 
У статті досліджено поняття „професіоналізм” і традиційні шляхи його формування у 

системах сучасної освіти. Наведено докази того, що новітні відкриття у дослідженні мозку 

успішно пояснюють існування сенситивних періодів, процес професіоналізації мозку і розвитку 

його креативних здібностей 

Ключові слова: професіоналізм, науки про мозок, сенситивні періоди, професіоналізація 

мозку, креативність.  

 
В статье исследовано понятие „профессионализм” и традиционные пути его 

формирования в системах современного образования. Приведены доказательства того, что 

новейшие открытия в исследовании мозга успешно объясняют существование сенситивных 

периодов, процесс профессионализации мозга и развития его креативних способностей 

Ключевые слова: профессионализм, науки о мозге, сенситивные периоды, 

профессионализация мозга, креативность 

 

In the article the concept "professionalism" and traditional ways of its formation in systems of 

modern education are investigated. It is proved, that the newest discoveries in brain research successfully 

explain existence of the sensitive periods, process of professionalisation of brain and  development of its 

creative abilities 

Keywords: professionalism, sciences about a brain, the sensitive periods, professionalisation of 

brain, creativity 
 

Друга половина ХХ ст. в освітній сфері відзначена почерговим перетворенням 

елітарних секторів спершу в масові, а пізніше в загальні (у даний момент це стосується 

вищої освіти, а в майбутньому може також підготовки кандидатів наук). Рушієм змін стало 

поєднання бажань населення з вимогами змінних ринків праці, тому в Україні, як одній з 

європейських держав, від сектору вищої освіти чекають перетворення когорт абітурієнтів в 

осіб, спроможних успішно і ефективно виконувати свої функції. Це стосується не часток 

одного відсотка вікової групи 18-23 років (так було сто років тому), а майже усіх, адже у наш 

час молодь намагається отримати професію в стінах університетів та інших ВНЗ. Не 

випадково майже загальнопоширеним і в Європі, і у нас став так званий „компетентнісний” 

підхід до організації навчального процесу ([3-6, 9, 12-13] та ін.), що має на меті підготовку 

вмілого професіонала, а не „загальнообізнаної” особи, яка потребує додаткового навчання 

безпосередньо на робочому місці. У цій нашій статті головна увага буде звернута на ті 

наукові відкриття останніх років, які дають можливість вчителям і викладачам ВНЗ 

успішніше виконувати свої завдання і формувати з більшості представників нових генерацій 

творчих і вмілих професіоналів. Іншими словами – постмодерні наукові відкриття повинні 

стати фундаментальною основою будь-яких освітніх інновацій наступних років. 

Історично разом з розвитком всього суспільства і самої людини сформувалося доволі 

чітке бачення фігури „професіонала” і допоміжного поняття „професіоналізму”. Воно має 

витоком латинське „profiteer” (оголошую своєю справою) та узагальнює наявність в якоїсь 

особи значної сукупності знань, навичок поведінки та дій, скерованої на майбутнє виконання 
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певних життєвих і/чи службових функцій. Вкажемо, що паралельний термін „майстерність” 

відрізняється від „професіоналізму” вужчим значенням, яке не акцентує факт отримання 

вищої освіти (осередком поширення подібного погляду на професіонала стали США у ХХ 

ст.), дуже тривалого накопичення теоретичної і практичної компетентності тощо. 

Сучасний зміст слова „професіоналізм” – сформована в процесі навчання та практичної 

діяльності готовність до компетентного виконання функціональних обов'язків. Що важливо – 

для справжнього професіонала його рівень майстерності у фаховій діяльності цілковито 

відповідає рівню складності роботи. 

У системах освіти завдання виведення на рівень „професіоналізму” якомога вищого 

відсотка представників кожної нової генерації є і найголовнішим, і найскладнішим. 

Швидкість пристосування до нових умов і вимог діяльності є основою для досягнення і 

розвитку професіоналізму будь-якого сучасного працівника. У цьому процесі виявляє себе 

фактор пластичності навичок, що й забезпечує регулювання та перебудову всієї діяльності. 

Навички працівника при цьому змінюються залежно від змін і умов виробництва, структури 

трудового процесу, ступеня складності його частин. Його професіоналізм виявляється у 

спроможності виконувати будь-які операції у рамках визначеного обсягу компетенції 

(йдеться про службові повноваження) з використанням відповідних засобів. А от „високий 

професіоналізм” означає існування потенціалу до виконання складних і не рутинних завдань, 

досягнення цілей з мінімальною кількістю спроб і помилок, спроможність до прогнозування 

і застосування при цьому елементів критичного мислення.  

У минулому (в радянські часи) термін „професійний” використовувався переважно для 

системи підготовки кваліфікованих робітників фізичної праці і кадрів середнього рівня 

компетентності (репрезентаційні заклади – професійно-технічні школи, училища чи 

технікуми). На межі тисячоліть паралельно до трансформації індустріальних економік у 

постіндустріальні скорочувався ринок праці у 1-2-му секторах і зростала зайнятість у 3-му, 

який вимагає від молодих працівників попереднього отримання вищої освіти і певного часу 

на формування професійної майстерності безпосередньо на місці праці. Не дивно, що вища 

освіта з елітарної стає все більш загальною, і процес нерегулярних стажувань 

перетворюється на майже безперервне навчання більшості тих, хто вже працює. Це й дає нам 

право стверджувати – у суспільстві майбутнього майже всі працівники матимуть право 

вважатися „професіоналами”.  

Подібні кадри зможе підготувати лише поліпшена система загального навчання і 

професійної підготовки, тому поширений у світі процес перманентної модернізації освітніх 

систем є логічним і виправданим явищем. На практиці це означає поступовий відхід від того, 

що можна назвати „традиційним навчанням”, яке акцентує логіку, спирається на 

авторитарний стиль викладу і зводить до мінімуму активність самих учнів.  

Навпаки, нові інноваційні підходи наголошують на емоційній стороні процесу 

навчання і приділяють увагу почуттям, інтересам, переконанням. Головна мета при цьому – 

інтеграція пізнавальної й емоційної сфери. Емоції – необхідний аспект продуктивної 

діяльності мозку. Емоційно забарвлена інформація запам'ятовується незрівнянно краще, як 

нейтральна. Емоційний фактор стимулює мислення і творчий потенціал людини, скорочує 

тривалість руху будь-якої особи від стартової позиції зацікавленого дилетанта до вмілого і 

впевненого у собі професіонала – мрії керівника будь-якої установи, фірми чи 

підприємства.  

Проаналізуємо фрагмент цієї фрази – „скорочує тривалість руху будь-якої особи від 

стартової позиції зацікавленого дилетанта до вмілого і впевненого у собі професіонала”. 

Називатимемо „професіоналізацією” фізіологічне та інтелектуальне (ментальне) 

вдосконалення мозку у процесі багаторічного й щоденного набування фаху науковця 

(математика, фізика чи біолога), письменника, музиканта, художника, танцюриста, 

ремісника. Історичний досвід людства свідчить про те, що у ритмі життя кожної людини є 

певний період, коли подібна професіоналізація відбувається „з особливими успіхами і 
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результатами”. Поза межами цього періоду досягти подібного чи надзвичайно важко, чи й 

взагалі цілковито неможливо.  

Нещодавно новітній науковий інструментарій дав змогу нейробіологам частково 

розкрити секрети процесу „професіоналізації” мозку під час багаторічного навчання і 

тривалих вправ (огляд цих досліджень зроблений у статті Д.Філдза „Вещественность белого 

вещества” [10]). Як відомо, у сірій речовині (корі) нашого мозку відбуваються ментальні 

операції та зберігається пам'ять. Кора являє собою специфічний шар на поверхні мозку, який 

містить щільно допасовані тіла нервових клітин, названих нейронами, де саме й 

приймаються рішення. Глибше лежить біла речовина, що займає приблизно половину обсягу 

мозку людини (набагато більше, як у тварин). Біла речовина складається з мільйонів 

сполучних волокон, кожне з яких являє собою окремий довгий відросток нервової клітини, 

або аксон, одягнений у білу жироподібну речовину, яку називають мієліном. 

Нейрофізіологи десятиліттями не виявляли належного інтересу до білої речовини Вони 

вважали мієлін простою ізоляцією, а аксони, що перебувають усередині, – не більш ніж 

електричними провідниками між різними частинами мозку, подібними до магістральних 

телефонних ліній. 

У теоріях, що пояснюють механізми навчання, пам'яті й розвиток психічних розладів, 

основна увага приділялася молекулярним подіям у нейронах і знаменитих синапсах – 

маленьких зонах контакту між нейронами. Однак тепер науковці вважають, що 

недооцінювали важливість білої речовини для передачі інформації між областями мозку. Нові 

дослідження засвідчують, що ступінь її розвитку різна в людей з різними порушеннями 

функціонування мозку або індивідуальним досвідом. Вона також змінюється, коли людина 

набуває або вдосконалює якусь діяльність, наприклад, гру на скрипці. Тому, незважаючи на 

те що саме нейрони в сірій речовині забезпечують розумову й фізичну активність, 

функціонування білої речовини може бути не менш важливим для придбання різних знань та 

вмінь. Саме тут лежить правильна відповідь на загальновідоме запитання: чому легше 

навчити чомусь новому, ніж перенавчити старому? 

Нові дослідження виявили, що у разі укриття аксона тонкими концентричними шарами 

мієліну приблизно у 100 разів підвищується швидкість руху нервових імпульсів. Ці шари під 

час навчання (стимулювання активності мозку) можуть утворюватися завдяки діяльності 

двох типів гліальних клітин. До моменту народження мієліну в мозку плоду мало, а от 

пізніше його кількість нерівномірно зростає аж до віку 25-30 років. У значно слабшому 

обсязі мієлінізація може продовжуватися до 55 років.  

Дослідження останніх років виявили, що час і рівень мієлінізації можуть впливати на 

навчання, ступінь самоконтролю і розвиток частини захворювань (аутизм, шизофренія 

тощо). Цей процес зазвичай йде хвилею від задньої до передньої кори великих півкуль, 

охоплюючи лоб в останній момент. Лобні частини відповідальні за складні міркування, 

планування дій і прийняття рішень. Все це вимагає певного досвіду і компетентності. Слабка 

мієлінізація аналітичних частин мозку у підлітків може бути однією з головних причин їх 

неспроможності до виважених і відповідальних дій і міркувань.  

Засобами дифузно-тензорної магніторезонансної томографії шведський науковець 

Ф.Уллен у започаткованих 2005 року дослідах виявив, що у професійних піаністів набагато 

розвиненіша біла речовина, що забезпечує „швидкий” зв’язок між спеціалізованими 

частинами кори великих півкуль, які відповідають за координацію рухів пальців й складних 

когнітивних процесів, залучених до виконання музичного твору. Найбільше цієї білої 

речовини виявили у професіоналів-піаністів, які розпочали навчання до 11 років. 

Американські дослідники спромоглися довести, що більша кількість білої речовини 

узгоджується з вищими значеннями відомого коефіцієнта IQ.  

З усіх цих результатів випливає важливий для всієї системи загального і професійного 

навчання висновок: ні в якому разі не можна втрачати сенситивні періоди, адже немає 

підстав сподіватися на грандіозний прогрес у виконавській компетентності тих осіб, які 

розпочали навчання і тренування надто пізно. Якщо людина бажає досягти найвищого 
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можливого рівня в будь-якій діяльності, то просто зобов’язана розпочати навчання у 

ранньому віці. Дорослі люди також спроможні до навчання – але „інакше”, з більшими 

зусиллями і меншими позитивними наслідками. Саме тут слід особливо наголосити на тому, 

що „менші результати” не повинні анулювати навчання цілковито. Навпаки, воно просто 

зобов’язане бути набагато вмотивованішим та інтенсивним, як у молодому віці: дослідження 

2007-2009 років довели факт появи молодих клітин у мозку людини будь-якого віку 

(приблизно 6 тис. на добу). Та збереження цих клітин і „вбудовування” в наявні структури 

вимагає по-справжньому значної мотивації і впертості, адже в іншому разі (за відсутності 

підкріплення) мозок досить швидко ліквідовує ці нові клітини чи „припиняє піклуватися” 

про їх використання [11].  

Працюючи з явищем „мієлінової професіоналізації мозку”, науковці сподіваються на 

значний прогрес у майбутньому. Є підстави вважати, що подальші дослідження дадуть змогу 

знизити (чи й ліквідувати) перешкоди для навчання людей старшого віку, якщо пощастить 

медикаментозно стимулювати у них процес мієлінізації і підтримати новостворені клітини, 

що разом з іншими відкритими ефектами дає сподівання на дуже велику тривалість 

ефективної стадії роботи мозку професіоналів ([1, 8] та ін.). 

Звісно, було б особливо бажано і корисно мати справу не з тривіальною „машиною” у 

голові, що спроможна лише на акумуляцію даних про первинні рефлекси, а з якомога 

ефективнішим інструментом для вирішення нестандартних завдань і проблем, придатним 

для творчості та інновацій.  

Як відомо, творчість визначають як здатність створювати нове, незвичайно вирішувати 

проблемні ситуації. Від латинського creatio – творення походить термін креативність – 

творчий потенціал індивіда, його творчі здібності, що виявляються у мисленні і в 

оригінальних продуктах діяльності [2, с.738].  

Креативного індивіда зазвичай відрізняє інтерес до всього незвичного, відкритість до 

нового досвіду, нових ідей, самостійність поглядів та оцінок, непідлеглість стереотипам, 

здатність дивуватись і захоплюватись. Креативне мислення відзначається пластичністю – 

можливістю пропонувати численні розв'язки там, де більшість людей обмежується одним, 

рухливістю – легким переходом від одного аспекту проблеми до іншого. Характерним для 

нього є також так зване дивергентне мислення, коли пошук іде одночасно в різних напрямах, 

не підпорядковуючись єдиній логіці, на відміну від конвергентного, коли всі зусилля 

спрямовуються на відшукування одного, єдино правильного розв'язку. Дивергентне 

мислення лежит в основі творчості, насамперед тоді, когда певна проблема вирішується 

різноманітними способами, більшість з яких виявляються цілком придатними.  

Саме множинність варіантів рішень і створює можливість знаходження оригінальних 

ідей. При творчому мисленні рішення приходить у вигляді "осяяння”, (insight) – це раптовий 

здогад, що з'являється в мозку подібно до спалаху. 

Психологи виділяють кілька критеріїв креативності: швидкість – легкість генерування 

ідей, гнучкість – невимушеність утворення асоціацій між віддаленими поняттями, а також 

оригінальність – здатність відійти від стереотипів. 

Креативність – це комплексне явище, що визначається багатьма психологічними 

рисами, насамперед, такими як нейротизм, екстравертність. Особливості особистості з 

погляду психофізіології залежать від специфічних корково-підкіркових взаємодій. Це зв'язки 

«ретикулярна формація – таламус – кора», які забезпечують активацію мозку, і характер яких 

багато в чому визначає ступінь екстра- чи інтровертності. Взаємодії кори та лімбічної 

системи відповідають за емоційні реакції й визначають ступінь нейротизму. 

Ступінь творчих здатностей пов'язана з показником інтелекту IQ. У процесі творчого 

мислення існуючі знання й образи повинні бути вилучені з довгострокової пам'яті, щоб 

послужити основою для нових ідей. Широта знань і швидкість добору інформації, значення 

яких вимірює IQ, підвищують можливість генерації незвичайних ідей. 

Стратегія пошуку ідей на основі селекції інформації визначається взаємодією різних 

зон кори мозку. Виділено кілька зон, які, очевидно, залучені у творчу діяльність більше 
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інших. Це префронтальна кора (частина лобної кори) обох півкуль. Дослідники вважають, 

що ця область пов'язана з пошуком потрібних асоціацій, активізацією значеннєвої інформації 

з пам'яті, утриманням уваги. Сполучення цих форм активності, імовірно, приводить до 

народження нової ідеї. Праву лобну частину мозку вважають відповідальною за вміння 

формулювати концепцію.  

У топографії кори більших півкуль уживають нумерацію полів, виділених німецьким 

анатомом Бродманом. Усього виділяють 53 поля Бродмана (ПБ). Установлено зв'язок із 

творчим процесом полів 32, 39, 40, це звивини мозку средньовисочна, надкрайова, поясна, 

які забезпечують гнучкість мислення, підключення фантазії й уяви, селекцію інформації. 

Мають відношення до творчості також скронева частка, цингулярна звивина й переднє 

мозолисте тіло – структура, що забезпечує зв'язок між півкулями. При її порушенні 

знижувалася самобутність художньої творчості. 

Одним з методів вивчення діяльності мозку є електроенцефалографія (ЕЕГ) – 

реєстрація електричної активності мозку за допомогою електродів, накладених на шкіру 

голови. Електроенцефалограма – це сумарна електрична активність мільйонів нейронів. Як 

відомо, ритмічні коливання електричних потенціалів у порядку збільшення частоти 

підрозділяються на кілька діапазонів: дельта (0,5- 3,5 Гц), тета (4-7,5 Гц ), альфа (8-13 Гц), 

бета (13,5-30 Гц) і гама (вище 30 Гц). Важливі показники ЕЕГ – потужності в різних 

діапазонах частот, або локальна синхронізація. Це означає, що в даній ділянці мозку нейрони 

починають розряджатися синхронно. Просторова синхронізація, або когерентність, показує 

ступінь зв'язаності й погодженості нейронів різних відділів кори й указує, які зони мозку 

більшою мірою залучені у виконання певної діяльності. Основний ритм мозку людини – 

альфа-ритм 8-13 Гц. Він домінує в корі мозку людини в стані спокою. 

Досліди виявили, що творчий процес супроводжується активацією кори головного 

мозку, особливо її лобних частин, пов'язаних із процесами акумуляції та обробки інформації. 

Оригінальні ідеї супроводжуються посиленням альфа-ритму в цих зонах кори мозку. 

Придумування альтернативного використання якого-небудь предмета викликає значно 

більші зміни альфа-ритму, чим просто характеристика його властивостей. При цьому в 

потиличних областях кори альфа-ритм, навпаки, послаблявся. Десинхронізація альфа-ритму 

в потиличних областях може відбивати витяг з пам'яті зорових образів, потрібних для 

рішення завдання.  

Посилення альфа-ритму при рішенні творчого завдання означає, що мозок 

відключається від звичайних зовнішніх подразників, що йдуть від навколишнього 

середовища й власного тіла, і зосереджується на внутрішніх процесах. Це стан сприятливий 

для виникнення асоціацій, розвитку уяви, генерації ідей. Індивідуальна середня частота 

альфа-ритму пов'язана зі швидкістю, варіації амплітуди альфа-ритму співвідносяться із 

гнучкістю. 

У дослідженнях було деталізовано, які саме ритми посилюються в тих чи інших умовах 

у процесі спроб вирішити творче завдання [7]. А от високі показники гнучкості й 

оригінальності пов'язані зі зменшенням ступеня просторової синхронізації. На перших 

етапах синхронізація роботи у порівняно повільному ритмі допомагає мозку прийти в 

потрібний функціональний стан. Але при самому творчому процесі від якихось зв'язків треба 

позбуватися, щоб не відволікатися на зовнішні впливи й уникнути зайвого контролю з боку 

інших частин мозку. Здоровий мозок оберігає людину від зайвих роздумів у ситуаціях 

звичайного життя виробленням стереотипів. Але стереотипи сковують творче мислення. 

Один з основних елементів творчості – відхід від стереотипів. Дуже важливою є роль 

позитивних емоцій у стимуляції творчості й успішному вирішенні креативного завдання.  

Творчі здатності можна доволі успішно розвивати. Не лише за рубежем, а й в Україні та 

Росії окремі науковці значно підвищували ці здатності шляхом тренування і вирішення все 

складніших завдань, які не повторювалися. Будемо сподіватися на те, що якомога більша 

частина учнів і студентів стикатиметься з проблемним викладом і постійно 

удосконалюватиме свій мозок через вирішення творчих завдань.  
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СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
Статтю присвячено актуальній проблемі організації громадянської освіти студентів 

вищих навчальних закладів. У публікації наведено різні тлумачення поняття «громадянська 

освіта», що пропонуються в науковій літературі, висвітлено авторську позицію з цього 

питання.  Схарактеризовано принципи  організації громадянської освіти. Зіставлений зміст 

еквівалентів поняття «громадянська освіта», що використовуються в англійській та 

українській мовах. Визначено основні підходи до її організації у вищих навчальних закладах. 

Ключові слова: громадянська освіта, студентство, вища школа,науковий підхід.   

 

Статья посвящена актуальной проблеме организации гражданского образования  

студентов высших учебных заведений. В публикации наведены разные трактовки понятия 

«гражданское образование», которые предлагаются в научной литературе, освещена авторская 

позиция по этому вопросу. Охарактеризованы принципы организации гражданского образования. 

Сопоставлено содержание эквивалентов понятия «гражданское образование», которые 

используются в английском и украинском языках. Определены основные научные подходы к ее 

организации в высших учебных заведениях.  

Ключевые слова: гражданское образование, студенчество, высшая школа, научные  

подходы. 
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Article deals with the topical problem of civil education of students in higher education. Different 

interpretations of «civic education» notions which are suggested in scientific literature are given. 

Aauthors’ point of view concerning this problem is elucidated. The principles of civil education are 

characterised. The maintenance of equivalents of concept «civic education» which are used in English 

and Ukrainian languages is compared. The basic scientific approaches to its organisation at the 

institutions are defined.  

Keywords: civic education, students, higher education, scientific approaches.  

 

Постановка проблеми в загальному виді та її зв’язок з науковими й практичними 

завданнями. Становлення громадянського суспільства в України зумовлює актуальність 

проблеми щодо формування громадянської компетентності людей, підвищення рівня їх 

суспільної активності. Один із шляхів її успішного вирішення науковці вбачають в 

організації громадянської освіти, яка забезпечує засвоєння особистістю ідеалів та  цінностей 

громадянського суспільства, розуміння основних ідей та  механізмів функціонування 

правової держави, формування вмінь вирішувати певні  завдання, які постають у процесі 

життєдіяльності людини в умовах демократії.    

Необхідність розбудови сучасної системи громадянської освіти зумовлюється також 

наявністю суттєвих недоліків у соціально-політичному житті України: неузгодженістю та 

безсистемністю дій, спрямованих на демократизацію суспільного життя; незадовільним 

рівнем прийняття громадянами демократичного ладу та відсутність довіри до нього; 

недемократичністю відносин між державою та громадянами [2, с. 12].  Особливо важливо 

забезпечити системну організацію громадянської освіти у вищих  навчальних закладів, 

оскільки саме випускники ВНЗ займатимуть у майбутньому ключові посади в різних сферах 

життєдіяльності держави.    

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано вирішення цієї 

проблеми і на які спирається автор. Проблемі організації громадянської освіти в 

навчальних закладах в останні роки приділяється значна увага з боку зарубіжних і 

вітчизняних науковців, які висловлюють у своїх працях різні думки щодо визначення її  суті 

та змісту, а також шляхів забезпечення. Так, теоретичні основи громадянської освіти 

розкрито в публікаціях таких авторів, як Л. Аманбаєва, Л. Бєляєв, І. Валєєв,  О. Лебедєва, Л. 

Колесніченко, О. Тягло, С. Цєєва та інші.  

Зокрема, О. Дем’янчук звертає увагу на те, що поняття «громадянська освіта» було 

введено в науковий обіг спочатку в зарубіжній науковій літературі, під яким в буквальному 

розумінні мається на увазі «освіта громадянина». Однак недосконалість перекладу з однією 

мови на іншу привів до того, що в українському варіанті дефініція «громадянська освіта» 

використовується як еквівалент двох різних за суттю  англійських термінів – «Civic 

Education» (трактується як «цивілізаційна освіта», вона забезпечує підготовку людини до 

життєдіяльності в сучасному цивілізаційному суспільств) та «Citizenship Education) 

(тлумачиться як «освіта громадянина держави», вона забезпечує формування в людині знань 

та вмінь, необхідних для виконання громадянських обов’язків) [3].  

Неоднозначність перекладу з англійської мови та багатоаспектність змісту поняття 

«громадянська освіта» не дозволили дослідникам відпрацювати загальноприйняте 

визначення цього терміну. Так, в деяких працях громадянська освіта визначається як: 1) 

система виховання й навчання особистості, що передбачає формування моральної 

громадянської позиції, громадянської компетентності, набуття досвіду громадянської 

діяльності в системі неперервної освіти [4, с. 39]; 2) освіта, спрямована на формування знань, 

умінь, навичок і громадянських компетенцій, потрібних для життя в демократичній державі 

[2, с. 11]; 3) система виховання та навчання особистості, здатної жити в умовах 

громадянського суспільства [5]; 4) навчання ефективній участі у процесах демократичного 

розвитку як на місцевому, так і на національному рівні; важливий засіб розвитку 

можливостей на суспільному рівні, який забезпечує ефективну громадянську участь; 



 339 

важливий аспект зміцнення здатності суспільства управляти власними справами, котрий 

доповнює розвиток можливостей  на індивідуальному й інституційному рівнях [1, с. 2].  
Науковцями також визначено, що організація громадянської освіти має ґрунтуватися на 

таких педагогічних принципах: 1) принцип гуманізму – проголошує безумовну цінність 

кожної людини, пріоритетність ідей прав і свобод кожної особистості; 2) принцип 

демократизму – вимагає виховання молодих людей в дусі солідарності, справедливості, 

взаємоповаги, взаємопідтримки; 3) принцип зв’язку із практичною  діяльністю – передбачає 

формування в суб’єктах освіти навичок соціальної взаємодії, вмінь критично аналізувати 

події реальності та адекватно реагувати на них у правовому полі, потреби в активній участі в 

житті держави; 4) принцип зорієнтованості на позитивні соціальні дії – забезпечує 

відповідність змісту громадянської освіти соціальним очікуванням особистості, набуття нею 

позитивного досвіду соціальної взаємодії; 5) принцип наступності та неперервності – 

спрямований на послідовне й систематичне розширення обсягу змісту громадянської освіти, 

що має охоплювати дошкільне виховання, всі етапи середньої, вищої, професійної школи, 

освіту для дорослих та тривати все життя людини; 6) принцип міждисциплінарності, котрий 

вимагає забезпечення навчання й виховання громадянськості суб’єктів освітнього процесу у 

процесі викладання різних навчальних дисциплін, узгодження їх змісту з цілями 

громадянської освіти; 7) принцип культуровідповідності – орієнтує на врахування у змісті 

етнонаціонального й регіонального культурних аспектів; 8) принцип полікультурності, що 

передбачає наповнення  громадянської освіти ідеями універсальності прав людини, 

етнокультурного різноманіття народів різних країн, правової рівності національних культур; 

9) принцип плюралізму – ґрунтується на засадах політичної, ідеологічної, етнонаціональної 

багатоманітності, толерантного ставлення  до різних теорій, особистісних переконань та  

поглядів; 10) принцип поповнення соціального капіталу – передбачає формування здатності 

особистості спрямовувати свої дії на спільне благо; 11) принцип відкритості – наголошує на 

необхідності вироблення вмінь неупереджено сприймати інформацію, з розумінням 

ставитися до різних поглядів і цінностей; 12) принцип поєднання локального та глобального 

– вимагає забезпечення взаємозв’язку родового та етнічного, національного й 

загальнолюдського, індивідуального й суспільного; 13) розвиток особистісних компетенцій – 

орієнтує на формування мотивів, знань,  умінь, переконань, особистісних якостей, які 

забезпечують успішну життєдіяльність людини як громадянина та члена суспільства  [2, c. 

13].  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 

означена стаття. Незважаючи на вагомий внесок науковців у дослідження проблеми 

організації громадянської освіти молоді, ця проблема вимагає подальшого дослідження на 

теоретичному та практичному рівнях. Зокрема, доцільно проаналізувати, які існують підходи 

до її організації у ВНЗ.   

Формування цілей статті (постановка завдання). Цілями статті є висвітлення 

авторської позиції щодо розкриття суті поняття «громадянська освіта» та визначення 

основних підходів до її організації у вищій школі.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. На основі аналізу наукової літератури та результатів нашого 

дослідження ми дійшли висновку, що громадянська освіта являє собою навчально-виховний 

процес, спрямований на формування в молоді знань, умінь, особистісних якостей, 

необхідних для життєдіяльності в демократичній державі, а також здатності активно 

впливати на механізми державотворення. Зокрема, процес організації  громадянської освіти у 

ВНЗ має свої специфічні особливості, зумовлені віковими особливостями студентів та їх 

соціальним положенням у суспільстві.  

Так, саме студентський вік є сенситивним періодом для розвитку основних соціогенних 

потенцій особистості. Зокрема, цей вік пов’язаний з розвитком  самосвідомості, 

формуванням професійних інтересів та потреби в самостійній трудовій діяльності, а також з 

вибором людиною подальших життєвих перспектив. На етапі пізньої юності в індивідуума 
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також спостерігається найвища соціальна активність, високий рівень пізнавальної мотивації 

та інші сприятливі для успішного педагогічного впливу соціально-психологічні тенденції.   

На основі визначення суті громадянської освіти та основних соціально-психологічних 

особливостей студентського віку нами було виділено такі основні завдання громадянської 

освіти у ВНЗ: 1) озброєння студентів громадянськими знаннями, на основі яких у них  

формуються уявлення та переконання про форми та способи життєдіяльності громадянина в 

демократичній державі; 2) формування в молодих людей громадянських умінь, навичок, які 

дозволяють їм успішно виконувати свої професійні та громадянські обов’язки, 

використовувати набуті знання на практиці; 3) забезпечення засвоєння майбутніми 

фахівцями основних цінностей, норм, ідеалів, на підґрунті яких функціонує громадянське 

суспільство; 4) формування активної громадянської позиції особистості через набуття нею 

досвіду участі у громадянському житті вищого освітнього закладу та держави загалом.   

Досвід розвинених країн світу довів, що існують різні підходи до організації 

громадянської освіти молоді в навчальних закладах. Так, перший із них передбачає 

безпосереднє навчання молодих людей знань та умінь, які необхідні члену сучасного 

громадянського суспільства, у процесі викладання спеціальних курсів. Такий шлях цілком 

доцільно використовувати в навчально-виховному процесі вітчизняних ВНЗ. Однак через 

навчальну завантаженість студентів такий навчальний курс може викладатися тільки на 

селективній основі.  

Другий підхід до здійснення громадянської освіти передбачає, що необхідні юнацтву 

громадянські знання та вміння формуються в межах впровадження інтегрованого підходу, 

тобто засобами різних навчальних дисциплін. У цьому випаду громадянська освіта 

поєднується зі змістом інших навчальних предметів. Цей підхід до організації громадянської 

освіти теж може бути результативно застосований у вітчизняній вищій школі, адже 

навчальні плани студентів включають значну кількість суспільно-гуманітарних дисципліні, 

що є суттєвим фактом для успішного здійснення громадянської освіти. Важливо також 

відзначити, що результативно формувати громадянські знання та вміння студентів можна і 

під час вивчення ними навчальних дисциплін інших циклів. Утім під час реалізації 

вищевказаного підходу виникають певні труднощі, адже він вимагає забезпечення 

системності у викладенні змісту громадянської освіти, а також у поєднанні матеріалу 

громадянської спрямованості з основним навчальним матеріалом.    

Третій підхід до реалізації громадянської освіти охоплює позааудиторну навчально-

виховну роботу зі студентами. У цьому випадку вони засвоюють чесноти громадянського 

суспільства через участь у суспільному житті академічної групи, факультету, інституту, а 

також держави загалом. У світлі цього важливо звернути увагу на те, що за останнє 

десятиріччя значно підвищився рівень соціально-політичної активності громадян, причому 

особливо активна роль у різноманітних політичних акціях належить студентам. Тому 

важливо забезпечити оптимальний педагогічний вплив, щоб позааудиторна громадянська 

активність студентської молоді мала соціально значущу спрямованість. Так, засвоєння 

майбутніми фахівцями основних цінностей  громадянського суспільства, формування в них 

необхідних громадянських знань та умінь можна забезпечити через організацію у ВНЗ 

студентського самоврядування,  яке формує навички проведення передвиборчих кампаній та 

організації взаємодії з іншими людьми з метою досягнення поставлених цілей. Значний 

виховний потенціал має також організація шефства над домами пристарілих, дитячими 

будинками чи окремими людям, які вимагають допомоги. Перспективним у світлі здійснення 

громадянської освіти є також  залучення студентів до професійної діяльності з метою 

надання потрібних населенню послуг. Так, наприклад, у Харкові під керівництвом 

викладачів майбутні юристи та лікарі проводили  безплатні консультації для представників 

соціально незахищених верств населення. Така робота стимулює підвищення професійної 

майстерності майбутніх фахівців, розвиток в них логічного та критичного мислення, вмінь 

розбудовувати конструктивні відносини з іншими людьми на основі взаємоповаги й 

толерантності, а також набуттю досвіду соціально корисної праці на благо інших людей.    
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Висновки. Вважаємо, що організація громадянської освіти у ВНЗ вимагає ретельно 

продуманого поєднання всіх вищевказаних підходів, оскільки тільки в цьому випадку 

забезпечується системне поєднання різних видів аудиторної й позааудиторної діяльності 

студентів, а також комплексний вплив на формування громадянських знань, умінь, якостей 

особистості. Перспективи подальших розвідок у визначеному напрямі вбачаємо в розробці та 

експериментальній  перевірці авторської методики здійснення громадянської освіти 

студентів ВНЗ.          
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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

 
У статті висвітлено основні завдання удосконалення вищої педагогічної освіти України; 

проаналізовано окремі аспекти модернізації підготовки вчителів у ВНЗ в контексті Болонського 

процесу; розглянуто проблеми впровадження європейських стандартів і норм у практику вищої 

педагогічної школи; головну увагу звернено на необхідності стандартизації педагогічної освіти 

та створення умов для забезпечення її якості. 

Ключові слова: вища школа, Болонський процес,педагогічна освіта, підготовка вчителя, 

структура освіти, освітні рівні, зміст освіти, якість освіти. 

 

В статье отображены основные задания усовершенствования высшего педагогического 

образования Украины; проанализированы отдельные аспекты модернизации подготовки 

учителей в вузах в контексте Болонского процесса; рассмотрены проблемы внедрения 

европейских стандартов и норм в практику высшей педагогической школы; главное внимание 

обращено на необходимость стандартизации педагогического образования и создания условий 

для обеспечения его качества. 

Ключевые слова: высшая школа, Болонский процесс, педагогическое образование, 

подготовка учителя, структура образования, образовательные уровни, содержание образования, 

качество образования. 

 

The article deals with the main tasks of improvement of Ukraine’s higher pedagogical education. 

We have analyzed some certain aspects of teachers’ training modernization at higher educational 

establishments in the context of Bologna process, considered the problems of putting the European 

standards and norms into practice of a higher pedagogical school. Our attention is paid to the necessity of 

pedagogical education standardization and the creation of conditions for providing its quality. 

http://karelia.ru/%20WWWGroup/%20archives/%20vy-narod/civsoc.shtml.
http://karelia.ru/%20WWWGroup/%20archives/%20vy-narod/civsoc.shtml.
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Keywords: higher school, Bologna process, pedagogical education, teacher’s preparation, the 

structure of education, educational levels, the content of education, education quality. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими 

або практичними завданнями. Радикальні зміни ритму, стилю суспільного та 

індивідуального життя людини в бік інтенсивності, відповідальності, творчості вимагають 

постійного удосконалення структури та змісту системи освіти. Значна увага приділяється 

загальному розвитку особистості, підвищенню її активності та самостійності у прийнятті 

рішень, можливості реалізації моральних цінностей, формуванню інформаційних і 

соціальних навичок, наданню свободи для самореалізації. Урізноманітнюються типи освітніх 

закладів, змінюються підходи до організації педагогічного процесу, впроваджуються 

інноваційні форми і методи навчання. Основні зусилля держави спрямовуються на 

підготовку покоління мобільних людей, які мислять і діють нестандартно. 

Модернізація освітньої галузі, безумовно, пов’язана з підготовкою вчителя нової 

генерації, здатного нести відповідальність перед державою за рівень розвитку молоді. Від 

педагога залежить успішність передавання суспільного досвіду і соціальний прогрес країни. 

Актуальності набуває проблема розширення та урізноманітнення системи підготовки 

педагогічних працівників. Освітня політика держави першочергово зорієнтована на 

підвищення професійної компетентності педагогів, піднесення їхнього соціального статусу 

та престижу професії у суспільстві, запровадження системи стандартів, контролю якості 

освіти, підняття рівня оплати педагогічної праці, досягнення належного рівня 

конкурентоспроможності на світовому ринку праці.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спирається автор. Необхідність удосконалення вищої педагогічної 

школи визначається, з одного боку, соціальним замовленням, змінами в системі та структурі 

загальної середньої освіти, а з іншого – потребою врахування міжнародних тенденцій, 

пов’язаних з євроінтеграційними процесами в освітній галузі. Окремі аспекти розвитку 

вищої освіти у міжнародному контексті розкривають І. Бабин, Я. Болюбаш, І. Каленюк, 

К. Корсак, Н. Ничкало, С. Сидоренко, М. Степко, К. Пахотін, В. Шинкарук та ін. Над 

питаннями підготовки вчителів працюють В. Андрущенко, І. Бех, В. Грубіянко, М. Євтух, 

Л Кондрашова, В. Кремень, Л. Прокопів, В. Стинська, О. Сухомлинська, В. Чайка та ін. 

Дослідження науковців підтверджують, що стратегія зовнішнього виміру має передбачати: 

збагачення європейських традицій і цінностей; збереження принципів інституційної 

автономії та академічної свободи; впровадження у життя всіма країнами-учасницями 

Болонського процесу основних його положень; урегулювання питання щодо визнання 

кваліфікацій. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 

означена стаття. На нашу думку, недостатньо уваги приділено вивченню досвіду підготовки 

вчителів у вищих навчальних закладах України на сучасному етапі.  Важливо дослідити 

особливості впровадження основних принципів Болонського процесу, окреслити проблеми 

адаптації норм європейської освітньої політики у практику педагогічних університетів. 

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Зв’язок роботи з 

науковими планами, програмами, темами. Дослідження виконано відповідно до 

тематичного плану наукових досліджень кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти  

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка “Українська освіта в 

контексті трансформаційних суспільних процесів” (Державний реєстраційний номер 

01084007644). 

Формулювання цілей статті. Мета статті – проаналізувати особливості удосконалення 

системи підготовки вчителів в Україні та охарактеризувати проблеми впровадження 

європейських стандартів у практику вищої педагогічної школи. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Серед завдань, які стоять перед вищою педагогічною освітою 
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сьогодні, головне місце відводиться забезпеченню професійного розвитку майбутнього 

педагога на засадах особистісної педагогіки; узгодженню змісту підготовки педагогічних і 

науково-педагогічних працівників відповідно до вимог інформаційно-технологічного 

суспільства та змін, що відбуваються у соціально-економічній, духовній та гуманітарній 

сфері; вдосконаленню на основі інтеграції традиційних педагогічних і новітніх 

мультимедійних навчальних технологій, а також створенню нового покоління дидактичних 

засобів; удосконаленню системи відбору молоді на педагогічні спеціальності; 

запровадженню двоциклової підготовки фахівців; створенню відповідних умов для 

безперервної освіти педагогічних працівників [3, 5].  

Наші дослідження підтверджують, що порівняно низький соціальний статус учителя, 

недостатній престиж педагогічної професії, невисокий рівень оплати педагогічної праці 

спричинив в останні роки зниження конкурсів абітурієнтів на педагогічні спеціальності.  

Першим кроком до фахового відбору студентської молоді, на нашу думку, є незалежне 

оцінювання. Завдяки його впровадженню, збільшилася чисельність студентів ВНЗ. Крім 

того, розширився доступ до вищої педагогічної освіти для людей, які потребують 

соціального захисту, значну увагу приділено прийому до вищих закладів освіти обдарованої 

молоді (учасників міжнародних конкурсів та переможців олімпіад) через зарахування без 

вступних випробувань. Прийнято низку урядових рішень, зокрема, з питань заснування 

нових академічних стипендій та надання одноразової адресної грошової допомоги 

випускникам педагогічних спеціальностей ВНЗ [8, 9]. 

Важливим у розв’язанні проблем вищої педагогічної освіти є перехід до національної 

системи кваліфікацій, освітніх рівнів та їхнього узгодження з європейськими стандартами. 

Болонська декларація передбачає два щаблі системи вищої освіти, об’єднуючи зусилля з 

підготовки бакалаврів та магістрів. Так, перший етап розрахований на набуття компетенцій 

виконавського типу, а другий – на розвиток творчих здібностей.  

Увага державної освітньої політики України зосереджена на впровадженні трициклової 

системи підготовки фахівців: бакалавра, магістра, доктора філософії (PhD). З цією метою, 

передбачається реорганізація педагогічних училищ (технікумів) у педагогічні коледжі (ІІ 

рівень акредитації), де готуватимуть бакалаврів (базова вища освіта) на основі повної 

загальної середньої освіти вподовж трьох-чотирьох років. У педагогічних та класичних 

університетах (ІІІ–ІV рівень акредитації) відбуватиметься підготовка та перепідготовка 

педагогічних працівників усіх трьох рівнів. Успішно завершивши базову вищу освіту, 

вчитель може одразу посісти педагогічну посаду в одному із загальноосвітніх навчальних 

закладів або ж продовжити навчання до отримання освітнього рівня магістра. Перший етап в 

академічному плані забезпечує доступ до другого етапу. Своєю чергою, освіта на 

магістерському рівні дає право навчатися далі. Тривалість навчання на рівні магістра (повна 

вища освіта) варіюється від одного до двох років, а доктора – мінімум три роки [3, 5, 6, 8].  

Попри певну відповідність рівнів вітчизняної освіти міжнародним, до кінця не 

визначеним залишається місце бакалавра в системі підготовки фахівців. Наприклад, 

відбувається дублювання підготовки бакалаврів у коледжі і в університеті, структурним 

підрозділом якого він є. Втратилися певні позиції у підготовці молодших спеціалістів (у 

освітніх документах  про цей рівень підготовки вчителів взагалі не йдеться). Непростою в 

системі вищої педагогічної освіти є проблема взаємодії вищих навчальних закладів різних 

рівнів акредитації. Відсутність нормативних засад, взаємовідносин ВНЗ іноді призводить до 

втрати матеріальної бази педагогічних коледжів і училищ.  

Закономірно, що бакалавр повинен бути затребуваним на ринку праці подібно до 

європейських країн. Натомість в Україні існує громадська думка про недостатній рівень 

компетентності бакалавра для виконання службових обов’язків. Загостреною залишається 

проблема працевлаштування людини з таким дипломом. 

Щодо програм другого циклу, то тут теж ще не все вирішено. У наукових колах 

обговорюється питання еволюції різних варіантів магістерських програм. Зокрема вивчається 

проблема її диверсифікації за критеріями академічності (магістр наук) та професійності 
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(зорієнтованість на практичну діяльність). Ведуться розмови про необхідність підготовки 

фахівців за програмою інтегрованих магістрів, щоб максимально зберегти національний 

зміст освіти. Присвоєнню цього ступеня передує наскрізне навчання студента на двох циклах 

вищої педагогічної освіти (ступінь бакалавра присвоюється, але диплом бакалавра студенту 

не видається). А під час зарахування до ВНЗ, абітурієнт добровільно зобов’язується 

навчатися до часу присвоєння ступеня магістра. Вважаємо, що така схема може бути 

застосована при здобутті різних спеціальностей і напрямів. Доцільно зберегти інтегрованого 

магістра й у сфері педагогічної освіти.  

Організація навчання на третьому освітньо-науковому рівні доктора філософії (PhD) 

також складна. Основною причиною цього є традиційне існування в Україні двох наукових 

ступенів – кандидата наук та доктора наук. Досі невизначеним залишається кінцевий варіант 

адаптації підготовки таких фахівців.  

Таким чином, існує чимало питань щодо модернізації сучасної вищої педагогічної 

школи, пов’язаних з термінами навчання, структуруванням освіти та її складових 

компонентів. Найперше їх потрібно розв’язати на законодавчому і нормативно-правовому 

рівнях.  

Оновлення змісту підготовки фахівців та узгодження його із сучасним рівнем розвитку 

вітчизняної та світової науки і культури є ще одним завданням реформування педагогічних 

ВНЗ. Насамперед це стосується перегляду переліку навчальних дисциплін, у процесі 

вивчення яких студент оволодіває певною сумою знань і вмінь з майбутньої професії. 

На відміну від європейських країн, показовою в Україні є можливість переходу 

студентів з одного вищого навчального закладу в інший. У межах держави створені усі 

умови для їхньої мобільності. Тому варто спрямувати зусилля у бік посилення відповідності 

переліку нормативних навчальних дисциплін при підготовці педагогічних фахівців 

відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня у всіх вищих навчальних закладах (навіть в 

період одного і того ж семестру). Незмінна частина державного компонента повинна бути 

однаковою і обов’язковою для різних педагогічних спеціальностей. 

Нагальною є стандартизація змісту вищої педагогічної освіти. Попри розбіжності у 

поглядах щодо концептуальних підходів у розв’язанні проблем підготовки вчителів, 

більшість науковців схиляються до думки, що організація освіти фахівців повинна 

здійснюватися у процесі оптимального поєднання нормативних, визначених державним 

стандартом, і варіативних складових підготовки. Обов’язковий, необхідний для засвоєння 

мінімум змісту освіти, повинен відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційної 

характеристики. Варіативна ж частина стосується задоволення потреб особистості, 

регіональних можливостей, а також реалізації досягнень освітніх закладів. Зміст освітньо-

професійної підготовки за вільним вибором студентів може бути забезпечений у двох 

варіантах. У першому – за лінією поглибленого вивчення окремих дисциплін у формі 

спецкурсів, спецсемінарів; у другому – як додаткова підготовка за одним чи кількома 

напрямами, додатковими спеціальностями. Введення державних стандартів актуалізує нові 

підходи до структурування навчальних планів, програм, навчального матеріалу. 

Сьогодні підготовка вчителя передбачає фундаментальну, психолого-педагогічну, 

методичну, інформаційно-технологічну, соціально-гуманітарну складові [3]. З метою 

досягнення вищих результатів педагогічної освіти, ведеться робота над удосконаленням 

навчальних планів у напрямі урівноваження усіх цих компонентів. 

Для забезпечення системності у вивченні дисциплін, уникнення дублювання 

навчального матеріалу та зміцнення міжпредметних зв’язків запроваджуються інтегровані 

навчальні курси, що сприяє зменшенню загальної кількості предметів, які вивчаються. 

Відомо, що порівняно з іншими країнами, навчально-виховний процес у вищих педагогічних 

навчальних закладах освіти України потерпає від роздробленості – впродовж семестру 

студенти вивчають більше ніж 10 навчальних дисциплін, тоді як в Європі – лише кілька (4 –

 6) багатокредитних навчальних дисциплін [7].  
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Як свідчать дослідження, ефективним і перспективним засобом введення інтегрованих 

знань у вищому педагогічному навчальному закладі є модульний підхід до організації 

навчального процесу, який ґрунтується на самостійно-індивідуальній роботі студента. Тому 

для забезпечення оптимальної підготовки майбутнього вчителя впроваджується система 

модулів, кредитів та оцінок з усіх дисциплін. Її узгодження стає основою для розв’язання ще 

однієї задекларованої в Болоньї мети – створення умов для вільного переміщення студентів, 

викладачів, дослідників теренами Європи. При цьому підготовка висококваліфікованого 

фахівця стає однією з передумов подальшого зміцнення нашої держави.  

Нетрадиційне поєднання загальноєвропейських та українських факторів розвитку 

економіки, орієнтує на те, щоб приділяти більше уваги фундаментальності підготовки у 

педагогічних ВНЗ, оскільки саме вона забезпечує професійну гнучкість спеціаліста, яка 

обумовлена динамікою сучасного ринку. Проблема полягає в тому, щоб, орієнтуючись на 

європейські стандарти освіти, не підмінити традиційну фундаментальність прикладним 

характером знань, не втратити національну самобутність вищої педагогічної освіти України 

та здатність адекватно реагувати на національно-економічні потреби у висококваліфікованих 

кадрах. Провідною залишається ідея єдності та взаємопроникнення національних і 

загальнолюдських цінностей.  

Складним є і залишається питання гуманітаризації змісту вищої педагогічної освіти. З 

одного боку, збереження гуманітарного блоку дисциплін необхідний та визначальний фактор 

формування фахівця як професіонала, культурної, інтелектуально і духовно розвиненої 

особистості. З іншого – займаючи значну частину часу підготовки бакалавра, гуманітарний 

блок є серйозною перешкодою на шляху до реалізації програми спеціальної підготовки. 

На наше переконання, існує ще одна проблема – мовна підготовка фахівця. Не 

таємниця, що технології вивчення іноземних мов у багатьох ВНЗ перебувають на рівні 

реалізації схеми «здав – забув». Тому не можемо сьогодні говорити про мобільність наших 

студентів в європейському освітньому просторі. Можливо, варто подумати про введення 

державних екзаменів з мовної підготовки. Те саме стосується викладання окремих 

навчальних дисциплін іноземною мовою, як це прийнято у провідних університетах Європи. 

У педагогічних ВНЗ таких предметів немає.  

Для побудови єдиного освітнього простору освіти мало запровадження її основних 

принципів та зовнішніх елементів відповідності. Потрібні прозорі та зрозумілі методології 

контролю якості освіти. Актуальним завданням є трансформація кількісних показників 

освітніх послуг у якісні. 

Якість освіти України  розглядається у різних аспектах: як якість освітнього 

середовища; як якість реалізації освітнього процесу; як якість результатів освітнього 

процесу. Тут ускладнення реалізації міжнародних стандартів пов’язане з визначенням 

показників досконалості змісту, технологій і системи оцінки освітніх досягнень, чинників 

престижності й економічної ефективності педагогічної освіти, матеріально-технічного і 

ресурсного забезпечення освітнього процесу.  

На часі пошук інноваційних форм і методів підготовки педагогів: від розроблення і 

введення до навчальних планів нових перспективних дисциплін до впровадження 

інноваційних методик викладання у ВНЗ. Заслуговують на увагу механізми та новітні 

технології, які допомагають готувати висококваліфікованих, конкурентоспроможних 

педагогів, здатних виконувати складні науково-дослідні, фахово-прикладні й творчі 

завдання. Ось чому конче важливо знайти найбільш ефективні шляхи підвищення якості 

сучасної педагогічної освіти.  

Попри труднощі та проблеми, характер навчально-виховного процесу у вищих закладах 

освіти змінюється, ґрунтуючись на принципах педагогічної взаємодії, співпраці та 

співтворчості. Здійснюється інтеграція наукового знання у трьох аспектах: гуманітарному, 

природничонауковому та спеціальному. Оновлюється зміст педагогічних дисциплін через 

їхню особистісну спрямованість, системне бачення професійно-педагогічної діяльності, 

діагностику студентських досягнень в освітньому процесі, формування активної позиції та 
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творчого стилю діяльності, розвиток інформаційної, рефлексивної, логічної та 

комунікативної культури майбутніх фахівців.  

Педагогічний процес здійснюється за вимогами кредитно-модульної системи (ECTS). 

Розробляються нові навчальні курси: педагогічний менеджмент, педагогічний маркетинг, 

превентивна педагогіка, ґендерна педагога, які сприятимуть осмисленню та усвідомленню 

сутності педагогічної праці, значущості професійного й особистісного зростання. Вища 

педагогічна школа намагається створювати усі умови для розвитку активності, пізнавальної 

самостійності та реалізації творчих здібностей студента.  

Висновки. З метою адаптації освітньої галузі України до європейських принципів, 

норм, стандартів і основних положень, здійснено низку заходів у напрямі практичної 

реалізації вимог Болонського процесу. Усупереч тотальній глобалізації, різноманітності 

національних систем освіти, диференціації  їхніх цілей та завдань, основною метою є 

збереження національної ідентичності освітніх просторів.   

Перегляду та уніфікації потребують освітні кваліфікації та рівні. Увага має 

спрямовуватися на затвердження переліку напрямів підготовки фахівців відповідно до 

потреб держави та європейських вимог. Подальші кроки передбачатимуть створення і 

запровадження інноваційного пакету навчально-методичної документації в умовах 

європейської кредитно-трансферної системи (ECTS).  

Зрозуміло, що всі наші дії щодо модернізації вищої педагогічної освіти можуть бути 

позитивними, якщо будуть здійснюватися у правовому полі. 

Актуальною, на нашу думку, є забезпечення якості вищої педагогічної освіти, яка має 

важливе ідеологічне, соціальне, економічне і технічне значення. Стосується вона змісту 

підготовки фахівців, перебудова якого повинна здійснюватися з урахування потреб та 

інтересів молодого покоління. Створивши стандарти нового покоління, можна буде 

формувати інноваційні програми, навчальні плани підготовки бакалаврів, магістрів, докторів. 

Подальші наукові розвідки необхідно проводити на фундаментальному і прикладному 

міжнародному, загальнонаціональному та регіональному рівнях. Вивчення потребують 

інноваційні форми і методи організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних 

закладах, порівняльний аналіз методології прозорості й зрозумілості контролю якості освіти 

у різних країнах.   
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 УДК 376/6/09                                                                   Чепіль О.Є. (ДДПУ ім.. Івана Франка) 

 

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ SOS-МАТЕРІВ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ 

 
У статті розкрито чинники внутрішнього і зовнішнього визнання професії SOS-матері, 

різнобічні підходи щодо шляхів і засобів їхнього професійного та особистісного зростання. 

Діяльність групи експертів з усіх континентів спрямована на актуалізацію положення SOS-

матері, визначення основних повноважень, розробку і вдосконалення навчальних програм, які 

враховують відповідність стандартів держави й SOS-особливості. Цей інструментарій повинен 

забезпечити пошук, відбір, відповідну освіту та підвищення кваліфікації SOS-матері. Висвітлено 

досвід сприяння професіоналізму SOS-матері в Австрії, Боснії, Герцоговині, Німеччині, Франції.  

Ключові слова: професіоналізація, професія SOS-матір, підвищення кваліфікації, навчальні 

програми, країни Європи.  

 

В статье раскрыты факторы внутреннего и внешнего признания профессии SOS-матери, 

разносторонние подходы относительно путей и средств их профессионального и личностного 

роста. Деятельность группы экспертов со всех континентов направлена на актуализацию 

положения SOS-матери, определение основных полномочий, разработку и совершенствование 

учебных программ, учитывающих соответствие стандартов государства и SOS-особенности. 

Этот инструментарий должен обеспечить поиск, отбор, соответствующее образование и 

повышение квалификации SOS-матери. Освещен опыт содействия профессионализму SOS-

матери в Австрии, Боснии, Герцеговине, Германии, Франции.  

Ключевые слова: профессионализация, профессия SOS-матери, повышение квалификации, 

учебные программы, страны Европы.  

 

The article shows the recognition of SOS mother occupation through the inner and outer ways. It 

depicts different approaches as to the possibilities of the personal and professional growth. The work of 

experts from all the continents is aimed at: defining SOS mother status, their main responsibilities, the 

development and improvement of school syllabus, which should correspond to the state demands and SOS 

peculiarities. All this should enable the search, selection and decent education as well as advanced 

qualification of SOS mother. The experience which helps to improve the qualification of SOS mother is 

based on the examples of such countries as Austria, Bosnia and Herzegovina, Germany and France. 

Keywords: qualification, SOS mother occupation, advanced qualification, school syllabus, 

European countries. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими 

або практичними завданнями. Однією із передумов входження України до єдиної 

Європейської зони вищої освіти є реалізація системою вищої освіти України таких ідей 

Болонського процесу, як запровадження зрозумілої для Європи системи дипломів, ступенів, 

академічних кваліфікацій, введення двоступеневої системи вищої освіти, використання 

єдиної системи кредитних одиниць, формування європейської системи стандартів якості 

навчання та фахової підготовки із застосуванням порівняльних критеріїв, механізмів і 

методів оцінювання, а питання усунення перепон на шляху мобільності студентів, 

викладачів, дослідників й управлінців у галузі вищої освіти. У цьому контексті досвід 

європейських країн щодо професійної підготовки педагогів для різних сфер освіти є 

надзвичайно цікавим. Це торкається і фахової підготовки та професійно-творчого зростання 

SOS-матерів у європейських країнах. Актуальність проблематики зумовлена й відкриттям 

першого в Україні дитячого будинку сімейного типу у вигляді котеджного містечка у 

Броварах Київської області, розрахованого на 84 дитини, що залишилися без батьків. 

Професійна підготовка матерів для СОС-дитячих містечок в Україні є нагальною. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спирається автор. В основу багатьох особливостей систем і моделей 

педагогічної освіти в країнах Європи покладено національні традиції й стереотипи 

професійної підготовки педагогів. Проблемі професійної підготовки вихователів присвячено 

багато досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів. Теоретичні й методологічні основи 
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даної проблеми знайшли відображення у працях класиків педагогічної науки К. Ушинського, 

С. Русової, А. Макаренка, В. Сухомлинського; у наукових дослідженнях сучасних учених-

педагогів і психологів А. Алексюка, Л. Артемової, Е. Вільчковського, І. Беха, Л. Божович, 

О. Савченко, В. Семиченко, В. Сластьоніна, О. Щербакової, А. Богуш. Окремими аспектами 

багатогранного і складного процесу розвитку професійної підготовки педагогів до роботи з 

сім’єю присвятили свої наукові праці О. Абдуліна, В. Гриньова, Т. Гущина, І. Зязюн, О. 

Семеног, Т. Шульга та інші. Вагомими для нашого дослідження стали праці Є. Сарапулової, 

О. Корх-Черби, О. Звєрєвої, Т. Куликової, С. Теплюк. Незважаючи на широкий спектр 

досліджуваних напрямів, проблема підготовки педагога-вихователя до роботи у сім’ї вивчена 

недостатньо. І. Пєша висвітлює соціально-педагогічні аспекти виховання дітей-сиріт у 

дитячих будинках з сімейними формами виховання – SOS-Kinderdorf. Н. Романова, 

Т. Білявська розкривають умови адаптації в Україні польського моделі дитячого будинку 

нового типу для дітей-сиріт. О. Поліщук, директор СОС-містечка у Броварах, висвітлює 

практичний досвід працевлаштування матерів.  

Проте професійна підготовка SOS-матерів у країнах Європи в україномовній 

джерельній базі досі не висвітлена. Отже, актуальність дослідження зумовлена, з одного 

боку, об’єктивними потребами суспільства у висококваліфікованих вихователях – SOS-

матерів, які здатні виконувати функції домашніх вихователів; з іншого – відсутністю науково 

обґрунтованого навчально-методичного забезпечення їхньої професійної підготовки.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 

означена стаття. Проблема змісту професійної підготовки педагогів-вихователів завжди 

була актуальною для суспільства. У сучасних умовах масштаб сирітства не зменшується, 

тому існує потреба шукати і вдосконалювати існуючі форми опіки на дітьми-сиротами. 

Сьогодні велику цінність мають концепції сімейного виховання. Ідея, що сиріт та покинутих 

дітей можна виховати у близькому сімейному виховному оточенні (родині), може бути 

реалізована у великому масштабі лише в наш час.  

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Зв’язок роботи з 

науковими планами, програмами, темами. Дослідження виконано відповідно до 

тематичного плану наукових досліджень кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти  

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка “Українська освіта в 

контексті трансформаційних суспільних процесів” (Державний реєстраційний номер 

01084007644). 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у висвітленні та узагальненні досвіду 

сприяння професіоналізму SOS-матері в Австрії, Боснії, Герцоговині, Німеччині, Франції, 

чинників внутрішнього і зовнішнього визнання професії SOS-матері, шляхів і засобів їхнього 

професійного й особистісного зростання. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Аналіз німецько- й англомовної літератури, вивчення автором досвіду роботи 

дитячих сіл SOS під час перебування в Австрії, Німеччині і Франції упродовж 2009 – 2010 н. р. 

засвідчують, що робота з дітьми, підбір і працевлаштування педагогів-навставників молоді є 

одним із важливих завдань, які стоять перед SOS-Kinderdorf у країнах Європи. Розмови зі 

співробітниками організацій SOS-Kinderdorf International, педагогічними працівниками, SOS-

матерями, відгуки з приводу державної програми сприяння підготовки вихователів, 

засвідчують наявність різнобічних підходів щодо шляхів і засобів професійного та 

особистісного зростання SOS-матерів.  

Серед широкої громадськості і навіть у деяких частинах організації існує упереджена 

думка, що через професіоналізацію SOS-матерів загрожує небезпека “кваліфікованих 

фахівців” через любов і увагу до дітей, якими вони опікуються. Однак Г. Ґмайнер не бачив 

цієї небезпеки, а, навпаки, з самого початку вимагав: маємо зробити професію SOS-матері 

привабливою в інтелектуальному, а також духовному плані. У 1956 р. він заклав основу для 

систематичного навчання SOS-матерів. У SOS-молодіжному будинку в Інсбруку організував 

тримісячне навчання для матерів під керівництвом проф. А. Вінценца та А. Нойбауер. 
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Навчальний план був імпровізований, жінки отримували теоретичні знання, а після цього 

ставали матерями дітей. Курси невдовзі стали школою. У 1965 р. з економічних міркувань 

австрійська і німецька школи для матерів були об’єднані в одну. У баварському Мюрльбаху 

спільно проходила підготовка до професії матерів жінок з Австрії та Німеччини [1, с.42]. У 

1999 р. соціально-політичні умови у Німеччині спричинили повторну реорганізації школи. З 

того часу навчання матерів проходить у коледжі сімейної педагогіки у Вельсі (Австрія). 

Австрійський досвід професійного навчання професії SOS-матерів є оригінальним і 

цікавим. Підготовка матерів проходить спільно з працівниками інших галузей. Це навчання 

розраховане для новачків, звідси виходить, що професія стає доступною для всіх бажаючих. 

Навчання триває два роки у формі недільних курсів (1 раз на місяць) у коледжі сімейної 

педагогіки. Навчання включає три складові частини (1200 навчальних годин): соціальна 

компетенція та педагогічні основи (6 модулів); спілкування з душевно пораненими дітьми і 

молоддю (6 модулів); специфічний розвиток і професіоналізація (12 модулів) [8, с.16].  

 Під час теоретичного навчання матері співпрацюють у одній або більше SOS-сім’ях і 

широко ознайомлюються з майбутньою професією. Освічені матері керують молодими 

кадрами, залучаючи їх до обслуговування і ведення домашнього господарства у відповідних 

сім’ях. Одночасно мають можливість зіставляти власні вчинки з практичними 

консультантами, отримувати інструкції, навчатися за межами сім’ї, щоб почуватися впевнено 

у педагогічній діяльності, сформувати особисті навички для цього завдання та навчитися 

краще розуміти актуальні потреби відповідно до фахових базових знань. Додаткова практика 

закінчується в обсязі 14 і більше днів за межами сім’ї. Набуті навички і фахові знання 

представляють у формі письмових розповідей, професійних бесід та екзаменів. Частину 

матеріалу вивчають самостійно. Випускники, які завершили навчання з оцінкою “відмінно”, 

визнаються професіоналами у галузі опіки неповнолітніх. Вони можуть працювати залежно 

від федеральних розпоряджень у різних сімейних та соціально-педагогічних сферах 

діяльності. Заснування сім’ї відбувається після успішного завершення навчання. Матері 

отримують сприятливий додатковий зміст особливостей роботодавця протягом чотирьох 

семінарів, які паралельно пропонуються протягом курсів у різних SOS-Kinderdorf [8, с.17]. 

Прийом у коледж відбувається після успішно завершеної чотиритижневої орієнтаційної 

практики у SOS-сім’ї. Цей час відводиться для перевірки, чи збігаються нова професійна 

орієнтація і особисті припущення. Навчання закінчується у формі відносин прийому на 

роботу і регулюється навчальним договором. SOS-Kinderdorf фінансово сприяє жінкам, які 

пов’язують своє життя з дітьми. Організація виплачує 12 зарплатню і дві особливі виплати. У 

цей час вони отримують щомісячно валову ренту від 1 727 до 1 942. Учасники навчання не 

отримують жодних коштів, якщо вони після завершення навчання працюють протягом трьох 

років у SOS-Kinderdorf. При попередньому виході частина коштів для навчання поступово 

повертається [8, с.18]. 

У Франції SOS-матері і помічники сім’ї з 1990 р. скористалися статутом, який визначає 

умови їхньої праці та оплату. Цей статут був прийнятий Міністерством соціального захисту і 

визнавав всі дитячі служби соціального захисту, яким доручали опіку над дітьми. Проте на 

рівні асоціацій дію цього статуту ввели обмеження, оскільки він не був включений до 

промислового закону Франції.  

У 2002 р. чотири помічники сім’ї принесли викладені вимоги до промислового суду. 

Таким чином, асоціація почала шукати правовий статут, який би краще задовольняв вимоги. 

Міністерство соціального захисту запропонувало, що юридичний текст буде розроблений, 

забезпечуючи SOS-матерів і сімейних помічників спеціальним статутом, який буде 

включений до промислового права. У 2004 р. після різноманітних нарад Міністерство 

соціального забезпечення та Міністерство зайнятості подало на розгляд, і статут прийнято у 

рамках “Соціальний закон про цілісність”. Крім того, французька асоціація SOS-Kinderdorf 

почали переговори з відповідними профспілками для досягнення внутрішньої угоди, яка 

була потім подана на розгляд національній комісії і прийнята на національному рівні на 

початку 2006 р. На основі цього були розроблені такі правила:  
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• заробітна плата SOS-матерів, що виплачується владою, була піднята. За соціальний 

захист дітей влада підтримала проект, хоча це призвело до збільшення коштів (витрат). 

• максимальна кількість робочих днів на рік – 258. 

• у Франції, можливість збору робочих годин є інструментом, який дає змогу 

співробітникам накопичити час для свят, або, наприклад, раніше вийти на пенсію чи виїхати 

на тривалий відпочинок.  

• закон говорить про “сімейних вихователів” і “сімейних помічників”, у той час як 

асоціація SOS-Kinderdorf дотримується терміна “SOS-матері” [7, с.30]. 

Сприяння професіоналізму матерів SOS-Kinderdorf у Боснії відбувається шляхом 

обміну практичним досвідом. Яскравим прикладом є проведена влітку 2007 р. конференція 

для матерів SOS-Kinderdorf з Боснії і Герцоговини, що дала можливість двом командам SOS-

Kinderdorf відзначати свої успіхи, відкрити свої серця, зустрітися, поплакати разом і 

послухати проблеми один одного, які переважно забуваються у хаосі повсякденного життя. 

Зустріч, у якій взяли участь SOS-матері з двох SOS-Kindrdorf, керівники сіл і співробітники з 

питань освіти, проходила у маленькому селі на хорватському узбережжі, всього за кілька 

годин від будинку. Складним завданням було управління щоденним розкладом обох SOS-

Kinderdorf без втручання в дитячу повсякденну роботу. Лідерам доводилося покладатись на 

допомогу всіх SOS-тіток і сімейних помічників, у той час як SOS-матері з тривогою 

дивилися вперед, на їхнє "громадське" становище. Більшість з них були знервовані 

можливою критикою, і оцінкою своїх колег, але вони також сподівалися на пригоди 

протягом цих трьох днів, за межами SOS-Kinderdorf. Ці жінки, які вирішили поділитися 

своїм досвідом і розповісти свої історії іншим SOS-матерям, знають, що ця робота і це життя 

є понад усе. Н. Бекіревік, мати-координатор з Боснії, відзначала згуртованість (цілісність) 

групи (26 жінок, які посвятити своє життя роботі з дітьми, що залишилися без піклування 

батьків), емоційність, неймовірну енергію, незліченні сльози, взаємне розуміння, підтримку і 

співчуття. Поділившись досвідом, з одного боку щасливим, з іншого болючим, з людьми, які 

пережили ті самі ситуації, члени групи відчули полегшення. Всі учасники погодилися, що 

кожен аспект конференції був корисним: обмін досвідом, визначені напрями для майбутньої 

роботи, чіткі ідеї, що стосуються методів і практики роботи SOS-матері, оптимізм, почуття 

єднання з іншими, дружба, свіжа енергія, і зміцнення мотивації [7, с.29].  

Професіоналізм, особиста відданість, емоційна участь та інші у роботі SOS-Kinderdorf 

допомагають провести межу між аспектами життя у рамках SOS-Kinderdorf та освітою дітей, 

які її потребують, зрозуміти потреби дітей різного віку і різних прошарків суспільства, 

зусилля у спробі дати їм кращі можливості догляду та підтримки і змушують їх відчувати 

себе улюбленими, незліченні проблеми, з якими вони стикаються, продуктивність, яка 

очікується від них, не кажучи вже про продуктивність, яку вони очікують від себе самих. [2], 

[3]. 

Юридичне визнання професії SOS-матері було визначено однією із стратегічних цілей 

організації. Аналіз тенденцій 2006 – 2008 рр. свідчить, що 70 зі 105 національних об’єднань 

прагнуть до юридичного визнання професії SOS-матерів. У даний час SOS-матері 25% країн 

включені як “спеціалісти по догляду за дитиною” у відповідні національні закони, з 

урахуванням категорій від “прийомна матір” через “соціальну матір (складову батьків) 

виховательку”, “сімейну виховательку”, “соціального працівника” аж до “професійного 

догляду за дитиною”. Шлях до юридичного визнання професії SOS-матері, звісно, є досить 

довгим і складним. Існує низка заходів, які залежать від відповідних національних законів 

про працю, законодавство добробуту дітей, інший професійний догляд за дитиною тощо [4]. 

До цього привели такі шляхи: офіційне визнання професії SOS-матері і моделі опіки у 

SOS-Kinderdorf у згоді уряду, що служить основою для подальших кроків; включення 

професії SOS-матері до національної класифікації професій; регулювання робочого часу та 

інших норм трудового права, що стосуються питань у колективному договорі, наприклад, як 

в Австрії; повний, це означає правове визнання професії, коли також пояснено робочий час, 
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наприклад, у SOS-Kinrederdorf Франції (“сімейна вихователька”) і в деяких 

східноєвропейських країнах (“прийомні батьки”). 

Під час першого етапу стратегії розвитку на 2009 – 2016 роки, 27 груп SOS-матерів з 

усіх континентів зосереджують діяльність на поширенні їхнього досвіду та подали 

пропозиції щодо дальшого розвитку їхньої професії. Це знайшло віддзеркалення у 

рекомендаціях про організацію SOS-Kinderdorf, інвестуючи в особисте зростання і 

професійні знання SOS-матері, їхньої участі у програмі “Бережи опікуна”. Всі групи 

висловили вдячність за навчання, яке вони отримали, і прагнуть ще більшого, особливо в 

галузі вікової та педагогічної психології. До того ж, SOS-матері запропонували створення 

більших для них можливостей кар’єрного зростання і підкреслили важливість мати довіру 

організації у повсякденній роботі, просили про додаткову підтримку в галузі освіти і 

психології, а також більш практичну підтримку в SOS-сім’ї через помічників сім’ї. 

Необхідними атрибутами і цінностями, на яких вони будують свою роботу з дітьми, і яких 

вони вимагають від інших співробітників, є мужність, гідність і повага. SOS-матері вважають 

своє завдання професією. Вони прагнуть професійних знань, інструментарію й умов, які 

необхідні їм для виконання вимоги відповідальності і любові до дітей. 

Важливий крок на шляху до визнання професії становить зовнішнє визнання освіти 

SOS-матерів. Серйозним викликом є розробка навчальної програми у відповідності із 

зовнішніми стандартами, з одного боку, а з іншого боку – збереження SOS-особливостей. 

Деякі з навчальних центрів Австрії, Гамбії, Колумбії, Венесуели успішно отримали визнання 

їхніх навчальних програм. Болівія, Кенія також перебувають на цьому шляху. Слід 

зазначити, що SOS-Kinderdorf постійно працює у напрямі професіоналізації професії SOS-

матері. Гарні можливості для професійної підготовки, сприятливі умови праці та розвитку 

професійної ідентичності є основою, на якій SOS-матері здобувають досвід і найкраще 

можуть здійснювати опіку над дітьми Необхідно створити нову, сучасну жіночу професію, 

як професія медсестри або соціального працівника.  

У контексті внутрішньої підготовки кадрів і зовнішнього визнання, асоціація працює 

над актуалізацією положення SOS-матері, визначає основні повноваження і розвиває основні 

навчальні програми. Цей інструментарій повинен забезпечити пошук, відбір, відповідну 

освіту (підготовку) та підвищення кваліфікації. Справедливі умови роботи, безперервна 

можливість зростання, відповідні допоміжні послуги, включення до процесів прийняття як і 

поетапного звільнення на пенсію, так і процесу зростання, й типові (загальні) умови, за які 

відповідає організація.  

Розробка “Кодексу етики” у багатьох професіях – наріжний камінь для його 

самооцінки. Асоціація розглядає його основний ідентифікаційний складовий елемент, який 

може бути розвинутий самостійно SOS-матерями, де вони зможуть закласти їхні спільні 

(загальні) цінності і практичний досвід догляду за дітьми як етична основу для дій. Нарешті, 

SOS-матері повинні мати можливість далі розвиватися у рамках своєї професії через офіційні 

та неофіційні обміни. Ідентичність групи, яка виростає з почуття приналежності до тієї ж 

професії, де знаходять підтримку і мають можливість для професійного обміну, що вже було 

сформульовано як мета статутів SOS-матерів.  

Е. Уліманн на основі загальноприйнятих характеристик професії розглядає шляхи 

зростання професіоналізму: конкретне завдання або групу взаємопов’язаних завдань; 

завдання постійно виконуються певною кількістю людей і за значну частину свого часу 

протягом періоду, як правило, в обмін на деякі платежі; виконання завдання передбачає 

конкретні компетенції, комбінацію практичних навичок і теоретичних знань; структурний, 

більш-менш формалізований шлях для досягнення компетенції у формі професійно 

підготовленої школи або в практичній освіті; визнання компетенції суспільством, можливо, у 

формі формальної кваліфікації, яка має право на здійснення цієї функції; існування органу 

навичок і знання, які будують основу безперервної подальшої професійної підготовки та 

практики; більш-менш професійна організація, яка бере на себе відповідальність за  
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подальший розвиток цієї професії і за якість послуг, що надаються. Іноді це сформульовано у 

професійних стандартах і системі професійного нагляду [7, с.28].  

Висновки. Розглянута проблема професіоналізації SOS-матерів дає підстави 

стверджувати, що робота з дітьми, підбір і працевлаштування педагогів-наставників молоді є 

одним із важливих завдань, які стоять перед SOS-Kinderdorf у країнах Європи. Існують 

різнобічні підходи до шляхів і засобів професійного та особистісного зростання SOS-матерів. 

Складовими компонентами професіоналізації професії SOS-матерів є професійна організація; 

звід (кодекс) знань, тренінг SOS-матері, компетенції, профіль роботи, вибір і умови роботи, 

внутрішнє і зовнішнє визнання. Діяльність асоціації, створеної для подальшого сприяння 

розвитку професії SOS-матері, спрямована на актуалізацію положення SOS-матері, 

визначення основних повноважень, розробку і вдосконалення навчальних програм. 

Подальшого дослідження потребують питання професійної підготовки матерів у Польщі, 

управління педагогічним персоналом у молодіжних будинках SOS- Kinderdorf країн Західної 

Європи. 
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ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПОЛЬЩІ 

 
Стаття присвячена проблемі підготовки фахівців із соціальної роботи у вищих 

навчальних закладах Польщі. Авторка презентує результати проведеної діагностики якості 

навчання з точки зору рівня знань та вмінь студентів. Участь у дослідженні взяли студенти 

першого року навчання II-го рівня освіти Університету імені Марії Кюрі-Склодовської у Любліні. 

Ключові слова: соціальний працівник, вміння, соціальна робота. 

 

Статья посвящена проблеме подготовки специалистов по социальной работе в высших 

учебных заведениях Польши. Автор представляет результаты проведенной диагностики 

качества обучения с точки зрения уровня знаний и умений студентов. Участниками 

исследования стали студенты первого года обучения II-го уровня образования Университета 

имени Марии Кюри-Склодовской в Люблине.  

Ключевые слова: социальный работник, умения, социальная работа.  

 

The article deals with the problem of training of social workers at the Universities in Poland. The 

Author presents the results of her own investigation of quality of education. The level of knowledge and 

skills was analysed in the article. The first year students of the second level of higher education of The 

Maria Curie-Sklodowska University in Lublin took part in the research. 

Key words: social worker, skills, social work.  

 

Вступ. Процес підготовки майбутніх соціальних працівників, безсумнівно, визначає 

ефективність їх професійної діяльністі. Складність навчальних програм, пов’язаних з 

реалізацією концепції практичної підготовки, що набувається головним чином під час 

професійної практики, є дуже важливим показником професіоналізму. При розгляді 

проблеми підготовки фахівців на особливу увагу заслуговує питання про якість освіти, яка 

значною мірою залежить від можливостей і обмежень студентів, а також від особистих 

здібностей і рівня підготовки викладачів. У сучасних умовах якість набуває особливого 

значення зогляду на факт існування широкої освітньої пропозиції, адресованної випускникам 

середньої школи. Зараз польська молодь має безліч можливостей для навчання на різних 

освітніх рівнях. Сучасний університет поступово еволюціонує до ринкової моделі, діючої на 

зразок підприємства. Такій профіль діяльності може спричинити комерціалізацію 

університетів, що полягає в пристосуванні освітніх послуг до клієнтів (студентів) у спосіб, 

відповідний їхнім потребам. Повстає питання: чи такі зміни є оптимальними, зважаючи на 

якість навчання. 

Особи, зацікавлені у здобутті повноважень для роботи на посаді соціального 

працівника, у Польщі можуть навчатися у колегіумах працівників соціальних служб 

(kolegium pracowników służb społecznych), а також у вищих навчальних закладах. Випускники 

вищих навчальних закладів мають можливість продовжити навчання на післядипломних 

курсах (studia podyplomowe) або можуть вступити до аспірантури (studia doktoranckie) з 

педагогіки, вибираючи проблематику дисертаційного дослідження, пов’язану з соціальною 

роботою. 

Аналіз останніх досліджень проблеми. Проблема якості навчання і соціально-

професійного функціонування студентів знаходиться у полі наукового інтересу педагогів та 

психологів, що займаються питаннями, пов’язаними з теоретичними основами якості 

навчання, практичними проблемами навчання студентів, а також питаннями взаємодії 

студент — викладач [3, с.8].  

У дослідженнях проблеми підготовки фахівців служб соціальної допомоги виділяються 

певні загальні тенденціїї. Видатна представниця соціальної педагогіки, яка займається 

питаннями соціальної роботи не тільки у Польщі, але й за кордоном, професор Ева 
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Маринович-Хетка (prof. Ewa Marynowicz-Hetka) порушує питання підготовки у площині 

проблем придатності соціальних дисциплін для удосконалення практики [6]. Інший напрям, 

представлений Казимірою Вудз (K. Wódz ), стосується аналізу підготовки кадрів для 

соціальної допомоги у контексті перманентних спроб реформування системи соціальної 

допомоги [8, с.91]. Юзефа Бронгєль і Аліція Курч (J. Brągiel i A. Kurcz) об’єктом своїх 

досліджень вибрали проблеми навчання і професійного вдосконалення соціальних 

працівників у Польщі в часи суспільної трансформації [1]. Ева Кантовіч (E. Kantowicz) 

зробила аналіз навчальних стандартів у європейському контексті [4]. Барбара Кромоліцка (B. 

Kromolicka) вивчає питання підготовки до соціальної роботи у позаурядових (громадських) 

організаціях [5]. 

Питання професійної підготовки до виконання соціальної роботи досліджують також 

багато інших науковців, але ми не в змозі назвати прізвища їх усіх у роботі лімітованого 

обсягу. 

Підготовка професіоналів до роботи у помічничих професіях стає сьогодні прямою 

необхідністю з огляду на стрімке зростання кількості осіб, які потребують допомоги. 

Нерівномірний розподіл матеріальних благ у суспільстві зумовлює незадоволення базових 

потреб багатьох йього членів. Динамічний розвиток цивілізації разом з прогресуючими 

ускладненнями щоденного життя спричиняють появу у середовищі що раз більше загроз для 

його життя і здоров’я [7, с.27].  

Проведення досліджень у сфері підготовки фахівців, професійне завдання яких полягає 

у наданні допомоги іншій людині, у тому числі і спеціалістів з соціальної роботи, стає 

вимогою сьогодення. З іншого боку варто піклуватися про те, щоб якість навчання, яка є 

гарантією професійної підготовки, залишалася на високому рівні. 

Мета статті. Вища освіта безсумнівно є незаперечною цінністю, а проблеми, що з нею 

пов’зані, завжди залишаються актуальними, особливо з тієї причини, що перед сучасною 

вищою школою ставляться нові і складні завдання. Метою представлених досліджень є 

діагностика якості навчання студентів напряму “Соціальна робота” з точки зору оцінки рівня 

їх знань та вмінь. Оскільки навчання організоване комплексним способом, то не можна 

охопити всю проблематику, що з ним пов’язана, досліджуючи лише один його аспект. У 

наших дослідженнях ми намагалися прийняти за точку відліку рівень вмінь та знань, 

залишаючи відкритим питання, яким він повинем бути і яким чином можливе досягнення 

задовільних результатів навчання. У зв’язку з чим виникає питання про результати навчання, 

якими вони повинні бути і як можливо було б їх перевірити. Раціональною, на нашу думку, є 

ідея перевірки знань не тільки у процесі навчання, але і після його закінчення, бо саме тоді є 

можливість об’єктивно їх оцінити.  

У Люблінському воєводстві студенти поміж іншими мають можливість підготовки до 

професії соціального працівника на факультеті педагогіки і психології Університету імені 

Марії Кюрі-Склодовської у Любліні. Вони можуть отримати повноваження для роботи за 

вказаним фахом, закінчивши навчання (денна або заочна форма) I-го рівня за напрямом 

“Соціальна робота” або II-го рівня за напрямом “Педагогіка” на спеціальності “Соціальна 

допомога і соціальна робота”.  

У статті представлені результати дослідженнь, що охопили всіх студентів заочної
2
 

форми навчання першого року II-го рівня освіти.  

Висновки з власних досліджень. Переважна більшість опитуваних (92 %) — жінки. 

Більшість респондентів — молоді  люди, 56 % учасниківвіком до 25 років, решта — 42 % 

знаходиться у віковій групі від 26 до 50 років. Більш ніж третина (38%) респондентів — 

незаміжні/неодружені, 22 % — заміжні/одружені, 18 % — розлучені і вдови. Один учасник 

опитування живе у громадянському шлюбі.  

                                                           
  Варто нагадати, що це була група осіб, що навчалися безкоштовно завдяки участі у проекті “Університет 

відкритий для майбутнього”, що фінансується за кошти Європейського Союзу. Бенефіцієнтами даного проекту 

були студенти, яких відібрано на основі середнього балу диплому I-го рівня освіти. Доречі, це були студенти з 

найвищим середній балом.  
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Значна частина респондентів (38%) — жителі села, 18 % опитуваних декларувало 

проживання у великому місті від 100 тисяч мешканців та у місті з 20-50 тисячами мешканців. 

Майже кожен п’ятий студент (22 %) — мешканець малого міста (до 20 тисяч мешканців). 

Лише 4 % опитуваних слухачів проживає у місті, що нараховує до 100 тисяч мешканців.  

Більше третини студентів (32 %) окреслила свою матеріальну ситуацію як середню, 

декларуючи дохід на одного члена сім’ї у розмірі 400-600 злотих на місяць, 12 студентів 

походили з сімей з низькими доходами, що не перевищують 400 злотих на місяць, і також 

велика група має дуже добру матеріальну ситуацію (дохід понад 900 злотих на одного члена 

сім’ї). Решта опитуваних (18 %) декларували рівень доходу в межах 600-900 злотих 

відповідно. 

Значна більшість (74%) опитуваних студентів ніколи не працювала на посаді 

соціального працівника. Лише одна особа мала стаж роботи більше 15 років. Більше того, 24 

% студентів мали професійний досвід роботи на посаді соціального працівника, половина з 

них працювала досить короткий час, максимум рік, а термін роботи решти складав більше 

одного року, але менше 15 років.  

Важливим питанням також є мотивація до вибору професії, а саме у ситуації 

помічничих професій, воно набуває особливого значення. Цікаво, що аж 22 % респондентів 

зазначили, що у їх ситуації вирішальною була відсутність необхідності платити за навчання. 

Найчастіше опитувані студенти керувалися у виборі професії особистими амбіціями (38 %), 

або професійними можливостями обраної спеціальності (32 %). Лише троє студентів 

розпочали навчання випадково. 16 % учасників, вибираючи спеціальність “Соціальна 

робота”, керувалися різними мотивами: плани на майбутнє (цікаво, що вони планували 

ведення приватної господарської діяльності), можливість здобуття звання магістра, шанс для 

розвитку своїх інтересів, закінчена така ж спеціальність на I-му рівні освіти, необхідність 

зміни професії з огляду на особистісні риси, престиж професії, а також бажання отримувати 

знання. 

Суттєвою проблемою є питання про джерела, з яких студенти черпають інформацію 

про бажані напрями навчання. Дослідження продемонстрували, що чим далі все частіше 

абітурієнти користуються Інтернетом (кожен п’ятий опитуваний) і довідуються від 

знайомих. Кожен третій слухач отримав інформацію від колег. Переважно інформацію про 

набір на курс поширювали викладачі Університету імені Марії Кюрі-Склодовської у 

Любліні, а також Регіональний Центр Соціальної Політики (Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej).  

Дослідження виявили, що студенти у своїй більшості зацікавлені закінченням курсу 

навчання. За умови припинення подальшого фінансування навчання — 48 % опитуваних 

продовжили б навчання на платній основі, 24 % відмовилося б від навчання, а 16 % студентів 

поновило б навчання, що дають ті ж самі повноваження, на платній основі. Примушує 

задуматися факт, що 8 % учасників курсу шукало б безкоштовний курс, але іншого напряму, 

а 4 % — перейшло б у інший вищий навчальний заклад.  

Стосовно питання мотивації до навчання дослідження продемонстрували, що більше 

половини (56 %) респондентів зазначає її високий рівень, а 40 % — середній, і лише 4 % — 

низький. Відносно високий рівень мотивації, вочевидь, пов’язаний з тим, що переважна 

більшість опитуваних (88 %) хотіла б у майбутньому працювати на посаді соціального 

працівника, а 8 % — декларує протилежну відповідь. Двоє учасників не відповіли на дане 

питання. У відповідь на запитання, чому вибрали соціальну роботу як своє професійне 

майбутнє, найчастіше відповідали, що завдяки тому будуть мати можливість 

безпосереднього контакту з людьми, а саме, надавати допомогу іншим. Студенти називали 

також мотиви, які можна виразити словами однієї з учасниць опитування: “мене цікавлять 

соціальні проблеми”. Цікаво, що з’явилася теза, яку висловив лише один учасник, що “це не 

складна професія”. Респонденти, які не хочуть у майбутньому працювати у сфері соціальної 

роботи, стверджували, що фах складний і хотіли б мати інший, наприклад, спеціаліст з 

працевлаштування (doradcа zawodowу).  
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Майже кожен третій студент (30 %) однозначно позитивно оцінює своє ставлення до 

навчання, більше половини респондентів (58 %) декларують позитивне ставлення, а 12 % — 

нейтральне.  

Аналіз рівня знань і вмінь досліджуваних є складним завданням. Респонденти 

найчастіше зазначали, що мають дуже високий рівень знаннь з проблем і потреб особистості, 

сім’ї і соціальних груп. Більше того, майже кожен третій учасник вважає, що легко б 

упорався з аналізом і інтерпретацією потреб і соціальних проблем, наданням інформації і 

допомоги у сфері розв’язання життєвих проблем, із забезпеченням позитивних зразків, що 

дають можливість вивільнити активність безпорадних людей. Найчастіше респонденти 

високо оцінювали свої можливості проектування соціальних дій та їх реалізації. Але багато 

недоліків визнавали у сфері участі при створенні, реалізації та розвитку соціальних програм, 

спрямованих на підвищення якості життя, у розробленні соціального прогнозу, в основному 

для потреб локальної соціальної політики, у наснаженні клієнтів до самостійності, та у 

координуванні соціальних дій у локальному середовищі. 

 

Рис.1. Оцінка вибраних компонентів професійних компетенцій 

 

Умовні позначення: 

- виконання аналізу явищ, що породжують потребу у наданні соціальної допомоги, а 

також кваліфікування до отримання послуг; 

- надання інформації і допомоги у сфері розв’язання життєвих проблем; 

- пробудження соціальної активності через надихання до діяльності і самодопомоги з 

метою задоволення необхідних життєвих потреб; 

- участь у створенні, реалізації та розвитку соціальних програм, спрямованих на 

підвищення якості життя; 

- аналіз і інтерпретація потреб і соціальних проблем; 

- співпраця з іншими професіоналами та інституціями, метою яких є удосконалення 

розв’язку соціальних проблем; 

- ініціювання нових форм надання допомоги особам, які перебувають у складних 

життєвих ситуаціях та створення допомагаючих інституцій; 
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- ініціювання і участь у дослідженнях соціальних проблем (діагностика потреб), 

моніторинг та оцінка програм і дій; 

- знання проблем і потреб особистості, сім’ї і соціальних груп; 

- проектування соціальної діяльності і її реалізація; 

- опрацювання соціальних прогнозів, переважно для потреб локальної соціальної 

політики; 

- передбачення і контроль наслідків допомоги, що надається і не надається; 

- відбір середовищ, що вимагають допомоги; 

- надання різних форм допомоги із використанням методів соціальної роботи; 

- надихання клієнта до активності через вміле пробудження потреб і керування його 

розвитком; 

- забезпечення позитивних зразків, що вивільняють активність безпорадних 

особистостей; 

- наснаження клієнтів до самостійної діяльності;  

- координування соціальної діяльності у локальному середовищі; 

- проведення медіації і негоціації в інтересах клієнта; 

- пропаганда у полі соціальної роботи. 

 

Щодо вмінь, придатних до виконання роботи соціального працівника, дослідження 

показали, що студенти підтверджують найвищий рівень опанування соціальних вмінь, дещо 

гірше були оцінені вміння приймати рішення, вміння швидкого соціального втручання та 

вміння використовувати технічні досягнення. Респонденти вважають, що гірше 

справляються з методичними проблемати, використанням права і з управлінням людськими 

ресурсами. Ці три групи вмінь були оцінені найнижче.  
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Рис. 2. Оцінка рівня набутих вмінь, необхідних при роботі соціального працівника 

Умовні позначення: 

I – дуже низький рівень; 

II – низький рівень; 

III – середній рівень; 

IV – високий рівень; 

V – дуже високий рівень. 

1 – методичні вміння; 

2 – соціальні вміння; 

3 – вміння застосовувати закони; 

4 – менеджерські вміння; 

5 – вміння приймати рішення і швидке соціальне 

втручання; 

6 – вміння використовувати наукові знання на 

практиці; 

7 – вміння використовувати технічні досягнення 
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Наступним етапом дослідження було визначення рівня знань респондентів. На 

прохання назвати відомих авторів, що займаються проблематикою соціальноїх роботи, 

студенти називали лише прізвища поляків, найчастіше Х. Радліньскої і А. Каміньского. 

Серед сучасних дослідників знали К. Вудз, Л. Адамовску. З періодичних видань, 

присвячених соціальній роботі, називали “Соціальну роботу”, “Соціальну політику”, рідше 

“Соціальну педагогіку”. Одиниці знали такі видання як “Проблеми опіки і виховання”, 

“Auxilium Sociale”. Відповіді студентів продемонстрували зосередженість їхньої уваги на 

виданнях практичного спрямування, таких як “Спільні теми”, “Соціальний працівник”, 

“Соціальні проблеми”. 

На підставі отриманих результатів можна зробити висновок, що студенти звертаються 

до наукових джерел, що присвячені проблемам соціальної роботи, хоча не знають всіх 

періодичних видань, що є на освітньому ринку. Прагнучи бути більш проникливим щодо 

аналізу отриманих результатів досліджень, варто було б піддати подальшій перевірці цей 

позитивний образ студента, бо трапляються випадки, коли студенти вказували назви 

неіснуючих видань. Більше того, подальший аналіз міг би бути зосереджений на перевірці 

знання змісту тих джерел. 

Окреслена у нашій статті ситуація щодо стану підготовки соціальних працівників не 

претендує на вичерпні і однозначні висновки, оскільки опитувана група складалася зі 

студентів лише одного з польських університетів, що проводить підготовку кадрів для 

соціальної роботи. Студенти, які брали участь у дослідженні, високо оцінювали рівень 

власних соціальних вмінь, і в тей самий час відносно низько оцінювали свої знання методів і 

технік соціальної роботи. На нашу думку, методичні вміння є ключовими в процесі 

правильного виконання професійних завдань. Залишається питання, як будуть виконувати 

свої обов’язки майбутні фахівці, які не набули попередньо знань та вмінь, що стосуються 

використання відповідних методів та технік соціальної роботи. 

Перспективи подальших досліджень. На даний момент можна говорити, про 

зростаючий попит на кваліфікованих фахівців соціальної роботи. Характерною рисою 

сучасної реальності, в яких функціонує соціальний працівник, є “ненадійність юридично-

інституційних вирішень питань у сфері соціального забезпечення, невпевненість щодо 

власної ролі як професіонала щодо партнерів, з якими доводиться працювати (...) та 

невпевненість щодо очікувань та потреб, що змінюються,  клієнтів соціальної допомоги. 

Безсумнівно ці три види “невпевненості”будуть визначати майбутнє соціальної роботи у 

Польщі в найближчих роках” [8:104]. Розвиваючи далі цю думку, додамо, що ці три 

площини мають становити підгрунтя, на якому повинно базуватися навчання соціальних 

працівників і повязаних з ним ключових напрямків досліджень у сфері соціальної роботи.  
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ДОТЕКСТОВИЙ ЕТАП НАВЧАННЯ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-

ФІЛОЛОГІВ 

 
У статті окреслено методичні принципи організації процесу навчання давньогрецької мови 

студентів-філологів; розроблено комплекси вправ для формування граматичної, лексичної, 

соціокультурної, перекладацької компетенцій та мовленнєвої компетенції у читанні у дотекстовому 

етапі навчання мови.  

Ключові слова: мовленнєва компетенція в читанні, текст, аналіз, принципи навчання. 

 

В статье определены методические принципы организации процесса обучения древнегреческому 

языку студентов-филологов; разработаны комплексы упражнений для формирования 

грамматической, лексической, социокультурной, переводческой компетенций и речевой компетенции 

в чтении в дотекстовом этапе обучения языку. 

Ключевые слова: речевая компетенція в чтении, текст, анализ, принципы обучения. 

 

The article identified the methodical principles of the organization of learning the Greek language by 

philologists, a set of exercises for the formation of grammatical, lexical, socio-cultural, translation skills, and 

verbal competence in reading in dotekstovom stage of language learning. 

Keywords: competence in reading, text, analysis, principles of studies. 

 

У методиці навчання читання склалися такі тенденції: навчання читання 

розпочинається із опрацювання мовного мовленнєвого матеріалу, ізольованого від тексту, і 

лише після того, як будуть сформовані рецептивні навички на матеріалі окремих речень чи 

невеликих фрагментів текстів, переходять до читання цілісних текстів; синтетичному 

читанню передує аналітичне; навчанню розуміння та інтерпретації текстів передує 

формування читацьких дій [1, 2, 3, 6]. Таким чином, читанню текстів передує передтекстовий 

етап. У навчанні давньогрецької мови до цього часу не вироблено цілісної моделі 

формування мовної, мовленнєвої, перекладацької та соціокультурної компетенцій, не 

розроблені методичні засади до текстового етапу навчання мови. Тому пропоноване 

дослідження є актуальним та своєчасним. 

Мета публікації – визначити методичні засади організації дотекстового етапу навчання 

давньогрецької мови студентів-філологів. Досягненню поставленої мети сприятиме 

вирішення таких завдань: теоретично обґрунтувати етапи та розробити комплекси вправ для 

формування граматичної, лексичної, соціокультурної, перекладацької компетенцій та 

мовленнєвої компетенції у читанні. 

Формування граматичної компетенції здійснюватиметька у кілька кроків. Першим 

кроком, слідом за В. Бухбіндером та І. Берманом, формування навичок вичленовування 

граматичної ознаки, яке спочатку супроводжується словесним поясненням, тобто 

називанням формальних показників граматичної форми. Згодом це пояснення повинне 

замінити автоматичне визначення граматичної форми. У вправі повинно бути 6–7 випадків 

вичленування [1]. Другим кроком буде формування навичок впізнавання граматичних форм 

в контексті та поза контекстом; розпізнавання омонімічних форм, синтаксичних 

конструкцій. Третім кроком є формування навичок встановлення значень граматичних форм 
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поза контекстом та в контексті з використанням прийому аналізу. Четвертим кроком є 

зміцнення граматичних знань та навичок за допомогою моделювання елементів 

продуктивного мовлення. 

Формування лексичної компетенції. Первинним лексичним механізмом є механізм 

впізнавання слів і морфем, який актуалізується на основі звіряння еталонних графіко-

звукомоторних образів з образом репрезентованого слова. Впізнання слова на рівні форми 

супроводжується її співвіднесенням з відповідним значенням [1, с.112]. Тому перший крок 

передбачає роботу над автоматизацією навичок впізнання лексичних одиниць з опорою на 

переклад. Другим кроком буде робота над автоматизацією навичок впізнавання лексичних 

одиниць без опори на переклад. Третій крок передбачає роботу над формуванням навичок 

встановлення значень слів у контексті (лексика з низьким денотативним потенціалом) з 

використанням прийому аналізу. Такого аналізу потребують багатозначні слова, слова-

омоніми, слова з відтінком експресивності, значення яких залежать від контексту. Четвертим 

кроком буде робота з формування потенційного словника — слів, про значення яких читач 

може здогадатися [4, с.94]. Вона здійснюється у двох напрямках: студента вчать визначати 

значення невідомих слів, спираючись на мовленнєвий досвід, і за двомовним словником. 

Студент може вгадувати значення слова, впізнаючи його окремі елементи (морфеми), 

встановлюючи його схожість зі словами рідної мови, встановлюючи значення слова на 

основі контексту речення або загального змісту тексту [6, с.64]. Робота з формування 

потенційного словника є перманентною упродовж усього курсу навчання мови. П’ятий крок 

передбачає зміцнення лексичних знань та навичок за допомогою моделювання елементів 

репродуктивного мовлення.  

Формування соціокультурної компетенції проходить паралельно із навчанням 

лексики і передбачає засвоєння студентами країнознавчих та частково лінгвокраїнознавчих 

знань та вмінь. На цьому етапі відбувається аналіз понять та реалій античного світу, які 

зустрічаються у лексико-граматичних вправах. Країнознавча інформація, яка зустрічається у 

лексико-граматичних вправах, коментується студентами, якщо вона їм відома, і викладачем, 

якщо невідома, або знання студентів потребують уточнення, поглиблення та розширення.  

Формування країнознавчих знань у процесі викладання давньогрецької мови 

відбувається нерозривно із формуванням тезауруса студентів, зі збагаченням їх лексикону. 

Тому на передній план виступає лінгвокраїнознавчий аспект. Основна увага буде 

приділятися розширенню фонових знань студентів, зняттю соціокультурних труднощів під 

час рецепції давньогрецького мовлення, ознайомленню студентів із засобами вираження 

мовної соціокультурної інформації. Слідом за Л. Рудаковою, вважаємо доцільним 

застосувати орієнтувальні вправи на диференціацію культурно-специфічних реалій та 

встановлення відповідностей між реаліями та їх поясненням. Орієнтувальні вправи 

спрямовані на формування орієнтовних навичок та створення “цілісного перцептивного 

образу” – швидкого розпізнавання соціокультурної у будь-якому контексті; вони спрямовані 

на розвиток навичок і вмінь розуміння експліцитної й імпліцитної соціокультурної 

інформації в реченні та/або абзаці. Основними є вправи на визначення культурної 

маркованості окремих слів та висловлювань [5], а також коментування змісту інформації. Усі 

вправи на формування соціокультурної компетенції будуть мати комплексний характер і 

поєднуватимуться з лексичними, граматичними та перекладацькими вправами. 

Формування перекладацької компетенції.  На цьому етапі формування перекладацької 

компетенції здійснюється у три кроки. Першим кроком є формування навичок та вмінь 

знаходити відповідники в українській мові давньогрецьких лексичних одиниць, граматичних 

форм, граматичних конструкцій. При виконанні вправ кожен інваріант синтаксичної 

конструкції, значення граматичної форми повинен зустрітися студентові не менше шести 

разів [1]. Формально-структурний цикл передбачає формування умінь адекватного перекладу 

простих речень та текстів з мінімально репрезентованим лінгвокраїнознавчим компонентом. 

Це речення та тексти, які включають мінімальну кількість функціонально-семантичних 

категорій з міжмовною асиметрією вираження планів форми та змісту, а також конотативної 
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лексики, підтекстової, емоційної та оцінної інформації. В цьому циклі здійснюється навчання 

перекладу дієслівних словосполучень з відмінковим керуванням (насамперед пошук аналогів 

відмінкових форм), часових, способових та станових форм дієслів, займенників, окремих 

синтаксичних конструкцій (accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo, genetivus 

absolutus, genetivus auctoris, dativus instrumenti). Другий крок — формування навичок вибору 

найбільш оптимальних способів перекладу денотативної (іноді конотативної) лексики 

(транскрипція, транслітерація, калькування, диференціація і конкретизація понять, 

генералізація понять, логічний розвиток понять при перекладі, антонімічний переклад, 

компенсація втрат при перекладі). Третім кроком має стати  подолання стилістичних 

помилок у тексті перекладу, які спричиняються інтерферуючим впливом давньогрецької 

мови, є наслідками буквалізму. На цьому етапі пропонуємо використовувати двомовні 

програмовані усні/письмові вправи на письмовий переклад, вправи на коригування готового 

перекладу, вправи на виправлення усного перекладу, який роблять студенти, самими ж 

студентами.   

Формування навичок вичленовування граматичної ознаки відбуватиметься за 

допомогою мовних рецептивних аспектних механічних одномовних граматичних вправ на 

виділення формальних показників певної граматичної форми, компонентів синтаксичної 

конструкції.  

Вправа. У поданих дієсловах підкресліть і назвіть афікси, які мають ознаки категорії 

способу. 

Формування навичок впізнавання граматичних форм та синтаксичних конструкцій 

здійснюватиметься в комплексі з автоматизацією навичок впізнавання лексичних одиниць з 

опорою на переклад та без опори на переклад та з формуванням навичок та вмінь знаходити 

відповідники в українській мові давньогрецьких лексичних одиниць, граматичних форм, 

граматичних конструкцій. Формування та автоматизація окреслених навичок 

здійснюватиметься за допомогою: а) аспектних мовних рецептивних усних одно/двомовних 

диференційованих граматичних вправ на знаходження вказаних граматичних форм поза 

контекстом без опори на переклад, у контексті з опорою на переклад, у контексті без опори 

на переклад, на визначення граматичних омонімів та квазіомонімів, на виділення 

синтаксичних конструкцій та їх елементів (з опорою на переклад та без опори  на переклад). 

Вправа. Серед поданих слів знайдіть дієслова, вжиті в аористі. 

Вправа. У поданих реченнях знайдіть дієслова, вжиті в аористі. 

b) комплексних мовних рецептивних усних двомовних граматичних та лексичних вправ 

на визначення відповідників давньогрецьких граматичних форм, синтаксичних конструкцій, 

лексичних одиниць в українській мові з опорою на переклад, встановлення найбільш 

оптимальних способів перекладу граматичних та лексичних одиниць; з метою формування 

соціокультурної компетенції, ці вправи будуть супроводжуватися аналізом культурно-

маркованого значення конотативної лексики, коментуванням денотативної лексики, 

характеристикою концептуальної та фактуальної інформації, представленої в сентенціях.  

Вправа. Серед поданих речень знайдіть ті, які мають genetivus comparationis або 

genetivus partitivus. Прокоментуйте сентенції. 

Запропонуйте можливі варіанти перекладу певної граматичної конструкції чи всієї 

сентенції у цілому.  

Вправа. Знайдіть у поданих сентенціях слова (слова викладач називає українською 

мовою, а студенти віднаходять їх відповідники у давньогрецькій).  

Визначте  культурно-марковане значення виділених слів. Охарактеризуйте емоційно-

оцінне значення змістової інформації сентенцій. 

Формування навичок встановлення значень граматичних форм та лексичних одиниць з 

використанням прийому граматичного і лексичного аналізу та перекладу супроводжується  у 

комплексі з аналізом соціокультурних понять та реалій та з формуванням навичок перекладу 

лексичних одиниць, граматичних форм, граматичних конструкцій, з формуванням навичок 

вибору найбільш оптимальних способів перекладу і здійснюється за допомогою таких вправ: 
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а) рецептивні мовні механічні двомовні аспектні граматичні вправи на аналіз та 

переклад граматичних форм поза контекстом: 

Вправа. Визначте граматичні форми поданих омонімів. Подайте усі варіанти 

омонімічних форм. 

b) мовні рецептивні комплексні двомовні граматичні вправи на аналіз та переклад 

граматичних форм та синтаксичних конструкцій у реченні, які супроводжуються аналізом та 

коментуванням соціокультурних понять та реалій: 

Вправа. У поданих реченнях знайдіть форми аориста І, визначте їх граматичну 

форму. Зверніть увагу на омонімічні та квазіомонімічні форми. Перекладіть подані речення. 

Прокоментуйте виділені слова. 

Вправа. Прочитайте речення, визначте його граматичну основу, встановіть зв’язки 

між словами речення. Визначте синтаксичні звороти. Виконайте морфологічний аналіз усіх 

слів, перекладіть подані речення.  

Прокоментуйте культурно-специфічні поняття та реалії.. 

с) мовні рецептивні лексичні аспектні та комплексні одно/двомовні механічні та 

програмовані вправи, які супроводжуються соціокультурним коментарем (денотативної та 

конотативної лексики). Услід за С. Фоломкіною, В. Бухбіндером, І. Берманом, будемо 

використовувати вправи на частковий переклад, на вибір слова із ряду пропонованих на 

заповнення пропусків у реченні, на пошук і заміну слів у реченні, пошук та групування слів, 

які пов’язані між собою понятійно, тематично, за словотвірними ознаками, за різними 

видами асоціативних зв’язків між словами (синоніми, омоніми, антоніми, лексико-

семантичні і лексико-фразеологічні варіанти, термінологічна лексика), на встановлення 

відповідностей між словами та поняттями, які вони позначають [1, с.124, 6, с.62]. Лексичні 

вправи на цьому етапі кумулюються із інформаційними соціокультурними вправами. Під час 

формально-структрного циклу навчанню підлягає безеквівалентна денотативна лексика. 

Вправа. Прочитайте речення. знайдіть у ньому слово, яке за значенням відповідає 

українському “життя”:    

Вправа. Прочитайте речення, із двох варіантів слів, що подаються в дужках, 

виберіть той, який найбільше підходить за змістом. 

Вправа. Підберіть пари слів, які можуть бути синонімами у певному контексті.  

d) мовні рецептивні лексичні двомовні комплексні вправи на переклад речень та аналіз 

контекстного значення слова (такого аналізу потребують багатозначні слова, слова-омоніми, 

слова з відтінком експресивності, слова, значення яких залежать від контексту). Ці вправи 

кумулуюються з орієнтувальними соціокультурними вправами, а також сприяють 

подоланню стилістичних помилок у тексті перекладу та буквалізмів при перекладі. 

Вправа. Прочитайте словосполучення (речення), визначте значення підкреслених 

(багатозначних) слів. Перекладіть, визначте аналоги підкреслених слів в українській мові. 

Прокоментуйте культурно-специфічні поняття та реалії, які зустрічаються у 

реченнях. 

е) мовні лексичні двомовні комплексні програмовані вправи на вибір найбільш 

оптимальних способів перекладу денотативної (конотативної) лексики (транскрипція, 

транслітерація, калькування, диференціація і конкретизація понять, генералізація понять, 

логічний розвиток понять при перекладі, антонімічний переклад, компенсація втрат при 

перекладі). Ці вправи кумулюються з орієнтувальними соціокультурними вправами. 

Вправа. Порівняйте оригінал та переклад. Визначте, якими способами перекладено 

безеквіваленти. Прокоментуйте безеквівалентну лексику.  

Вправа. Перекладіть подані речення, визначте, якими способами найоптимальніше 

передати виділені слова. 

Прокоментуйте культурно-специфічні поняття та реалії. 

Формування потенційного словника є одним із найголовніших напрямків роботи під 

час навчання рецептивних видів мовленнєвої діяльності. Формування потенційного словника 

здійснюється упродовж усіх п’яти років підготовки філологів-давньоелліністів. Формування 
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потенційного словника здійснюється паралельно із формуванням граматичних навичок, 

перекладацьких навичок та вмінь, а також умінь читання. 

Для розрізнення значень полісемантичних морфем та для  семантизації та розрізнення 

слів, які включають морфеми з периферійними семами, а також слів, семантика яких не 

мотивується значеннями морфем пропонуємо мовні рецептивні одно/двомовні лексичні 

аспектні (зрідка комплексні) вправи на групування слів за спільним значенням, на утворення 

слів з полісемантичним афіксом, вправи на переклад та аналіз окремих слів, речень з цими 

словами, на встановлення семантики афікса мовою примітивів  

Для визначення значення слова на основі його схожості зі словом рідної мови, услід за 

С. Фоломкіною, пропонуємо мовні комплексні вправи на знаходження слів, схожих з рідною 

мовою, на групування слів за повною схожістю, частковою схожістю з рідною мовою, 

несхожістю (як повних слів, так і окремих морфем, зокрема, кореневих), на переклад 

окремих слів, схожих на українські та речень (з цими словами) [6, с.138-140]. Однак варто і 

тут зауважити, що в давньогрецькій мові існують слова, які тільки формально збігаються з 

українськими, але мають зовсім різні значення. Це, так звані, фальшиві друзі перекладача. 

Тому для подолання помилок неправильної семантизації такої лексики варто необхідно 

організовувати цілеспрямовану роботу: студенти повинні запам’ятати якомога більше таких 

випадкових співзвуч. Для цього пропонуємо вправи на знаходження слів, які випадково 

збігаються за звучанням з українськими, але мають різну семантику (серед ряду ідентичних в 

обох мовах), на переклад речень з такими словами.  Окрім того, у давньогрецькій та 

українській мовах, а також і в інших іноземних мовах, зокрема латинській, сучасних 

європейських, відомих студентові, є також велика кількість лексики, збереженої від 

спільноіндоєвропейського мовного стану та запозиченої з цієї ж таки давньогрецької мови. І 

цей матеріал має неабияку цінність для формування потенційного словника. Для розуміння 

успадкованої лексики студенти повинні засвоїти основи порівняльної історичної фонетики, а 

також необхідно сформувати у них систему навичок проведення швидкої редукції 

фонетичної оболонки слова, на характеристику та зіставлення фонетичних процесів, які 

виникли в слові в тій чи іншій мові, шляхом упровадження адекватної підгрупи вправ — на 

редукцію архетипу,  характеристику та зіставлення фонетичних процесів у слові. Для 

розпізнавання таких слів пропонуємо мовні рецептивні двомовні лексичні аспектні (зрідка 

комплексні) вправи на знаходження груп (пар) слів (в давньогрецькій і українській мовах), 

які мають приблизно однакову звукову оболонку, знаходження груп слів, які мають спільну 

праоснову, переклад речень, які містять слова з спільною праосновою, порівняння значень 

давньогрецького слова і його відповідника в інших мовах (зокрема, в українській). І перша і 

друга групи вправ повинні супроводжуватися фонетичним аналізом. Головна мета цих вправ 

— сформувати у студентів навички розпізнавання та семантизації слів, які мають спільну 

праоснову, але відрізняються звуковими оболонками (і ці відмінності викликані історико-

фонетичними процесами).   

Для навчання розуміння давньогрецької лексики, яка була запозичена українською 

мовою, пропонуємо мовні одно/двомовні лексичні аспектні/комплексні) вправи на 

встановлення давньогрецьких етимонів запозичених слів української мови, встановлення 

лексичного ряду, де вживається той чи інший давньогрецький корінь, пошук відповідника 

давньогрецького слова в сучасній українській мові, порівняння значень давньогрецького 

етимона і сучасного слова.  

Зміцнення лексичних і граматичних знань та навичок за допомогою моделювання 

елементів родуктивного мовлення, яке буде відбуватися паралельно із формуванням 

соціокультурної, перекладацької та читацької компетенцій. 

Формування міцності граматичних знань та навичок можливе лише за умови 

використання елементів репродуктивного мовлення. Хоча кінцевою метою навчання 

класичних мов і є рецепція, однак вправи на репродукцію не повинні залишатися поза 

увагою, оскільки доцільність їх використання підтверджується даними сучасної психології, 

яка надає домінуючу роль мовленнєво-руховому аналізатору в вивченні мови, а також 
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багатолітніми спостереженнями за навчальною діяльністю студентів. Для моделювання 

елементів репродуктивного мовлення пропонуємо спеціально розроблені вправи, які 

спрямовані на комплексне зміцнення лексичних і граматичних знань та навичок:  

а) мовні репродуктивні програмовані лексична та граматичні одно/двомовні вправи на 

зміну, вставку або підстановку граматичних форм або лексичних одиниць; ці вправи 

кумулюються з орієнтувальними соціокультурними. 

Вправа. Перепишіть речення, поставивши подані дієслова у правильну особову форму. 

b) мовні репродуктивні двомовні комплексні вправи на розширення речень; ці вправи 

включають соціокультурний коментар:  

Вправа. Доповніть подані речення синтаксичним зворотом genetivus absolutus. 

с) мовні, репродуктивні програмовані комплексні коректурні вправи — вправи на 

виправлення морфологічних та синтаксичних помилок; ці вправи супроводжуються 

перекладом та соціокультурним коментарем: 

Вправа. Визначте, у яких реченнях логічні підмети або присудки синтаксичних 

зворотів ужиті в неправильній граматичній формі. Поставте їх у правильну форму.  

Перекладіть речення, прокоментуйте культурно-специфічні поняття та реалії. 

d) мовні та умовно-комунікативні репродуктивні одно/двомовні комплексні (лексичні 

та граматичні) вправи на утворення та переклад окремих граматичних форм, 

словосполучень, речень, фрагментів текстів з трансформацією та без трансформації; ці 

вправи супроводжуються соціокультурним коментарем, кумулюються з орієнтувальними 

соціокультурними вправами. 

Вправа. Письмово перекладіть подані дієслова давньогрецькою мовою. 

Ти запалюєш, я здивувався, на той час він уже висів, мені віддали, я передаю, я 

передам, нехай мені передадуть, якби тобі передали, передана, я віддам, підніматися, 

піднятий, підняв, піднімав. 

Вправа. Усно перекладіть подані речення давньогрецькою мовою. 

1. У Дельфах було святилище бога Аполлона. 2. Ніхто не може передбачати майбутнє. 

3. Пихатість є найбільшим людським лихом. 4. Голод — найбільше людське горе.  

Прокоментуйте культурно-специфічні поняття та реалії. 

Вправа. Усно стисло передайте зміст поданого тексту давньогрецькою мовою. 

Поставте до тексту п’ять питань). 

Останні типи вправ ми пропонуємо проводити у такій послідовності: письмовий 

переклад окремих граматичних форм з української мови давньогрецькою → усний переклад  

окремих граматичних форм з української мови давньогрецькою → письмовий переклад 

невеликих за обсягом речень з виучуваною граматичною формою чи синтаксичною 

конструкцією з української мови давньогрецькою → усний переклад невеликих за обсягом 

речень з виучуваною граматичною формою чи синтаксичною конструкцією з української 

мови давньогрецькою. Такі вправи сприяють кращому запам’ятовуванню, підвищують 

автоматизм навичок під час рецепції мовленнєвого матеріалу. Тому вправи на переклад ми 

розглядаємо як засіб, а не як мету навчання давньогрецької мови.  

Отже, нам вдалося обґрунтувати, що на дотекстовому етапі навчання граматики 

розпочинається з формування навичок вичленовування граматичної ознаки, що відбувається 

за допомогою мовних рецептивних аспектних механічних одномовних граматичних вправ. 

Формування навичок впізнавання граматичних форм та синтаксичних конструкцій 

здійснюватиметься в комплексі з автоматизацією навичок впізнавання лексичних одиниць з 

опорою на переклад та без опори на переклад та з формуванням навичок та вмінь знаходити 

відповідники в українській мові давньогрецьких лексичних одиниць, граматичних форм. 

Формування навичок встановлення значень граматичних форм та лексичних одиниць з 

використанням прийому граматичного і лексичного аналізу та перекладу супроводжується  у 

комплексі з аналізом соціокультурних понять та реалій та з формуванням навичок перекладу 

лексичних одиниць, граматичних форм, граматичних конструкцій, з формуванням навичок 

вибору найбільш оптимальних способів перекладу. Формування навичок встановлення 
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значень граматичних форм та синтаксичних конструкцій за допомогою прийому 

граматичного аналізу та перекладу граматичних форм поза контекстом та в контексті 

здійснюється паралельно та в комплексі з формуванням навичок встановлення значень 

лексичних одиниць без опори на переклад, з  формуванням навичок вибору найбільш 

оптимальних способів перекладу та подолання стилістичних помилок при перекладі. 

Зміцнення лексичних і граматичних знань та навичок відбувається за допомогою 

моделювання елементів продуктивного мовлення, яке буде відбуватися паралельно із 

формуванням соціокультурної, перекладацької та читацької компетенцій. Розроблені нами 

методичні прийоми навчання давньогрецької мови на дотекстовому етапі  створюють 

перспективи для розробки текстового етапу. 
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THE LIFELONG PROFESSIONAL TEACHER’S DEVELOPMENT AS MECHANISM 

OF THE REALIZATION OF PERSONAL – FOCUSED EDUCATION (TRAINING) 
 

У статті розглядаються питання реалізації особисто-орієнтованого навчання, його 

відмінність від традиційного, необхідність неперервного професійного розвитку педагогів. 

Існують різні форми професійного розвитку. Ефективним серед них сьогодні признається 

«навчання на робочому місці». 

Ключові слова: неперервна освіта, професійний розвиток, компетенції, навчання на базі 

школи, креативність, особисто-орієнтованого навчання, індивідуальність, самоактуалізація, 

рефлексія. 

 

В статье рассматриваются вопросы реализации личностно-ориентированного обучения, 

его отличие от традиционного, необходимость непрерывного профессионального развития 

педагогов. Существуют различные формы профессионального развития. Эффективным среди 

них сегодня признается «обучение на рабочем месте».   

Ключевые слова: непрерывное образование, профессиональное развитие, компетенции, 

обучение на базе школы, креативность, личностно-ориентированное обучение, 

индивидуальность, самоактуализация, рефлексия.  

 

The article is about the questions of the realization of personal-focused, its difference from 

traditional, and the necessity of lifelong professional teacher’s development. There are various forms of 

professional development. Today one of the most effective among them is “training on a workplace”. 

Keywords: lifelong education, professional development, authorities, training on the basis of school, 

creativity, personal-focused training, individuality, self-actualization, reflection. 

 

Education and development of highly cultured, competitive, qualified staff is an actual 

problem of system of the lifelong education. The basic directions of educational reforms are aimed 

at the realization of «the National program on a professional training», «the State national program 

of development of school education during 2004-2009», «the program of the modernization in 

2008-2012 of the content of the lifelong education and a raising of efficiency of educational process 

on qualitatively new level» [1].  

In modern conditions in a society the understanding of "difference" of its members, the 

acceptance of personal individuality as social value was generated. Individuality of the person is 

formed on a basis inherited inclinations in the process of upbringing and at the same time it is main 

thing for the person - in processes of self-development and self-education, self-realization. 

In education the individuality account means the opening of the possibility of the maximum 

development of each personality, the creation of development conditions, proceeding from 

recognition of uniqueness and originality of psychological features. The individual approach to 

education demands to compare not one person to another, but the same person at different stages of 

his life. The opening of the individuality, the creation of optimal conditions of its formation and 

development is one of the main educational tasks. 

Education should provide the development and self-development of the personality of the 

pupil, proceeding from revealing of his specific characteristics as the subject of cognition and 

subject activity. It is based on the recognition for each pupil rights to choose own way of the 

development through the creation of flexible and various forms, means and training methods. On 

these purposes the individual programs of training are formed modeling creative thinking. 

The humanistic pedagogics which has received the name of personal-focused training, bases 

on harmony of the purposes and means of all subjects of educational activity. In such pedagogics as 

the carrier of the content of education are the teacher, the child, and the group, and the society. The 

educational material can be object of education only. 



 367 

In the academic-methodical literature terms «the personal-focused training» (student-centered 

learning), «flexible training» (flexible learning), «empirical training» (experiential learning), 

«independent training» (self-directed learning) [10] are widely used.  

In the western pedagogics the authorship of the concept of “personal-focused training” was 

attributed to Hayward in 1905, and in 1956 - to Dewey's work. Charles Rogers is the father the 

client-aligned of the psychotherapy; he has extended this approach to the general theory of 

education. The term «personal-focused training» also connect with work Piaget, and, later, with 

work of Malcolm Knowles.  

In the book «Freedom to study: 80th years», Rogers describes a delegation of power from the 

teacher-expert to the pupils, which is caused by necessity of modification of traditional methods of 

teaching where «in so-called educational conditions pupils behave passively, are indifferent and 

bored». Rogers [11, с.188] has defined the important condition of success of the personal-focused 

training as requirement «… in the leader or other figure who is perceived as authority in this 

situation, is assured enough of himself and in the position concerning to the others, and sufficiently 

trusts pupils, allowing them independently to think and study».  

The researchers describe two scale approaches to teaching: the concept of teaching which is 

concentrated on the teacher/material, and the concept focused on the pupil/process of training. The 

essence of the second approach that pupils build their knowledge by themselves and the teacher 

should promote to training, instead of giving them the information.  

In system of school education the concept of the training focused on the child, has been based, 

in particular, on Froebel’s works, and to the idea of that the teacher «should not interfere with 

growing process, being limited to conductor discharge of duties». Saimon has underlined, that this 

idea is connected with development or "readiness", i.e. that the child will study, when he will be 

ready to it [12]. «Pupils are in a sense similar to horses. It is possible to lead them  to water, but it 

is impossible to force to drink. As American scientist Chris Argiris has noticed: «It is impossible to 

improve the person without his participation. The door to improvement is locked inside» [9]. 

Harden and Crosby [7, с.335] describe the strategy which is concentrated on the teacher, as 

process of transferring knowledge from the expert to the beginner. On the contrary, they describe 

the personal-focused training as process of receiving by the pupil: «that pupils do for receiving of 

results, instead of that their teacher does for transferring of knowledge to them». Such definition 

underlines idea of work of pupils.  

Curiously enough, in the literature there is no the theoretical basis of the personal-focused 

training. However, this concept, apparently, is closest to constructivist look (sight) at training, 

considering, what important place in it is taken away by activity, the possibility of making 

discoveries and independent studying. Cognitive theory also pays special attention to the activity, 

but in other form, which was propagandized by constructivists. The supporters of cognitive theory 

consider that educational activity occurs in a head, or as it is often spoken, «in mind». The 

constructivist look at the activity is declined more likely to performance of physical actions, such as 

preparation of projects and performance of practical tasks. The personal-focused training is 

connected with constructive society concept in which the special attention is given to the activity 

and the value of practice in a command. However in definitions of personal-focused education the 

importance of a role of age-mates in training is not always underlined. 

In general, it is possible from the available literature to draw a conclusion, that the personal-

focused education is the concept of a choice by the pupil in questions of his education; others 

consider, that personal-focused education distinguishes that the pupil does more than the teacher 

(active studying in comparison with passive); whereas the third side includes both previous 

concepts, and, besides, describes the changes in hierarchical relations of the pupil and the teacher. 

In east pedagogics still in IX-XI centuries the important role in education of harmoniously 

developed person scientists-encyclopaedists took away to the self-development and self-

actualization of the teacher’s personality. From here there is a saying «the Person can bring up only 

the person». One of the greatest minds of the Middle Ages, Imam Ismail al-Buhari, considered, that 

the important employment is training of people, it is necessary to specify not difficult, but an easy 
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way of the education [4, с.34]. Today this function of the teacher is called facilitation (from English 

to facilitate - to help). 

 In our research the goal of personal-focused process is professional-personal growth of the 

teacher in  organic unity with personal growth of pupils (pedagogical  self-actualization). Personal 

growth is understood by us as multidimensional, considering the practical-focused character of 

research: as aspiration of the person to become more capable and competent (K.Rogers), as 

consecutive  satisfaction of "high" requirements on the basis of reached base (A.Maslou), as 

forming of a vital line by own  possibilities and forces of the person (K.A.Abulhanova-Slavskaja), 

as approach  of the person to its internal essence (A.Menegetti), as finding  of concrete meaning of 

the life by the given person at present (V.Frankl). In personal-focused practice the place is found by 

each of  the sides of personal growth of the person developed  by psychologists at different stages of 

its course of life. All of them are interconnected, interdependent and have for an object physical, 

emotional, cognitive, social and moral development of the person. 

How to carry out the personal-focused training? Training frequently is represented in the 

form of accurately outlined educational process, or focused on development of the person of the 

pupil/student, or focused on the teacher. In practice, the situation usually is less unequivocal. It 

would be more rational to consider two these of a variants as two opposite ends of the scale, 

constantly applied to the description of the personal-focused training (see table 1).   

Table 1 

The Scale of personal-focused  and concentrated on the teacher of approaches to training  

The training concentrated on the teacher  

Low level of a freedom in choosing of the pupil  

Pupils are passive  

The decision is taken by the teacher  mainly 

 

 The personal-focused training 

 High level of a freedom in choosing of the 

pupil  

Pupils are active  

The decisions are taken by the pupils 

mainly  

 

During consideration of these concepts in practice it makes sense to think, it is how much far 

in a direction to one or aother end of a scale can promote under the conditions of educational 

process, without breaking a context.  

One of the personal-focused approaches to working out of curriculums and the plans, the 

problem-focused training (Problem-Based Learning), gives some possibility of a choice of 

directions of training within the limits of the program. This approach allows the pupils to define 

some of the purposes of training and the planned results, depending on already available 

knowledge. The Problem-focused training in which the system "problem-question-condition" is 

used, helps pupils to develop independently the training purposes, thereby filling blanks in 

knowledge or understanding. 

Everywhere by working out of courses practice of drawing up of results/purposes of training 

is even more often used with a stress on that the pupil can do after training instead of paying special 

attention to the content of teaching activity. This practice shows an example of usage of the concept 

of the personal-focused training at drawing up of curriculums and plans, and urged to pay special 

attention on pupils, instead of on the teacher. Change of accents is reflected in an emphasis on 

process and the competence, instead of on the contest. As far as the modern expert should be ready 

not only to occupy any social step, but also to be capable to solve non-standard vital, professional 

and industrial problems. Hence, the contest of education, technology which are applied in 

educational process, should be guided by preparation of the graduates who are capable easily to 

adapt for varying conditions of manufacture and a labor market, owning defined competences. 

In table 2 there are some examples of results of the personal-focused training.  
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Table 2 

The Purposes and results of training at the traditional and personal-focused approaches  
 

Results of the personal-focused training The purposes of traditional training 

At the end of passage of these modules you 

(pupils) will be able the following: 

 

The course includes following materials: 

 

To distinguish heart structure Heart anatomy 

To review one of poems Pushkina/Navoi/Rudaki 
Selected poems Pushkina/Navoi/Rudaki 

 

To allocate composite structure of epic, drama, 

lyrical products 

Kinds and literature genres: the epos, lyrics, a 

drama 

 

The efficiency and lacks of the personal-focused approach to training. Apparently, usage 

of the personal-focused training answers to the requirements of a modern society in which the great 

value is given to choice and democratic character possibility. But whether such approach to training 

is effective? The results of many researches in which were compared traditional and making active 

teaching, have shown, that group in which training making active teaching was used, has received 

more effective skills of training and deeper understanding though right at the beginning lagged 

behind control group; students showed hyperactivity, motivation, and received an appreciation; as 

they said, in this approach it is felt more respect for pupils, it is more interesting, more fascinating, 

and with its help they have achieved more self-confidence [8; 10]. 

Despite the popularity, the personal-focused training has also disadvantages. The orientation 

of this approach on the individual pupil is exposed to criticism more often. Besides, there are 

problems with the realization, i.e. for application of this approach in practice the certain resources, a 

corresponding spirit of pupils and teachers are required, and, besides, pupils are often unfamiliar 

with this term. Simon asserts, that in school system the personal-focused training creates danger of 

full concentration on the separate pupil, and in the extreme expression does not take into 

consideration requirement of the whole class. He underlines, that «though each child is unique, and 

to everyone it is required to pick up the suitable pedagogical approach, and any other, it is 

impossible to create universal system of pedagogics or universal principles of teaching» [12, с.42].  

During our experiment we noticed that the teachers, using the approach, which is focused on 

the teacher, consider that pupils should acquire the information instead of creating and changing the 

concepts and understanding. For those teachers who use the personal-focused approach in teaching, 

the converse is true. Also we have defined, that 60 % of all teachers do not realize the difference 

between the traditional and personal-focused training. 

The changes in teaching and studying methods. Four basic strategy have been defined as a 

result of research of practice of the personal-focused training. The first strategy urged to make 

behavior of pupils in the course of acquisition of knowledge and skills more active, and can include 

exercises in audiences, field work, use of training computer programs (CAL - computer assisted 

learning) etc. The second strategy consists in increase of comprehension by pupils of what and why 

they do. The third strategy is concentrated on interaction, for example, during consultations or 

group discussions. Last strategy is focused on skills which can be transferred another. This fourth 

strategy falls outside the limits training course requirements; it urged to give to the pupils side 

benefits when they will begin labor activity.  

The special attention is given to a choice of a method of the organization and an estimation of 

educational process. All it demands from the teacher as one of subjects of educational process of 

possession high professional skill which is supported by continuous self-training and self-

development of the teacher.  
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It is known, that world practice of vocational training of teachers includes some stages: 

university training, training before manufacture, fact-finding programs for beginning teachers and 

in-service education on the basis of school (or based on school).  

The professional system of a pedagogical education includes profile preparation (pedagogical 

classes at school), middle, higher, postgraduate pedagogical education and the system of 

professional work of the teachers. 

The pedagogical education purpose is the preparation of the teacher who is adequate to 

modern requirements of social development on the qualities, abilities, possibilities and readiness for 

professional work. The majority of researchers notices, that in pedagogical education system there 

are serious contradictions. They offer various ways of the decision of the given contradictions. A. 

Zhilinoj's judgements about necessity of introduction of professional selection of entrants 

(definition of suitability of entrants for work in system "person-person") impose; maintenance of 

the academic, fundamental level of training of students in high school and real practice at school as 

the teacher-trainee (approximately for 4-5 months on II, III and IV courses) and the younger teacher 

all fifth year of training (internship); also perfection of system of certification by independent body 

of certification [3].  

On the basis of numerous researches it is possible to assert, that for last twenty years 

education of teachers on the job has passed revolutionary changes by movement to school 

conditions. Now there is a comprehension of that the further development of a pedagogical 

education and all educational system depends on degree of interest and participation of each teacher 

in development of innovative activity in education. However innovative education will not be that if 

its main carriers - teachers - do not become in the majority the innovators capable not only to 

perceive innovations, but also to apply them in educational process. 

Among all components of professional competence of the teacher innovative the component 

can consider as a cultural and professional category as professionals, in whatever branch they 

operated, bring new in various spheres of a public life - spheres of work, a life, rest, knowledge and 

communication. For supporting of lifelong development of the professional competence of the 

teacher researcher S. Ivanova offers the creation of a network of the versatile educational 

institutions, capable to provide for the teacher of a condition for integration formal, informal and 

informal education, and also the possibility for high-grade professional dialogue as a part of 

pedagogical community [3]  

It is considered one of ways of improvement of quality and efficiency of educational process 

creation of the self-trained pedagogical collective living by rules of culture of cooperation and 

mutual support. Today researchers mark efficiency «training on a workplace» in the course of 

professional development of staff. Here the emphasis is placed on all-round use of the training 

potential of the working environment. The set of the tested and recommended methods of training 

on a workplace constantly extends. Training on a workplace assumes more steadfast attention to 

contexts and processes, and also to tasks and desirable results. It means, that (1) training means 

development of ability of deeper intuitive understanding of current conditions; (2) the ability to 

distinguish the "pure" theory from put into practice; (3) the acquisition of confidence and ability to 

analytical and self-critical thinking; (4) the ability to identify interrelation and interactions of 

systems and processes, instead of separate events, revealing the problems laying behind outwardly 

appreciable symptoms; (5) constant reflective practice [2]. 

Training on the basis of school is considered today as the effective mechanism of lifelong 

professional development of teachers. It is known, that lifelong education is the complete process 

providing forward development of creative potential of the person and all-round enrichment of the 

inner world. The enrichment of creative potential of the person is considered as a main objective of 

lifelong education.  

The advantages of training on the basis of school are shown not only in economy time and 

financial resources, but also in the organization and the maintenance of such training. Being based 

on the positions stated above about a difference between the traditional and personal-focused 

training, at the organization of the various courses, training programs, seminars-trainings for 
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teachers, it is not necessary to ask «What themes would you like to study?» It will be reasonable to 

ask «What do you wish to change in a result of training? What indicators do you wish to reach?» 

Summation and generalization of answers will help to create the program on the basis of 

requirements of teachers for development of this or that competence, the decision of certain 

problems of school, pedagogical staff.  

In this case it is necessary to distinguish inquiry, requirement and a problem. The inquiry is a 

theme or the direction of training formulated by participants of training. The requirement is what 

real changes (results) in activity of educational institution the customer wishes to receive. The 

problem is that the barrier on a way of achievement of necessary result prevents to receive wished.  

The teacher reaches self-actualizations by various ways: the supervision and the analysis of 

colleagues’ lessons; visiting of various courses of improvement of qualification; probation period; 

an exchange of experience; creative holiday for self-development and self-training, completion of 

scientifically-methodical work; the participation in conferences, competitions, for example, such as 

«the Best teacher of year», «the Best language and literature teacher», «the Best instructor», 

«Pushkin competition»; self-education, etc. It is effective introduction of system of tutorship for 

maintenance and the help in development of young experts though sometimes and the young expert 

can become the instructor in some directions of pedagogical activity. 

Already now on retraining and improvement of professional skill of experts in the developed 

countries 15-20 % of working hours are taken away. «The national scientific fund of the USA, in 

particular, recommends to experts to allocate 10 hours per week for literature studying on 

specialties and 40-80 hours per year on participation in any form of lifelong education» [5]. 

Certainly, that in the conditions of fast obsolescence of knowledge this requirement directly 

concerns and teachers. The creative teacher develops in himself such professional the competence 

as communicativeness, work in a command, a reflection, self-education. 

There is an important question: how to prepare the teacher for acceptance of the personal-

focused approach? For example, not big, but considerable change will be grant of possibility of a 

choice of compositions topic and examination questions as easily realizable initial step. It is 

alternative forms estimation, variability of homeworks, possibility of topic choice, the forms of 

creative tasks, the involvment of parents, the public to the organization of educational process.  

The conclusion. The varying demographic structure of weight of pupils and the increasing 

influence of culture of orientation on the consumer in a modern society have created favorable 

conditions for distribution of the personal-focused approach to training. Various authors differently 

treat the term «the personal-focused training»; some equate it to «active studying», and others use 

more extensive definition including active studying, choice possibility in training and change of 

balance of powers in relations between the teacher and the pupil. This term is often used in the 

literature and in official statements of institutes/universities, but not always this approach is put into 

practice.  

The personal-focused training is exposed to the certain criticism, but in general it is 

considered as the positive phenomenon; for example, Edwards underlines value of this approach: 

«the placing of pupils in the centre of educational process and satisfaction of their requirements is 

on progressive level when the personal-focused approach means, that people can independently 

study that is necessary for them, ways approaching for them. Level of irrational use of personnel 

and educational resources decreases, that pupils do not need to study any more that they  know or 

in what are not interested» [6, p.37]. 

Certainly, the acceptance of the personal-focused approach to training is an uneasy problem. 

It is necessary to develop also the mechanism of lifelong professional development of the teacher in 

using of the personal-focused approach. 
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ОПЕРАТИВНЕ ВИПРАВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ КАРТ 

 
У роботі розглянута методика автоматизованого оперативного виправлення 

топографічних та спеціальних карт, яка базується на сучасних досягненнях в галузі цифрової 

обробки знімків та застосуванні геоінформаційних технологій в картографії. 

Ключові слова: оновлення карт, оперативне виправлення карт, векторна карта. 

 

В работе рассмотрена методика автоматизированного оперативного исправления 

топографических и специальных карт, базирующаяся на современных достижениях в области 

цифровой обработки снимков и использовании геоинформационных технологий в картографии. 

Ключевые слова: обновление карт, оперативное исправление карт, векторная карта. 

 

In work the technique of the automated operative correction of the topographical and special maps, 

based on modern achievements in the field of digital processing of pictures and use of a geoinformation 

technology in cartography is considered. 

Keywords: updating of maps, operative correction of maps, a vector map. 

 

Вступ. Топографічні та спеціальні карти є основними джерелами інформації про 

місцевість і об'єкти на ній та одними з найважливіших графічних документів, що 

використовуються органами управління і військами (силами) для своєї діяльності. Зміст 

топографічних та спеціальних карт відображає фактичний стан місцевості і, в першу чергу, 

основних її елементів, що мають важливе значення для орієнтування і пересування військ. 

Під впливом природних факторів, в результаті людської діяльності та бойової діяльності 

військ на місцевості відбуваються зміни. З метою швидкого приведення змісту основних 

елементів топографічних та спеціальних карт у відповідність до місцевості виконується їх 

оперативне виправлення. Ця робота регламентується чинними нормативними документами і 

здійснюється частинами і підрозділами топографічної служби (ТС) з використанням 

приладів і обладнання, яке є на озброєнні. Оперативно виправлені традиційним способом 

топографічні та спеціальні карти, як правило, відповідають вимогам до точності нанесення 

змін, але традиційна методика виконання робіт вимагає значних затрат часу на виготовлення 

та доведення до підрозділів. Причини трудомісткості процесу створення оперативно 

виправлених топографічних та спеціальних карт очевидні:  

- систематизація, аналіз і облік отриманих даних проводиться "вручну", що потребує 

значних витрат часу; 

- на різних етапах технологічного ланцюга має місце повторення робіт, зумовлене 

необхідністю перенесення даних про зміни місцевості з одного носія на інший, що може 

спричинити появу помилок; 

- необхідність повторювати етапи виготовлення складального та видавничого 

оригіналів з метою створення суміщених спеціальних карт (наприклад, оперативно 

виправлених карт + карт розвідданих). 

Цей недолік можна усунути шляхом впровадження нових методів опрацювання даних з 

використанням електронних карт. 

Викладення основного матеріалу. В даній статті пропонується розглянути методику 

автоматизованого оперативного виправлення топографічних та спеціальних карт, яка 

базується на сучасних досягненнях в галузі цифрової обробки знімків та застосуванні 

геоінформаційних технологій в картографії. 

Одним із шляхів скорочення термінів створення оперативно виправлених 

топографічних та спеціальних карт є автоматизація процесів збору та обробки вихідних 
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даних, усунення дублювання рутинних операцій копіювання змін з одного носія на інший. 

Реалізація цього шляху можлива з використанням програмного забезпечення 

інструментальних картографічних та геоінформаційних систем (ГІС). 

Необхідно зазначити, що в більшості частин топографічної служби центрального 

підпорядкування є сучасна обчислювальна і оргтехніка, яка за своїми характеристиками 

дозволяє використовувати такі системи. Також, практично всі частини топографічної служби 

центрального підпорядкування придбали ліцензійне програмне забезпечення ГІС "Карта 

2005". 

ГІС "Карта 2005" – це геоінформаційна система, яка призначена для створення й 

редагування електронних карт, рішення типових прикладних завдань і розробки 

спеціалізованих ГІС-додатків у середовищі Windows 2000 та Windows XP. 

Система дозволяє створювати векторні, растрові й матричні карти, а також оперативно 

обновляти різну інформацію про місцевість. 

Загальну технологічну схему створення оперативно виправленої топографічної карти з 

використанням ГІС "Карта 2005" можна представити у вигляді, наведеному в додатку. 

На етапі збору, аналізу, систематизації та обліку змін основою служать не тиражні 

відбитки базової для виправлення топографічної та чергової карт, а електронна чергова 

карта. 

Оперативне виправлення топографічної карти виконується з використанням 

програмного забезпечення інструментальної ГІС і передбачає внесення найбільш важливих 

змін, що відбулися на місцевості, у відповідні тематичні шари аркушів електронної чергової 

карти. Джерелами даних про зміни місцевості та об'єктів на місцевості слугують:  

- скановані (цифрові) аерофото- або космічні знімки; електронні (або паперові) карти, 

що поступають від відповідних відомств та організацій; 

- матеріали геодезичних робіт (в тому числі від апаратури з фіксацією результатів 

вимірювань на магнітних носіях);  

- дані розвідок, служб, місцевої влади та цивільних організацій. 

Нанесення змін проводиться користувачем в інтерактивному середовищі редактора 

карти інструментальної ГІС і виконується тільки на аркушах чергової електронної карти, яка 

знаходиться на забезпеченні військ. 

Електронні варіанти складального і видавничого оригіналів карти за змістом ідентичні 

між собою та з відповідним тематичним шаром чергової карти і відрізняються тільки за 

оформленням (встановленим кольором для певних об'єктів, тощо) та вибором носія при 

виводі на тверду основу. Це дозволяє процес їх виготовлення звести до копіювання змісту 

шару чергової карти в нові шари електронної карти та наступного стильового оформлення 

елементів змісту цих шарів. 

Зміст наступних етапів технології виготовлення оперативно виправленої карти 

залишається таким, як в традиційній технології. Якщо джерелом даних слугують скановані 

чи цифрові растрові аерофотознімки (попередньо трансформовані і прив'язані до системи 

координат векторного шару електронної чергової карти), то нанесення змін проводиться 

методом автоматичної або напівавтоматичної векторизації растру чи способом цифрування 

за растровою підкладкою. Векторизація проводиться для вибраного на растрі об'єкта чи 

ділянки об'єкта (наприклад, частини відновленої дороги), зміни наносяться в заздалегідь 

створений тематичний шар чергової карти (векторної карти району робіт). Аналогічні 

процеси виконуються, якщо для виправленої карти використовують скановані паперові 

картографічні матеріали, з яких сформовані растрові карти на район робіт. 

Таким чином редактором карти забезпечується часткова або повна автоматизація 

процесу збору і нанесення за матеріалами аерофотознімання або растровими цифровими 

картами. 

Якщо джерелом вихідних даних є електронна векторна карта, редагування об'єктів 

(нанесення, видалення, зміна форми) виконується в будь-якому геоінформаційному 

програмному середовищі за допомогою спеціальної інструментальної панелі редактора 
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карти. Функції редактора дозволяють виконувати окремі операції редагування і в груповому 

режимі (наприклад, видалення чи копіювання виділених на відповідному шарі зображення 

об'єктів). Відредагований об'єкт та його попередній стан відразу ж автоматично зберігається 

і тому доступний режим відновлення відредагованого елементу (в разі виявлення помилок 

оператора або програмно-апаратних збоїв). В процесі створення, вилучення чи зміни 

метрики об'єктів можна підключати додаткові режими, які слугують для забезпечення 

просторової топологічної залежності між об'єктами (спільних точок, меж, сусідства), що 

відносяться до одного або різних шарів карти. 

Сучасні геоінформаційні програмні засоби підтримують не тільки геометричну модель 

даних, але й забезпечують підтримку реляційної бази даних, де зберігаються інші якісні та 

кількісні характеристики (атрибути) об'єктів карти. Якщо в момент нанесення об'єкту немає 

необхідності вводу атрибутивних даних, редактор карти дозволяє відключення запиту на ввід 

семантики, однак обов'язкові характеристики будуть автоматично заповнюватися 

значеннями, прийнятими в даній системі (за замовчуванням). Коли така необхідність 

виникає, інструментальні ГІС дозволяють додавати до семантики об'єкта нові 

характеристики (нові стовпчики до атрибутивних таблиць) або виконувати операції зв'язку із 

зовнішньою базою даних. Ця функція в процесі оперативного виправлення карти 

виявляється важливою при нанесенні на карту підписів для об'єктів у випадках, коли 

джерелом даних є довідкові матеріали або дані різних організацій чи органів влади 

(наприклад, у випадку зміни назв населених пунктів). Та й сам процес нанесення підписів 

можливо значно прискорити, а в деяких випадках повністю автоматизувати (використовуючи 

команди автоматичного креслення підписів з використанням значень із стовпців 

атрибутивних таблиць бази даних). Можливим стає також автоматизація процесу підготовки 

формулярів, для цього слід використати функцію генерації вибірок, яка є в складі кожної 

ГІС. 

Висновки. Таким чином, використання функціональних можливостей сучасного 

програмного забезпечення геоінформаційних систем для реалізації методики 

автоматизованого виправлення топографічних та спеціальних карт дозволяє: 

- якісно змінити зміст операцій нанесення змін, надписів та перенесення даних з одного 

оригіналу карти на інші, і істотно скоротити час на виготовлення оперативно виправленої 

карти; 

- виключити потребу в тиражних відбитках топографічних карт для виготовлення 

одиничних копій або малих тиражів спеціальних карт; 

- підвищити якість робіт та точність нанесення змін місцевості. 

В комплекс технічних засобів для камеральних робіт необхідно додатково включити 

сканер та комп'ютер зі встановленою інструментальною ГІС, але вилучити зі списку 

необхідного обладнання громіздкі прилади для виконання оптичного проектування. 

Запропонована технологія дозволяє підвищити точність нанесення змін місцевості на 

топографічні та спеціальні карти, скоротити тривалість виготовлення оперативно 

виправленої карти, або інших спеціальних карт, підвищити якість робіт. Використання 

методів та програмного забезпечення геоінформаційних технологій надає автоматизованій 

методиці оперативного виправлення карт такі істотні переваги: 

- автоматизація процесів систематизації, аналізу та обліку даних про зміни місцевості та 

тактичної або іншої обстановки (на базі електронної карти); 

- виключається процес виготовлення складального оригіналу (суміщений з процесом 

нанесення змін на чергову карту); 

- процес виготовлення видавничого оригіналу більше не вимагає трудомістких і 

рутинних операцій копіювання змін (з паперових листів складального оригіналу на пластик) 

і зводиться до операцій простого вибору необхідних елементів шарів електронної карти, що 

повинні відображатись на оперативно виправленій або іншій спеціальній карті; 

- швидке виготовлення комплексних спеціальних карт (оперативно виправлена карта + 

карта розвідданих, оперативно виправлена карта + карта ділянки річки, оперативно 
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виправлена карта + карта геодезичних даних, тощо) в кількостях, необхідних окремим 

підрозділам; 

- виготовлення оперативно виправлених карт з розвідданими виконується в найкоротші 

терміни з часу надходження даних розвідки; 

- можливість паралельного виготовлення спеціальних карт для підрозділів: для 

підрозділів швидкого реагування – повнокольорові копії на принтерах (плоттерах), а для 

інших підрозділів – видавничий оригінал на прозорій плівці для наступного виготовлення 

тиражу традиційними поліграфічними засобами; 

- при наявності засобів візуалізації електронних карт на озброєнні в підрозділах та 

частинах стає можливою оперативна передача даних про зміни місцевості (і найголовніше – 

про зміни тактичної обстановки) на магнітному носії інформації або через відповідні мережі. 

Для порівняння ефективності пропонованої методики з традиційною технологією за 

кількісними показниками необхідно провести дослідження на значній кількості реальних 

матеріалів. Проте, вже зараз дана методика і технологія впроваджується Центральним 

управлінням воєнно-топографічним та навігації Головного управління оперативного 

забезпечення Командування сил підтримки Збройних Сил України в навчальний процес в 

системі підготовки курсантів-топографів та практично в усіх частинах центрального 

підпорядкування. 
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ПРОХІДНОСТІ МІСЦЕВОСТІ 

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МОБІЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
 

Запропоновано методику визначення зон прохідності місцевості для спеціальних 

мобільних підрозділів з урахуванням тактичних властивостей місцевості, метеорологічних умов 

і характеристик ґрунтового покриву, які залежать від сезонно-метеорологічних явищ. 

Ключові слова: прохідність, механічні властивості ґрунтів, тактичні властивості 

місцевості. 
 

Предложена методика определения зон проходимости местности для специальных 

мобильных подразделов с учетом тактических свойств местности, метеорологических условий 

и характеристик грунтового покрова, которые зависят от сезонно метеорологических явлений.  

Ключевые слова: проходимость, механические свойства почв, тактические свойства 

местности. 
 

The technique of definition of zones of passableness of district for special mobile divisions taking 

into account tactical properties of district, meteorological conditions and characteristics of a soil cover 

which depend on the seasonally-meteorological phenomena is offered. 

Keywords: passableness, mechanical properties of bottoms, tactical terrain characteristics 
 

Вступ. Досвід ведення бойових дій останніх десятиріч показує необхідність врахування 

властивостей місцевості для успішного здійснення бойових операцій спеціальними 

мобільними підрозділами. Особлива увага при цьому приділяється невеликим мобільним 

групам, які оснащені бронетанковою технікою та спеціалізованими засобами ведення бою. 

Ефективність застосування таких підрозділів залежить від планування операцій, професійної 

підготовленості військовослужбовців, оснащення бойовою технікою, рішучості і 

несподіваності для противника при її проведенні. При цьому час проведення операції та 

швидкість виконання маневрів на місцевості залежить від наявності доріг, інженерних 

споруд, а при їх відсутності від її прохідності особовим складом підрозділу та бойовими 

машинами. 

У свою чергу, при висуненні тактико-технічних вимог до озброєння і військової 

техніки на етапі проектування, та при її виробництві з визначеними тактико-технічними 

характеристиками закладається здатність пересуватися по різного роду місцевості і долати 

задані перешкоди. Ця здатність залежить від технічних характеристик, бойових машин, 

таких як питомий тиск на ґрунт, шасі бойових машин, кліренс, масогабаритні показники і т.і. 

Постановка задачі. Проте реальна прохідність місцевості може змінювати своє 

значення протягом невеликого проміжку часу, від кількох місяців до кількох годин. 

Основними чинниками, які можуть впливати на цей параметр місцевості, являються: 

– штучні перешкоди, які створені противником; 

– наслідки ведення бойових дій; 

– пора року; 

– метеорологічні умови. 

Таким чином постає задача визначення ступеня прохідності місцевості при веденні 

спецоперацій мобільними підрозділами в реальному масштабі часу використовуючи 

геоінформаційні системи які сьогодні стали звичним інструментом для вирішення задач 

актуалізації та інтеграції планово-картографічних матеріалів. Для рішення поставленої задачі 

пропонується методика визначення умов прохідності місцевості для спеціальних мобільних 

підрозділів. 

Рішення поставленої задачі. Існуючі карти, які використовуються командирами 

підрозділів при плануванні та веденні бойових дій не можуть відобразити всі елементи 
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місцевості, характеристики яких впливають на умови її прохідності поза межами різного 

роду штучних доріг. Проведемо аналіз цих елементів. До їх числа відносяться [1]: 

– рельєф; 

– ґрунти; 

– рослинний покрив; 

– населені пункти; 

– гідрографічні об’єкти. 

Розглянемо ці елементи більш детально. 

Вплив рельєфу на прохідність місцевості визначається ступінню його розмаїття, 

характером і розташуванням типових форм і стрімкістю схилів. Найбільш суттєвими 

природними перепонами при пересуванні спеціальних мобільних підрозділів поза шляхами є 

яри, промоїни, обриви, виярки і насипи, а також підвищення й улоговини з крутими схилами. 

Від стрімкості схилів залежить можлива і допустима швидкість руху живої сили і техніки. 

Особливо складним є гірський рельєф місцевості. Він вносить значну специфіку в 

організацію зв’язку, способи ведення вогню танками, бойовими машинами піхоти (БМП) і 

артилерією. В зимовий час в горах обширні райони стають практично недоступними для 

застосування бронетехніки.  

Здатність спеціальних мобільних підрозділів пересуватись по тій чи іншій місцевості 

залежить не тільки від форм рельєфу, а і від типу ґрунту та його фізичних властивостей. Для 

оцінки прохідності ґрунтів мають значення: 

- зв’язаність (зчеплення), тобто міцність зв’язків між частинками ґрунту;  

- размір та форма частинок; 

- однорідність складу, яка визначається ступінню неоднорідності гранулометричного 

складу;  

- водопроникність, водоутримувальна здатність, тобто здатність ґрунту утримувати 

поглинуту воду всупереч дії сил, що направлені на її видалення. Вона характеризується 

ступінню водопроникності — характеристика, що відображує здатність ґрунтів пропускати 

через себе воду.  

- здатність до розмиття, що характеризується коефіцієнтом разм’ягчення в воді Кsof і 

представляє собою відношення меж міцності ґрунту на одновісне стиснення в 

водонасиченому і в повітряно-сухому стані;  

- розчинність у воді, характеризується ступінню розчинності у воді. Це характеристика, 

що відображує здатність ґрунтів розчинятися в воді та виражається в кількості 

водорозчинних солей qsr, г/л; 

- пластичність, характеризується числом пластичності Ip — різниця вологості, що 

відповідає двом станам ґрунту: на межі текучості WL і на межі розкачування Wg, WL і Wg; 

- здатність до стиснення, характеризується ступенем щільності ID; 

- розпушеність; 

- температура початку замерзання (відтаювання), Т — температура, °С, при якій в 

порах ґрунту з’являється (зникає) лід;  

Рослинний покрив визначає можливості зі спостереження і маскування, захисту військ, 

прохідності та інше. На прохідність місцевості значно впливають ліси. Основними 

характеристиками лісу є породи дерев, їх вік, товщина, висота і гущина насадження. 

Прохідність лісових масивів залежить від наявності доріг і просік, а також від гущини, 

товщини дерев та характеру рельєфу. При відстані меж деревами менш 6м рух бойової 

техніки в лісі поза доріг дуже ускладнений або неможливий. Крупні лісові масиви, зокрема, 

обмежують масоване застосування танків і БМП: в них неможливе пересування поза 

дорогами та просіками.  

На місцевості з заростями чагарників, високою рослинністю типу кукурудзи, 

соняшника і спілої пшениці різко зростає небезпека раптового ураження бронетехніки з 

близької відстані вогнем з гранатометів, висока ймовірність в цьому випадку і пожеж.  
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Найбільш серйозними гідрографічними об’єктами, що являються перепонами для руху 

поза дорогами є річки, канали, озера та інші водні перешкоди. Річки характеризуються 

шириною русла, глибиною, швидкістю течії, характером підступів до них та ґрунтом дна. 

Середня швидкість течії спокійних, відносно невеликих рік, що течуть рівнинною 

місцевістю, 0,5-0,6 м/с, крупних рівнинних рік - до 1 м/с, гірських рік - до 6 м/с. В деяких 

випадках основними перепонами для військ є заболочена важкопрохідна долина, круті 

береги, характер ґрунту дна ріки. Сучасна транспортна техніка і переправочні засоби здатні 

долати стрімкість схилів і виходів з рік до 10-12°. 

Болота характеризуються ступінню їх зволоженості, товщиною торф’яного шару, 

характером рослинності. Для всіх об’єктів гідрографії, важливим є зміна розмірів та 

характеристик гідрографічних об’єктів під впливом природних чи антропогенних факторів). 

Вищезазначені об’єкти є типовим інформаційним наповненням топографічної карти, 

але в ході ведення бойових дій, чи при підготовці до них, на місцевості можуть відбуватися 

значні зміни, що будуть впливати на можливості застосування не тільки різноманітної 

техніки, а й особового складу, наприклад, інженерне обладнання місця проведення операції 

(характеристики вузлів опору, інженерних перешкод, зон мінування). 

В сучасних умовах війська здатні вести бойові дії у будь-яку пору року. Але місцевість 

протягом року, і навіть місяця чи тижня, а іноді й доби, може зазнавати суттєвих змін під 

впливом метеорологічних і кліматичних явищ [2]. Під впливом цих явищ одна і та ж сама 

місцевість набуває різних тактичних якостей, а умови прохідності зазнають суттєвих змін. 

Розглянемо основні фактори, що впливають на умови прохідності військової техніки.  

Природно-метеорологічні фактори за певних умов будуть чи не найвизначнішими в 

цьому випадку. Одним із таких факторів є рівень опадів. Звісно, що під впливом вологи, її 

кількості, будуть змінюватись фізичні властивості ґрунтів, їх несуча здатність, тобто 

здатність верхніх шарів ґрунту (до 50 см) витримувати навантаження без втрати чи з 

незначними змінами структури. Особливо динамічних змін місцевість зазнає в осінньо-

зимовий та в зимово-весняний період, коли відбувається процес інтенсивного накопичення 

вологи на поверхні землі та в приземному шарі. Як показують сучасні дослідження, на Землі 

значно змінилися процеси і зони формування погодних явищ, тому і цей факт необхідно 

враховувати в процесі прийняття рішення при плануванні бойових дій. 

Загалом несуча здатність (щільність ґрунту) q залежить від його структури, ступеня 

ущільнення і вологості.  

Структура електронної карти в метричній та в семантичній формі здатна не лише 

утримувати всю цю інформацію як таку, але й в динаміці відтворювати  зміни, що 

відбуваються з місцевістю під впливом тих чи інших факторів.  

В свою чергу військова техніка має ряд параметрів, які характеризують її здатність 

пересуватися місцевістю та долати перешкоди. Такими тактико-технічними 

характеристиками, що тісно пов’язані із можливостями пересування техніки по земній 

поверхні є масогабаритні показники, кліренс, питомий тиск на ґрунт. Вони визначають 

можливість застосування техніки в умовах обмеженого маневрування, наприклад, в 

населеному пункті, рослинному масиві. Масові показники обмежують переміщення техніки в 

основному мостами та шляхопроводами. Можливості подолання перешкод визначаються 

конструктивними можливостями.  

Прохідність бойової техніки по ґрунту залежить від питомого тиску коліс чи гусениць 

на ґрунт p та граничної несучої здатності q. Тобто, якщо p < q – місцевість є прохідною для  

техніки поза шляхами, якщо p > q – місцевість непрохідна для даного типу техніки.  

Відома класична схема автоматичного порівняння властивостей місцевості з тактико-

технічними характеристиками військової техніки і як результат визначення  просторових 

зон, де можливе перебування конкретного типу техніки з відповідною імовірністю [3]. Для 

неї заздалегідь формують апріорний список допустимих значень морфометричних 

показників місцевості (форми рельєфу, гідрографічні об'єкти, шляхи сполучення, рослинний 

покрив, населені пункти, тощо) та зчитують з обраного аркуша цифрової карти місцевості 
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(ЦКМ) реальні значення морфометричних показників, порівнюють ці значення із значеннями 

з апріорного списку та формують бінарну карту. Кожному значенню морфометричних 

показників з апріорного списку присвоюється коефіцієнт, що характеризує можливість 

розташування об'єкта даного класу в точці місцевості з заданими значеннями 

морфометричних показників.  

Якщо за основу визначення зон прохідності місцевості поза шляхами використовувати 

запропоновану класичну схему, а для уточнення геопросторових баз даних про місцевість 

використати спеціальні космічні знімки і визначати по них характеристики ґрунтів з 

врахуванням показників наземних пунктів метеорологічних спостережень (температурний 

режим, величина опадів, водні індекси), то є можливість визначати для спеціальних мобільних 

підрозділів зони прохідності місцевості поза шляхами [4]. Сучасні засоби обчислювальної 

техніки, відповідне програмне забезпечення, оперативні дані дистанційного зондування Земної 

поверхні та відомості метеорологічних спостережень дають можливість з досить високою 

ймовірністю спрогнозувати динаміку змін прохідності  ландшафту і сформувати відповідну 

цифрову карту. Основними етапами методики її формування є наступні: 

- формування апріорного списку, що визначає характеристики ландшафту: 

характеристики інженерних перешкод, форм рельєфу, гідрографічних об'єктів, рослинного 

покриву, дорожньої мережі; 

- оновлення основних морфометричних характеристик цифрової топографічної карти за 

даними дистанційного зондування Землі; 

- формування апріорного списку, що містить параметри та характеристики прохідності 

військової техніки: маса, габарити, можливості щодо подолання перешкод, кліренс, питомий 

тиск на ґрунт; 

- порівняльний аналіз визначених апріорних списків характеристик ландшафту і 

військової техніки та визначення базових зон непрохідності військової техніки; 

- внесення до бази геопросторових даних характеристик ґрунтового покриву відповідно 

до їх типів; 

- оперативне визначення стану ґрунту в залежності від характеристик погодних умов за 

даними дистанційного зондування Земної поверхні та метеоспостережень; 

- проведення порівняльного аналізу стану ґрунту з характеристиками прохідності 

спеціальних мобільних підрозділів і отримання цифрової карти зон прохідності місцевості 

поза шляхами. 

Висновки. Таким чином, розроблена методика врахування змін характеристик 

ґрунтового покриву в залежності від метеорологічних умов та сезонно-метеорологічних 

явищ дає можливість більш точно і оперативно визначати зони прохідності місцевості для 

спеціальних мобільних підрозділів, що дозволить оптимізувати процес планування бойових 

дій на етапі прийняття рішення. 
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ЗАСТОСУВАННЯ GPS-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ 

МЕРЕЖ 

 
У роботі описуються методика і технологія проведення і обробки GPS-спостережень, 

прив'язки GPS-пункту до систем координат WGS-84, EUREF. Описується методика 

трансформації координат між системами координат СК ПЗ-90 - СК-42 - WGS-84 - EUREF. 

Приводяться рекомендації по розміщенню GPS-пунктів. 

Ключові слова: геодезичні мережі, локальні системи відліку. 

 

В работе описываются методика и технология проведения и обработки GPS -наблюдений, 

привязки GPS-пункта, к системам координат WGS -84, EUREF. Описывается методика 

трансформации координат между системами координат СК ПЗ-90 - СК-42 - WGS -84 - EUREF. 

Приводятся рекомендации по размещению gps-пунктов. 

Ключевые слова: геодезические сети, локальные системы отсчета. 

 

In the article the technique and technology of carrying out and processing GPS of-supervision, 

GPS-point bindings, to systems of coordinates WGS-84, EUREF are described. The technique of 

transformation of coordinates between systems of coordinates SК PZ-90 - SК-42 - WGS-84 - EUREF is 

described. Recommendations about placing of gps-points are resulted. 

Keywords: geodetic networks, local systems of readout. 
 

Глобальні системи координат широко використовуються в геодезії, картографії і 

навігації. Вони забезпечують взаємну прив'язку різних локальних і регіональних систем 

відліку (геодезичних даних). Заміна безлічі локальних систем відліку (СВ) єдиною 

глобальною істотно спростило б практичне використання карт, знімків і іншої геодезичної 

продукції. Традиційно в геодезії розрізняють локальні планові координати і локальні висотні 

координати. 

Військово-картографічне агентство США (DMA) виконало перетворення близько 100 

локальних СВ до WGS-84. З цією метою DMA виконало локальну прив'язку багатьох 

геодезичних реперів до відповідних реперів, координати яких були визначені за 

спостереженнями. Спочатку це були спостереження супутників системи TRANSIT, а 

останнім часом - системи GPS. 

На сьогоднішній день в Україні стоїть актуальна необхідність створення національних і 

локальних GPS-мереж для вирішення завдань навігації, геодезії і виконання прив'язки цієї 

мережі до загальноєвропейської системи координат EUREF 

Метою роботи є розробка методики прив'язки новостворених мереж до 

фундаментальної і постійної геодинамічної мережі України. Це допоможе прив'язати нові 

мережі до систем координат ITRF і EUREF.  

Необхідність створення єдиної системи координат EUREF в Європі виникла як 

результат співпраці її країн в економічній і військовій сферах [1]. Все зростаючий попит на 

карти, на яких відображалися б території різних країн, дав поштовх для організації єдиної 

геодезичної основи для створення систем просторової інформації про місцевість (Gis), 

сумісних льодових, морських і авіаційних навігаційних систем. Уніфіковані системи 

координат стали необхідні для проведення досліджень регіональної і глобальної геодинаміки 

(рух континентів, прогноз землетрусів). 

Під час роботи конференції Міжнародного союзу геодезії і геофізики у Ванкувері 

виникла концепція введення уніфікованої системи координат EUREF для всіх країн Західної 

Європи. Було прийнято, що система EUREF повинна ґрунтуватися на методі GPS і спиратися 

на вибрані основні супутникові станції, які задають всесвітню систему координат ITRF. 

ITRF, глобальна земна система відліку IERS, є практичною реалізацією умовної земної 

системи координат. Вона є геоцентричною завдяки тому, що побудована на LLR, SLR і GPS 
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спостереженнях. Недоліком ITRF є те, що вона змінюється з часом. IERS дає визначення 

(координат і швидкостей їх змін) ITRF на епоху кожного року. В той же час Центральне 

бюро IERS дає параметри трансформації для послідовних епох ITRF. Унаслідок наявності 

тимчасових змін координат в ITRF, що складає до 2 см/рік для Центральної Європи, Сім 

параметрів трансформації від систем ITRF різних епох до системи Etrf-89 поставляються 

IERS. Вважається, що система ETRF повинна бути якомога ближчою (з точністю до 1 м.) до 

супутникової всесвітньої геодезичної системи WGS-84.  

Глобальні, регіональні і локальні системи відліку можуть мати різні геодезичні 

координати. Внаслідок цього виникають завдання взаємного перетворення систем 

координат. В Україні використовуються регіональні системи координат СК-42 і СК-63, тоді 

як координати векторів баз виходять з обробки GPS даних в системі WGS-84. Необхідні 

процедури знаходження параметрів перетворення між системами відліку. 

Для перетворення координат пункту з однієї системи відліку в іншу найчастіше 

застосовують сім параметрів Гельмерта. Координати пунктів з обробки GPS спостережень 

виходять спочатку в системі WGS-84 середньої епохи дат спостережень. IERS публікує 

щорічно координати пунктів системи ITRF-xx, де хх - рік реалізації земної системи 

координат ITRF. Постає завдання перерахунку координат системи WGS-84 епохи дати в 

систему координат ITRF-xx епохи 19хх.О, або навпаки. Вона вирішується таким чином. 

Координати (x,y,z) пункту (точніше, вибраної геодезичної марки на пункті) епохи 19хх.О 

перетворяться з системи ITRF-xx в систему WGS-84 по формулі: 
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де (Тх,Тy,Тz) – координати початку системи координат ITRF-xx в системі WGS-84;  

µ- масштабний параметр;  

(Rx, Ry, Rz) - кути поворотів (кут відлічується за годинниковою стрілкою, якщо 

дивитися у напрямку до початку правосторонньої системи координат) системи ITRF-xx як 

цілого щодо її відповідних осей до досягнення їх паралельності з осями системи WGS-84. 

Вказані сім параметрів носять назву параметрів Гельмерта. 

Далі координати пункту перетворяться з епохи t0 = 19хх.О в потрібну нам середню 

епоху спостережень t = 19уу.у . Для цього використовується формула: 

 0ttx 
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Z
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X

Z

Y
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де  ZYX ,,   – компоненти швидкості тектонічного руху станції спостережень;  

t, t0 – середня епоха спостережень і епоха завдання координат  000 ,, ZYX ; 

 ZYX ,,  – шукані координати пункту на середню епоху спостережень 19уу.у у системі 

WGS-84. 

Слід зазначити, що завдяки повороту кутів між системами ITRF-xx і WGS-84 можна 

вважати, що компоненти швидкості руху станцій мають в WGS-84 ті ж значення, що і в 

ITRF-xx. Для виконання зворотного перетворення досить поміняти на протилежні знаки 

параметрів Гельмерта. По таких же формулах при використанні відповідних параметрів 

Гельмерта виконуються перетворення між будь-якими іншими системами відліку. 

В роботах [2–3] приведені приклади значень параметрів Гельмерта та параметри деяких 

референт-еліпсоїдів. 

Використовувана в Росії система геодезичних параметрів Землі ПЗ-90 має складовою 

частиною космічну геодезичну мережу, що складається з 26 пунктів на території колишнього 

СРСР і побудовану за наслідками фотографічних, доплерівських, радіодалекомірних, 



 383 

лазерних і альтиметричних спостережень геодезичного супутника ГЕОЇК. 

Використовувалися також далекомірні спостереження ШСЗ ГЛОНАСС і ЕТАЛОН. Система 

ПЗ-90 є координатною основою в супутниковій навігаційній системі ГЛОНАСС. 

Геоцентричність початку системи координат ПЗ-90 оцінюється середньою квадратичною 

помилкою 1 м [4]. Для навігаційних цілей системи координат ПЗ-90 і WGS-84 можна 

вважати співпадаючими [4]. Останнім часом в Росії створена і впроваджується система 

координат СК-95. 

Для отримання за допомогою GPS-методу координат визначуваних пунктів в локальних 

системах СК-42 або СК-63 необхідно спочатку створити мережу опорних пунктів (ОП) GPS, 

координати яких відомі як в системі WGS-84, так і в системі СК-42 (СК-63). Взаємні координати 

ОП в системі WGS-84 необхідно отримати на сантиметровому рівні точність. Потім виконується 

згущування створеної мережі шляхом додавання нових, визначуваних, пунктів. Координати 

визначуваних пунктів обчислюються спочатку щодо опорних пунктів в системі WGS-84, а потім 

перетворяться в локальну систему. 

Завдання прив'язки мережі опорних пунктів до системи координат WGS-84 і EUREF, а 

також отримання координат визначуваних пунктів в локальній системі координат можна 

розділити на чотири етапи: вибір місць розташувань GPS пунктів, проведення спостережень, 

визначення координат пунктів в системі WGS-84 з обробки спостережень, перетворення 

координат визначуваних пунктів з системи WGS-84 в локальну систему координат. 

Саме технології GPS і ГЛОНАСС є в даний час найефективнішими при рішенні задачі 

прив'язки різних систем координат. Можна сказати ще про метод далекобазисної 

радіоінтерферометрії (РСДБ), що забезпечує незалежне визначення координат пунктів. На 

жаль, на території України є лише один пункт РСДБ (Симеїз), тому неможливо виконувати 

визначення параметрів перетворення без залучення спостережень з двох зарубіжних пунктів 

РСДБ. Що стосується методу супутникової лазерної далекометрії, то в Україні лазерне 

устаткування лише пунктів в Кацивелі і Симеїзі здатне забезпечити сантиметровий рівень 

точності визначення координат. 

Технологія прив'язки мережі ОП до WGS-84 або до EUREF залежить також від того, 

яка використовується навігаційна система: GPS або ГЛОНАСС. При використанні GPS 

системи і відповідного програмного забезпечення положення пунктів виходять відразу в 

системі координат WGS-84. Для отримання координат в системі EUREF можна скористатися 

параметрами перетворення Гельмерта між системами координат WGS-84 і EUREF, які 

можна знайти в публікаціях IERS. Якщо ж використовується система ГЛОНАСС, то 

координати обчислюються в системі ПЗ-90, не співпадаючій з WGS-84. 

Геодезична система координат визначається параметрами референт-еліпсоїда, 

положенням центру і орієнтацією осей еліпсоїда. У загальному випадку, референц-еліпсоїди 

різних систем координат можуть мати різні значення великих напівосей і стиснень, бути 

взаємно зміщеними і поверненими. Для переходу від однієї системи координат до іншої слід 

виконати тривимірне перетворення координат. Для визначення семи параметрів 

тривимірного перетворення Гельмерта необхідно, щоб координати мінімум трьох опорних 

пунктів були відомі в обох системах відліку. 

Як опорні пункти можна брати пункти фундаментальної або геодинамічної GPS мереж 

України. 

Для прив'язки мережі ОП до систем координат WGS-84 і EUREF можна 

використовувати координати пунктів фундаментальної GPS мережі України, рівномірно 

розміщених по території України на відстанях 200 - 400 км один від одного. 

Для забезпечення можливості переходу з системи координат WGS-84 в систему 

координат EUREF були заплановані синхронні спостереження на пунктах, що мають 

координати в системі EUREF, за межами України: у Латвії, Литві, Туреччині - по одному 

пункту; у Польщі, Болгарії, Румунії – по два пункти; в Угорщині - два або три пункти. 

На рис.1 приводиться схема мережі, в якій були виконані GPS-спостереження під час 

кампанії EUREF-Ukraine-95. На всіх пунктах застосовувалися монументи з наземними 
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марками. При виконанні робіт застосовувалися 16 двохчастотних GPS-приймачів типу 

TRIMBLE 4000 SSE, GPS-антени 4000st LI/12 Geodetic або "COMPACT LI/12 with ground-

plane" (з відбивачем).  

У роботі [5] приводиться каталог пунктів, утворюючих міжнародну земну систему 

координат ITRF-93. У даному каталозі є координати наземної марки А пункту Симеїз, що 

мають точність 4 - 5 см по різних компонентах. Ця марка прив'язана до точки відліку 

мобільної лазерної станції, доставленої з Німеччини на короткий термін для проведення 

спостережень супутників в 1991 році. На цій же марці знаходився GPS приймач під час 

проведення GPS кампанії EUREF-Ukraine-95. Координати марки А з каталогу були взяті за 

початкові координати для побудови GPS мережі. Заздалегідь значення координат марки А 

епохи 1993.0 були перетворені з системи ITRF-93 в систему WGS-84 епохи 1995.474 (22 

червня 1995 року - середина періоду проведення кампанії EUREF-Ukraine-95) за допомогою 

семи параметрів Гельмерта. В процесі обробки векторів баз координати марки А пункту 

Симеїз були передані на решту пунктів мережі, а після було виконано напіввільне 

(координати пункту Симеїз фіксувалися) зрівнювання мережі. 

Результатом зрівнювання мережі сталі координати 17 пунктів фундаментальної мережі 

GPS на території України в системах координат WGS-84 і ITRF-93. При використанні 

неточних орбіт супутників взаємні положення пунктів мережі були визначені на рівні 2-5 дм. 

При цьому для периметрів величиною 600-1300 км помилки замикання трикутників склали 

1-20 см, що для відносної помилки еквівалентно (0.2-12)х10
-8

. При використанні точних 

орбіт, судячи з результатів проведеного експерименту, можливо отримати міліметровий 

рівень точності визначення довжин баз. 

Недоліком вказаних значень координат пунктів фундаментальної мережі є те, що в 

процесі передачі координат пункту Симеїз на інші пункти і порівнювальна мережа могла 

розвернутися щодо пункту Симеїз, а значить, і щодо систем координат EUREF і WGS-84. 

Важко оцінити величину такого повороту, не привертаючи наглядової інформації з пунктів, 

що знаходяться на територіях країн-сусідів України, і координати яких вже відомі в системі 

EUREF. По оцінках авторів обробок спостережень кампанії EUREF-Ukraine-95, відмінності 

отриманих координат від істинних в системі EUREF можуть досягати дециметрового рівня. 

Для виправлення ситуації необхідно виконати нову обробку спостережень кампанії із 

залученням спостережень із зарубіжних станцій і з використанням точних орбіт GPS 

супутників. 

 
Рис.1 Схема мережі кампанії EUREF-ukraine-95 

 

Для прив'язки мережі ОП до систем координат WGS-84 і EUREF можна 

використовувати і координати пунктів геодинамічної GPS мережі України, створення якої 

буде завершено в 1999 р. Передбачається, що мережа складатиметься з п'яти GPS приймачів 
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Trimble 4000ssi, розміщених в містех: Київ, Ужгород, Євпаторія, Харків, Симеїз. 

Спостереження виконуватимуться цілодобово з інтервалом запису даних 30 секунд. 

Результати спостережень розміщуватимуться в мережі ІНТЕРНЕТ у форматі RINEX. Пункт в 

Києві був введений в дію на початку грудня 1997 p., пункт в Ужгороді - в лютому 1999 p. 

Геодинамічна мережа України є частиною мережі IGS, координати GPS пунктів якої 

відомі в системі ITRF з точністю 1-3 дм. 

При виборі GPS пункту слід керуватися наступними положеннями: 

- економічна доцільність; 

- доступність пункту (наявність або близькість хорошої дороги); 

- наявність електроживлення, ліній зв'язку; 

- забезпечення збереження геодезичної марки; 

- відсутність перешкод для разповсюдження сигналу супутника по всьому горизонту 

(для всіх азимутів) при кутах місця α > 15°–20°. Виключенням може бути лише напрям на 

північ, для якої відкритисть неба необхідна для кутів місця α > 90°-(55° - В), де В - 

географічна широта пункту. 

- відсутність відзеркалюваних радіосигнал поверхонь; 

- відсутність електромагнітних перешкод від різних пристроїв (передавачів, 

високовольтних ЛЕП). 

Для забезпечення необхідної точності визначення координат пункту необхідно 

слідувати деяким правилам конфігурації створюваної мережі і опорних пунктів. Як вже 

наголошувалося, необхідно мати мінімум три опорні пункти для виконання повноцінного 

зрівнювання в необхідній системі координат. Чим більша територія охоплюється мережею, 

тим більше повинно бути опорних пунктів. Якщо є підозра, що координати опорного пункту 

помилкові, також слід додати опорні пункти. Чим більше опорних пунктів, тим більше 

надмірність, і тим легко виконати перевірку якості рішення. Бажано, щоб кількість опорних 

пунктів складала не менше 10 % від загальної кількості пунктів в мережі. На карті необхідно 

вибрати область, що містить опорні пункти і КС. Провести лінії північ-південь і схід-захід 

(Рис.2). Кожен з трьох опорних пунктів повинен знаходитися на, або поза областю, що 

охоплює опорні станції. 

Кожен опорний пункт повинен бути зв'язаний вектором бази, щонайменше, з трьома 

пунктами мережі. При цьому необхідно виконати мінімум два незалежні спостереження 

(різні сесії) кожного з таких векторів. Тим самим забезпечується хороша надмірність 

спостережень. Кожен третій визначальний пункт повинен мати мінімум три незалежні 

вектори бази. 

 

Якщо мережу утворює хід або коридор, два опорні 

пункти повинні бути розміщені на кожному краю області 

мережі, а третій опорний пункт - посередині ходу (Рис.3). 

Кожен опорний пункт повинен бути зв'язаний вектором 

бази, щонайменше, з двома пунктами ходу, причому з 

найближчими. Краще мати більше таких максимально 

коротких векторів. Три вектори до кожного опорного 

пункту дадуть достатньо інформації для пошуку поганих 

даних. Кожен визначуваний пункт повинен мати мінімум 

два незалежні вектори бази. 

 

 
Рис.2. Розміщення пунктів 

мережі (метод квадратів) 
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При конфігурації мережі прагніть робити так, щоб вона 

містила усередині себе замкнуті геометричні фігури, що 

містять менше восьми векторів. Причому ці вектори не 

повинні належати одній сесії. Такі фігури можна перевірити на 

помилку замикання. 

Для отримання субсантиметрової точності координат 

вектора необхідно провести спостереження в статичному 

режимі на протязі мінімум 1-2 годин, а краще всього - 

протягом 24 годин. Спостереження необхідно потім повторити, 

щоб забезпечити надмірність і незалежність даних для 

зрівнювання. При цьому необхідно спостерігати мінімум на 

чотирьох пунктах: на трьох опорних і на одному 

визначуваному. Слід пам'ятати, що одночастотні приймачі можна використовувати лише на 

базах завдовжки до 10-15 км (вночі - до 100 км). 

Після виконання спостережень їх необхідно обробити за допомогою спеціальних 

програм обробки поста. На Заході є близько двох десятків комерційних програм (вартістю 

від 2 до 10 тис. доларів США), що дозволяють обчислювати вектори баз і виконувати 

зрівнювання просторових мереж. При використанні параметрів орбіт, що передаються з 

борту GPS-супутника, точність визначення компонент вектора бази в даний час складає 

величину 5 мм + 1 мм/км х L, де L - довжина вектора бази в км. Для отримання 

субсантиметрової точності координат вектора бази необхідно використовувати точні орбіти 

GPS-супутників. У такому разі, навіть для баз завдовжки в декілька сотень кілометрів, можна 

отримати помилки замикання, що становлять міліметри і навіть долі міліметрів по 

компонентах векторів баз. Тим самим, зрівнюючи мережу, побудовану з таких векторів, 

можна отримати міліметровий рівень точності взаємних (відносних) положень пунктів в 

системі WGS-84. 

Програми обробки GPS-спостережень дозволяють обчислювати вектори баз спочатку в 

системі WGS-84. При цьому координати одного пункту (початкового) в системі WGS-84 слід 

передати на решту всіх пунктів. Такі координати слід брати за найбільш точні наявні 

координати. В даний час для отримання таких координат необхідно виконати прив'язку 

опорних пунктів до пунктів фундаментальної GPS-мережі України або ж до пунктів 

геодинамічної мережі України, що є частиною глобальної геодинамічної мережі IGS. Тим 

самим буде забезпечений сантиметровий рівень точності абсолютних координат опорних 

пунктів і обчислення вестимуться в дійсній системі WGS-84. 

Якщо таку прив'язку виконати неможливо, то, як початкові, можна взяти координати 

пункту, що є результатом навігаційного рішення. Тим самим обчислення вестимуться в 

локальній системі WGS-84, оскільки точність таких координат за наявності режиму вибіркового 

доступу (SA) складає 100 м (з вірогідністю 98 %) в плані. Але слід мати на увазі, що 

використання таких координат призводить до появи систематичної помилки визначення 

компонент вектора бази. Крім того, алгоритми деяких програм обробки GPS-спостережень 

(наприклад, Gepos фірми Карл Цейс) вимагають, щоб координати початкового пункту були 

точніші за один метр. Інакше неоднозначності фаз визначатимуться з великими помилками, що 

призведе до помилок визначення векторів баз. 

Після обчислення векторів баз вони комбінуються в необхідну мережу пунктів і 

виконується вільне зрівнювання мережі. При цьому зазвичай фіксують WGS координати 

одного початкового пункту (що є одночасно і опорним). Вільне зрівнювання дозволяє 

виявити помилкові вектори. Далі, для отримання координат визначуваних пунктів в 

локальній системі координат (СК-42 або СК-63) можна йти двома шляхами. 

По першому з них виконуються перерахунок векторів на еліпсоїд локальної системи 

координат (еліпсоїд Красовського) і зрівнювання з накладенням умов, а саме з фіксацією 

планових координат трьох опорних пунктів і висот чотирьох опорних пунктів, якщо 

цікавлять планові координати, і висоти визначуваних пунктів в локальній системі координат, 

 
Рис.3. Розміщення пунктів 

мережі (метод коридору) 
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або ж з фіксацією планових координат двох опорних пунктів і висот трьох опорних пунктів, 

якщо цікавлять лише планові координати визначуваних пунктів в локальній системі 

координат. При цьому параметри перетворення від WGS-84 до локальної системи і 

координати визначуваних пунктів в локальній системі визначаються спільно. Локальні 

координати визначуваних пунктів фактично обчислюються щодо локальних координат 

зафіксованих опорних пунктів шляхом інтерполяції між координатами зафіксованих опорних 

точок з використанням виміряних векторів і тому належать до тієї ж системи відліку, що і 

опорні пункти. 

Другий шлях такий. Після вільного зрівнювання всієї мережі в системі координат 

WGS-84 за допомогою спеціальних програм обчислюються параметри перетворення 

Гельмерта (якщо вони не були відомі заздалегідь), при цьому використовуються лише дані 

про координати опорних пунктів в двох системах координат (WGS-84 і локальною). Потім на 

основі цих параметрів і за допомогою спеціальної програми значення координат 

визначуваних пунктів перераховуються з системи WGS-84 в локальну систему координат. 

Точність абсолютних координат визначуваних пунктів в локальній системі координат і 

точність визначення параметрів перетворення Гельмерта в основному залежать від точності 

абсолютних локальних координат опорних пунктів, що фіксуються в процесі зрівнювання 

мережі. Вона складає 1 - 3 см. для ITRF. 

Оскільки координати пунктів, визначені методом GPS, виходять в системі WGS-84, для 

отримання їх в системі СК-42 або СК-63, використовуваним в Україні, слід обчислити 

параметри перетворення Гельмерта. Для цього необхідно мати каталожні координати 

опорних пунктів в системі СК-42 або СК-63. На жаль, ці координати були отримані 

класичними методами геодезії і дають точність вектора бази на рівні 5-10 дм. Тим самим, 

можливості GPS-методу не використовуються повністю, і параметри перетворення 

Гельмерта будуть визначені з такого ж рівня помилками. 

В даний час відсутні точні параметри перетворення між державною системою СК-42, 

російською системою координат СК-95 і всесвітньою геодезичною системою WGS-84. У 

багатьох державах, разом з місцевими системами відліку, визначені точні параметри 

переходу з системи WGS-84. Опубліковані значення параметрів зв'язку СК-42 і WGS-84 є 

середніми для території Росії і не можуть застосовуватися для території України. Точність їх 

визначення складає 2 - 5 м. Вихід бачиться у введенні в практику роботи всіх служб і 

організацій нової системи координат, побудованої за допомогою космічних методів. 

Висновки. Необхідно новостворювані мережі GPS прив'язувати до фундаментальної 

або до постійних геодинамічних GPS мереж України. Це допоможе прив'язати нові мережі до 

систем координат ITRF, WGS і EUREF. Для отримання максимальної точності визначення 

координат мережі необхідно використовувати точні орбіти супутників. Необхідно слідувати 

певним критеріям вибору місця для розміщення GPS-пунктів. 
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УДОСКОНАЛЕНА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ МІСЦЕВОСТІ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ОБОРОНИ ПІДРОЗДІЛАМИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 

 
У статті розглядається удосконалена методика аналізу стану місцевості в районі 

відповідальності частини (підрозділу) Сухопутних військ з застосуванням комп’ютерних 

геопросторових моделей.  

Ключові слова: геопросторова модель, стан місцевості,Сухопутні війська.  

 

В статье рассматривается усовершенствованная методика анализа состояния 

местности в районе ответственности части (подразделения) Сухопутных войск с 

использованием компьютерных геопространственных моделей. 

Ключевые слова: геопространственная модель, состояние местности, Сухопутные войска. 

 

In the article the improved method of analysis of the state of locality in the districts of responsibility 

of parts (subdivisions) of Ground forces with the use of computer geospatial models is examined.  

Keywords: geospatial model, state of locality, Ground forces. 

 

Вступ та постановка задачі. З бурхливим розвитком інформаційних технологій у 

найбільш розвинених країнах світу пройшли суттєві зміни в забезпеченні військ 

інформацією про місцевість, сутність отримання якої кардинально відрізняється від 

застосовуємих у Збройних Силах України методів і технологій. В армії США процес 

забезпечення військ даними про місцевість називається геоінформаційним забезпеченням, 

яке включає збір, обробку, зберігання і доведення до споживачів зображень і описів 

місцевості, геодезичних і гідрометеорологічних даних у вигляді графічних, текстових, 

цифрових і фотодокументів [1]. Порівнявши наведене визначення геоінформаційного 

забезпечення з топогеодезичним забезпеченням Збройних Сил України, можна 

стверджувати, що геоінформаційне забезпечення є трансформацією топогеодезичного за 

рахунок новітніх інформаційних технологій. Зрозуміло, що створення аналогу «тактичного 

Інтернету» армії США в Збройних Силах України вимагає суттєвих матеріальних витрат, що 

не може собі дозволити на сучасному етапі бюджет країни, але вирішення ключових завдань 

аналізу місцевості з використанням комп’ютерних геопросторових моделей для підтримки 

прийняття рішення командиром частини (підрозділу) Сухопутних військ можливе в 

структурі топогеодезичного забезпечення військ. Постановка такої задачі виникла в зв’язку з 

наявністю виробництва цифрових топографічних карт і необхідністю підвищення точності 

геопросторового аналізу і швидкості обробки великих масивів геопросторових даних. 

Мета статті. Удосконалення існуючої методики аналізу стану місцевості в районі 

відповідальності частини (підрозділу) Сухопутних військ шляхом застосування цифрових 

топографічних карт виробництва топографічної служби Збройних Сил України і створення 

комп’ютерних геопросторових моделей на базі цих даних. 

Порівняльний аналіз діючої та удосконаленої методик аналізу стану місцевості в районі 

відповідальності частини (підрозділу) Сухопутних військ наведений в таблиці 1. Порядок 

операцій та тривалість етапів діючої методики визначені практично під час проведення навчань 

та за літературними джерелами [2,3]. В свою чергу, ядром удосконаленої методики є структурна 

схема, що наведена на рис.1. [4]. Розглянемо більш детально основні етапи удосконаленої 

методики.  

Для визначення умов ведення  вогню, зон невидимості, стрімкості схилів створюється 

додатковий шар до існуючої електронної карти за наступною схемою:  
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Таблиця 1 
Порівняльна таблиця методик аналізу стану місцевості в районі відповідальності частини Сухопутних військ 

 
ДІЮЧА 

МЕТОДИКА 

Термін 

виконання 

етапів 

УДОСКОНАЛЕНА 

МЕТОДИКА 

Термін 

виконання 

етапів 

– отримання розпорядження на організацію оборони 

підрозділу в зоні відповідальності;  

– отримання топографічних карт відповідних масштабів, 

спеціальних карт, довідок про місцевість, розвідувальних 

даних, даних аерофотозйомки на район відповідальності  

 

– виготовлення склейки на район відповідальності; 

 

– вивчення місцевості за картою, вивчення даних 

розвідки, ознайомлення з довідкою про місцевість; 

– вивчення умов ведення вогню, визначення зон видимості 

(10 напрямків, з однієї точки спостереження), визначення 

крутизни схилів (10 напрямків з однієї точки 

спостереження); 

– вивчення умов прохідності; 

– вивчення захисних властивостей місцевості. 

 

 

Прийняття рішення на розташування підрозділів в районі 

оборони. 

 

Постановка задачі командирам підрозділів.      

  

0.5 год. 

 

0.5 год. 

 

 

 

 

0.5 год. 

 

1 год. 

 

1.5 год. 

 

 

 

0.5 год. 

1 год. 

 

 

1 год. 

 

 

0.5 год. 

– отримання розпорядження на організацію оборони 

підрозділу.в зоні відповідальності  

– отримання та підготовка до роботи електронної 

карти на район відповідальності; 

– побудова базової моделі для проведення аналізу 

місцевості; 

– створення тематичних шарів електронної карти: 

– визначення умов ведення вогню, зон невидимості, 

крутизни схилів (2 моделі); 

– визначення умов прохідності (3 модели); 

– визначення захисних властивостей місцевості     (2 

модели); 

– створення електронної оглядової оцінної карти 

раціонального розміщення підрозділів зі створенням 

твердої копії. 

 

Вивчення довідок про місцевість, розвідувальних 

даних на район, даних аерофотозйомки на район. 

 

Прийняття рішення на розташування підрозділів в 

районі оборони. 

 

Постановка задачі командирам підрозділів. 

0.5 год. 

 

0.5 год 

 

0.5 год 

 

 

0.2 год. 

 

0.3 год 

0.2 год 

 

0.5 год. 

 

 

 

0.5 год 

 

 

1 год. 

 

 

0.5 год 

Загальний час  7.0 год.  4.7 год. 
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Рис.1. Структурна схема створення електронної оглядової оцінної карти раціонального 

розміщення підрозділів 
 

створюється просторово закріплена сітка покриття з ячейкою відповідної площі; 

визначаються командні висоти, які знаходяться в районі відповідальності; за допомогою 

інструментів геоінформаційної системи створюється тривимірна модель рельєфу місцевості; 

обчислюються зони видимості (невидимості) з відповідних командних висот; проводиться оцінка 

району за рельєфом місцевості за даними, що наведені в Таблиці 2. 

Таблиця 2 

Оцінка району за рельєфом місцевості 

Тип місцевості за рельєфом Н м  ° 

Рівнинна місцевість до 300 до 2 ° 

Горбкувата місцевість до 500 до 3° 

Низькогірська місцевість до 1000 до 10° 

Середньогірська місцевість до 2000 до 25° 

Високогірна місцевість більше 2000м більше 25° 
 

Для визначення умов прохідності по шляхах формується додатковий шар за наступною 

схемою: використовується просторово закріплена сітка покриття з ячейкою відповідної площі; 

обчислюється щільність дорожньої мережі  за показником  

F

L
т

д

д = , 

де Lд – сумарна довжина шляхів з твердим покриттям, км; F – загальна площа місцевості 

району в межах ячейки, км
2
. Проводиться оцінка мережі шляхів руху за даними в Таблиці 3. 

Таблиця 3 

Оцінка дорожньої мережі 

Щільність дорожньої 

мережі (mд), км/км
2
 

Якісна оцінка мережі шляхів руху 

1,61...2,4 

Забезпечується висування військ до ділянки прориву у 

бригадних колонах; висування до рубежів розгортання для 

наступу з ходу (контратаки, контрудару, здійснення маршу) в 

ротних колонах 

1,11...1,6 

Забезпечується висування до рубежів розгортання для наступу з 

ходу (контратаки, контрудару, здійснення маршу) в 

батальйонних колонах 

0,51...1,1 

Забезпечується здійснення маневру з використання існуючої 

мережі шляхів у якості опорної з її удосконаленням в 

інженерному відношенні 

0,0...0,5 
Недостатня кількість шляхів для забезпечення будь-яких дій 

військ 

Визначення умов 
ведення вогню, зон 

невидимості, 
стрімкості схилів 

 

Визначення умов прохідності 

Визначення 
захисних 

властивостей 
місцевості 

Перекласифікація отриманих даних відповідно до ваги явищ 

 

Оцінна (прогнозна) карта тактичних властивостей місцевості 
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Для визначення захисних властивостей місцевості створюється додатковий шар за 

наступною схемою: використовується створена на першому етапі просторово закріплена 

сітка покриття з ячейкою відповідної площі; захисні та маскувальні властивості 

визначаються коефіціентом захисту місцевості району відповідальності: 

S
S

К
заг

зпн

зам
 , 

де Sзпн – загальна площа полів невидимості з врахуванням висоти рослинного покриву, 

км
2
 (визначається на першому етапі); Sзаг – загальна площа району відповідальності, км

2
.  

Наступним етапом визначаються вагові коефіціенти створених просторових моделей і 

формується електронна оглядова оцінна карта раціонального розміщення підрозділів в районі 

відповідальності. Вона слугує основою для підтримки прийняття рішення командиром частини 

щодо розміщення підрозділів в районі відповідальності. 

Був проведений порівняльний аналіз часових витрат щодо застосування діючої та 

удосконаленої методик аналізу стану місцевості в районі відповідальності частини (Табл. 1). 

Запропонована методика дозволяє скоротити час на проведення аналізу місцевості більше ніж на 

30% і шляхом зміни площі ячейки просторово закріпленої сітки покриття суттєво підвищити 

точність визначення границь районів місцевості з відповідними тактичними властивостями.   
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ОСНОВНІ ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГІС ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 

ВІЙСЬКОВИХ ЗАВДАНЬ 

 
У роботі проводиться аналіз сучасного стану розвитку та описуються концептуальні 

підходи щодо створення геоінформаційних систем військового призначення.. Приводяться 

пропозиції щодо організації та ефективного використання розподілених баз даних як складових 

ГІС військового призначення. 

Ключові слова: геоінформаційні системи, бази даних. 

 

В работе даётся анализ современного состояния развития и описываются 

концептуальные подходы создания геоинформационных систем военного назначения. 

Приводятся предложения по организации и эффективному использованию распределённых баз 

данных как составляющих ГИС военного назначения. 

Ключевые слова: геоинформационные системы, базы данных. 

 

In the article the analysis of a current state of development is given and conceptual approaches of 

creation of geoinformation military-oriented systems are described. Offers on the organisation and an 

effective utilisation of the distributed databases as components GIS military-oriented are resulted. 

Keywords: geoinformation systems, databases. 

 

Аналіз діяльності топографічних служб із забезпечення збройних сил США і країн 

НАТО у воєнних конфліктах останнього десятиріччя показує, що застосування органами 

управління військ (сил) геоінформаційних систем призводить до якісної зміни 

топогеодезичного забезпечення – трансформації його в геоінформаційне забезпечення. Воно 

включає в себе аерокосмічну та оптико-електронну розвідку місцевості, супутниковий 

зв'язок, цифрову технологію створення і доведення до військ (сил) картографічної 

інформації, використання космічних навігаційних систем. Для топографічної служби 

важливим завданням є перехід до створення топогеодезичної інформації в цифровому 

вигляді: цифрових та електронних карт, просторових (тривимірних) моделей місцевості, 

банків (баз) цифрової інформації про місцевість і об'єкти на ній) тощо, забезпечення 

цифровою інформацією про місцевість та об'єкти на ній війська (сили), освоєння та 

впровадження геоінформаційних технологій в діяльність органів управління і частин та 

підрозділів служби. 

В даній роботі розглянуто концептуальні підходи щодо створення географічної 

інформаційної системи військового призначення, вирішуються системотехнічні питання її 

побудови, визначається роль і місце географічної інформаційної системи військового 

призначення у вирішенні завдань з розвитку топогеодезичного забезпечення військ. 

Кожне рішення командира будь-якого рівня пов'язане із просторовим розташуванням. 

Потреба розуміти місцевість завжди була важливою для військових командирів. Історично 

такі рішення як на стратегічному, так і на тактичному рівнях, підтримувалися паперовими 

картами і картографічні агентства направляли свої зусилля на збір просторових даних, 

відображення їх у вигляді картографічних продуктів, виробництво й поширення карт на 

театри воєнних дій. Однак зараз ситуація істотно змінилася. 

Цифрове поле бою або електронне поле бою – новий термін, що з'явився останнім 

часом, охоплює цифрову картографічну інформацію безпосередньо щодо поля бою й засобу 

її експлуатації у вигляді геоінформаційних систем (ГІС). Електронне поле бою - серйозний 

якісний стрибок у частині застосування ГІС для тактичних операцій. Однак не можна 

говорити, що відбувається повна заміна паперових карт на цифрову інформацію, мова йде 

лише про спільне їх використання й доповнення. Паперові карти будуть затребувані 

протягом доступного для огляду майбутнього, але як командири нижчої й середньої ланки, 
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так й органи керування будуть мати у своєму розпорядженні додаткові джерела просторової 

підтримки ухвалення рішення, раніше доступні тільки командуючим вищої ланки. 

Наприклад, це можуть бути знімки з високою роздільною здатністю із супутників, інша 

додаткова інформація. Повна заміна паперових карт може відбутися при повній інтеграції 

ГІС на всіх рівнях командування. 

Функція будь_якої військової карти - подання реального світу (у вузькому фокусі 

конкретного поля бою) для інтерпретації користувачем. Виробництво карт - дуже дорогий, 

винятковий та трудомісткий процес, що враховує потреби всіх користувачів. Будь-яка 

паперова карта являє собою якийсь компроміс у частині подання необхідної інформації, і не 

є ідеальним продуктом для рішення конкретного завдання. ГІС дає можливість створювати 

інформаційні продукти, які відображають інформацію, що точно відповідає потребам 

користувача. Крім того, не можна не враховувати той факт, що ГІС системи дають нові 

можливості 3D візуалізації картографічної інформації, недоступні для паперових карт. 

Тривимірне подання місцевості з конкретної точки місцезнаходження спостерігача або 

віртуальний обліт місцевості з нанесеною бойовою обстановкою дасть більш повну картину 

командирові будь-якої ланки, чим просто паперова карта з нанесеними на ній об'єктами. Не 

випадково компанії ESRІ й ERDAS приділяють увагу розвитку таких програмних продуктів 

як ArcGIS 3D Analyst й Іmagіne VіrtualGIS. 

Так, наприклад, Іmagіne VіrtualGІS - потужний засіб тривимірної візуалізації. 

Можливості VіrtualGІS простираються далі простої побудови тривимірної картинки або 

створення імітації польоту над місцевістю. Цей модуль дозволяє активно оперувати у 

віртуальному тривимірному географічному просторі й виконувати процедури поліпшення 

зображення та його атрибути для растрового зображення (знімка, растрової карти), 

накладеного на модель рельєфу. Реалізовано візуалізацію поверх реалістичної моделі 

місцевості шарів векторних карт у форматі ARC/ІNFO, зміна симвології шарів, одержання 

значень атрибутів векторних об'єктів. 

Одна з головних вимог до карти для військових - підтримка ситуативного 

відображення. Всі командуючі і їхній штат повинні розуміти ситуацію бою. Карта діє як 

просторова структура, на яку накладається ситуаційний показ. Звичайно такий показ 

виробляється у формі оверлейних шарів з відповідної символогією, що показують поточне 

розміщення сил пов'язаних з картою. Паперова карта не здатна швидко відобразити 

ситуацію. ГІС рятує положення шляхом передачі по каналах зв'язку тільки оверлейних шарів 

з поточною обстановкою. Причому це може бути не тільки список координат, що описують 

статус місця розташування об'єктів, й елементи, що мають складну просторову структуру й 

просторові відносини. Сама по собі цифрова карта буде виконувати свої функції тільки тоді, 

коли буде представлена відповідними інструментами. Будь-яка карта містить у собі 

географічну інформацію, структура якої забезпечується системою сітки, масштабом, 

орієнтацією, проекцією, правильно поміщеними назвами, об'єктів і тощо Коли картографічне 

агентство поставляє цифрову карту військовим користувачам, то без засобів перегляду, 

аналізу, друку, розміщення умовних знаків, вона малопридатна для використання. ГІС дає 

можливість перетворити її в повноцінний продукт, зручний для застосування. ГІС також 

може використовуватися для перерахування цифрової карти в іншу проекцію, наприклад, у 

систему координат території ймовірного супротивника. 

Варто зазначити, що поняття "ГІС військового спрямування " набагато ширше, ніж 

визначення ГІС. Воно включає не тільки програмне забезпечення, але і апаратну реалізацію, 

зовнішні бази даних, лінії зв'язку, тобто все те, що в збройних силах інших країн називається 

"тактичним Інтернетом". 

Призначення військової ГІС - у вирішенні задачі формування спеціальної електронної 

карти театру військових дій та окремих його ділянок, забезпечення постійного оновлення 

інформації в ній в залежності від часового фактору, підтримання баз даних військових 

об'єктів, всіх видів бойового забезпечення та інформації про місцевість, забезпечення 

захисту інформації від несанкціонованого доступу та розподілу привілей між користувачами 
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з обмеженням їх повноважень і вирішення військово-прикладних задач засобами ГІС-

аналізу. З цього визначення випливають і завдання, які вирішує ГІС військового 

спрямування: 

- формування електронної карти театру військових дій на основі багатошарової 

структури цифрової картографічної інформації з додатковими шарами спеціального змісту; 

- підтримання постійного зв'язку з підсистемами оновлення спеціального змісту і 

інформації про місцевість і найшвидше внесення цих змін до відповідних баз даних; 

- визначення рівнів доступу до відповідних шарів спеціального змісту шляхом 

обмеження повноважень користувачів; 

- захист інформації від несанкціонованого доступу і повідомлення відповідних 

структур, якщо це мало місце; 

- вирішення військово-прикладних задач засобами просторового аналізу таких, як 

аналіз місцевості з точки зору прохідності, виділення ділянок закриття та взаємна видимість 

точок місцевості, аналіз розповсюдження радіохвиль. 

Висновки. Для збройних сил пропонується створення локальних баз даних, 

розташованих за територіальними ознаками. Є необхідність виділити об'єднання 

користувачів навколо відповідної бази даних за ознаками приналежності до частин 

однакового підпорядкування або частин, які повинні щільно взаємодіяти між собою. В 

залежності від функціональних обов'язків та бойової задачі, що виконується, користувачі, які 

мають доступ до системи баз даних, повинні мати обмеження в можливостях роботи з 

даними та отримання інформації, яка може бути зайвою для них. Наприклад, командир 

батальйону не повинен знати задач, що виконуються сусіднім корпусом, або розвідувальних 

даних про адміністративний центр, що знаходиться за декілька сотень кілометрів від місця 

дислокації батальйону. В зв'язку з цим повинна існувати сувора система обмеження 

можливостей користувачів. Система повинна мати ієрархічну структуру. 
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ПОРЯДОК ПОДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО "ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА 

 
"Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка " 
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педагогічних, географічних та інших наук, результатів наукових досліджень, обмін передовим досвідом у науковій 

діяльності та підготовці наукових, науково-педагогічних і офіцерських кадрів. 
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Постанови: 
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приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2006 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі 

необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які 

спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття, 

формулювання цілей статті (постановка завдання), виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку, 

ключові слова.»; 
п.4. «Спеціалізованим вченим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати статті, подані до 

друку, як фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п. З даної постанови». 

Загальні вимоги до технічного оформлення статей 

Для забезпечення високої якості матеріалів у збірнику наукових праць редколегія просить авторів при оформленні 

статей дотримуватись наведених далі рекомендацій. 

Формат аркуша - А4 (210 х 297 мм). Розмір полів: верхнє, нижнє, праве - 2 см, ліве - 2 см. 

При написанні основного тексту статей українською, російською, англійською мовами необхідно використовувати 

шрифт – Тіmes New Roman №12 через 1,0 мм інтервал. Абзац має становити 10 мм. 

Обсяг статті - не більше, як правило, 4-8 стор., анотації - не більше, як правило, 6-9 рядків. Анотацію друкують 

курсивом, шрифт Тіmes New Roman, №11 Матеріали публікації обов'язково повинні займати повні сторінки (включаючи 

ілюстрації, список літератури та три анотації). Номер сторінки не проставляється У лівому верхньому куті аркуша 

проставляють індекс УДК, у правому верхньому куті на цьому ж рівні розміщують такі дані: науковий ступінь (наприклад, 

к.т.н., д.т.н., к.військ.н.), вчене звання (наприклад: проф., доц., с.н.с.), прізвище та ініціали авторів (один під другим). Після 

ініціалів кожного з авторів друкується в дужках скорочена назва установи, організації, де працює автор. 

Назву статті друкують прописними літерами (стиль - normal, шрифт – Тіmes New Roman № 12, без нахилу, 

жирний, без підкреслювань) по центру аркуша без переносів і відокремлюють від тексту одним порожнім рядком зверху та 

одним порожнім рядком знизу. 

Таблиці і рисунки друкують після посилань. Якщо у статті кілька таблиць чи рисунків - їх нумерують. Заголовки 

таблиць і рисунків необхідно розміщувати по центру, а нумерацію таблиць праворуч від таблиці (стиль normal, шрифт – 

Тіmes New Roman № 12) Рисунки повинні бути виконані за допомогою редактора Word, згруповані і являти собою один 

графічний об'єкт. Формули та позначення по тексту обов'язково набирати за допомогою Equation Editor - редактора 

формул Word, а не у текстовому режимі. У редакторі формул мають бути встановлені такі параметри - розміри: загальний – 

12 pt. великі індекси – 10 pt , малі індекси – 7 pt, великі символи – 14 pt. малі символи – 10 pt: стиль: текст, функції, змінні, 

матриці-вектори, числа – шрифт Тіmes New Roman Cyr, для решти стилів – шрифт Symbol, при цьому: строк. грецькі – 

прямі. Великі за розміром вирази та рівняння необхідно записувати у кілька рядків. 

Після закінчення тексту через один інтервал подають список літератури з дотриманням вимог ВАК України. Цей 

список повинен починатися із заголовка ліворуч - ЛІТЕРАТУРА (шрифт – Тіmes New Roman № 11). Далі, через один 

інтервал, вказується рецензент в наступному порядку: науковий ступінь (наприклад, к.т.н., д.т.н., к.військ.н.). вчене звання 

(наприклад: проф., доц, с.н.с), прізвище та ініціали рецензента. 

На адресу редколегії (03680. м. Київ, проспект Глушкова 2, корп. 8. тел.: +38 (044) 521 - 33 - 82) мають бути 

надіслані наступні матеріали: 

Копія статті, оформлена згідно із наведеними вимогами; електронний варіант статті у вигляді файлу формату rtf для 

MS Word - 97 (або пізніша версія) на СD (СD–RW); рецензія доктора наук, відомого в даній галузі (з організації, де працює 

один із авторів); експертний висновок, завірений печаткою, про можливість відкритого публікування; дані про авторів - 

прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, адреса, контактний телефон, е-mail. 

СТАТТІ, ЯКІ НЕ ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ БУДЬ-ЯКІЙ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ВИМОГ, ДО ВИДАННЯ НЕ 

ПРИЙМАЮТЬСЯ! 

УВАГА! 
Редакційна колегія доводить до відома авторів, що згідно вимог ВАК «Збірник 

наукових праць ВІКНУ» з 2009 р. буде розміщуватись в Інтернеті у повному обсязі на 

сайті: ел. адреса: www.mil.univ.kiev.ua, та на сайті бібліотеки ім. Вернадського. 

 

Редакційна колегія: e-mail: lenkov_s@ukr.net 

http://www.mil.univ.kiev.ua/
mailto:lenkov_s@ukr.net
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