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УДК 378.126                                                                д.геол.н., проф. Вижва С.А. (КНУ) 
д.пед.н., проф. Плахотнік О.В. (КНУ) 

 

СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 
Модернізація національної системи освіти відіграє велику роль у перебудовних процесах, що 

відбуваються зараз в Україні та визначається масштабністю і радикальністю змін. Очевидною 
є значимість створення дослідницьких університетів в Україні  як сучасної форми інтеграції 
освіти й науки. Реалізація Стратегічної програми науково-інноваційної діяльності Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка забезпечить підвищення авторитету 
Університету в Україні, підтвердить його міжнародне визнання та репутацію у світовому 
науковому та академічному співтоваристві як сучасного класичного дослідницького навчального 
закладу. 

Ключові слова: класичний дослідницький навчальний заклад, стратегічна програма, 
науково-інноваційна діяльність, дослідницький університет. 
 

Реформування національної системи освіти відіграє велику роль у перебудовних 
процесах, що відбуваються зараз в Україні, визначається масштабністю і радикальністю змін. 
Суть полягає не в удосконаленні тих чи інших напрямків освітньої практики,  а в переході 
системи освіти на якісно новий рівень функціонування із зміною парадигмальних основ 
свого розвитку. Від стану справ у національній системі освіти значною мірою залежить успіх 
всього процесу соціальної модернізації та державотворення в Україні, оскільки саме тут 
повинні сформуватися ціннісні орієнтири та мотиви діяльності людей, адекватні тим формам 
соціального устрою та практики,  що мають бути вибудувані у процесі реформ.  У зв'язку з 
тим, що система освіти у інформаційному суспільстві перетворюється на основний генератор 
соціального розвитку, самі інституційні та структурно-функціональні зміни в освіті України  
можуть стати наслідком формування нової культури, нової моралі, нової смисложиттєвої 
орієнтації та розвитку. Звідси зрозуміла значимість створення дослідницьких університетів в 
Україні  як сучасної форми інтеграції освіти й науки,  яка уже доволі давно визнана за 
кордоном і має там дуже добру репутацію.  

Сутність класичного дослідницького університету – інтеграція навчального процесу та 
фундаментальних наукових досліджень – уперше системно була визначена В. Гумбольдтом 
у ХІХ сторіччі. Девізом заснованого у 1809 році Вільгельмом фон Гумбольдтом 
університету в Берліні були слова: “Відданість науці”. 

Найбільший розвиток дослідницькі університети отримали в США. Так, в 2000 році в 
США було майже 260 дослідницьких університетів, серед яких розташовані в містах 
Гарвард,  Йель,  Прінстон,  Корнелл,  Стенфорд,  Берклі,  Дьюк,  Чикаго та ін.  ,  в той же час у 
Німеччині – 70, Великобританії – 73, в Іспанії – 41. Стосовно американських університетів 
сьогодні важко окреслити межу між термінами “дослідження” – “дипломна робота”, 
“викладач” – “учений”. 

У сучасних умовах саме дослідницькі університети мають найбільш вагому підтримку 
з боку держави для проведення наукової й освітньої діяльності. Так, 100 провідних 
університетах США отримують 95% коштів федерального бюджету на науку і освіту. 
Підготовка спеціалістів найвищої кваліфікації також зосереджена у дослідницьких 
університетах, поза як 60% усіх докторантів США підготовлено у 50 таких університетах. Ці 
університети мають багато студентів, що навчаються за магістерськими програмами, мають 
краще співвідношення чисельності викладачів і студентів (приблизно 1:6), порівняно із 
звичайними університетами, в яких таке співвідношення складає 1:12. 

Концепція дослідницького університету ґрунтується на тісній інтеграції освіти і 
наукових досліджень в межах університету, включаючи використання досліджень у практиці 
навчання студентів. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (далі – Університет) – 
перший в Україні класичний університет, що має високий рівень міжнародного визнання. 
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Його статус як самоврядного (автономного) дослідницького національного університету 
затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 795 від 29 липня 2009 р. 

Місія Університету як класичного університету дослідницького типу полягає у 
підготовці високоінтелектуального кадрового ресурсу держави, необхідного для реалізації 
стратегії розвитку України, здатного оперативно реагувати на виклики сучасності та брати 
активну участь у реалізації програми економічних реформ на міжнародному та державному 
рівнях. 

Стратегічною метою політики науково-інноваційної діяльності Університету є 
підвищення престижу Університету як сучасного дослідницького науково-освітнього, 
аналітичного та відомого в світі міждисциплінарного центру, що здійснює значний 
теоретичний та практичний внесок у створення засад і механізмів переходу на інноваційний 
шлях підготовки нового типу науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, впливає на 
формування вектора наукових досліджень для забезпечення потреб суспільства, і 
характеризується як:  

- один із авторитетних у світі сучасних дослідницьких університетів, що є прикладом 
інтеграції науки і освіти, міждисциплінарних досліджень та інноваційного шляху розвитку, 
взаємодії талановитого студентства та досвідчених учених і педагогів; 

- навчальний заклад, відкритий для талановитої молоді, спеціалістів, бажаючих пройти 
перепідготовку або отримати додаткову (другу) освіту; 

- центр концентрації інтелектуального капіталу, в якому специфіка інноваційної 
діяльності пов’язана з інтелектуальною працею, який є середовищем генерування ідей, нових 
знань та технологій і створення кінцевого продукту навчання – конкурентного кадрового 
потенціалу; 

- центр розробки механізмів взаємодії фундаментальних та прикладних досліджень, 
класичних та модульних освітніх програм, активізації наукової діяльності талановитих 
студентів та аспірантів; 

- база передових міждисциплінарних досліджень, які мають наукову новизну, носять 
інноваційний характер та містять інноваційні технології в розробках, що проходять 
апробацію в Університеті з метою отримання коштів/ дивідендів від їх подальшого 
впровадження в економіку та виробництво; 

- центр, який є джерелом формування міжнародних науково-інноваційних програм, 
зв’язків, стандартів інтернаціоналізації освіти та міжнародного співробітництва, дипломатії 
та гуманітарних стандартів. 

Як дослідницький Університет функціонує фактично з кінця XIX ст., здійснюючи 
підготовку нових поколінь дослідників, засновуючи мережу наукових товариств і наукові 
школи, які сформували і розвивають упродовж 100-150 років власні наукові традиції, 
проводять наукові дослідження фундаментального та прикладного характеру, 
започатковуючи нові напрями розвитку науки і визначаючи її перспективи у XX і XXI ст. За 
цей час наукові результати університетських учених та багатьох випускників Університету 
досягли світового рівня визнання. Беззаперечним є той факт, що завдяки українським 
класичним університетам Києва, Львова, Харкова, Одеси до поч. XX ст. науково-
дослідницька діяльність у цих містах набула загальноєвропейських тенденцій розвитку 
науки й освіти та підготувала середовище для заснування Української академії наук. 
Класичні університети, що на поч. XX ст. трансформувалися у дослідницькі, реалізували 
місію підготовки дослідників на теренах України повною мірою. Це підтверджують 
статистичні дані базової вищої освіти дійсних членів НАН України.  Із 566  дійсних членів 
НАН України 123 особи (21,7%) здобули вищу освіту в Університеті, 54 (9,5%) – у 
Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, 20 (3,5%) – у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка, 18 (3,2%) – в Одеському національному 
університеті імені І.І. Мечникова, що загалом становить близько 50% складу дійсних членів 
НАН України – випускників класичних університетів. В отриманні вищої освіти 
академіками НАНУ на класичні університети разом припадає 50%. Ці класичні університети 
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утворюють п’ятірку лідерів серед українських ВНЗ за показниками наукометричних баз 
даних, що відображають результативність сформованої в цих закладах системи наукових 
досліджень. 

Нині Університет – єдиний з українських ВНЗ, що упродовж усіх років формування 
наукометричної бази даних Scopus очолює рейтинг ВНЗ України, а за індексом Гірша (h-
індекс 54) може бути порівняним з НАН України (h- індекс 59). У 2012 р. серед 100 
найбільш цитованих українських дослідників у наукометричних базах Web of Science та 
Scopus лише 19 представляють сектор університетської науки. Показовим є те, що вісім із 
них – це вчені Університету.  

Дослідники Університету беруть активну участь у реалізації пріоритетних напрямів 
розвитку науки і техніки в Україні через розробку і виконання 57 тем науково-дослідних 
робіт, а також 66 тем госпдоговірних науково-дослідних робіт, що об’єднані в 11 
Комплексних наукових програм Університету. Науковці Університету виконують наукові 
дослідження за 43 міжнародними грантами. Загальні обсяги фінансування фундаментальних 
і прикладних досліджень сягають 70 млн. грн. із загального фонду та близько 20 млн. грн. із 
спеціального фонду держбюджету; ще близько 20 млн. грн. науковці Університету 
отримують за рахунок грантів на стажування та участь у конференціях. При цьому 
співвідношення між джерелами фінансових надходжень на проведення наукових досліджень 
– коштами державного бюджету та позабюджетними коштами – становить 60%:40%. 

Щорічно в Університеті проводиться 50-60 міжнародних наукових і науково-
практичних конференцій, у роботі яких беруть участь представники світових університетів 
та академічних установ, водночас сотні вчених Університету щорічно є учасниками 
міжнародних конференцій за кордоном. 

Університет є лідером у процесах підготовки та атестації наукових кадрів в Україні: 
проводиться підготовка докторантів, аспірантів, здобувачів за 151 із 516 наукових 
спеціальностей, що становить 30% від чинного переліку наукових спеціальностей в Україні. 
Такого показника не має жоден інший вітчизняний ВНЗ чи НДІ. Загалом в Університеті 
здійснюється підготовка кожного десятого докторанта і кожного шістнадцятого аспіранта в 
Україні. При цьому упродовж 2000-2012 pp. ефективність функціонування університетської 
аспірантури та докторантури удвічі вищі за загальнонаціональні показники. 

В Університеті функціонує 46 спеціалізованих вчених рад і відбуваються захисти 
дисертацій за 15 із 26 галузей наук за 123 науковими спеціальностями. Для порівняння: у 
Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна функціонує 18 
спеціалізованих вчених рад з 11 галузей наук, у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка – 17, у решті класичних університетів – по 10 спеціалізованих вчених рад. 
Основна особливість участі класичних університетів в атестації наукових кадрів – це 
представлення у спеціалізованих вчених радах наукових спеціальностей за усіма галузями 
наук: природничими, технічними, гуманітарними та суспільними. З 2011 р. в Університеті 
розпочала роботу корпорація «Науковий парк Київський університет імені Тараса 
Шевченка», спрямована на активізацію інноваційної діяльності та реалізацію інноваційних 
проектів.  

Університет проводить суттєву роботу у сфері наукових фахових видань. Окрім того, 
44 наукові фахові видання з 17 галузей наук повинні увійти до міжнародних наукометричних 
баз даних (Web of Science, Scopus, РІНЦ). Загалом класичні університети систематично 
видають наукову періодику, на них припадає кожне сьоме наукове фахове видання в Україні 
за більшістю галузей наук (20 із 26). 

Вагомою є діяльність Наукової бібліотеки ім. М.Максимовича, що є координаційним 
центром у мережі наукових бібліотек ВНЗ України III–IV рівнів акредитації (це 222 
бібліотеки).  Її загальний фонд становить 1/4  фонду Національної бібліотеки України ім.  
В.І. Вернадського. Співробітники Наукової бібліотеки працюють над поповненням 
документів, розширенням доступу до різноманітних баз даних, здійсненням міжнародного 
документообігу (із понад 100 організаціями країн Східної і Західної Європи, Америки та 
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Азії). 
Водночас фінансові показники свідчать, що наукова та інноваційна діяльність в 

Університеті поки що не є пріоритетною. Так, якщо у 2011-2012 рр. на наукову та 
інноваційну діяльність припадало не більше 10% від загального обсягу витрат по 
Університету, то на 2013 рік близько 9%. Частка залучених коштів на фінансування наукових 
досліджень із спеціального фонду складає 21-27% від загального фонду при рекомендованих 
показниках для дослідницьких університетів не менше 50%. 

Потенціал науково-педагогічних і наукових працівників, аспірантів і докторантів 
Університету використовується не в повному обсязі, а рівень присутності праць учених у 
світових науково-метричних базах даних не є достатнім. Це підтверджується порівнянням з 
провідними університетами Росії, Польщі, Литви, Білорусії. 

Рівень впровадження наукових розробок у навчальний процес і виробництво повинен 
постійно зростати,  що має бути відображено в обсягах госпдоговірних робіт та наданих 
послуг. 

Стратегічна програма науково-інноваційної діяльності Університету є органічною 
складовою Програми розвитку Університету до 2020 року та визначає основні напрями 
формування єдиної політики Університету щодо розвитку науково-дослідницької та 
інноваційної діяльності.  

В основу Стратегічної програми науково-інноваційного розвитку Університету 
покладені такі принципи: 

Ефективність. Ресурси та послуги, які надаються науковим і науково-педагогічним 
працівникам факультетів/інститутів, студентам та зовнішнім зацікавленим особам, сприяють 
досягненню економічної ефективності та динамічного розвитку Університету. 

Гнучкість, сприйнятливість до змін. Університет чітко усвідомлює актуальні потреби 
зовнішніх зацікавлених осіб щодо системи підготовки кадрів, своєчасно реагує на зміни цих 
потреб і надає якісні освітні послуги, що задовольняють ці потреби. 

Інноваційність. Університет здійснює інноваційну діяльність з метою стабільного 
отримання позитивних показників діяльності, зокрема, поліпшення якості і зменшення 
вартості послуг для організацій, створення конкурентоспроможних переваг Університету. 

Міждисциплінарність (різноманітність, різнотипність). Наукові дослідження, освіта 
та менеджмент в Університеті пов’язані і базуються на системних принципах, що 
дозволяють об’єднати різноманіття нових ідей, інструментів, технологій, спрямованих на 
спільне вирішення проблем. 

Указані принципи спрямовані на досягнення таких цілей: 
· покращення якості викладання та освіти, підвищення рівня наукових досліджень, 

залучення та стимулювання наукових і науково-педагогічних працівників; 
· підтримка та забезпечення виконання стратегічних завдань, поставлених 

керівництвом Університету;  
· підвищення ефективності використання технічних та програмних засобів, 

комп’ютерних систем та ІТ інфраструктури; 
· оптимізація доступу науково-педагогічних працівників факультетів/ інститутів, 

співробітників, аспірантів, студентів Університету до інструментальних, інформаційних, 
управлінських, програмних та інших сервісів з метою представлення результатів своєї 
роботи; 

· розгортання інноваційних систем і сервісів, що допоможуть зменшити витрати, 
збільшити ефективність і зробити Університет більш конкурентоспроможним і науково-
продуктивним навчальним закладом; 

· посилення обізнаності, освіченості й удосконалення навичок студентів, аспірантів, 
докторантів та науково-педагогічних працівників Університету в компетентній і ефективній 
роботі з комп’ютерними системами, інформаційними ресурсами Університету; 

· захищеність конфіденційності, цілісності і придатності Університетських ІТ ресурсів. 
Слід підкреслити, що розвиток кадрового потенціалу та модернізації освітньої 
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діяльності в Університеті спрямований на: підготовку конкурентоспроможних кадрів нового 
креативного покоління для створення та розвитку нових знань, проведення сучасних 
фундаментальних досліджень, здатних змінити наукові пріоритети, впровадження у різні 
сфери діяльності результатів прикладних досліджень, створення нових систем 
функціонування інтелектуального капіталу та схем його формування.  

Сучасні тенденції у сфері освіти вимагають від Університету сформувати  комплекс 
заходів, спрямованих на вдосконалення освітньої моделі та розвиток методології розробки 
нових освітніх програм і методик їх викладання на основі кращого міжнародного та 
вітчизняного досвіду з метою подальшого впровадження в українських вищих навчальних 
закладах. 

Для вирішення вказаних завдань передбачається проведення таких заходів: 
- збільшення кількості студентів Університету - учасників інноваційних процесів (за 

рахунок розробки освітніх програм і проведення індивідуальних майстер-класів з 
інноваційного розвитку та комерціалізації знань науково-педагогічними працівниками 
Університету);  

- використання нових технологій: створення спеціалізованих аудиторій для проведення 
on-line лекцій, конференцій, інтернет-семінарів з метою забезпечення дистанційного 
навчання та оперативної взаємодії з університетами-партнерами та організаціями; 

- дистанційне тестування усіх бажаючих навчатися та підвищувати свою кваліфікацію з 
подальшим отриманням відповідних сертифікатів Університету; 

-  розробка системи для освоєння додаткових навчальних модулів,  що не входять у 
навчальний план освітньої програми, з наступною сертифікацією отриманих компетенцій; 

- вдосконалення та створення нових для Університету програм підготовки фахівців 
відповідно до стратегічних пріоритетних напрямів, зазначених у Концепції науково-
технічного та інноваційного розвитку України та в Законі «Про пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності в Україні; 

- запровадження освітніх програм з менеджменту інноваційної діяльності (загально-
університетський курс для бакалаврів усіх спеціальностей у 8 семестрі); 

- розробка програм для магістратури нового типу на основі міждисциплінарних 
магістерських програм, які передбачають викладання курсів іноземними мовами; 

- створення міжнародних освітніх проектів з можливостями отримання випускниками 
подвійних дипломів; 

- запровадження системи франчайзингу з метою просування Університету на 
міжнародному ринку освітніх послуг; 

- участь наукових і науково-педагогічних працівників, а також докторантів, аспірантів і 
студентів в організації  університетських бізнес-проектів; 

- планування заходів, спрямованих на пошук та розвиток талантів: проведення олімпіад 
та конкурсів, створення лабораторій, організація літніх шкіл, проведення фестивалів науки, 
інтелектуальних змагань, створення центрів інноваційного розвитку за участю 
Студентського парламенту та Наукового товариства студентів та аспірантів; 

- співробітництво економічного, юридичного факультетів та інституту міжнародних 
відносин з метою створення курсів з підготовки науково-педагогічних працівників 
Університету у сфері інтелектуальної власності, трансферу технологій, враховуючи 
український та міжнародний досвід;  

- участь співробітників Університету у редколегіях іноземних освітніх журналів, 
міжнародних асоціаціях;  

- матеріальне стимулювання освітньої та наукової ініціативи, інноваційної активності 
науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та студентів; 

- активізація програми мобільності для викладачів; 
- запровадження практики використання таких поширених у світі форм на позначення 

наукових звань і посад викладачів як «Adjunct  Professor»,  «Research  Professor»,  а також 
«Honorary Professor», що дозволить науковим та науково-педагогічним працівникам 
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Університету приєднатися до світового елітного науково-освітнього потенціалу;  
- запровадження молодіжних «міжнародних потягів дружби» за напрямом освіти, науки 

та інновацій; 
- моніторинг працевлаштування і кар’єрного просування випускників усіх освітніх 

програм (спеціальностей). 
Науково-інноваційний розвиток Університету спрямований на  виявлення та підтримку 

нових перспективних напрямів наукових досліджень, які узгоджуються із пріоритетними 
напрямами України та тенденціями розвитку науки у світі; проведення науково-дослідних та 
конструкторських робіт, створення програмних засобів та технологій, виконання освітніх 
послуг за замовленням підприємств. 

Для вирішення зазначених завдань передбачається проведення таких заходів: 
- розбудова та використання стратегічних інформаційних та комунікаційних 

технологій, комп’ютерних систем;  
- концентрація та розвиток пріоритетних напрямів науки і техніки: енергетика та 

енергоефективні технології; раціональне природокористування (зелена економіка, сталий 
розвиток);  наука про життя та здоров’я людини,  біомедицина,  біо-  та нанотехнології;  
створення і використання нових матеріалів; 

- видання міжнародного електронного журналу з міждисциплінарних досліджень як 
джерела контактів та взаємодії між університетами-партнерами, інвесторами, донорами та 
різними виробничими організаціями; 

- залучення до публікацій у друкованих виданнях Університету  іноземних авторів – 
провідних фахівців з високими показниками у міжнародних наукометричних базах даних;  

- створення єдиної платформи – корпоративного порталу (бази експертів, розробок, 
патентів, ідей) для взаємодії між викладачами та науковцями Університету, університетами-
партнерами, державними установами та компаніями в Україні і за кордоном, обміну 
інформацією, розробками, патентами, матеріалами лекцій, конференцій; 

- створення та розвиток електронної бібліотеки загалом та електронних ресурсів для 
забезпечення співробітникам, студентам та аспірантам Університету доступу до науко-
метричних баз даних. 

Надзвичайно важливим моментом формування сучасної інноваційної інфраструктури 
Університету є створення інноваційної системи Університету з відповідною 
інфраструктурою та механізмами модернізації для оцінювання показників інноваційного 
розвитку факультетів/інститутів, кафедр, наукових та науково-педагогічних працівників). 

Для вирішення зазначених завдань передбачається проведення таких заходів: 
- формування банку (баз даних) ідей, технологій, виробів; 
- створення групи експертів, до складу якої входять члени уряду, представники бізнес-

структур, співробітників Університету, міжнародних партнерів для відбору найбільш 
привабливих інноваційних проектів;  

- створення на базі Корпорації «Науковий парк Київського університету імені Тараса 
Шевченка» студентського бізнес-інкубатора із використанням можливостей підприємств, 
зацікавлених у розвитку інноваційного сектору економіки України; 

- вихід на міжнародний рівень в інноваційній сфері: співробітництво із закордонними 
університетами, інноваційна інтеграція, активний обмін знаннями, розробками, спільні 
проекти, Road Show; взаємодія з європейською мережею трансферу технологій EEN 
(Enterprise Europe Network) з метою залучення партнерів та створення єдиного міжнародного 
порталу трансферу технологій; 

- формування ефективної системи комерціалізації наукових розробок на основі 
приватно-державного партнерства, зокрема, створення Центру трансферу технологій на базі 
Корпорації «Науковий парк Київського університету імені Тараса Шевченка»; 

- створення спільних з компаніями-партнерами лабораторій на факультетах/інститутах 
та виконання науково-дослідних робіт на замовлення організацій;  

- розробка та впровадження критеріїв оцінювання показників інноваційної діяльності 
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факультетів/інститутів, кафедр та наукових і науково-педагогічних працівників.  
Не менш важливим аспектом стратегічної програми науково-інноваційної діяльності 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка є удосконалення нормативно-
правової бази Університету. Зокрема: 

1) у сфері інтелектуальної власності:  
- передача Університетові прав на результати інноваційної діяльності наукового парку, 

бізнес-інкубатора, центру трансферу технологій; супроводження патентів інтелектуальної 
власності та процедури передачі прав використання результатів інтелектуальної діяльності за 
ліцензійними угодами, інформаційних джерел із міждисциплінарних досліджень; вирішення 
питань щодо розподілу прибутків від інтелектуальної власності та реалізація цього 
механізму на практиці; 

- прийняття нормативних актів відповідно до регулювання відносин між студентами, 
аспірантами, докторантами, науково-педагогічними працівниками та роботодавцями і 
Університетом, що дозволяють на комерційній основі: 

· студентам, аспірантам, докторантам, науково-педагогічним працівникам 
Університету працювати у роботодавця за індивідуальним графіком; 

· роботодавцю обрати пр.  ацівника із числа кращих студентів/ аспірантів; 
· Університету мати госпдоговори; 
-  формування єдиної заявки для участі в конкурсі кращих бізнес-проектів (ідей)  

конкурентоспроможних «проривних» технологій з пріоритетних напрямів досліджень; 
- розробка та прийняття нормативно-правових актів для врегулювання відносин: 

учений – Університет – лабораторія – бізнес-структура; 
2) у сфері вдосконалення менеджменту діловодства Університету:  
- створення єдиної відкритої електронної бази зразків документів з метою спрощення 

процедури підписання документів і прискорення введення документів в роботу; 
- запровадження електронної комп’ютерної системи типу «Корпоративний портал» для 

підвищення ефективності взаємодії між підрозділами Університету.  
З огляду на вищезазначене, слід підкреслити, що важливою умовою  стратегічної 

програми науково-інноваційної діяльності є модернізація фінансово-економічного 
адміністрування інноваційної діяльності: створення на базі НДЧ Університету спеціальних 
фондів для підтримки інноваційного розвитку Університету з єдиною системою 
ідентифікації, правової охорони та використання результатів інтелектуальної діяльності. 

Для вирішення зазначених завдань передбачається проведення таких заходів: 
- запровадження ефективного механізму конкурсного відбору наукових проектів, що 

фінансуються за кошти державного бюджету; 
- розвиток відносин з міжнародними фондами підтримки інноваційних проектів 

(підписання угод про співпрацю): Фонд Гумбольдта, Фонд Фулбрайта, British Council, Фонд 
цивільних досліджень та розвитку США (CRDF) тощо; 

- участь у спільних міжнародних проектах (Horizon + 2020); 
- залучення грантів від Єврокомісії на розвиток інноваційної інфраструктури 

Університету та підтримку інноваційних проектів; 
- залучення іноземних венчурних компаній, інвестиційних фондів, донорів (бізнес-

ангелів) для підтримки Університетських проектів; 
- підписання договорів з підприємствами про співпрацю з метою створення на базі 

Університету експериментальних центрів впровадження інноваційних продуктів та 
технологій; 

Реалізація Стратегічної програми забезпечить підвищення авторитету Університету в 
Україні,  підтвердить його міжнародне визнання та репутацію у світовому науковому та 
академічному співтоваристві як сучасного класичного дослідницького навчального закладу. 

Включення науково-педагогічних співробітників, аспірантів і студентів у процес 
наукової та інноваційної діяльності створить нові оптимальні умови для випереджальної 
підготовки елітних наукових і педагогічних кадрів з метою виконання масштабних 
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міждисциплінарних досліджень і довгострокових наукових та освітніх програм.  
Удосконалення матеріально-технічної та лабораторної бази, формування 

міждисциплінарного науково-освітнього середовища сприятимуть створенню та розвитку 
інноваційної інфраструктури Університету, підвищенню кваліфікації викладачів, зниженню 
витрат на забезпечення науково-інноваційної діяльності, що дозволить реалізувати розробки 
на практиці, забезпечить промисловість та виробництво новими технологіями.  

Комерціалізація результатів наукової та інноваційної діяльності значною мірою 
сприятиме формуванню системи багатоканального фінансування. Університет отримає 
можливість не лише розробляти, але й упроваджувати у масове виробництво високі 
технології.  

Експорт створених в Університеті високих технологій стане важливою складовою 
економіки освітянської діяльності. 

Стратегічна програма розвитку науково-інноваційної діяльності Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка може бути реалізована за умови 
активного включення усіх підрозділів, факультетів/інститутів до її виконання. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИЕВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКО 

 
Модернизация национальной системы образования играет большую роль в перестроечных 

процессах, происходящих сейчас в Украине и определяется масштабностью и радикальностью 
изменений. Очевидна значимость создания исследовательских университетов в Украине как 
современной формы интеграции образования и науки. Реализация Стратегической программы 
научно-инновационной деятельности Киевского национального университета имени Тараса 
Шевченко обеспечит повышение авторитета Университета в Украине, подтвердит его 
международное признание и репутацию в мировом научном и академическом сообществе как 
современного классического исследовательского учебного заведения. 

Ключевые слова: классическое исследовательское учебное заведение, стратегическая 
программа, научно-инновационная деятельность, исследовательский университет. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
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к.т.н. Буяло О.В. (ВДА) 
к.т.н. Молдован В.Д. (ВДА) 

 
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ З 

ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ  
 

У статті запропоновано нову модель процесу передачі інформації з застосуванням 
сучасних інформаційно-комунікаційних засобів (ІКЗ). Процес передачі інформації за допомогою 
сучасних ІКЗ представлено у вигляді системи з резервом часу, який не поповнюється. В 
результаті розробки отримано у явному вигляді аналітичну залежність для розрахунку 
ймовірністі своєчасної передачі інформації з застосуванням ІКЗ за допустимий час. Отримані 
результати дають можливість проводити узагальнену якісну і кількісну оцінку впливу 
дестабілізуючих факторів на своєчасність передачі інформації з застосуванням ІКЗ. Розроблена 
модель дозволить планувати та здійснювати інформаційне забезпечення з застосуванням 
сучасних ІКЗ.  

Ключові слова: інформаційне забезпечення, інформаційно-комунікаційні засоби, передача 
інформації, дестабілізуючі фактори. 
 

Постановка проблеми. У зв’язку з швидким розвитком інформаційних технологій та 
впровадженням їх у всі сфери життя, якісне управління не можливе без ефективного 
інформаційне забезпечення з застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів 
(ІКЗ) [1]. Тому постає актуальним вирішення задачі з підвищення ефективності передачі-
прийому інформації за рахунок забезпечення своєчасності виконання завдань з 
застосуванням сучасних ІКЗ та стійкості цього процесу при впливі дестабілізуючих факторів. 
Одним із шляхів вирішення такої задачі є формалізація процесу передачі-прийому 
інформації з застосуванням сучасних ІКЗ та розробка відповідної математичної моделі цього 
процесу з метою отримання в явному вигляді аналітичного виразу для розрахунку 
ймовірності своєчасної передачі-прийому (далі тільки передачі) інформації за допомогою 
сучасних ІКЗ при врахуванні впливу на цей процес дестабілізуючих факторів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений аналіз показав, що в існуючій 
літературі [2-6] розглянуті питання присвячені організаційним та технічним заходам щодо 
зменшення впливу природних та промислових перешкод на передачу-прийом інформації, їх 
виявленню та корекції помилок від їх впливу, питанням підвищення надійності, живучості, 
швидкодії та пропускної спроможності, безпеці передачі інформації. Розглянуті в літературі 
моделі процесу передачі інформації можуть бути використані тільки частково тому що не 
повною мірою формалізують вирішення даної задачі та описують ймовірнісну картину 
процесу передачі інформації за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних засобів. 
Зокрема, в них обмежена можливість проведення узагальненої ймовірнісної оцінки впливу 
дестабілізуючих факторів (дії навмисних і випадкових перешкод, порушення умов 
електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, вихід із ладу ІКЗ тощо) на 
своєчасність передачі інформації з застосуванням ІКЗ та можливість при цьому 
використання часової надлишковості, а саме використання резерву часу (на підготовку та 
налаштування, вибір режимів тощо).  

Формування цілей статті. Отже, метою статті є розробка математичної моделі процесу 
передачі інформації з застосуванням сучасних ІКЗ, яка б формалізувала ймовірнісний процес 
передачі інформації за допомогою сучасних ІКЗ та дозволила якісно і кількісно оцінити вплив 
дестабілізуючих факторів на процес з метою підвищення його ефективності. 

Постановка задачі. Представимо процес передачі інформації з застосуванням сучасних 
ІКЗ у вигляді системи з резервом часу, який не поповнюється. У процесі передачі інформації з 
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застосуванням сучасних ІКЗ, тривалість якої є випадковою величиною (ВВ) ВЗt  з 

математичним очікуванням (МОЧ) ВЗt  та довільною функцією розподілу (ФР),  можливі 
переривання в передачі інформації, пов'язані з впливом дестабілізуючих факторів. Тоді час 
передачі інформації між перериваннями є ВВ 0t  з ФР ( )ДtF . Час на який передача інформації 
переривається та поновлюється знову – ВВ Вt  із ФР ( )ДВ tF . Після переривання передача 
інформації продовжується. Тобто, у процесі передачі інформації проміжки часу передачі 
чергуються з інтервалами часу переривання та поновлення передачі інформації. Для передачі 
інформації з застосуванням ІКЗ надається понад мінімально необхідного, основного часу 
передачі інформації Зt  ще і резервний час на налаштування, вибір режиму роботи тощо Рt , так 
що повний допустимий час РЗД ttt += . При перериванні передачі інформації результати вже 
переданої інформації не знецінюються, і тому весь наробіток системи за визначену тривалість 
є корисний. Це створює сприятливі умови для витрати резерву часу лише на поновлення 
передачі інформації. Інформація передається за повний припустимий час Дt  з імовірністю ВЗP . 
Зрив передачі інформації з застосуванням сучасних ІКЗ виникає в той момент часу, коли 
сумарний час простою системи ПРt , ЗВЗПР ttt -=  перевищить рівень Рt . 

Як показник ефективності розглянутої системи оберемо ймовірність своєчасної 
передачі інформації з застосуванням сучасних ІКЗ за повний допустимий час [2-4, 6] 

 
}{ ДВЗВЗ ttPP £= , Дt ≥ Зt , 

 
де ВЗt  - час передачі інформації, що обчислюється від початку допустимого інтервалу 

часу до того моменту, коли корисний час передачі інформації досягне величини Зt . 
Під своєчасністю передачі інформації будемо розуміти властивість ІКЗ забезпечувати 

передачу (доставку) інформації за допустимий час. 
Вираз показує, що ймовірність своєчасної передачі інформації за повний допустимий 

час є ймовірністю того, що час передачі інформації не перевищить допустимого. 
Вихідні умови та припущення. Визначення показника ефективності системи проведемо 

при наступних припущеннях: 
тривалість передачі інформації 0t  без резерву часу до першого переривання є 

випадкова величина, що розподілена за експоненціальним законом )( ДtF з параметром l ; 
тривалість переривання та поновлення передачі інформації Вt , що рахується від 

моменту виникнення переривання до продовження передачі інформації не залежить ні від 
кількості переривань у минулому, ні від часу роботи системи з моменту попереднього 
переривання передачі та розподілена за експоненціальним законом )( ДВ tF  з параметром m ; 

кількість переривань та поновлень передачі інформації в допустимому інтервалі часу не 
обмежується; 

тривалість між “сусідніми” перериваннями розподілено за тим же законом )( ДtF , що і 
тривалість часу до першого переривання; 

після поновлення передача інформації з застосуванням ІКЗ продовжується; 
програмне забезпечення ідеальне і дозволяє з імовірністю “одиниця” визначити будь-

яку несправність ІКЗ; 
використовує ІКЗ персонал середньої підготовки; 
за час виконання завдання з передачі інформації ВЗt  ймовірність простою ІКЗ через 

відсутність на вході інформації дорівнює нулю. 
Розробка математичної моделі. Використовуючи постановку задачі і прийняті вихідні 

припущення складемо рівняння для визначення ймовірності своєчасної передачі інформації з 
застосуванням сучасних ІКЗ за повний припустимий час. 
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При виводі рівнянь будемо користуватись інтегральним методом [7]. Розглянемо дві 
умовні ймовірності ( )Р З

)0( ,ttP  – ймовірність своєчасної передачі інформації тривалістю Зt  
ІКЗ з резервом часу Рt  за умови, що в початковий момент часу ІКЗ працездатний та готовий 
до передачі інформації, впливу дестабілізуючого фактору не виявлено; ( )РЗ

)1( , ttP  – теж саме, 
але за умови, що в початковий момент часу відбулося переривання передачі інформації під 
впливом дестабілізуючого фактора. Знайдемо тепер зв’язок цих ймовірностей з заданими 
функціями )( ДtF  та ( )ДВ tF . Нехай у початковий момент часу дестабілізуючі фактори 
відсутні, або їх вплив зведено до нуля. Тоді складну подію “своєчасної передачі інформації ” 
можна представити у вигляді суми двох несумісних подій: до своєчасної передачі інформації 
не відбудеться жодного впливу дестабілізуючого фактора, який викликає переривання (подія 
А1); відбудеться, по меншій мірі один вплив дестабілізуючого фактора який викликає 
переривання, але передача інформації буде виконана у вказаний термін (подія А2). 
Користуючись теоремою додавання ймовірностей несумісних подій, отримуємо вираз для 
ймовірності своєчасної передачі інформації з застосуванням ІКЗ за повний допустимий час 

 

( ) ( ) ( )tt-+-= ò dFttPtFttP
t

  ,)(1,
З

0
РЗ

)1(
ЗРЗ

)0( ,    2.2.1)(1) 

 
де )(1 ЗtF-  – ймовірність передачі інформації за мінімально необхідний час Здt . 
Підінтегральний вираз в формулі (1) представляє собою ймовірність складної події В, 

що дорівнює добутку двох незалежних подій (В1 і В2).  Подія В1 полягає в тому, що перша 
затримка передачі інформації під впливом дестабілізуючого фактора відбудеться в момент 
t< Зt , його імовірність дорівнює ( ) )()( tttt FdFdF -+= Якщо )( ДtF  –  та,  що 
диференціюється в точці τ, то ttt dadF )()( = , де )(ta  – частота виникнення переривань 
передачі інформації з застосуванням ІКЗ під впливом дестабілізуючого фактора без 
урахування резерву часу. Подія В2 полягає в тому, що на процес передачі інформації та ІКЗ в 
початковий момент впливає дестабілізуючий фактор, який викликає переривання, але 
передача інформації відбудеться за час t-Зt  не витративши цілком резерву часу Рt .  
Ймовірність цієї події дорівнює ( )РЗ

)1(
2  , )( ttPBP t-= . Згідно з теоремою множення 

ймовірностей незалежних подій,  ймовірність події В знаходиться як добуток 
( ) )(  ,)()( РЗ

)1(
21 tt dFttPBBPBP -== .  Інтегруючи його по τ від нуля до Зt , одержуємо 

ймовірність події А2. 
Нехай тепер у початковий момент часу х=0 під впливом дестабілізуючого фактору 

виникло переривання передачі інформації. Передача інформації з застосуванням ІКЗ за 
допустимий час може відбутися при збігу таких двох незалежних подій: якщо переривання і 
поновлення передачі інформації пройде за час θ< Рt  (імовірність цієї події дорівнює )(В qdF ), 
а уся інформація передасться з застосуванням ІКЗ за час Зt , раніше ніж буде вичерпаний 
залишок резерву часу q-Рt  (імовірність цієї події дорівнює ( )q-РЗ

0 , ttP ). Складаючи 
добуток ймовірностей та інтегруючи по q  від нуля до Рt , одержуємо друге інтегральне 
рівняння для шуканих ймовірностей своєчасної передачі інформації за повний допустимий 
час: 

 

( ) ( ) ( )qq-= ò В
0

РЗ
0

РЗ
)1(    ,,

Р

dFttPttP
t

.               (2.2.2)(2) 

 
Систему рівнянь (1) і (2) можна звести до одного інтегрального рівняння другого 
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порядку щодо кожної з невідомих ймовірностей. Так, заміняючи в виразі (2) Зt  на t-Зt   
 

( ) ( ) ( )qq-t-=t- ò В
0

РЗ
0
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Р
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Підставляючи отриманий вираз в (1), маємо  
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0
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Вирази (3)  і (4)  є рівняннями Вольтера.  Заміною змінних в виразах (3)  і (4)  можливо 

перейти до рівнянь відносно шуканої ),( ДЗ ttP . Замінюючи в виразі (3) Рt  на ЗД tt -  та 
додаючи під знаком інтегралу до другого аргументу функції перший, отримуємо: 

 

ò ò
-

tqq-t-t-+-=
З ЗД

0 0
ВДЗ

)0(
1ЗДЗ ),()()  ,()(1) ,(

t tt

dFdFttPtFttP                       (5) 

 
де ДЗ tt £ . 
Для знаходження показника ефективності використаємо перетворення Лапласа-Карсона 

 [7].  
У цьому випадку 
 

РЗ
0 0

РЗ
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¥ ¥
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Для рішення рівняння Вольтера (5) перетворимо його в більш зручний для обчислень 

вид за допомогою операції згортки. Тоді рівняння прийме наступний вигляд: 
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Застосовуючи тепер подвійне перетворення Лапласа-Карсона до обох частин рівняння 

одержимо:  
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Для експоненціального розподілу tetF l--=1)(  і tetF m--=1)(В . У цьому випадку 
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Підставляючи вираз (7) у вираз (6), знаходимо  

)])([1/(),( В w-l+=w** fsssP . 
Виконуючи зворотне перетворення по s , одержуємо  

)])([1exp(),( ВЗдЗ w-l-=w* fttP .         (9) 
Підставляючи у вираз (9) вираз (8), розкладаючи експоненту по ступенях Зtl=r , 

одержимо вираз для зображення у вигляді наступного ряду: 
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Виконуючи зворотне перетворення по w  [7], одержимо наступну розрахункову 

формулу для ймовірності своєчасної передачі інформації з застосуванням ІКЗ за 
припустимий час при впливі дестабілізуючих факторів  у явному виді:  
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Аналіз отриманої формули для розрахунку ймовірності своєчасної передачі інформації 
з застосуванням ІКЗ за припустимий час буде проведений в наступних роботах. 

Висновки. Розроблено нову модель процесу передачі інформації з застосуванням 
сучасних ІКЗ. Новизна моделі полягає в тому, що процес передачі інформації за допомогою 
сучасних ІКЗ представлено у вигляді  системи з резервом часу,  який не поповнюється.  
Розроблена модель дозволяє підвищити своєчасність передачі інформації, при впливі 
дестабілізуючих факторів, а також більш обґрунтовано підходити до вибору параметрів ІКЗ 
на етапі  проектування а також режимів роботи, налаштувань тощо при застосуванні. 

Отримані результати дають можливість проводити якісну і кількісну оцінку впливу 
дестабілізуючих факторів на своєчасність передачі інформації з застосуванням ІКЗ за 
допомогою сучасних ІКЗ. Розроблена модель дозволить планувати та здійснювати 
інформаційне забезпечення з застосуванням сучасних ІКЗ. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ СРЕДСТВ 
 

В статье предложена новая модель процесса передачи информации с применением 
современных информационно-коммуникационных средств (ИКС). Процесс передачи информации 
с помощью современных ИКС представлено в виде системы с непополняемым резервом времени. 
В результате разработки получено в явном виде аналитическую зависимость для расчета 
вероятности своевременной передачи информации с применением ИКС за допустимое время. 
Полученные результаты дают возможность проводить обобщенную качественную и 
количественную оценку влияния дестабилизирующих факторов на своевременность передачи 
информации с применением ИКС. Разработанная модель позволит планировать и 
осуществлять информационное обеспечение с применением современных ИКС. 

Ключевые слова: информационное обеспечение, информационно-коммуникационные 
средства, передача информации, дестабилизирующие факторы. 
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MATHEMATICAL MODEL OF INFORMATION TRANSMISSION WITH THE USE OF 

MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION EQUIPMENT 
 
In the article proposes a new model of communication using information and communication 

equipment (IСЕ). The process of transferring information using modern IСЕ represented as a system of 
reserve time, which is not replenished. As a result of the development obtained in explicit analytical 
dependence for calculating the likelihood of timely transmission of information using IСЕ than that time. 
These results make it possible to carry out a generalized qualitative and quantitative assessment of the 
impact of destabilizing factors in the timely transmission of information using IСЕ. The model will plan 
and implement information management using modern IСЕ. 

Keywords: information management, information and communication equipment, information 
transmission, destabilizing factors. 
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УДК 658.512                                                                                        Дусматов Б.А. (ТГЭУ) 
 
МЕТОДЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Стаття присвячена основним поняттям інноваційного процесу та інноваційної 

діяльності. Для здійснення інноваційної діяльності в промислових підприємств необхідна 
наявність інноваційного потенціалу підприємства, який характеризується як сукупність різних 
ресурсів. Модернізація та інноваційний розвиток сфери промисловості в кожній з фаз 
економічного циклу має свої особливості, і це повинно враховуватися при формуванні 
стратегічних альтернатив розвитку виробництва. 

Ключові слова: інноваційний процес, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток сфери 
промисловості, модернізація. 
 

Вступление и постановка проблемы. Инновация – означает нововведение как 
результат практического (научно-технического) освоения новшества (новации), к 
инновациям относятся новые продукты, наукоемкие технологические процессы, 
модификация продуктов и услуг (социальные инновации). Объективная необходимость 
повышения эффективности производства, его конкурентоспособности в условиях рынка 
служит мотивацией научно-технологического обновления материальной базы хозяйственных 
систем. 

Ее проявление обусловлено высокой потенциальной эффективностью реализации 
инновационных возможностей. Поэтому основной задачей государства является создание 
основных внутренних и внешних мотивов и условий, понуждающих предприятия к 
инновационной деятельности как фактору экономического роста. 

Для осуществления инновационной деятельности в промышленных предприятий 
необходимо наличие инновационного потенциала предприятия, который характеризуется как 
совокупность различных ресурсов, включая: 

- интеллектуальные (технологическая документация, патенты, лицензии, бизнес-планы 
по освоению новшеств, инновационная программа предприятия); 

- материальные (опытно-приборная база, технологическое оборудование, ресурс 
площадей);  

- финансовые (собственные, заемные, инвестиционные и др.); 
- кадровые ( лидер- новатор, персонал, заинтересованный в инновациях; партнерские и 

личные связи сотрудников с НИИ и вузами)    
- инфраструктурные (отдел маркетинга новой продукции, патентно-правовой отдел, 

информационный отдел и др.) 
Зависимость эффективности производства от его технического уровня является 

аксиомой рыночных отношений. Объективно конкурентная борьба является аксиомой 
рыночных отношений. Объективно конкурентная борьба является основным стимулом 
инновационной деятельности с повышением технико- технологического уровня 
производства.  

Можно сформулировать важную закономерность рыночной экономики: повышение 
сравнительного технологического уровня производства создает условия адекватного 
повышения его рентабельности и конкурентоспособности товаров и услуг. Промышленное 
предприятие, проявляющие инновационную пассивность, не в состоянии выдержать 
конкурентную борьбу. 

Под инновационным потенциалом предприятия следует понимать его максимальные 
возможности генерировать высокую инновационную активность. При этом инновационная 
активность рассматривается в качестве интенсивности осуществлении промышленным  
предприятием инновационной деятельности. 

Общая схема основных этапов организации инновационной деятельности дана на 
рис. 1. 
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Установление стратегического партнерства с научно-исследовательской  или 
конструкторской организацией или создание собственного инновационного 

подразделения 

Выработка научно-технических решений по достижению инновационной цели 

Формирование инновационного портфеля и разработки инновационных  проектов 

Интеграция инновационных проектов в инновационную  программу 

Проведение организационно-структурных изменений 

Разработка новой корпоративной стратегии на основе  инновационного подхода 

Оценка инновационного потенциала предприятия и определение адекватных 
инновационных целей 

 
Рис. 1. Общая схема основных этапов организации инновационной деятельности на 

промышленном предприятии 
 

В масштабе промышленности на данном этапе имеются все предпосылки развития 
функционального содержания инновационной деятельности, предусматривающего активное 
включение ее в рыночную экономику. С решением проблемы инновационного развития 
напрямую связывается решение задачи усиления его влияния на благосостояние людей. 
Поэтому важными являются исследования и меры по обеспечению эффективности 
инновационных процессов в композиции с экономическими и социальными процессами, 
которые бы,  во-первых,  не допускали разрыва по видам развития,  что в настоящее время 
существует, во-вторых, приносили перманентный с нарастающим итогом результат по 
повышению качества жизни людей. Решение этих задач предполагает новые подходы к 
планированию инновационной деятельности, рационально сочетающего по направлениям 
развития ее ресурса и потребности, заинтересованных в этом развитии выгоды получателей, 
использование мотивации и методов работы, основанных на глубоких знаниях законов 
современной экономики и развития общества. Со всеми этими задачами связана 
проблематика построения управления, способного обеспечить их решение на уровне 
требований и концепций модернизируемой экономики и на это мобилизовать 
инновационный потенциал промышленности, от эффективности использования которого 
зависит не только ее развитие, но и развитие национальной экономики в целом. 

Важность решения этих задач делает необходимостью формирование научных знаний, 
позволяющих создать для промышленности современную теорию, методологию и методы 
управления развитием ее инновационной сферы. В их разработке заключается актуальность 
данного исследования. 

Степень разработанности научной проблемы. 
Исходя из цели, поставлены следующие задачи: 
1) определить актуальные аспекты исследования инновационной деятельности и 

инновационного управления в современной экономике (понятийный аппарат теории 
инновации, теоретический базис, научные 

подходы к формированию ресурса развития); 
2) сформировать методологию системно-комплексного подхода к инновационным 
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процессам в композиции с сопутствующими им экономическими и социальными процессами 
развития (исторический аспект, концептуальная модель синтеза видов развития, условия 
реализации композиционно выстроенных процессов развития); 

3) разработать методологию управления инновационной деятельностью в 
промышленности, отражающую особенности модернизируемой экономики (новшества в 
содержании управленческих функций, концепция теории функционально-процессного 
управления, сетевая модель мотивации); 

4) формализовать методологию управления инновационной деятельностью, 
предусматривающую активизацию ее диверсификации в рыночную экономику (экономико-
математические модели оценки функциональной содержательности, распределения по видам 
деятельности ресурса, достижения баланса интересов участников инновационных 
процессов); 

5) разработать методологию планирования совмещенных по функциям инновационных 
процессов и организации управления инновационной деятельностью, синтезирующую 
стратегические цели и потребности участвующих в ней хозяйствующих субъектов и 
государства; 

6) сформировать методологию управления оптимизацией жизненного цикла 
предприятия и обеспечивающих его инноваций; 

7) разработать методологию управления инновационными процессами, 
ориентированными на получение эффекта по показателям качества жизни; 

8) разработать адаптированную к условиям рыночной экономики методологию 
управления в промышленности инновационным инвестированием. 

В рамках инновационной политики промышленных предприятий осуществляются 
технические усовершенствования, разработка и внедрение научно-технических и 
организационно управленческих инноваций. На промышленных предприятиях и в различных 
формах их корпоративных объединений в периоды окончания стабилизации и начала роста 
экономической активности варианты модернизационной и инновационной политики 
конкретных промышленных объектов отличаются по содержанию и интенсивности 
реализации отдельных направлений и этапов. 

Анализ опыта формирования технической политики промышленных предприятий, 
включающей модернизационную и инновационную составляющие позволяет сделать 
следующие выводы. 

В основе концепции стратегического развития промышленных предприятий в 
современных условиях должно лежать обеспечение требования соответствия стратегических 
целей развития и закономерностей процессов модернизации производства, протекающих во 
всех фазах экономического цикла. Модернизация и инновационное развитие сферы 
промышленности в каждой из фаз экономического цикла имеет свои особенности, и это 
должно учитываться при формировании стратегических альтернатив развития производства. 

Техническая политика промышленных предприятий включает две основные 
составляющие: модернизационную и инновационную политику. Их отличие заключается в 
том, что в рамках модернизационной политики в условиях экономического спада или 
финансово-экономического кризиса промышленные предприятия имеют возможность, 
главным образом, совершенствовать уже имеющиеся производственные ресурсы в 
направлении разработки модернизированных технологий, усовершенствованной 
ограниченной номенклатуры продукции и внедрения организационно управленческих 
инноваций, предназначенных для удовлетворения первичных приоритетных потребностей 
общества. 

 
Рецензент: д.техн.н., проф. Зубарєв В.В. провідний науковий співробітник 

центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗСУ 
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Дусматов Б.А. 
МЕТОДЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Статья посвящена основным понятиям инновационного процесса и инновационной 

деятельности. Для осуществления инновационной деятельности в промышленных 
предприятий необходимо наличие инновационного потенциала предприятия, который 
характеризуется как совокупность различных ресурсов. Модернизация и инновационное 
развитие сферы промышленности в каждой из фаз экономического цикла имеет свои 
особенности, и это должно учитываться при формировании стратегических альтернатив 
развития производства.  

Ключевые слова: инновационный процесс, инновационная деятельность,  инновационное 
развитие сферы промышленности, модернизация. 

 
Dusmatov B.А. 

INNOVATIVE METHODS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

In this article discussed about the basic concepts of innovation process and innovation activities. 
For the implementation of innovative activity in industrial enterprises need the presence of the innovative 
potential of the enterprise, this is characterized as a complex of different resources. Modernization and 
innovative development of the industry in each of the phases of the economic cycle has its own 
characteristics, and it should be taken into account when formulating of strategic alternatives of 
development of production. 

Keywords: innovation process, innovation, innovative development of the spheres of industry, 
modernization. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 
 

У статті аналізуються основні державні документи щодо впровадження у навчально-
виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій; 
розглядаються актуальні аспекти навчально-виховної роботи з ліцеїстами, в основу якої 
покладено інтерактивні технології (мультимедійні презентації, онлайн-інтерв’ю, дистанційні 
лекції-презентації тощо). 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційних технологій, педагогічні технології, 
презентації. 
 

Дослідження теми та постановка завдання. 27 серпня 2010 р. розпорядженням 
Кабінету Міністрів України схвалено концепцію Державної цільової програми впровадження 
у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-
комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року. 

Згідно цього розпорядження необхідно у тримісячний строк розробити та подати 
Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми. 

Поліпшення якості освіти є необхідною умовою формування інформаційного 
суспільства та конкурентоспроможної економіки. 

В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства 
постає необхідність у стовідсотковому впровадженні у навчально-виховний процес 
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загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій.  
На сучасному етапі інтенсивне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій 

у сферу освіти є національним пріоритетом. 
У 2010 році закінчується строк дії Державної програми "Інформаційні та комунікаційні 

технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки. Однак багато проблем, пов'язаних з 
впровадженням у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 
інформаційно-комунікаційних технологій, залишаються нерозв'язаними з таких причин: 

Ø використання морально застарілої комп'ютерної техніки; 
Ø незадовільний стан підключення до Інтернету.  Більшість закладів підключено за 

технологією комутованого з'єднання, що унеможливлює ефективне використання 
інформаційних ресурсів Інтернету в навчально-виховному процесі; 

Ø недосконалість інформаційно-технологічної, навчально-методичної та організаційної 
підтримки процесів розроблення, накопичення та обміну інформаційними освітніми 
ресурсами; 

Ø відсутність мережі електронних бібліотек та цифрових архівів інформаційних і 
методичних ресурсів з навчальних предметів; 

Ø відсутність служби технічної підтримки, яка забезпечувала б працездатність 
програмних та апаратних засобів у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Розв'язання зазначених проблем можливе за умови об'єднання інтелектуальних зусиль і 
фінансових ресурсів центральних та місцевих органів управління освітою для розроблення і 
виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес 
загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто 
відсотків" на період до 2015 року. 

Вирішити питання впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх 
навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій можливо шляхом, який діє в 
Авіакосмічному ліцеї НАУ з 2006 року: 

Ø майже усі навчальні кабінети ліцею оснащені комп’ютерами; 
Ø усі кабінети фізики мають мультимедійне обладнання; 
Ø також мультимедійне обладнання ще мають кабінети математики та англійської 

мови; 
Ø філологічні кабінети оснащені аудіо- та відео технікою; 
Ø методичні кабінети ліцею мають швидкісний доступ до Інтернету; 
Ø учителями ліцею розроблено навчально-програмне забезпечення своїх уроків; 
Ø адміністрацією ліцею систематично здійснюється закупка сучасного програмного 

забезпечення навчально-виховного процесу. 
В умовах поступового переходу до Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 

виникла потреба більш широко застосовувати тестовий контроль, який дозволяє прискорити 
процес виконання завдань, змінювати їх складність, об’єктивно оцінити знання, вміння та 
навички ліцеїстів. Переваги використання комп’ютера для цієї мети цілком очевидні. 

Підсумки участі ліцеїстів у ЗНО свідчать про те,  що педагогічні технології які 
використовують педагоги ліцею, дають гарні результати. Викладачі ліцею не обмежуються 
використанням тільки готових програмних засобів. Вони самостійно розробляють тести з 
різних розділів програми. 

У навчально-виховному процесі ліцею широке застосування отримало використання 
комп’ютерних презентацій. Учні та викладачі створюють й демонструють навчальні та 
довідкові слайд-фільми, розповідають про життя групи та ліцею. 

Використання комп’ютерних презентацій дозволяє економити час на пояснення нового 
матеріалу, на закріплення вивченого, підвищує ефективність впливу навчального матеріалу 
на учнів. 

Візуальна насиченість учбового матеріалу робить його яскравим, переконливим та 
сприяє підвищенню зацікавленістю до предмету, що вивчається. Комп’ютерні презентації 
дозволяють акцентувати увагу ліцеїстів на значимих моментах інформації, що вивчається та 
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створювати наочні ефектні образи у вигляді схем, діаграм, графічних комбінацій, ілюстрацій 
тощо.  

Інтерактивні технології використовують на своїх уроках учителя інформатики 
Крапко М.К. і Анфілова А.Г., фізики Аносова І.А., Голікова Л.Г. та Морозовський Л.К., 
математики Новоселецька Т.Б., англійської мови Щербатенко О.М., історії Фатєєва В.В., 
української мови Обложок  Н.В. та Чайковська О.В., хімії Берко І.І. та Тарковська Г.Ю., 
біології Казмірчук Ю.В., географії та економіки Кравченко Н.В. 

Інформаційно-комп’ютерні технології використовуються не тільки в навчальному 
процесі,  а й позакласних заходах,  стало традицією готувати презентації випускних груп до 
Випускного вечора. 

Використання сучасних технологій навчання в навчально-виховному процесі дає 
позитивну динаміку якості навченості ліцеїстів. 

Учні ліцею щорічно беруть участь в конкурсах-захистах наукових робіт, на яких 
представляють презентації своїх доповідей. Велику допомогу у розвитку творчого 
потенціалу ліцеїстів грає газета «Ліцей», набір та верстання якої здійснюється в редакції 
ліцею, а друк в редакції газети «Авіатор» Національного авіаційного університету. Створено 
новий сайт в Інтернеті.  

Потреби у використанні комп’ютерної підтримки навчального процесу витікає з мети і 
завдань навчального процесу та специфіки матеріалу, що вивчається. Використання 
комп’ютерних технологій повинно бути органічно вбудовано в навчальний процес і 
раціонально взаємодіяти із традиційними засобами навчання.  

Вирішити питання впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх 
навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій на державному рівні можливо 
шляхом: 

Ø розроблення нормативно-правового та науково-методичного забезпечення 
впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 
інформаційно-комунікаційних технологій; 

Ø оновлення змісту, форм і методів викладання навчального предмета "Інформатика"; 
Ø стовідсоткового забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними 

навчальними комп'ютерними комплексами та системними і прикладними програмними 
продуктами; 

Ø надання всім загальноосвітнім навчальним закладам швидкісного доступу до 
Інтернету з використанням сучасних технологій під'єднання для високоефективного доступу 
до освітніх ресурсів; 

Ø удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у 
сфері впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, 
забезпечення стовідсоткового володіння такими знаннями усіма педагогічними 
працівниками. 

Отже виконання Програми сприятиме:  
– поліпшенню якості шкільної освіти, створенню механізму її стійкого інноваційного 

розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання; 
– стовідсотковому підключенню загальноосвітніх навчальних закладів до глобальних 

інформаційних ресурсів з використанням високошвидкісних каналів; 
– стовідсотковому доступу учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до 

високоякісних локальних і мережних освітніх інформаційних ресурсів; 
– створенню та використанню у навчальному процесі сучасних електронних 

навчальних матеріалів і організації ефективного доступу до них через Інтернет; 
– створенню мережі електронних бібліотек і ресурсних центрів, що забезпечать 

інформаційну та науково-методичну підтримку навчального процесу; 
– розвитку інформаційної взаємодії та інтеграції загальноосвітніх навчальних закладів 

у світовий інформаційний освітній простір. 
Важливою умовою ефективного функціонування ліцею є інноваційна діяльність, 
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спрямована на підвищення конкурентоздатності навчального закладу, задоволення потреб 
суспільства в новому типі випускника, спроможного вирішувати життєві проблеми в умовах 
інформатизації суспільства. 

Усвідомлюючи роль і значення інноваційного характеру діяльності як рушійної сили 
освітянських реформ, педагогічний колектив Авіакосмічного ліцею Національного 
авіаційного університету м. Києва, під керівництвом Заслуженого працівника освіти 
України, кандидата філологічних наук директора ліцею Земляної Галини Іванівни, працює 
над експериментальною програмою «Модель комплексного впровадження інформаційних 
технологій навчання». Науковим керівником програми є Заслужений діяч науки і техніки 
України, лауреат державної премії України, доктор технічних наук, професор, ректор 
Національного авіаційного університету Кулик Микола Сергійович. 

Найголовнішим фактором успіху введення інформаційних технологій до навчального 
процесу є готовність та хист викладача засвоїти засоби інформаційних технологій та 
запропонувати нові методики навчання з використанням цих засобів. 

З використанням відповідних методик навчання мультимедійні навчальні програми 
можна використовувати при проведенні уроків; на факультативних заняттях; на додаткових 
заняттях з невстигаючими учнями; для самостійної роботи учнів у позаурочний час. 

Слід зазначити ряд суттєвих позитивних факторів, що підвищують ефективність 
навчання ліцеїстів.  

Використання мультимедійних технологій:  
1. Дозволяє зробити навчання індивідуальним. 
2. Підвищує активність ліцеїстів. 
3. Допомагає підвищити інтенсивність навчання. 
4. Підвищує вмотивованість навчання. 
5. Створює умови для самостійної роботи. 
6. Сприяє складанню самооцінки ліцеїстів. 
7. Створює комфортне середовище навчання. 
Ці ефекти досягаються зануренням ліцеїста до принципово нового інформаційно-

технологічного середовища, яке забезпечує розширену інтерактивну взаємодію, 
максимально наближену до природної. 

Особливої уваги заслуговує опис рідкісних можливостей інформаційних технологій: 
– миттєвий зворотній зв'язок між користувачем та інформаційними технологіями; 
– комп’ютерна візуалізація навчальної інформації про об’єкти або процеси та явищ, як 

реальні так і віртуальні; 
– архівне збереження достатньо великого об’єму інформації з можливістю її передачі, 

а також легкого доступу та звернення користувача до центрального банку даних; 
– автоматизація процесів обчислювальної інформаційно-пошукової діяльності, а також 

обробка результатів навчального експерименту з можливістю багаторазового повторення 
фрагменту або самого експерименту; 

– автоматизація процесів інформаційно-методичного забезпечення, організаційного 
керування навчальною діяльністю та контролю за результатами засвоєння. 

Використання засобів інформаційних технологій у якості засобів навчання, 
вдосконалює процес викладання, підвищує його ефективність та якість. При цьому 
забезпечується: 

- реалізація можливостей програмно-методичного забезпечення сучасних ПК з метою 
повідомлення знань. Моделювання навчальних ситуацій, здійснення тренінгу та контролю за 
результатами навчання; 

- використання об’єктно-орієнтовних програмних засобів або систем з метою 
формування культури навчальної діяльності; 

- реалізація можливостей систем штучного інтелекту в процесі застосування 
навчальних інтелектуальних систем. 

- використання інформаційних технологій у якості інструмента пізнання оточуючої 
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дійсності та самопізнання; 
- використання інформаційних технологій у якості засобу розвитку особистості 

ліцеїста; 
- використання інформаційних технологій у якості об’єкту вивчення (наприклад, в 

рамках засвоєння курсу інформатики); 
-  використання інформаційних технологій у якості засобу комунікацій з метою 

розповсюдження передових педагогічних технологій; 
- використання інформаційних технологій у якості засобу автоматизації процесів 

контролю, корекції результатів навчальної діяльності, комп’ютерного педагогічного 
тестування та психодіагностики; 

- використання інформаційних технологій у якості засобу автоматизації процесу 
обробки результатів експерименту та керування навчальним обладнанням. 

З усього застосування інформаційних технологій особливо слід виділити використання 
програмних засобів у навчальному процесі. Це електронні варіанти навчально-методичних 
матеріалів: комп’ютерні презентації ілюстрованого характеру, електронні словарі, довідники 
та підручники, лабораторні практикуми з можливістю моделювання реальних процесів, 
програми-тренажери, тестові програми, електронні підручники. 

У системі освіти на сьогодні накопичено багато різних комп’ютерних програм 
навчального призначення, створених у навчальних закладах і центрах. 

Новий імпульс інновацій в освіти отримуємо від розвитку телекомунікаційних мереж. 
Глобальна мережа Інтернет надає доступ до величезніших об’ємів інформації, що 
зберігаються у різних кутах нашої планети. 

Визначним фактором ефективності сучасних інформаційних технологій є робота 
самого педагога над науково-методичним забезпеченням свої занять з ліцеїстом. Ця 
підготовка потребує рішення цілком конкретних питань: 

– відбір змісту навчання у відповідності із дидактичними властивостями та 
можливостями засобів інформаційної технології; 

– прогнозування можливого впливу засобів інформаційної технології на характер 
мислення та поведінки учасників навчального процесу; 

– вибір способів поєднання та інтеграції засобів інформаційних технологій з 
традиційними засобами навчання. 

Інформаційні технології використовуються для досягнення наступної педагогічної 
мети: 

По-перше, розвиток особистості учня, підготовки його до самостійної продуктивної 
діяльності в умовах інформаційного суспільства, що включає в себе: розвиток 
конструктивного, алгоритмічного мислення завдяки особливостям спілкування з 
комп’ютером, розвиток творчого мислення за рахунок зменшення долі репродуктивної 
діяльності; розвиток комунікаційних здібностей на основі виконання об’єднаних 
проектів; формування вміння приймати оптимальні рішення у складних ситуаціях (під 
час комп’ютерних ділових ігор та роботи з програмами-тренажерами); формування 
інформаційної культури, вміння обробляти інформацію (при використанні текстових, 
графічних і табличних редакторів, локальних і мережених баз даних). 

По-друге, реалізація соціального замовлення, обумовленого інформатизацією 
сучасного суспільства: підготовка спеціалістів в області інформаційних технологій ; 
підготовка учнів засобами педагогічних та інформаційних технологій до самостійної 
пізнавальної діяльності.  

По-третє, інтенсифікація всіх рівній навчально-виховного процесу: підвищення 
ефективності та якості навчання за рахунок застосування інформаційних технологій; 
виявлення та використання стимулів активізації пізнавальної діяльності; поглиблення 
міжпредметних зв’язків в наслідок використання сучасних засобів обробки інформації. 

Програмно-методичне забезпечення повинно задовольняти вимогам науковості, 
технологічності, достатньої повноти та реальності здійснення. І нарешті головним критерієм 
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оцінки педагогічної технології є її ефективність та результативність. 
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ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТА НАДІЙНІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

У статті розглянуто основи надійності програмних систем та програмного коду, 
досліджено зв’язки між показниками економічності, ефективності та надійності на основі 
розробки відповідних методик. Проаналізовано організаційні процеси життєвого циклу 
програмного продукту, що застосовується організацією для встановлення і реалізації базової 
структури управління інформаційною безпекою. Виявлено причини невірного функціонування 
інформаційної системи –  наявність в ній так званих вірусних програм, програм призначених для 
надмірного викривлення результатів розрахунків, видалення файлів, створення умов для 
ненормального функціонування інформаційної системи.  

Ключові слова: інформаційна безпека, управління, програмне забезпечення, надійність, 
відмовостйкість, захищеність. 

 
Вступ. Життєвий цикл програмного забезпечення (продукта) починається з визначення 

технічного завдання його розробки і закінчується припиненням його використання. 
Дії, які виконуються протягом життєвого циклу програмного продукту є наступними: 

п’ять основних процесів, вісім процесів з підтримки та чотири організаційні процеси. 
До складу основних процесів життєвого циклу входять п’ять процесів, що 

обслуговують основних учасників протягом життєвого циклу програмного забезпечення. 
Основні учасники – це суб’єкти, які ініціюють, розробляють, проводять експлуатацію чи 
супровід програмного продукту. До основних учасників належать замовник, постачальник, 
розробник, оператор та супроводжувач програмного продукту. До основних процесів 
належать такі процеси: 

– замовлення –  визначає дії замовника-організації,  що замовляє систему,  програмний 
продукт або програмну послугу; 

– постачання – визначає дії постачальника-організації, що надає систему,  програмний 
продукт або програмну послугу; 

– розроблення – визначає дії розробника-організації, що визначає та проектує 
програмний продукт; 

– експлуатації – визначає дії оператора-організації, що надає послугу з експлуатації 
інформаційної (автоматизованої) системи в її існуючому середовищі для її користувачів; 

– супроводу – визначає дії супроводжувача-організації, що надає послугу з супроводу 
програмного продукту, тобто, керує внесенням змін до програмного продукту для 
підтримання його в належному та працездатному стані. Цей процес передбачає перенесення 
та вилучення програмного продукту. 

Процес підтримки застосовується та виконується в рамках процесу відповідно до його 
потреб. До складу процесів підтримки життєвого циклу програмного продукту входять 
процеси: 

– документування – визначає дії щодо реєстрації інформації, отриманої в процесі 
життєвого циклу; 

– конфігурування – визначає дії щодо керування конфігурацією програмного продукту; 
– забезпечення якості – визначає дії щодо набуття об’єктивної впевненості в тому,  що 

програмні продукти та процеси відповідають заданим для них вимогам та дотримуються 
встановлених для них планів.  

Як методи забезпечення якості можна використовувати процеси спільного перегляду, 
аудиту, верифікації та валідації;   

– верифікації – визначає дії замовника, постачальника або незалежного учасника щодо 
проведення верифікації програмного продукту з різним ступенем глибини залежно від 
програмного продукту; 
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– валідації – визначає дії замовника, постачальника або незалежного учасника щодо 
проведення валідації програмного продукту, одержаного в рамках програмного проекту; 

– спільного перегляду – визначає дії щодо проведення оцінки стану та результатів певної 
дії. Цей процес може бути застосований будь-якими двома учасниками, один з яких 
(учасник, що здійснює перегляд) здійснює перегляд дій іншого учасника (учасника, дії якого 
переглядаються) в рамках спільного обговорення; 

– аудиту – визначає дії щодо визначення відповідності вимогам, планам та контракту. 
Цей процес може бути застосований будь-якими двома учасниками, один з яких (учасник, 
що перевіряє) проводить аудит програмного продукту або дій іншого учасника (учасник, 
якого перевіряють); 

– вирішення проблем –  визначає дії щодо аналізу і зняття проблем (включно з 
невідповідностями) незалежно від їхньої природи та причин, виявлених в процесі 
розроблення, експлуатації, супроводу чи під час виконання інших процесів. 

Організаційні процеси життєвого циклу програмного продукту застосовуються 
організацією для встановлення і реалізації базової структури, до склад якої входять 
взаємопов’язані процеси життєвого циклу та відповідний персонал, а також для постійного 
вдосконалення структури та процесів. Їх застосування, як правило, виходить за рамки 
вдосконалення конкретних проектів і контрактів; проте досвід щодо проектів та контрактів 
використовується для вдосконалення і ефективності роботи організації. До організаційних 
процесів входять процеси: 

– керування – визначає основні дії щодо керування, включно з керуванням проектом, 
протягом життєвого циклу; 

– створення інфраструктури – визначає основні дії щодо створення основної 
структури процесів життєвого циклу; 

 – утворення –  визначає базові дії,  які організація (якою може бути замовник,  
постачальник, розробник, оператор, супроводжувач або керівник іншого процесу) виконує з 
метою створення, вимірювання, контролю та вдосконалення процесів життєвого циклу, які 
вона проводить; 

 – навчання – визначає дії щодо забезпечення відповідного навчання персоналу [1-10]. 
Основна частина. Розглянемо надійність програмного забезпечення інформаційних 

систем. Програми для сучасних інформаційних систем можуть нараховувати  значну 
кількість (сотні, тисячі, десятки та сотні тисяч) простих команд. Під час написання програм 
можуть по різним причинам появитися помилки. В середовищі програмістів з гумором 
говорять, що немає програм без помилок, а є програми із не виявленими помилками. Грубі 
помилки виявляються на стадії відпрацювання програми, але перевірити програму на всіх 
можливих режимах, як правило, не удається, то нема впевненості, що всі помилки в ній 
знайдені. При цьому використовується статистичний підхід до аналізу процесу виявлення 
помилок в програмі. Цей процес може бути охарактеризований функцією  
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Функція )(tf  може бути дослідно визначена під час відпрацювання програми 
шляхом фіксації кількості виявлених помилок. Задача визначення )(tf  спрощується, якщо 
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де 0e  і 0t  – параметри  )(tf , які визначаються під час відпрацювання. 
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помилок в програмі перед початком відпрацювання. Так як процес відпрацювання не може 
бути тривалим, та в програмі завжди буде залишатися деяка кількість помилок 
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де )(te  –  кількість знайдених помилок в розрахунку на одну команду.  Якщо 
передбачити, що похибки рівномірно розподілені по всій програмі, то ймовірність 

( )tP
 

появи похибки за час tD  буде пропорційна швидкодії d  інформаційної системи (середньому 
числу змін в одиницю часу команд) і кількості залишених в програмі помилок, тобто  

( ) ( ) tP Ddte=t .                                                                         (7) 
Проводячи аналогію між процесом появи помилок і відмов об’єктів ( )( )ttP Dl=  

можливо зробити висновок, що інтенсивність похибок )(te  не залежить від часу t  і 
визначається тільки інтервалом tD , на якому оцінюється імовірність появи помилки. Звідки, 
наробіток на «відмову», котре обумовлене появою помилки в програмі буде складати  
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t

dedte
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Аналіз зміни )(tT  може служити основою для вибору часу t  відпрацювання 
програми, а саме, відпрацювання закінчується, якщо величина )(tT  становиться достатньо 
великою.  

У випадку, коли вдається оцінити матеріальні втрати nC  від  появи помилки в 
розрахунках, то час t  відпрацювання можливо оцінити кількісно наступним чином. За час 

pT  роботи програми вона відмовить )(tT
Tp

 разів, що викличе сумарну втрату 
)(tT

T
C p

n . 

Процес відпрацювання програми вимагає затрат часу обчислень та інших затрат пов’язаних з 
ним. Якщо вартість одного часу відпрацювання позначити 0C , то за час τ таких затрат буде 
t0C . Відповідно, загальна втрата C  від помилки і затрат на відпрацювання програми будуть 
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де Mt  – час відпрацювання, котра забезпечить мінімум C .  
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У цьому випадку, коли необхідно виключити помилку в програмі бажано 
використовувати «резервування». Одна задача вирішується декількома програмами, кожна з 
який розробляється незалежними групами програмістів та в основу котрих покладені різні 
алгоритми, а результати розрахунків програм порівнюються та рахуються вірними, коли 
вони співпадають.  Так як поява помилки в програмах є подією маловірогідною,  то поява 
двох або більше таких подій є подією практично неможливою. Застосування стійких до збоїв 
програм. Стійкі до збоїв програм одержують, як правило, шляхом багаторазового повторення 
обчислень на рівні мікро операцій, операцій, команд, модулів програм або всієї програми [7].  

Продуктивність інформаційної системи при використанні методу подвійного 
виконання залежить від числа модулів, на які розбивається програма. Дійсно, велика 
довжина модулів обумовлює і досить велику ймовірність появи збою. Отже, замість двох 
необхідно буде три і більше рази повторювати обчислення, через що час вирішення задачі 
буде збільшуватися. З іншого боку, при малій довжині модулів значна частина часу буде йти 
на порівняння і запис у пристрої пам’яті результатів обчислень, виконаних на окремих 
модулях програми[1, 2, 11-15]. 

У зв’язку з цим виникає задача знаходження оптимального числа модулів, на яке варто 

розбивати програму і при якому час PT  вирішення задачі буде мінімальним. Введемо 
позначення: T  – час вирішення задачі за однократне виконання програми; t  – тривалість 
обчислень на одному модулі; )(tp  –  ймовірність відсутності збою за час t . Тоді 

відношення 
t
T

 буде визначати число модулів, на яке розбивається програма. Визначимо 

ймовірності дво-, три-, або навіть, i -кратного повторення виконання якого-небудь модуля 
програми. Якщо збої – незалежні події, то ймовірність того, що даний модуль програми буде 
виконуватись двічі, дорівнює ймовірності відсутності збою при першому і другому 
виконаннях, тобто 

( ) ( )tptp 2
12 = .                                                                     (10) 

У подальшому ймовірність ( )tp1  при фіксованому t  буде позначатись як 1p . 
Аналогічно, g  дорівнює ймовірності того, що в одному із двох попередніх обчислень 
відбувся збій, а в третьому обчисленні отримано правильний результат, тобто 
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де pq -= 1 . В загальному випадку 3p  дорівнює ймовірності того, що в і -му і 

одному з попередніх обчисленнях збої були відсутні, а в інших минулих збої були, тобто 
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Отже, середнє число обчислень буде дорівнювати 
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Легко показати, що 
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Таким чином, витрати часу на обчислення складатимуть 
1

2
p
T

. Час 3T , необхідний для 

виконання операцій порівняння і запису проміжних обчислень у запам’ятовуючому пристрої, 
залежить від типу запам’ятовуючому пристрої, що використовується, кількості k  проміжних 

результатів і числа кроків 
t
T

 програми, тобто 
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Tkf ,  – середній час виконання операцій порівняння і звернення до пристрою 

пам’яті для запису результатів одного модуля програми. Якщо вважати, що 
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Для деяких типів інформаційних систем експериментально встановлено, що 
 

( ) tetp ×-= l , (16) 
 

де l  – інтенсивність збоїв. В цьому випадку PT  приймає мінімальне значення для t , 
яке можна визначати з рівняння 
 

02 2 =-= ×

t
ae

dt
dT tP ll .                                                                 (17) 

 
Отже значення PT , можна визначити оптимальну довжину дільниці програми і 

відповідне їй число 
t
T

 дільниць, при якому PT  буде мінімальним. 

Причиною невірного функціонування інформаційної системи може бути наявність в ній 
так званих вірусних програм, програм призначених для надмірного викривлення результатів 
розрахунків, видалення файлів, створення умов для ненормального функціонування 
інформаційної системи.  

У відповідності з кодифікатором злочинів інформаційних систем Генерального 
секретаріату Інтерполу, віруси відносяться до категорії QD – зміна даних інформаційних 
систем, всередині якої вони класифікуються наступним чином: 

– QDL – логічна бомба; 
– QDT – троянський кінь; 
– QDV – вірус інформаційної системи; 
– QDW – черв’як інформаційної системи; 
– QDZ – інші види зміни даних. 
Логічна бомба –  здійснює тайне вставлення в програму набору команд,  яке повинно 

спрацювати лише одного разу, але при визначених умовах. 
Троянський кінь – здійснює введення до чужої програми таких команд, які дозволяють 

здійснити інші, не плановані власником програми функції, але одночасно зберегти і 
попередню працездатність. 



 33 

Вірус інформаційної системи – це спеціально написана програма, котра може 
«приписувати» себе до інших програм (тобто «заражати» їх), розмножуватися і народжувати 
нові віруси для виконання різних небажаних дій в інформаційній системі. 

Черв’як інформаційної системи – представляє собою спеціальну самостійно 
розповсюджуючи програму, що здійснює зміни даних або програм інформаційної системи, 
без права на це, шляхом передачі, впровадження або розповсюдження за допомогою мережі 
інформаційних систем [13]. 

Висновки. Доля помилок або зависань інформаційної системи за рахунок вірусів 
складає приблизно від 10 до 30%. Відомо більш 10.000 вірусів і близько 100 антивірусних 
програм,  призначених для боротьби з ними.  Існують віруси (самошифруючі,  поліморфні 
віруси і макровіруси тощо), здатні протидіяти противірусним програмам. Один із різновидів 
таких вірусів «поселення» в противірусній програмі. Зазвичай антивірусна програма видає 
сигнал про своє власне зараження, якщо таке зараження здійснюється. Час необхідний для 
вилікування від вірусу складає в середньому від 15  до 30  хв.  Самий небезпечний вірус є 
вірус, який знаходиться у виконавчому файлі. В основному віруси «працюють» коректно і не 
викликають зависань інформаційної системи. Але серед них попадаються такі, котрі 
повністю стирають системні області жорсткого диску або підкаталоги інформаційних 
масивів. У 90% випадків віруси впроваджуються в інформаційні системи через мережі. 
Причому локальні мережі самі по собі не є розповсюджувачами вірусів. Але користувачі, 
котрі працюють із магнітними носіями, котрі вражені вірусом, доставляють багато клопоту 
такій мережі.  

Ознакою зараження інформаційної системи вірусом є: 
– зростання помилок і зависання інформаційної системи; 
– сповільнення загрузки програми; 
– неполадки (різні сповільнення і похибки) при роботи принтера; 
– мигання лампочки дисковода, коли не повинні проходити операції читання/запису; 
– зміна розмірів програм, що виконуються, зменшення основної доступної пам’яті. 
Самими короткими є руйнуючі віруси, їх довжина не перевищує 20 кілобайт. Самі довгі 

віруси досягають 100 кілобайт і більше. В останній час багато клопоту доставляють 
користувачам макровіруси. 

Якість противірусної програми визначається по наступним характеристикам, 
наведеним у порядку зменшення їх важливості: 

– надійність і зручність роботи (відсутність технічних проблем, вимагаючи від 
користувача спеціальної підготовки); 

–  кількість знайдених вірусів всіх типів,  можливість перевірки файлів 
документів/таблиць, упакованих файлів, також можливість лікування заражених об’єктів; 

– швидкість роботи і різні корисні функції. 
Коли користувач має декілька ефективних противірусних програм і користується ними, 

самим надійним захистом від вірусів є профілактика зараження: 
– регулярне створення резервних копій (наприклад,  один раз в неділю –  повне,  кожен 

день – часткове копіювання). Наявність незаражених копій дозволить просто переписати 
«хворий» файл, наявність заражених, але не порчених копій дозволить відновити файли 
після видалення вірусу; 

– створення резервних копій інсталяційних магнітних носіїв інформації перед 
установкою нового програмного забезпечення (при встановлені програми на заражену 
інформаційну систему вихідний магнітний носій інформації  може заразитися під час 
інсталяції); 

– перевірка по E-mail файлів, які пересилаються, на наявність вірусів; 
– застосування захищених від запису магнітних носіїв інформації під час копіювання 

файлів на жорсткий диск. Це попередить проникнення вірусу на магнітний носій і 
послідуюче зараження інших інформаційних систем; 

– перевірка магнітних носіїв перед загрузкою з них файлів; 
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– постійне використання резидентної частини противірусної програми, котра слідкує 
за всім підозрілим при роботі інформаційної системи.  
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ И НАДЕЖНОСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
В статье рассмотрены основы надежности программных систем и программного кода, 

исследованы связи между показателями экономичности, эффективности и надежности на 
основе разработки соответствующих методик. Проанализированы организационные процессы 
жизненного цикла программного продукта, применяемого организацией для разработки и 
реализации базовой структуры управления информационной безопасностью. Выявлены причины 
неверного функционирования информационной системы - наличие в ней так называемых 
вирусных программ, программ предназначенных для чрезмерного искажения результатов 
расчетов, удаление файлов, создание условий для ненормального функционирования 
информационной системы. 

Ключевые слова: информационная безопасность, управление, программное обеспечение, 
надежность, отказоустойчивость, защищенность. 
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Zorina T.І., Ph.D. Petrov A.A., Serhiyenya K.V. 
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This article covers the basics of reliability of software systems and software code, the connections 

between indicators of economy, efficiency and reliability through the development of appropriate 
techniques. Analyzed the organizational processes of the life cycle of a software product used by the 
organization to develop and implement the basic structure of information security management. The 
causes of improper functioning of the information system - the presence in it of so-called virus programs, 
programs designed to excessive distortion of the results of calculations, delete files, create conditions for 
the abnormal functioning of the information system. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОМУНІКАТИВНІЙ ПІДГОТОВЦІ  
МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 

 
У статті розглядаються деякі сучасні приклади застосування інформаційних технологій в 

навчанні та аналізуються переваги та можливості використання інформаційних технологій в 
комунікативній підготовці майбутніх менеджерів. У статті доводиться, що інформаційні 
технології є вагомим фактором підвищення рівня комунікативної підготовки майбутніх 
менеджерів, адже дозволяють збільшити час практики комунікативної діяльності студентів з 
викладачем та між собою та сформувати високий рівень їх комунікативної компетентності.  

Ключові слова: інформаційні технології, комунікативна підготовка, менеджери, Інтернет 
ресурс, Академія Хана, Корсера, індивідуалізація навчання, комунікативна компетентність. 

 
Постановка проблеми. В сучасному інформаційному глобальному суспільстві стрімко 

зросли роль та обсяг ділової комунікації. Відповідно, підвищилися вимоги до рівня  
підготовки випускників ВНЗ, особливо тих фахівців, чия майбутня професійна діяльність 
передбачає інтенсивні й різнопланові комунікації. Відомо, що сучасні менеджери 
витрачають до 90% робочого часу на комунікацію з підлеглими, керівництвом, клієнтами, 
іноземними та вітчизняними партнерами і т.д. [1]. 

Питання підвищення якості комунікативної підготовки менеджерів стоїть досить 
гостро, адже поряд із збільшенням обсягу та складності необхідних знань за фахом, 
формуванню комунікативної компетентності даних фахівців, попри її значення, часто не 
приділяється належної уваги у ВНЗ. В науково-педагогічному середовищі та на практиці, в 
педагогічній діяльності, триває обговорення та апробація різноманітних шляхів покращення 
комунікативної підготовки менеджерів та фахівців інших галузей. Формуванню 
комунікативної компетентності присвячені дослідження вітчизняних вчених Бутенко Т.О., 
Данченко Г.В., Жирун О.А., Касаткної О.В., Макаренко С.С., Назаренка В.О., Назаренко 
Н.С., Проворової Є.М., Тимофієвої М.П., Хом'як А.П., Черевко В.П. Закордоном питанням 
комунікативної компетентності та підготовки займаються Сандра Савінйон, Констант Ленг, 
Амін Карімнія, Шахрам Зеід, Міхаель Канал, Меріл Свейн та ін. В той же час, питанню 
розвитку комунікативної компетентності засобами інформаційних технологій приділяється, 
на нашу думку, надто мало уваги. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інформаційні технології в навчанні є 
предметом інтересу та дослідження низки сучасних вчених, зокрема Карташової Л.А., 
Безносюк О.О., Лещук Р.М., Титенко С.В., Гагаріна О.О., Юсупової М.Ф., Роберта І.В., 
Коллер Д., Хана С., Хаммонда М., Гіра Р., Андерсон С., Пасінга Д. та ін. 

Дослідники стверджують, що у порівнянні з традиційним, навчання із застосуванням 
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комп'ютерних технологій передбачає: зростання рівня знань і багатьох показників досягнень 
студентів; розвиток критичного мислення; формування мотивації студентів; збільшення 
дискусій, спілкування між студентами і викладачами [2]. Останні два пункти особливо 
цікавлять нас при формуванні комунікативної компетентності майбутніх фахівців, адже 
підвищення мотивації студентів та збільшення дискусій, спілкування між студентами і 
викладачами є необхідними умовами підвищення рівня комунікативної підготовки. 

Крім того, дослідники виділяють підвищення продуктивності й ефективності навчання, 
можливість розширення обсягу курсів, набору навчальних завдань за рахунок нових розділів, 
методик, дидактичних засобів [3]. Подібні дослідження підтверджують не безпідставність 
надій на можливість позитивних змін в комунікативній підготовці менеджерів її 
реформування на основі  потенціалу інформаційних технологій. 

Сучасні інформаційні технології можуть стати каталізатором кардинальних зрушень в 
комунікативній підготовці майбутніх менеджерів. На сьогодні, завдяки інформаційним 
технологіям, активно розвивається мережа дистанційних курсів та освітніх організацій, що 
надають можливість навчатися дистанційно через мережу Інтернет та перебудовувати, з 
метою оптимізації, навчальний процес в навчальних закладах. На жаль, на даний час, 
світовий досвід у застосуванні інформаційних технологій в навчанні не вплинув на 
комунікативну підготовку майбутніх менеджерів. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є аналіз передового зарубіжного 
досвіду у застосуванні інформаційних технологій в навчанні, можливостей та переваг 
використання інформаційні технології в комунікативній підготовці майбутніх менеджерів у 
контексті цього досвіду. 

Виклад основного матеріалу. Одними із найбільш цікавих та перспективних, на нашу 
думку, сучасних освітніх експериментальних майданчиків по застосуванню інформаційних 
технологій в навчанні є недавно створені, але вже знамениті Академія Хана (Khan Academy) 
та Корсера (Coursera).  

Академія Хана – некомерційна загальноосвітня організація й веб-сайт, створений в 
2006 американцем бангладешського походження Салманом Ханом, випускником 
Массачусетського технологічного інституту та Школи бізнесу Гарварда. Із установленою 
місією "забезпечення високоякісної освіти кожному, де-завгодно", веб-сайт поставляє 
безкоштовну он-лайн колекцію більш ніж 3 600 мікро лекцій через відео навчальні програми, 
збережені на Youtube, що навчають математики, історії, охорони здоров'я й медицини, 
фінансів, фізики, хімії, біології, астрономії, економіки, космології, органічної хімії, 
американських основ громадянськості, історії мистецтв, макроекономіки, мікроекономіки та 
інформатики. На сьогодні Академія Хана дала понад 227 мільйонів уроків [4]. 

Відео уроки Салмана Хана мають великий успіх – цим ресурсом щомісяця 
користується мільйон студентів, переглядаючи приблизно від 100 до 200 000 відео уроків на 
день. 

Салман Хан пропонує переворот в організації шкільного освіти,  який полягає в тому,  
щоб задавати додому учням перегляд відео уроків, а в класі, натомість, допомагати їм 
виконувати "домашнє завдання".  Дана модель навчання є,  на наш погляд,  дуже 
перспективною та вигідною для формування комунікативної компетентності майбутніх 
менеджерів в контексті браку часу на здобуття комунікативних умінь та навичок в 
навчальному процесі ВНЗ. 

Засновник Академії Хана цікаво та влучно обґрунтовує переваги запропонованої ним 
моделі навчання. Зокрема, автоматизований варіант пояснення навчального матеріалу 
учителем має наступні важливі переваги:  

1. Учні можуть зупиняти та переглядати пояснення учителя без відчуття, що забирають 
його дорогоцінний час. 

2. Якщо їм потрібно повторити матеріал, який вони повинні були вивчити кілька 
тижнів, або навіть років тому, вони не змушені питати когось та червоніти перед ним. Вони 
можуть просто подивитися відеоролики з поясненням. 
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3. Якщо учням нудно, вони можуть забігти вперед і розглянути наступну тему.   
4. Учні можуть дивитися відео коли їм зручно, у своєму темпі. 
5. Аспект,  який Салман Хан вважає досі найменш оціненим,  полягає в тому,  що 

спочатку, коли ви перший раз намагаєтеся обмізкувати якесь нове поняття, останнє, що ви 
потребуєте –  це іншу людину (учителя),  що запитує вас:  "Ну,  ти розумів це?"  Тепер учні 
можуть просто вчитися на самоті у власній кімнаті [5]. 

Суттєвою перевагою системи навчання Академії Хана, є те, що відео уроки можуть 
допомогти не лише учням, що навчаються зараз, а  їхнім дітям та онукам. Таким чином, 
гарний учитель може навчити необмежену кількість учнів. 

Важливо зазначити, що сам Салман Хан спочатку розглядав відео Академії Хана як 
гарну підмогу для мотивованих учнів, що навчаються вдома і «навіть не припускав, що воно 
стане чимось таким, що зможе проникнути на урок у класі». Та згодом він почав отримувати 
відгуки вчителів, які розповідали, що вони перебудували класні заняття. Так як Салман Хан 
читає лекції, то вчителі тепер дають їх як домашні завдання, а те, що раніше було домашнім 
завданням виконується учнями на уроці під наглядом учителів. 

Найбільш цікавим в навчанні за допомогою Академії Хана, її засновник вважає те, що 
«використання вчителями нових технологій олюднює шкільні заняття». Салман Хан 
пояснює: «Вони взяли по суті позбавлену душевного тепла практику – 30 дітей, з пальцями, 
притиснутими до губ, яким заборонено спілкуватися один з одним. Учитель, не важливо, 
наскільки він гарний, повинен провести урок, доступний для розуміння всіх 30 учнів – 
відсутні обличчя з легкою ворожістю –  а тепер це стало дійсно людським заняттям.  Тепер 
вони дійсно спілкуються між собою» [5]. 

Ключовою ідеєю в системі навчання Академії Хана є те, що учень має переходити до 
навчання складнішої теми лише попередньо освоївши простішу тему на всі 100 %. Учень 
навчається у власному темпі за допомогою відеороликів з необхідною теорією та підказками 
до розв'язання завдань. Лише після того, як він дав 10 правильних відповідей підряд, він 
переходить до вивчення наступної теми.  

Салман Хан влучно зауважує, що цей дуже простий принцип – «10 правильних 
відповідей підряд – і ви переходите далі» принципово відрізняється від того, що відбувається 
зараз у навчанні. 

У традиційному навчанні даються поперемінно теоретичні блоки та домашні завдання і 
після цього йде підсумковий іспит. Незалежно від того, наскільки учень його здаєте – на 
70%, 80%, 90% або 95%, клас переходить до наступної теми. Ніхто не повертається до того, 
чого він не знає. Але ж навіть в учні з результатом 95% правильних відповідей залишається 
5% неосвоєного матеріалу. І з цим незнанням вони все одно починають вивчати наступну 
тему.  

Салман Хан дає цікаву метафору даної моделі навчання, щоб продемонструвати 
безглуздість останньої. «Уявіть собі – це аналогічно навчанню їзді на велосипеді, де, я 
спочатку пояснюю вам теорію,  а потім даю вам велосипед на два тижні.  Через два тижні я 
повертаюся й говорю: «Так, давайте подивимося. У вас проблеми з лівим поворотом. Ви не 
вмієте гальмувати.  Ви на 80%  велосипедист».  І я ставлю велику оцінку "3"  вам на чоло,  і 
говорю: "А тепер бери одноколісний велосипед." Як би безглуздо це не звучало, у наш час на 
уроках у класі відбувається саме так» [5]. Салман Хан звертає увагу на те, що при швидкому 
проходженні матеріалу, гарні учні починають раптово робити помилки, не можуть впоратися 
з простими завданнями, будучи досить розумними й займаючись із гарними викладачами. 
Це,  на його думку,  відбувається тому,  що в них є діри,  як у швейцарському сирі,  які 
пронизують увесь каркас їх знань.  

Модель навчання Академії Хана, натомість, пропонує освоювати навчальні предмети 
так само,  як ви освоюєте будь-що інше,  як ви вчитеся їзді на велосипеді.  «Сидіть на 
велосипеді. Падайте з велосипеда. Робіть це доти, поки ви не досягнете майстерності. У 
традиційній моделі передбачені покарання за експерименти й помилки, але вона не очікує 
досягнення майстерності. Ми заохочуємо експеримент. Ми заохочуємо помилки. Але ми 
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очікуємо оволодіння майстерністю» [5]. 
На сьогодні, є безліч позитивних відгуків та зафіксовано гарні результати навчання за 

допомогою Академії Хана. Зокрема, в місті Лос Альтос, в США, проходить апробація даної 
системи в навчанні математики. При цьому, діти не користуються підручниками, їм не 
читають лекцій для всього класу. Вони займаються в Академії Хана, працюють із цими 
програмами в класі по пів-уроку математики. Салман Хан наголошує, що він та його колеги 
не розглядають це як повний курс навчання математики. Це система важелів і блоків, яка 
перевіряє наскільки глибоко кожен учень розбираєтеся в темі та звільняє час на 
моделювання, ігри, механіку, конструювання тощо. На експериментальному майданчику 
шкільного округу Лос Альтос кожна дитина працює у власному темпі,  а вчитель,  в 
електронному режимі, щодня стежить за результатами кожного учня й працює з ними.  

Надзвичайним досягненням Академії Хана ми вважаємо озброєння учителя 
максимальною кількістю інформації про перебіг поточного навчального процесу. Система 
організована таким чином, що вчитель, у вигляді таблиці з переліком учнів та підтем, бачить 
хто з учнів досконало володіє темою, хто успішно її опрацьовує, а хто зупинився і не знає що 
робити далі. Володіючи повною інформацією, вчитель може працювати саме з останньою 
категорією учнів, або організувати навчання, при якому ті хто вже досконально знає тему 
навчають своїх однокласників. Крім того, послуговуючись розробками Академії Хана, 
учителі визначають, у чому полягають проблеми учнів і максимально ефективно 
взаємодіють з ними. Учителі отримують точні данні про те, чим зайнятий кожен учень, 
скільки часу він на це витрачає щодня, які відео він дивляться, коли він натискає паузу, коли 
він закінчує перегляд,  які вправи він робить,  скільки часу на це витрачає,  на що звертає 
увагу.  

Не менш вагомим здобутком,  чи навіть відкриттям,  Академії Хана є ліквідація 
традиційного поділу учнів на здібних і нездібних. Практика Академії Хана постійно 
підтверджує, що за умови, коли учням дозволяється самостійно вибирати швидкість 
вивчення навчального матеріалу, тоді учні, яким потрібно трохи більше часу на проходження 
тієї або іншої теми, остаточно розібравшись із цією темою, різко вириваються вперед. 
Салман Хан наголошує на феномені виявленому його системою навчання: «тих самих дітей, 
яких ви вважали відстаючими шість тижнів тому, зараз би ви прийняли за обдарованих. І ми 
бачимо це знову й знову, що змушує нас усіх задуматися - як багато ярликів, від яких хтось із 
нас навіть одержав перевагу, з'явилися тільки завдяки випадковим збігам у часі». 

Важливо, що Академія Хана ставить собі за мету застосовувати нові технологій для 
гуманізації освіти в глобальному масштабі. 

Зазвичай олюднення шкільних занять зосереджене на співвідношенні кількості учнів і 
вчителів. На погляд Салмана Хана та його колег, підходящим показником є співвідношення 
«учень – корисний час спілкування з учителем». У традиційній моделі більшу частину часу 
вчителя займають лекції, виставляння оцінок і таке інше. Невелику частину свого часу 
вчителі витрачають на те, щоб дійсно працювати з учнями, сидячи поруч. Тепер вони можуть 
робити це 100% свого часу. «Використовуючи нові технології, ви не тільки перетворите 
заняття в класі,  ви підсилюєте людський фактор,  я б сказав,  у п'ять або навіть 10  разів»  –  
каже Салман Хан. 

Революційність даного олюднення навчання через Академію Хана, також полягає у 
тому,  що надає можливість навчання дорослим та дітям,  що з певних причин не мають 
можливості здобути освіту традиційним способом.  Учні можуть навчати один одного як у 
класі, так і в мережі Інтернет, що стає глобальною класною кімнатою для всього світу. 
Побудова саме такої класної кімнати, за визначенням Салмана Хана, і є метою діяльності 
Академії Хана. 

Необхідно зазначити, що Академія Хана активно розвивається, має велику підтримку 
та перспективи. Біл Гейтс назвав Сала Хана родоначальником руху по використанню 
технологій для навчання великої кількості людей та вважає його діяльність початком 
революції в освіті [6].  
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Хан зробив більш ніж 3 000 відео, викладаючи широкий спектр академічних предметів, 
головним чином зосереджуючись на математиці та природничих науках. На січень 2013 
канал Академії Хана на Youtube залучив 530 000 передплатників. В 2012, американський 
журнал «Тайм» включив Салмана Хана Salman у щорічний список 100 самих впливових 
людей у світі. Журнал Forbes помістив фото Салмана Хана на обкладинці та опублікував 
статтю "Можливість на 1  трильйон $".  Відео Сала Хана отримали більш ніж 200  мільйонів 
переглядів лише за декілька років. Студентів зі всього світу привабив лаконічний, 
практичний, і розслаблений навчальний метод Хана [4]. 

На нашу думку, досвід діяльності Академії Хана дає можливість якісно перебудувати 
навчальний процес як в умовах середньої так і вищої школи. Необхідно звернути увагу на 
ключові ідеї Салмана Хана та розвивати їх в згідно потреб та умов комунікативної 
підготовки майбутніх менеджерів. 

Одним із найцікавіших сучасних освітніх інтернет ресурсів є, на нашу думку, сайт 
Coursera. Coursera – стартап (від авт. недавно створена інтернет-компанія) у сфері онлайн-
освіти, заснована професорами Стенфордського університету Ендрю Нг і Дафною Коллер. У 
його рамках існує проект по публікації освітніх матеріалів в інтернеті, у вигляді набору 
безкоштовних онлайн-курсів. 

Авторами курсів є викладачі провідних світових університетів. Як зазначено авторами 
ресурсу, у цей час у програмі беруть участь представники 33 університетів, у тому числі 
Прінстонський університет, Стенфордський університет, Університет Джонса Хопкінса, 
Каліфорнійський технологічний інститут, Единбургський університет, Університет Торонто, 
Колумбійський університет, Пенсильванский університет та інші [7].  

На 10 березня 2013 на сайті Coursera діяло 328 курсів, і 2,910,655 підписань на курси 
Coursera, що викладалися раніше чи наявні на даний час [8]. 

На відміну від таких проектів як Academic Earth, Coursera пропонує не окремі лекції, а 
повноцінні курси, які включають відеолекції із субтитрами, текстові конспекти лекцій, 
домашні завдання, тести й підсумкові іспити. Доступ до курсів обмежений за часом; кожне 
домашнє завдання або тест повинне бути виконане тільки в певний період часу.  По 
закінченню курсу, за умови успішної здачі проміжних завдань і фінального іспиту, слухачеві 
може висилатися сертифікат про закінчення. Основна частина курсів представлена 
англійською мовою й менша частина французькою. При цьому, активно додаються субтитри 
на багатьох мовах світу, які створюються користувачами проекту. 

В 2012  р.  близько 38,5  %  студентів Coursera  проживали у США,  а такі країни як 
Бразилія, Китай і Індія лідирують у списку іноземних студентів. У топ-20 також входять 
студенти з Росії, Німеччини, Іспанії, Великобританії, Канади й Австралії. Місія організації – 
навчати мільйони студентів із усього світу, змінюючи метод традиційного викладання. У 
рейтингу 100 кращих сайтів 2012 року, складеним журналом Time, стартап Coursera переміг 
у номінації кращий освітній сайт року [7]. 

Одна із засновників Coursera, Дафна Коллер, сказала: «Ми створили Coursera, метою 
якої є взяти найкращі курси у найкращих викладачів у найкращих університетах і надати їх 
кожному у світі безкоштовно». З часу свого заснування в січні 2012 р., до 1 серпня 2012 р. 
Coursera  вже мала 640  тис.  студентів з 190  країн світу.  Було переглянуто 14  млн.  відео та 
здано 6 млн. тестів [9]. 

Суттєвою відмінністю Coursera  від подібних освітніх проектів є те,  що його курси 
організовані як стаціонарні: курс починається в зазначений день і потім студенти щотижня 
дивляться відео, виконують домашні завдання до зазначеного терміну, отримують оцінки та 
по закінченню курсу отримують сертифікат, який можна надати при влаштуванні на роботу 
чи при здачі заліку в навчальному закладі. 

Перевагами Інтернет-навчання Дафна Коллер називає: можливість відійти від схеми 
монолітної годинної лекції і розбити виклад матеріалу на 8-12 хвилинні частини, кожна з 
яких цілісно розкриває певне поняття.  Різні студенти,  в залежності від рівня підготовки та 
інтересів, по-різному працюють з цим матеріалом. Комусь потрібні підготовчі матеріали, які 
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надаються за потребою, інших може зацікавити додаткова інформація, також наявна на 
цьому ресурсі.  Такий формат роботи дозволяє відмовитися від моделі навчання «підходить 
усім» і зробити його індивідуалізованим.  

Розуміючи, що студентів не можливо навчити через пасивний перегляд відеоматеріалів, 
творці Coursera передбачили різноманітні обов'язкові практичні дії студентів з навчальним 
матеріалом. Зокрема, навіть при перегляді відео, через кожні декілька хвилин студенту 
потрібно відповісти на запитання, щоб перейти до наступної частини відеоматеріалу. Дафна 
Коллер влучно зауважує, що коли вона, як викладач Стенфордського університету, задає теж 
саме питання на звичайній лекції в університеті, 80% студентів в цей час ще записують 
останнє, що вона сказала, 15% - пишуть щось у фейсбук, і лише невеличка частина студентів 
на передньому ряду випалює відповідь до того,  як більшість встигне задуматися над 
питанням, а Дафна, як педагог, задоволена тим, що хтось знає відповідь. Таким чином, лекція 
продовжується і, для більшості студентів, задане питання залишається непоміченим. У 
навчанні з Coursera кожен до єдиного студент осмислено слухає матеріал та відповідає на 
запитання викладача в письмовій формі. Сучасні технології дозволяють оцінювати різні типи 
самостійної роботи студентів, зокрема і відповіді на прості запитання. 

Завдяки тому, що всесвітня спільнота студентів Coursera уже дуже велика і досі 
зростає, надзвичайно активно працюють форуми курсів, створюються реальні та віртуальні 
студентські групи, в яких студенти навчаються разом, навчаючи один одного. На деяких 
форумах,  середня швидкість відповіді на запитання становила 22  хв.,  що є високим 
результатом як для он-лайн освіти так і освіти в цілому [9]. 

Творці Coursera наголошують, що використання їхнього формату навчання дозволить 
якісно перебудувати навчальний процес у вузі. Коли зникає необхідність витрачати час на 
передачу знань, з'являється можливість здійснення активного, проблемного, творчого 
навчання. 

Таким чином в контексті комунікативної підготовки майбутніх менеджерів, 
інформормаційні технології дають можливість перебудувати навчальний процес наступним 
чином: 

1. Задавати додому студентам перегляд відео уроків, що включають пояснення 
теоретичного матеріалу, передбачають відповіді на запитання, виконання вправ. В аудиторії, 
натомість, є можливість формувати уже комунікативні уміння та навички на основі уже 
отриманих знань.  

2. Викладач, записавши на відео пояснення матеріалу один раз, може навчити 
необмежену кількість учнів. Звільняється час педагога, який можна використати на його 
безпосередню комунікацію з студентами, спостереженням та корекцією комунікативних дій 
студентів між собою.  

3. Використання викладачами нових технологій олюднює аудиторні заняття, 
перетворює їх на цінний процес людського спілкування та взаємодії. Інформаційні технології 
дозволяють збільшити не лише корисний час спілкування студента з викладачем, та 
студентів між собою, а й зміст цього спілкування. 

4. Студент має можливість переходити до вивчення складнішої теми лише попередньо 
освоївши простішу тему на всі 100 %. Студент у власному темпі освоює теоретичний 
матеріал і лише після того переходить до практики розв'язання власних проблем в 
комунікативній діяльності.  

5. Індивідуальне навчання через перегляд відео та виконання практичних завдань є не 
повним курсом навчання, а системою важелів і блоків, яка перевіряє рівень знань та навичок 
з певної теми та звільняє час на здобуття умінь та особистого досвіду комунікативної 
діяльності, що сприяє формуванню комунікативної компетентності.   

6. Для того, щоб навчальний процес був максимально ефективним викладача можливо 
озброїти максимальною кількістю інформації про його перебіг. Викладач повинен працювати 
адресно, знаючи проблеми кожного студента та орієнтуючись у загальній ситуації освоєння 
теми. 
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7. У випадку, коли студентам надається можливість самостійно вибирати швидкість 
вивчення навчального матеріалу, ліквідовується традиційний поділ студентів на здібних і 
нездібних, високих результатів у навчання досягають усі. 

8. Інтернет є глобальною навчальною аудиторією для всього світу де студенти можуть 
навчати один одного та отримувати консультації викладачів. У випадку комунікативної 
підготовки, Інтернет стає середовищем постійного вправляння в комунікативній діяльності, в 
тому числі іноземними мовами. 

Висновки. Сучасних зарубіжний досвід використання інформаційних технологій в 
навчанні дозволяє підвищити якість комунікативної підготовки та рівень сформованості 
комунікативної компетентності майбутніх менеджерів. На нашу думку, перевагами 
перебудови комунікативної підготовки майбутніх менеджерів за допомогою інформаційних 
технологій є: 

1. Інформаційні технології дають можливість збільшити об'єм часу на практику 
комунікативної діяльності кожного студента з викладачем, та студентів між собою. 

2. Завдяки інформаційним технологіям, з'являється можливість задавати додому 
студентам перегляд відео уроків, що включають пояснення теоретичного матеріалу, 
передбачають відповіді на запитання, виконання вправ, а в аудиторії, натомість, формувати 
уже комунікативні уміння та навички на основі уже отриманих знань.  

3. Так як студент може самостійно якісно оволодіти великою частиною теоретичного 
навчального матеріалу, то зміст спілкування з викладачем та студентами на практичних 
заняттях стає цікавим, живим та інтенсивним, набуваючи рис справжнього спілкування поза 
навчальним процесом. 

4. Економія часу педагога через запис пояснення матеріалу на відео дозволяє збільшити 
об'єм безпосередньої комунікативної взаємодії із студентами, спостереженням та корекцією 
комунікативних дій студентів між собою. 

5. Використання викладачами нових технологій олюднює аудиторні заняття, 
перетворює їх на цінний процес людського спілкування та взаємодії. Інформаційні технології 
дозволяють збільшити не лише корисний час спілкування студента з викладачем, та 
студентів між собою, а й зміст цього спілкування. 

6. Студент має можливість переходити до вивчення складнішої теми лише попередньо 
освоївши простішу тему на всі 100 %.  

7. Студент у власному темпі освоює теоретичний матеріал і лише після того переходить 
до практики розв'язання власних проблем в комунікативній діяльності.  

8. Індивідуальне навчання через перегляд відео та виконання практичних завдань є 
системою важелів і блоків, яка перевіряє рівень знань та навичок з певної теми та звільняє 
час на формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів.   

9. На сьогодні,  Інтернет є глобальною навчальною аудиторією для всього світу де 
студенти можуть навчати один одного та отримувати консультації викладачів. У випадку 
комунікативної підготовки, Інтернет стає середовищем постійного вправляння в 
комунікативній діяльності, в тому числі іноземними мовами. 
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ПРОГРАММНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
РЕМОНТА СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

 
Приводятся краткие сведения о программной модели процесса технического 

обслуживания и ремонта сложных восстанавливаемых объектов РЭТ. Рассматривается 
пример применения модели, производится анализ полученных результатов. 

Разработанная программная модель процессов ТОиР является вполне адекватной, 
получаемые с ее помощью результаты являются непротиворечивыми и хорошо соответствуют 
физическому смыслу моделируемых процессов. По результатам моделирования, получаемых с 
помощью данной модели, можно давать научно обоснованные рекомендации по выбору тех или 
иных параметров процесса ТОиР.  

Ключевые слова: программная модель, радиоэлектронная техника, техническое 
обслуживание. 

 
Введение. Под сложным объектом радиоэлектронной техники (РЭТ) понимается 

техническое устройство, состоящее из большого количества разнотипных комплектующих 
элементов и предназначенное для непрерывной или циклической работы в составе некоторой 
системы. Подавляющее число комплектующих элементов объекта являются изделиями 
радиоэлектронной техники (микросхемы, полупроводниковые и электронные приборы 
различного предназначения, печатные платы и т.п.). В процессе эксплуатации объектов РЭТ 
для обеспечения требуемого уровня их надежности производится их техническое 
обслуживание (ТО) и ремонт.  

При рассмотрении процесса технического обслуживания и ремонта (процесса ТОиР) 
всегда предполагается, что осуществляется техническая эксплуатация некоторого 
множества объектов РЭТ, которые объединены общей целью их применения. Это 
множество условимся называть группировкой объектов РЭТ. Далее предполагается, что 
группировка состоит из однотипных объектов РЭТ. Основными составляющими процесса 
ТОиР являются: ТО; ремонт (текущий и плановый); обеспечение ТО и ремонта запасными 
элементами (ЗИП). Процесс ТОиР должен быть организован таким образом, чтобы 
обеспечить максимальную эффективность применения объектов РЭТ по их назначению. 

Для оптимальной организации процесса ТОиР необходимо, как минимум, иметь 
достоверные прогнозные оценки показателей надежности и стоимости эксплуатации 
объектов РЭТ при заданных параметрах процесса ТОиР. Инструментом для получения таких 
оценок являются математические модели процесса ТОиР, реализованные в виде конкретного 
программного обеспечения. В данной статье рассматривается программная  модель, которая 
реализует имитационную статистическую модель процесса ТОиР, описанную в [1]. 
Программная модель разработана в среде программирования Delphi [2] (программа ISMPN, 
режим Моделирование ТОиР).  

Процесс ТОиР является сложным организационно-техническим процессом, в котором 
участвуют люди, обслуживающие технику, технические средства, используемые для ТО и 
ремонта объектов. Очевидно, что такой процесс характеризуется большим количеством 
параметров, поэтому при описании модели очень важно точно указать, какие параметры 
учитываются в модели. Эти параметры были подробно описаны в [1], однако для лучшего 
понимания текста данной статьи целесообразно определить их здесь еще раз. 
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Параметры (исходные данные) модели. Параметрами модели в обобщенном 
рассмотрении являются: 

- параметры объекта РЭТ, которые мы разделили на параметры безотказности Б, 
параметры ремонтопригодности В и параметры стоимости С1; 

- параметры системы ТО тоP ; 
- параметры системы ремонта роP ; 

- параметры системы обеспечения ЗИП зипP ; 
- параметры группировки групP ; 

- параметры моделирования мP . 
Определим содержание этих параметров. 
Параметры безотказности объекта Б: 

iTср  -  средняя наработка до отказа i-го элемента ( о1, Ei = , где оE  - множество 
конструктивных элементов, входящих в структурную схему надежности объекта);  

in  - коэффициент вариации наработки до отказа i-го элемента ( о1, Ei = ). 
Параметры ремонтопригодности объекта В: 

ктсt  - продолжительность контроля технического состояния (ТС) объекта; 

пнt  - среднее время поиска неисправности;  

iзамt  - среднее время замены i-го элемента ( о1, Ei = );  

iтоt  - средняя продолжительность операции ТО i-го элемента ( то1, Ei = , где тоE  - 

подмножество обслуживаемых элементов, ото EE Ì ); 

роE  - подмножество элементов объекта, для восстановления которых в случае их отказа 

требуется применение ремонтного органа (РО) ( оро EE Ì ). При отказе элементов, не 

входящих в роE , восстановление работоспособности объекта производится обслуживающим 

персоналом (расчетом). Параметр роE , с одной стороны, является характеристикой 
ремонтопригодности объекта, но, с другой стороны, является параметром, определяющим 
требования к РО.  

Параметры стоимости объекта С: 

iC0  - стоимость i-го элемента ( о1, Ei = );  

iCзам  и iCто  - стоимость операций замены и ТО i-го элемента.  

Параметры системы ТО тоP 2: 

тоN  - число видов ТО; 

iEто  - подмножество элементов, которые обслуживаются при ТО j-го вида; 

iTто  - периодичность проведения ТО j-го вида ( то,1 Nj = ); 

 Параметр тоP  имеет различное содержание в зависимости от выбранной стратегии ТО.  
Параметры системы ремонта роP : 

                                                             

1 В действительности эти характеристики являются показателями надежности и стоимости объекта. 
Однако, по отношению к рассматриваемой модели они являются параметрами.  

2 Для случая стратегии ТО по ресурсу. 
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роN  - количество РО;  

дt  - среднее время движения РО к месту ремонта (доставки отказавшего объекта в РО);  

ароt  - административное время РО (время подготовки РО к выполнению ремонтных 
работ);  

роc  - удельная стоимость затрат при применении РО (стоимость одного часа работы). 

К параметрам роP  также следовало бы отнести подмножество элементов, ремонт 
которых в состоянии осуществлять данный РО. В рассматриваемой модели предполагается, 
что в РО можно осуществлять восстановление любых элементов из множества роE . 

Параметры системы обеспечения ЗИП зипP : 

о-зипгK  - коэффициент готовности одиночного ЗИП, придаваемого объекту РЭТ (ЗИП-
О); 

р-зипгK  - коэффициент готовности ЗИП, придаваемого РО (ЗИП-Р); 

с-зипдt  - средняя время доставки элементов из центрального склада.  

Параметры группировки групP : 

обN  - число объектов РЭТ в группировке; 

откc  и тоc  - удельная стоимость потерь при отказе и ТО объекта. 
Параметры моделирования мP : 

эT   - продолжительность эксплуатации объектов; 
max
IN  - максимальное число реализаций, при выполнении которых процесс 

моделирования завершается; 
трe  - требуемая точность результатов (относительная ошибка). 

 
Содержание моделируемого процесса. Не вникая в детали алгоритма моделирования, 

описанного в [1], укажем только, что основными моделируемыми событиями являются: 
- событие «отказ», возникающее в случайный момент времени вследствие отказа 

какого-либо из элементов объекта; 
- событие «ТО», возникающее в детерминированный или случайный момент времени. 

Случайное время ТО появляется при применении адаптивной стратегии ТО, при которой 
время до следующего ТО определяется с учетом текущего технического состояния объекта; 

- событие «освобождение РО», возникающее в момент завершения проводившегося в 
РО текущего ремонта или ТО. 

Обработка каждого из событий заключается в имитации связанных с этим событием 
действий и накапливание необходимой статистики, которая затем используется для 
вычисления результирующих показателей модели.  

При наступлении события «отказ» немедленно начинается восстановление 
работоспособного состояния объекта. Восстановление объекта может осуществляться либо 
расчетом, либо с привлечением РО. Если причиной отказа объекта является отказ элемента, 
принадлежащего множеству роE , то восстановление производится в РО, в противном случае, 

если отказал элемент, не принадлежащий множеству роE , восстановление осуществляется 
силами расчета.   

Содержание процесса восстановления, который инициируется в момент отказа, 
определяется диаграммами, изображенными на рис. 1. На рисунке использованы следующие 
обозначения: вt  - время восстановления; пt  - время простоя объекта в неработоспособном 
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состоянии; вожt  - время ожидания начала ремонта; ровt  - время восстановления в РО; розанt  - 
время занятости РО.   

 

пнt iзамt зипt

вt
пt

вожt дt ароt

вt

пt

зипt

ровt

розанt

пнt iзамt

 
Рис.1. Временные диаграммы процесса восстановления объекта. 

 
Все составляющие процесса восстановления (за исключением вожt , дt  и зипt ) 

имитируются как детерминированные величины. Время ожидания вожt  является случайным 

и зависит от времени наступления событий «освобождение РО». Время движения РО дt  и 

время доставки ЗИП зипt  имитируются как равномерно распределенные случайные 
величины с параметрами, заданными в БД.  

Имитация факта восстановления (выполнения текущего ремонта) осуществляется 
путем генерирования нового значения случайного времени отказа элемента и запоминания 
его в календаре событий.   

На рис. 2 изображена диаграмма, определяющая составляющие времени, в течение 
которого проводится ТО объекта. Так же, как и для процесса восстановления, случайными 
величинами имитируются составляющие тоожt  и дt . 

Время ТО тоt  не учитывается как время простоя, так как ТО планируется на периоды 
времени, когда объект РЭТ не применяется по назначению. Составляющая зипt  отсутствует, 
так как предполагается, что ЗИП для проведения ТО всегда имеется.  

 

атоt iзамtктсt

тоt

тоожt дt
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Рис. 2. Временные диаграммы процесса ТО 
 

Имитация факта проведения ТО осуществляется путем перепланирования отказов всех 
элементов, входящих в множество обслуживаемых элементов ото EE Ì . 
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Выходная информация модели. В качестве выходной информации модели 
вычисляются статистические оценки следующих показателей: 

§ показатели надежности и стоимости эксплуатации объекта: 
оT  - среднее время между отказами объекта;  

вT  - среднее время восстановления; 

пT  - среднее время простоя в неработоспособном состоянии; 

гK  - коэффициент готовности; 

тиK  - коэффициент технического использования; 

удc  - удельные затраты стоимости на эксплуатацию объекта; 
§ показатели использования РО: 

розанP  - показатель суммарной занятости РО;  

вожt , тоожt  - среднее время ожидания освобождения РО при восстановлении (ремонте) 
и при ТО; 

вожn , тоожn  - среднее число задержек из-за отсутствия свободных РО при 
восстановлении и ТО; 

§ дополнительные показатели: 
оn  - среднее число отказов объекта за время эксплуатации эT ; 

тоn  - среднее число ТО, проводимых на объекте за время эксплуатации; 

тоT  - средняя продолжительность одного ТО; 
e  - относительная точность оценки показателя оn . 
Формулы для вычисления показателей надежности и стоимости были приведены в [1]. 

Показатели использования РО вычисляются по следующим формулам: 
 SS= розанрозанрозан / nP t ,                                                    (1) 

где Sрозанt  - суммарное время занятости РО при выполнении текущих ремонтов или ТО; 

Sрозанn  - суммарное число текущих ремонтов и ТО, выполненных в РО; 

SS= вожвожвож / ntt ,                                                      (2) 

где Sвожt  - суммарное время ожидания освобождения РО для выполнении 

восстановительных работ; Sвожn  -  суммарное количество случаев ожидания РО для 
восстановления; 

INnn /вожвож S= ,                                                        (3) 

где IN  - число выполненных итераций моделирования. 
Величина e  определяется по формуле: 

ii nnz откотк /)(se a= ,                                                     (4) 

где )( отк ins  и inотк  - среднеквадратическое отклонение и среднее значение числа 
отказов после выполнения i-й итерации процесса моделирования (одна итерация 
соответствует периоду эксплуатации эT ); 

az - квантиль нормированного нормального распределения для вероятности a-1  (для 
a =0,05 az =1,96 [3]). 

Результаты расчетов после завершения процесса моделирования выводятся на экран 
ПК в форме, вид которой показан на рис 3. Для того, чтобы начать процесс моделирования, 
нужно нажать (щелчком мыши) кнопку Начать. Для задания режима моделирования (с ТО, 
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или без ТО) нужно включить опцию Моделировать ТО и выбрать нужную стратегию ТО 
(как это показано на рис. 3).  

Параметры стратегий ТО, так же, как и параметры моделирования, параметры объекта 
РЭТ, задаются в режиме База данных, который в данной статье не рассматривается. 

Для демонстрации возможностей разработанной программной модели ниже приводится 
пример моделирования, производится краткий анализ полученных результатов. 

 

 
Рис. 3. Вид экрана ПК с результатами моделирования. 

 
Пример моделирования процессов ТОиР. Для примера возьмем простой объект 

(назовем его Т-4), состоящий из 50 элементов, соединенных в смысле надежности 
последовательно. Создадим для этого объекта БД (средствами программы ISMPN) и введем в 
нее следующие данные. 

Параметр Б. Для различных элементов зададим различные значения средней наработки 
до отказа iTср  с примерно равномерным распределением их значений в интервале от 5000 ч 
до 106 ч. Закон распределения случайной наработки до отказа – DN-распределение с 
коэффициентом вариации in = 0,8 [4]. При заданных значениях iTср  и in  средняя наработка 

до отказа объекта равна срT = 3509 ч (получена с помощью программы ISMPN).  

Параметр В: ктсt = 0,5 ч; пнt = 1 ч; iзамt = 1 ч; iтоt = 0,5 ч ( i" ). 

Параметр С: iC0 = 10 у.е.; iCзам = 1 у.е.; iCто = 1 у.е. ( i" ). 

Параметр тоP : тоN = 1; 1тоE = {1…5}; 1тоT = 3000 ч (в множество 1тоE  включены 5  

наименее надежных элементов из оE ). 
Параметр роP : роN = 1…3; родt =  5  ч;  ароt = 0,5 ч; роc = 1 у.е./ч; оро EE = . Последнее 

означает, что при любом отказе восстановление работоспособности объекта осуществляется 
в РО.  

Параметр зипP : о-зипгK = р-зипгK =1; с-зипдt = 10 ч. 
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Параметр групP : обN = 1…150; откc = 5 у.е./ч; тоc = 1 у.е./ч. 

Параметр мP : эT = 20 лет; max
IN = 100. 

Наиболее важными с точки зрения интенсивности процессов ТОиР параметрами 
являются число объектов РЭТ в группировке обN  и число РО роN . Поэтому для 
демонстрации возможностей и адекватности модели необходимо определить допустимые 
пределы варьирования именно этих параметров. Число объектов обN  будем варьировать от 1 
до максимально приемлемого значения, которое в данном примере оказалось равным ≈ 150.  

В табл.  1  приведены результаты моделирования,  полученные при отсутствии ТО при 
варьировании величины обN  от 1 до 150 и при роN = 1. В табл. 2 приведены те же данные, но 
полученные при условии проведения ТО.    

Очевидно, что наиболее тяжелый режим работы системы ТОиР складывается в 
условиях минимального количества РО роN  и максимального числа объектов обN . 
Проявляется это в максимальной загруженности РО, в резком возрастании числа случаев 
задержки начала восстановительных работ, и, как следствие, в чрезмерном возрастании 
среднего времени простоя объектов пT .  

Так, в рассматриваемом примере при обN = 150 и роN = 1 показатель суммарной 

занятости РО розанP  достигает 84%, при этом среднее число задержек восстановления вожn = 

113 (что составляет 85% от среднего количества всех отказов за время эксплуатации оn = 
132). Среднее время простоя объекта в этих условиях достигает величины пT  = 36 ч. 
Очевидно, что полученные значения показателей свидетельствуют о чрезмерной 
загруженности РО. 

Таблица 1 
Показатели процесса ТОиР объекта Т-4 без проведения ТО при различном количестве 

объектов в группировке при наличии одного РО ( роN = 1)  
Количество объектов РЭТ в группировке обN  

Показатели 
1 10 30 50 100 150 

оT , ч 1309 1314 1318 1315 1317 1330 

вT , ч 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

пT , ч 7,5 7,7 8,4 9,2 13,4 36,1 

гK  0,99430 0,99415 0,99370 0,99304 0,98993 0,97317 

тиK  - - - - - - 
удc , у.е./ч 0,03679 0,03777 0,04005 0,04340 0,05922 0,14755 

розанP , % 0,57 5,7 17,1 28,5 56,9 84,7 

вожt , ч 0 4,5 5,1 6,0 10,3 34,3 

вожn  0 6,9 22,4 38,0 76,3 113,4 

тоожt , ч - - - - - - 

тоожn  - - - - - - 

тоn  - - - - - - 

оn  132,0 133,2 132,8 133,2 133,0 132,1 
e  0,136 0,041 0,027 0,017 0,008 0,010 
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Таблица 2 
Показатели процесса ТОиР объекта Т-4 при проведении ТО “по ресурсу” при 

различном количестве объектов в группировке при наличии одного РО ( роN = 1)  

Количество объектов РЭТ в группировке обN  
Показатели 

1 10 30 50 100 150 
оT , ч 2129 2136 2137 2126 2138 2309 

вT , ч 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

пT , ч 7,5 7,8 8,7 9,8 14,9 29,1 

гK  0,99549 0,99636 0,99594 0,99540 0,99310 0,98754 

тиK  0,99277 0,99266 0,99224 0,99168 0,98942 0,98417 

удc , у.е./ч 0,02478 0,02539 0,02753 0,03032 0,04187 0,07020 

розанP , % 0,61 6,15 18,5 30,77 61,25 90,4 

вожt , ч 0 5,0 6,5 7,5 11,9 22,8 

вожn  0 4,9 15,4 25,9 50,6 69,0 

тоожt , ч 5,1 4,4 5,3 6,5 14,1 266,4 

тоожn  0,3 2,4 7,9 13,9 31,0 49,2 

тоn  58,0 58,0 58,0 57,6 57,1 52,7 

оn  81,5 81,9 81,8 82,3 81,9 75,8 
e  0,186 0,053 0,034 0,027 0,022 0,009 

 
В случае проведения ТО явления перегруженности системы ТОиР становятся еще 

более критическими (данные в табл. 2). Влияние ТО проявляется в сокращении суммарного 
количества отказов оn , и, следовательно, в увеличении средней наработки объектов между 
отказами оT .  

Медленное возрастание показателя оT  при увеличении обN  объясняется 
накапливающимися задержками восстановления, что в результате приводит к уменьшению 
суммарного количества отказов в течение фиксированного периода эксплуатации эT . 

При увеличении числа РО  интенсивность их использования уменьшается, РО 
начинают работать в более приемлемых условиях (количество задержек восстановления и 
ТО из-за нехватки РО резко сокращается). Тенденции улучшения основных показателей 
процесса ТОиР при увеличении числа РО (при роN =1÷3) показаны на рис. 4 в виде графиков.  

Для любых статистических моделей весьма важным является вопрос требуемого 
«машинного» времени на расчеты. Реальные затраты времени, которые были получены в 
данном примере при выполнении всех итераций моделирования max

IN = 100, сведены в табл. 
33.  

По приведенным данным видно, что время счета существенно зависит не только от 
числа выполненных реализаций, но и от параметров обN  и роN .  

 

                                                             

3 Данные получены для процессора AMD Athlon II X2 245, 2.90 ГГц. 
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Таблица 3 

Затраты машинного времени на вычисления в различных режимах счета 
Число объектов РЭТ в группировке обN  Режим 

моделирования 
Число 
РО роN  10 30 50 100 150 

1 1″ 17″ 1′ 4″ 9′ 45″ 1h18′36″ 
2 1″ 12″ 35″ 2′ 41″ 7′ 35″ ТО не 

проводится 3 1″ 12″ 33″ 2′ 14″ 5′ 17″ 
1 1″ 18″ 1′ 7″ 10′ 6″ 3h45′6″ 
2 1″ 13″ 37″ 2′ 43″ 7′ 41″ Проводится ТО 

по “ресурсу” 3 1″ 13″ 36″ 2′ 24″ 5′ 36″ 
 
Утешительным является тот факт, что при больших значениях обN  приемлемая 

точность достигается уже при небольшом количестве реализаций моделирования (5-10 
реализаций). Следовательно, процесс моделирования без ущерба для точности результатов 
можно остановить ранее, не дожидаясь выполнения заданного количества реализаций max

IN . 
Полученные в данном примере результаты моделирования позволяют сделать 

следующие выводы: 
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1) Разработанная программная модель процессов ТОиР является вполне адекватной, 
получаемые с ее помощью результаты являются непротиворечивыми и хорошо 
соответствуют физическому смыслу моделируемых процессов. 

2) По результатам моделирования, получаемых с помощью данной модели, можно 
давать научно обоснованные рекомендации по выбору тех или иных параметров процесса 
ТОиР. В частности, по результатам рассмотренного примера видно, что при количестве 
объектов в группировке 100-150 количество РО должно быть не менее 3. 
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ПРОГРАМНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й РЕМОНТУ 

СКЛАДНИХ ОБ'ЄКТІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ 
 

Наводяться короткі відомості про програмну модель процесу технічного обслуговування й 
ремонту складних відновлюваних об'єктів РЕТ. Розглядається приклад застосування моделі, 
виробляється аналіз отриманих результатів. 

Розроблена програмна модель процесів технічного обслуговування і ремонту є цілком 
адекватною, одержувані з її допомогою результати є несуперечливими й добре відповідають 
фізичному змісту модельованих процесів. За результатами моделювання, одержуваних за 
допомогою даної моделі, можна давати науково обґрунтовані рекомендації з вибору тих або 
інших параметрів процесу технічного обслуговування і ремонту.  

Ключові слова: програмна модель, радіоелектронна техніка, технічне обслуговування. 
 

prof. Lenkov S., prof. Zubarev V., Ph.D., Senior Selyukov A., 
 Ph.D., Assoc. Osыpa V., dt.n. Assoc. Boriak K., Ph.D. Tsыtsarev V. 

MODEL OF SOFTWARE MAINTENANCE AND REPAIR OF COMPLEX OBJECTS 
ELECTRONIC EQUIPMENT 

 
We give a summary of the programming model of the maintenance and repair of complex objects 

renewable electronic equipment. An example application of the model, an analysis is made of the results. 
The software process model maintenance is quite adequate, derived with the help of the results are 

consistent and well the physical content of the simulated processes. According to the simulation results 
obtained using this model, we can provide evidence-based recommendations for the selection of various 
process parameters maintenance and repair. 

Keywords: programming model, electronic equipment, maintenance. 
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ДЕЯКІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ВІД КОПІЮВАННЯ 

 
У статті розглянуті деякі методи захисту комп’ютерних програм від копіювання. При 

захисті програм від несанкціонованого копіювання застосовуються методи, які дозволяють 
привносити в програму тільки на тих комп’ютерах, на які вони були інстальовані. Дані методи 
засновані на включення в тіло програми переходів за динамічно змінним адресам та 
перериванням, а також команд, які самостійно генеруються. 

Ключові слова: несанкціоноване копіювання, захист, комп’ютерні  програми. 
 
Вступ. Останнім часом значно поширились випадки копіювання комп’ютерних 

програм. Це призводить до значних збитків та незручностей. Тому стає дуже актуальним 
задача розвитку засобів захисту програм від копіювання.  

При захисті програм від несанкціонованого копіювання застосовуються методи, які 
дозволяють привносити в програму функції прив’язок тільки на тих комп’ютерах, на які 
вони були інстальовані. Інстальована програма для захисту від копіювання при кожному 
запуску повинна виконувати наступні дії: 

- аналізувати апаратно-програмне середовище комп'ютера, на якому вона запушена; 
- проводити перевірку справжності середовища виконання шляхом порівняння її 

поточних характеристик з еталонними; 
- блокувати подальшу роботу програми при розбіжності поточних характеристик з 

еталонними. 
Етап перевірки автентичності середовища є одним з найбільш уразливих з точки зору 

захисту. Можна детально не розбиратися з логікою захисту, а трохи "підправити" результат 
порівняння, і захист буде знятий. 

Основний виклад матеріалу. При виконанні процесу перевірки справжності 
середовища можливі три варіанти:  

з використанням великої кількості операторів порівняння того, що є, з тим, що повинно 
бути,  

з використанням механізму генерації команд, що виконуються залежно від результатів 
роботи захисного механізму; 

з використанням арифметичних операцій. 
При використанні механізму генерації команд, що виконуються у першому байті 

зберігається вихідна ключова контрольна сума, в другий байт записується підрахована 
контрольна сума в процесі виконання завдання. Після цього здійснюється віднімання від 
значення першого байта значення другого байта, а отриманий результат додається до кожної 
комірки оперативної пам'яті в області операційної системи. Зрозуміло, що якщо суми не 
співпадуть, то операційна система функціонувати не буде. При використанні арифметичних 
операцій здійснюється перетворення арифметичного характеру над даними в залежності від 
результатів роботи захисного механізму. 

Для зняття захисту від копіювання застосовують два основні методи: статичний і 
динамічний. 

У даній статті розглядаються лише статистичні методи. Вони передбачають аналіз 
текстів захищених програм в природному або перетвореному вигляді.  Динамічні методи 
передбачають спостереження за виконанням програми за допомогою спеціальних засобів 
зняття захисту від копіювання. 

Для захисту інстальованої програми від копіювання за допомогою криптографічних 
методів інсталятор програми повинен виконати наступні функції: 

-  аналіз апаратно-програмного середовища комп'ютера, на якому повинна буде 
виконуватися програма, що інсталюється, і формування на основі цього аналізу еталонних 
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характеристик середовища виконання програми; 
-  запис криптографічно перетворених еталонних характеристик апаратно-програмного 

середовища комп'ютер на вінчестер. 
Перетворені еталонні характеристики апаратно-програмного середовища можуть бути 

занесені в наступні області жорсткого диска: 
-  в будь-які місця області даних (у створений для цього окремий файл, в окремі 

кластери, які повинні позначатися потім в FАТ як зарезервовані під операційну систему або 
дефектні); 

-  безпосередньо у файли розміщення програмної системи, що захищається, наприклад, 
у файл налаштування її параметрів функціонування. 

Можна виділити два основних методи захисту від копіювання з використанням 
криптографічних прийомів: 

-  з використанням односторонньої функції; 
-  з використанням шифрування. 
Односторонні функції це функції, для яких при будь-якому х з області визначення легко 

обчислити ( )xf  однак майже для всіх у з її області значень, знайти ( )xfy -  за допомогою 
обчислень важко. 

Якщо еталонні характеристики програмно-апаратного середовища представити у 
вигляді аргументу односторонньої функції х, то у - є "образ" цих характеристик, який 
зберігається на вінчестері і за значенням якого за допомогою обчислень неможливо отримати 
самі характеристики. Прикладом такої односторонньої функції може служити функція 
дискретного піднесення до степеня з розмірністю операндів не менше 5І2 бітів. 

При шифруванні еталонні характеристики шифруються за ключем, що збігається з 
цими поточними характеристиками, а поточні характеристики середовища виконання 
програми для порівняння з еталонними також зашифровуються, але за ключем, що збігається 
з цими поточними характеристиками. Таким чином, при порівнянні еталонні та поточні 
характеристики знаходяться в зашифрованому вигляді і будуть збігатися тільки в тому 
випадку, якщо вихідні еталонні характеристики збігаються з вихідними поточними. 

У разі якщо характеристики апаратно-програмного середовища відсутні в явному 
вигляді або їх визначення значно уповільнює запуск програм або знижує зручність їх 
використання, то для захисту програм від несанкціонованого копіювання можна 
використовувати методи прив'язки до ідентифікатора, який формується інсталятором. 

Сутність даного методу полягає у тому, що на вінчестері формується унікальний 
ідентифікатор, наявність якого перевіряється інстальованою програмою при кожному її 
запуску.  При відсутності або розбіжності цього ідентифікатора програма блокує своє 
подальше виконання. 

Основною вимогою до записаного на вінчестер унікального ідентифікатора є та, що 
даний ідентифікатор не повинен копіюватися стандартним способом. Для цього 
ідентифікатор доцільно записувати в наступні області жорсткого диска: в окремі кластери 
області даних, які повинні позначатися потім в FАТ як зарезервовані під операційну систему 
або як дефектні; в зарезервовані сектора системної області вінчестера. 

Некопіруваний стандартним чином ідентифікатор може розміщатися на дискету, до 
якої програма повинна буде звергатися при кожному своєму запуску. Таку дискету 
називають ключовою. Крім того, програма, що захищається від копіювання може бути 
прив'язана і до унікальних характеристик ключової дискети. Слід враховувати, що при 
використанні ключової дискети значно збільшується незручність користувача, так як він 
завжди повинен вставляти в дисковод цю дискету перед запуском програми, що захищається 
від копіювання. 

Дані методи засновані на включення в тіло програми переходів за динамічно змінним 
адресам та перериванням, а також команд, які самостійно генеруються (наприклад, команд, 
отриманих за допомогою додавання і віднімання). Крім того, замість команди безумовного 
переходу (JMP) може використовуватися повернення з підпрограми (RET). Попередньо в 
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стек записується адреса переходу, яка в процесі роботи програми модифікується без-
посередньо в стеку. 

При роботі зі стеком, він визначається безпосередньо в області виконуваних команд, 
що призводить до затирання при роботі зі стеком. Таким же чином можна генерувати 
команди, які виконуються до початку обчислювального процесу. 

При маніпуляціях з кодом програми можна навести два наступних способи: 
- включення в тіло програми "порожніх" модулів; 
- змінення програми, що захищається. 
Перший спосіб полягає у включенні в тіло програми модулів, на які імітується передача 

керування,  але реально ніколи не здійснюється.  Ці модулі містять велику кількість команд,  
які не мають ніякого відношення до логіки роботи програми.  Але "непотрібність"  цих 
програм не має бути очевидна потенційному зловмиснику. 

Другий спосіб полягає у зміненні початку програми, що захищається таким чином, щоб 
стандартний дизассемблер не зміг її правильно дизасемблювати. Наприклад, такі програми, 
як NOTA і СоруLосk, впроваджуючи захисний механізм в файл, який захищається, повністю 
модифікують вихідний заголовок ЕХЕ-файлу. 

Всі перераховані методи були, в основному спрямовані на протидію статичним 
способам зняття захисту від копіювання.  

Висновки. В статті розглянуті зміст та основні особливості застосування методів 
спрямованих на протидію статичним способам зняття захисту від копіювання. 
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Ленков А.С., Берназ Н.М. 

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ ОТ 
КОПИРОВАНИЯ 

В статье рассмотрены некоторые методы защиты компьютерных программ от 
копирования. При защите программ от несанкционированного копирования применяются 
методы, позволяющие привносить в программу только на тех компьютерах, на которые они 
были установлены. Данные методы основаны на включение в тело программы переходов по 
динамическим переменным адресам и прерыванием, а также команд, которые самостоятельно 
генерируются.  

Ключевые слова: несанкционированное копирование, защита, компьютерные программы. 
 

Lenkov A., Bernaz N. 
SOME METHODS FOR PROTECTION OF COMPUTER PROGRAMS FROM COPYING 

 
The article describes some methods to protect software from being copied. With the protection from 

unauthorized copying programs used methods that allow you to bring the program only on the computers 
on which they are installed. These methods are based on inclusion body conversion program dynamically 
variable addresses and interrupt, and teams independently generated. 

Keywords: unauthorized copy protection computer software. 
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УДК 004.056.5: 518: 512.624.3                                                     Мельник М.А. (ОНПУ) 
 

ПОВЫШЕНИЕ СКРЫТОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 
СТЕГАНОГРАФИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ, УСТОЙЧИВЫХ К АТАКЕ СЖАТИЕМ 

 
У роботі запропоновано стеганографічний алгоритм, стійкий до атаки стиском, 

побудований на основі алгоритмів, розроблених автором раніше. Використання віртуальної 
симетричності блоків матриці контейнера дозволило підвищити приховану пропускну 
спроможність каналу зв’язку в три рази, в порівнянні з аналогічним параметром для 
алгоритмів, що використовуються в основі. Наведені результати обчислювального 
експерименту, які показують високу ефективність розробленого стеганоалгоритма. 

Ключові слова: стеганографічний алгоритм, атака стиском, симетрична матриця, власне 
значення, власний вектор 

 
Введение. Развитие современных информационных технологий привело к разработке 

различных методов, предназначенных для обеспечения безопасной передачи данных по 
каналам телекоммуникаций и использования их в необъявленных целях. Стеганографические 
методы, наряду с криптографическими, занимают важное место среди методов защиты 
информации [1,2]. Но если в криптографии наличие шифрованного сообщения само по себе 
привлекает внимание противников, то стеганография не предусматривает прямого 
оглашения факта существования защищаемой информации.  

Общей чертой стеганографических алгоритмов является то, что скрываемое сообщение, 
или дополнительная информация (ДИ), встраивается в некоторый безобидный, не 
привлекающий внимание объект, или контейнер [3]. Процесс погружения ДИ в контейнер, 
или основное сообщение (ОС), будем называть стеганопреобразованием (СП), а результат 
СП – стеганосообщением (СС). Полученное СС пересылается адресату по открытому каналу 
связи или хранится в таком виде. 

К любому стеганографическому алгоритму (СА) предъявляется ряд требований, 
основными из которых являются: обеспечение надежности восприятия СС [3,4]; требование 
устойчивости к преднамеренным (непреднамеренным) атакам [3,4]; обеспечение 
значительной скрытой пропускной способности (СПС) организуемого канала связи [4].  

Проблеме создания устойчивых алгоритмов в современной печати уделено много 
внимания, однако вопрос создания СА, устойчивых к атаке сжатием, которая является 
чрезвычайно распространенной благодаря популярности использования форматов с 
потерями для хранения и передачи цифровых сигналов (в частности цифровых изображений 
(ЦИ), которые далее рассматриваются  в качестве ОС), остается актуальным и на 
сегодняшний день [1].  

В [5,6] автором настоящей работы на базе теории возмущений и матричного анализа 
[7,8] были разработаны СА, устойчивые к сжатию со значительными коэффициентами, один 
из которых основан на возмущениях максимальных сингулярных чисел (СНЧ) блоков 
матрицы контейнера, полученных после ее стандартного разбиения (далее будем его 
обозначать 1A ) [5], другой (обозначаемый далее 2A ) – на sign-нечувствительности левых и 
правых сингулярных векторов (СНВ) блоков, соответствующих максимальным СНЧ [6]. 
Недостатком обоих алгоритмов является малая СПС - 641  бит/пиксель. 

Цель статьи и постановка исследований. Целью настоящей работы является 
разработка стеганоалгоритма, устойчивого к атаке сжатием, на основе алгоритмов, 
предложенных автором ранее ( 1A , 2A ), для повышения СПС организуемого скрытого канала 
связи, по сравнению с СПС для 1A , 2A . 

Для достижения поставленной цели  в работе решаются следующие задачи: 
1. Определение возможности увеличения СПС канала скрытой связи за счет 

виртуального изменения свойств матриц блоков ЦИ-контейнера; 
2. Анализ эффективности разработанного СА, сравнение его эффективности с 1A , 2A . 
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Основная часть. Пусть F  - nm´ -матрица ЦИ-контейнера. В качестве ДИ 
рассматривается случайно сформированная бинарная последовательность tpp ,...,1 , 

tipi ,1},1,0{ =Î . Пусть B  - произвольный -´88 блок матрицы ОС, полученный после ее 
стандартного разбиения [9]. Матрице B  поставим в соответствии две симметричные 
матрицы [10]: 
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которые и будем рассматривать ниже как блоки контейнера. Для каждого из полученных 
виртуальных блоков в силу их симметричности возможно построение нормального 
спектрального разложения [10]: 
 

  T
VVVV UUB L= , T

NNNN UUB L= ,                                                (2) 
 

где NV UU ,  - матрицы ортонормированных лексикографически положительных 

собственных векторов (СВ), ( ) ( ))(
8

)(
1

)(
8

)(
1 ,...,,,..., NN

N
VV

V diagdiag llll =L=L  - матрицы 
собственных значений (СЗ) NV BB ,  соответственно. В соответствии с теоремой Фробениуса 

[11] матрицы NV BB ,  (неразложимые неотрицательные) имеют положительные СЗ NV ll , , 
являющиеся простыми корнями соответствующих матрицам NV BB ,  характеристических 

уравнений. Модули всех других СЗ NV BB ,  не превосходят NV ll , . Собственным значениям 

NV ll ,  отвечают СВ ( ) ( )NV BuBu ,  с положительными координатами. Для определенности 

предположим, что )(
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Соответствующие этим СЗ собственные векторы - )(
1

)(
1 , NV uu . 

Обозначим K  - пороговое значение вариации возмущений максимальных СЗ блоков (в 
соответствии с [5], учитывая связь между СНЧ и СЗ симметричной матрицы [12], K  берется 
равным 200 для СЗ, как и для СНЧ несимметричных блоков в СА 1A ), on  - n-оптимальный 

вектор пространства 8R  [8], 8

8
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= . 

Основные шаги предлагаемого СА, называемого далее 3A , следующие. 
Погружение ДИ. 
Шаг 1. Матрица F  контейнера разбивается стандартным образом на блоки B  

размером 88´ . Каждый блок используется для погружения 3 бит ДИ. 
Шаг 2. (Погружение ДИ). Пусть B  - очередной блок, используемый для СП.  

2.1. Каждому блоку B  ставятся в соответствии симметричные блоки NV BB ,  по 
правилу (1). 21 ,, ++ iii ppp  - очередные 3 бита ДИ.  

2.2. Строятся нормальные спектральные разложения (2) для  NV BB , ; 
2.3. Если                                            0=ip  

       то               ÷
ø
ö

ç
è
æ ++=

4
1)(

2
)(

1 nKVV ll , где n  - натуральное число здесь и ниже; 
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2.4. Если                                            01 =+ip  
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2.5. Если                                           12 =+ip ,  
       то 
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лексикографически положительному виду [6]. Результат - )(
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Шаг 3. (Формирование блока СС).   
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3.2. Элементы матриц VB и NB  обозначим соответственно 
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Блок B  СС будет иметь вид: 
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Вычисление элементов, стоящих на главной диагонали B , обсуждается ниже.  
 
Декодирование ДИ.  
Шаг 1. Матрица F  СС разбивается стандартным образом на блоки B  размером 88´ . 

Каждый блок используется для декодирования 3 бит ДИ. 
Шаг 2. (Декодирование ДИ). Пусть B  - очередной блок, из которого извлекаются биты  

ip , 1+ip , 2+ip  ДИ.  



 59 

2.1. Каждому блоку ставятся в соответствии симметричные блоки NV BB ,  по 
правилу (1). 

2.2. Строятся нормальные спектральные разложения вида (2):  
 
                                     T

VVVV UUB L= , T
NNNN UUB L= . 

 

2.3. Если         [ ]( )
2

,mod )(
2

)(
1

KKVV <- ll , где [ ]·  - целая часть аргумента 

       то                                                 0=ip ; 

иначе                                             1=ip . 

2.4. Если                             [ ]( )
2

,mod )(
2

)(
1

KKNN <- ll  

       то                                                 01 =+ip ; 

иначе                                             11 =+ip . 

       2.5.Найти VUN  и NUN  - углы между векторами )(
1

Vu  и on ,   )(
1

Nu и on  
соответственно. 

      Если                                             <VUN NUN ,  

      то                                                   12 =+ip , 

      иначе                                              02 =+ip . 
 

Для вычисления диагональных элементов в (3) рассматривались варианты: способ 1 – 
диагональ B  совпадает с диагональю B ; способ 2 – элементы диагональ B  равны среднему 
арифметическому между соответствующими элементами VB и NB ; способ 3 – диагональ B  
совпадает с диагональю VB , если T

VVVV UUB L=  (т.е. 12 =+ip ), с диагональю NB , если 
T

NNNN UUB L=  ( 02 =+ip ). 

Для выбора способа получения диагональных элементов 8,1,)( =ib d
ii , блока B  СС был 

проведен вычислительный эксперимент, где были задействованы 400 ЦИ из базы NRCS [13] 
(по 200 ЦИ в форматах JPEG, TIF), которая традиционно используется для тестирования 
стеганографических алгоритмов. При этом для оценки эффективности декодирования 
использовался коэффициент декодирования ДИ P , который вычислялся в соответствии с 
формулой:   

%1001 ×
Å-

=
å
=

t

ppt
P

t

i
ii

, 

 
где Å  - операция логического исключающего ИЛИ, tppp ,...,, 21 , tip i ,1},1,0{ =Î , - 

декодированное из СС секретное сообщение. Атака сжатием моделировалась в среде Adobe 
Photoshop путем сохранения СС в формат JPEG с различными коэффициентами качества Q . 
Будем говорить, что сжатие ЦИ проводится со значительным коэффициентом (или низким 
коэффициентом качества), если 7£Q . Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 

Из результатов вычислительного эксперимента вытекает: 
· при формировании блока СС целесообразно для вычисления элементов главной 

диагонали использовать способ 3; 
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· наибольшее возмущение погруженная ДИ получает в процессе формирования СС 
(накопление вычислительной погрешности), а не в процессе последующего сжатия; 

· эффективность  3A  не зависит от формата используемого контейнера. 
Результат сравнения эффективности стеганоалгоритмов 1A , 2A , 3A  (способ 3)  для 

контейнеров в формате TIF, представлен на рис.1. 
 

Таблица 1 
Зависимость коэффициента декодирования ДИ P  от значения коэффициента качества 

Q , используемого при атаке сжатием на СС, при различных способах определения 
диагональных элементов блока СС в алгоритме 3A  

 
Среднее значение P  при  различных значениях 

коэффициента  качества  Q ,  используемого  при сжатии 
СС (%) 

Формат 
хранения 

ЦИ-
контейнера 

Способ 
получения 

диагональных 
элементов B  12=Q  7=Q  2=Q  

1 89.63 87.12 86.11 
2 88.97 86.00 83.77 

TIF 

3 94.01 93.74 93.17 
1 88.04 87.17 85.71 
2 87.75 84.17 84.05 

JPEG 

3 94.09 93.60 92.97 
 

Из результатов эксперимента видно, что эффективности декодирования в условиях 
атаки сжатием на СС всех трех разработанных стеганоалгоритмов являются высокими и 
сравнимыми между собой. И хотя 3A  несколько уступает 2A  и 1A  для 5³Q , это 
ухудшение является предсказуемым (в 3A  вычислительная погрешность очевидно окажется 
больше при формировании СС, чем в 2A  и 1A ) и незначительным, особенно при 5<Q , но 
СПС для 3A  в три раза больше, чем для 2A  и 1A , и составляет 643  бит/пиксель. 
 

 
 

Рис.1. Эффективность декодирования ДИ стеганоалгоритмами: 1 - 3A ; 2 - 2A ; 3 - 1A  
 

Вывод. В настоящей работе предложен стеганографический алгоритм, устойчивый к 
сжатию со значительными коэффициентами: так для 2=Q  среднее значение коэффициента 
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декодирования ДИ превысило 93%, причем устойчивость алгоритма не зависит от формата 
используемого ЦИ-контейнера. Устойчивость 3A  сравнима с устойчивость 
стеганоалгоритмов, положенных в его основу, хотя в абсолютном значении несколько 
уступает им, однако СПС канала связи, организуемого при помощи 3A , составила 643  
бит/пиксель, что в 3 раза превысило СПС 1A , 2A . 

Основным возмущающим воздействием для получаемого при помощи 3A  
стеганосообщения, отрицательно сказывающимся на декодировании ДИ, как 
свидетельствуют результаты эксперимента, является не процесс сжатия, а процессы 
округлений, происходящие после СП, очевидно связанные с определением диагонали B , а 
также введением значений элементов B  в диапазон целых значений от 0 до 255. В 
последующем процессе сжатия дальнейшее уменьшение коэффициента декодирования 
информации практически не происходит. Это заключение определяет направление 
дальнейших исследований автора: организации процесса СП таким образом, чтобы 
уменьшить вычислительную погрешность в процессе формирования СС. 
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Мельник М.О. 

ПОВЫШЕНИЕ СКРЫТОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СТЕГАНОГРАФИЧЕСКИХ 
АЛГОРИТМОВ, УСТОЙЧИВЫХ К АТАКЕ СЖАТИЕМ 

 
 
В работе предложен стеганографический алгоритм, устойчивый к атаке сжатием, 

построенный на основе алгоритмов, разработанных автором ранее. Использование виртуальной 
симметричности блоков матрицы контейнера позволило повысить скрытую пропускную 
способность организуемого канала связи в три раза, по сравнению с аналогичным параметром 
для алгоритмов, используемых в качестве основы. Приведены результаты вычислительного 
эксперимента, показывающие высокую эффективность разработанного стеганоалгоритма. 

Ключевые слова: стеганографический алгоритм, атака сжатием, симметричная 
матрица, собственные значения, собственные векторы 

Melnik M. 
INCREASE HIDDEN CHANNEL CAPACITY OF STEGANOGRAPHIC ALGORITHMS 

THAT STABLE TO COMPRESSION ATTACKS 
 
Steganographic algorithm stable to compression attacks based on previous author’s works is 

proposed. Using virtual symmetric matrix blocks of cover allowed to increase the hidden channel capacity 
three times, compared to the same parameter for the algorithms used as a basis. The results of computer 
simulation are given. 

Keywords: steganographic algorithm, compression attacks, symmetric matrix, eigenvalues, 
eigenvectors 

 
 
 
 

УДК 621.4                                                                           к.т.н. Охрамович М.М. (ВІКНУ) 
 

РОЗРОБКА ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ПОБУДОВИ ЄДИНОЇ БАЗИ ДАНИХ  
ТЕРИТОРІАЛЬНО РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФРАСТРУКТУР 

 
У статті розглянута структура зберігання даних, що дозволяє використовувати 

розподілене по різних комп'ютерах у мережі сховище даних, не прив'язуючись до конкретного 
місцезнаходження окремих файлів. Розроблена інфраструктура є простою у користуванні 
завдяки зрозумілому інтерфейсу користувача і, таким чином, поліпшує доступ до потужної 
розподіленої структури даних. 

Запропоновані шляхи рівноправного децентралізованого об'єднання зацікавлених 
організацій для спільного використання ресурсів даних з метою розробки технічних рішень 
єдиної бази даних територіально розподілених інфраструктур. 

Ключові слова: база даних, мережа, комп’ютерні системи, інфраструктура. 
 

Вступ. Бурхливий розвиток інформаційних технологій значно розширив можливості 
сучасної науки вцілому. Так, сучасний дослідник, окрім класичних підходів теоретичного та 
експериментального, отримав ще один принципово новий метод досліджень чисельне 
моделювання досліджуваних процесів та явищ. 

Широке застосування моделювання в науці та на виробництві призвело також і до 
розвитку галузі паралельних обчислень. Паралельні комп'ютерні системи перестали бути 
рідкістю, величезні суперкомп'ютери змінили відносно дешеві обчислювальні кластери, що 
спричинило їх широке розповсюдження в світі. 
Така тенденція спостерігається і в Україні. 

В межах одного кластера насьогодні проблему ефективного розподілу ресурсів між 
користувачами та їх программами можна вважати вирішеною - створено програмне 
забезпечення, що відповідає визнаним стандартам. 
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Далі виникла ідея розподілу завдань та ресурсів між кластерами. 
Виклад основного матеріалу. Цього можна досягти, наприклад, шляхом 

рівноправного децентралізованого об'єднання зацікавлених організацій для спільного 
використання ресурсів. 
Ця ідея знайшла втілення у технології грід-систем. 

Грід -  це географічно розподілена інфраструктура, що надає можливість об'єднати 
існуючі в країні комп'ютери в єдиний величезний і могутній комп'ютер, шляхом об'єднання 
ресурсів різних типів - процесорів, довготривалої і оперативної пам'яті, сховищ і баз даних, 
доступ до яких користувач може отримати з будь-якої точки незалежно від місця свого 
розташування. 

До складу пакету проміжного 
програмного забезпечення ARC 
входить служба зберігання даних 
Smart  Storage  Element  —  SSE.  Цей 
засіб розроблявся як автономна 
служба,  що реалізує основні функції 
керування даними без втручання 
користувача. 

За задумом розробників, SSE 
має функціонувати як складова 
частина загальної системи зберігання 
даних. Базуючись на SSE, можна 
побудувати інфраструктуру зберігання 
даних із досить широкими 
можливостями (рис.1). 

Рис. 1. Інфраструктура зберігання даних 
 
Склад такої інфраструктури доповнюють служби каталогів даних. Каталоги даних 

можуть бути як загального користування, так і специфічними для певного застосування. 
Модульна архітектура дозволяє створювати інтерфейси до нестандартних чи 
непідтримуваних раніше каталогів даних. 

Сам SSE не має внутрішньої структури для зберігання одиниць інформації. Файли 
розрізняються за ознаками, що використовуються у каталогу даних — за логічним іменем, 
шляхом, ідентифікатором GUID, тощо. 

Всі операції над файлами (створення, реплікація, видалення репліки, тощо) 
виконуються на запит клієнта через SSE.  Таким чином з точки зору клієнта вони є 
атомарними. Засоби роботи із службами каталогів клієнт повинен використовувати лише для 
операцій, у яких не задіяні конкретні одиниці інформації. 

Контроль доступу до даних, що розмішені на SSE, здійснюється із застосуванням 
стандартного механізму аутентифікації користувачів Грід – посередницьких сертифікатів, та 
загальних списків контролю доступу (Generic Access Control Lists — GACL), що забезпечує 
значну гнучкість при визначенні політик. 

Для передачі даних в SSE використовуються два протоколи — стандартний захищений 
протокол Інтернет HTTPS та його варіант із підтримкою Грід-аутентифікації HTTPg. 
Передача інформації між двома SSE здійснюється за запитом клієнта самими SSE. Це — так 
звана тристороння передача, що працює аналогічно із протоколом FTP. 

Життєвий цикл одиниці інформації на SSE можна поділити на декілька стадій, які, в 
свою чергу, відносяться до двох паралельних процесів — наповненням вмісту одиниці та 
публікації її у каталогах даних (рис.2). 

Інтерфейс 
користувача 

Каталог 
даних Каталог 

даних 

Інфраструктура служб каталогів даних  

Реєстрація у каталогах 
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Наповнення файлу Публікація у каталогах 

 
Рис. 2. Схема життєвого циклу одиниці інформації на SSE 

 
Коли клієнт надсилає до SSE запит на створення файлу, під нього виділяється місце та 

заносяться мета-дані, після чого файл переходить у стан «Запит прийнято». У цьому стані 
завантаження змісту новоствореного файлу може розпочати будь-який клієнт, що пред’явить 
той самий сертифікат, що й клієнт-ініціатор. З моменту початку завантаження файл 
переходить стан «Накопичення». Після отримання службою останньої порції даних, SSE 
переводить його у стан «Доставлено».  

Якщо ж служба отримала запит на завантаження файлу із іншого сховища,  то при 
створенні він отримує стан «Потребує передачу». Цей стан відрізняється від стану «Запит 
прийнято» лише тим, що клієнтом надаються адреси сховищ-джерел, із яких слід отримати 
інформацію.  Їх може бути декілька,  у цьому випадку SSE  вважає,  що на кожному з них 
містяться ідентичні дані та завантажить файл із того джерела,  що буде доступним на той 
момент. Якщо ж клієнтом не було надано жодного джерела, то SSE звернеться до каталогів 
даних для її отримання. Коли SSE остаточно визначився з адресою, він починає 
завантаження даних із неї — файл переходить у стан «Завантаження», а після завершення 
процесу — у стан «Доставлено». SSE може здійснити декілька спроб завантажити файл, 
якщо це не вдалося з першого разу. 

Як тільки файл доставлено, перевіряється його достовірність шляхом порівняння 
контрольної суми із тою, що міститься у мета-даних. За вдалого результату файл отримує 
стан «Дійсний» і після цього може бути завантажений іншими клієнтами даного SSE за 
наявності відповідних повноважень.  Це —  нормальний стан для одиниць інформації,  що 
містяться на SSE. Інакше файл та його мета-дані одразу ж видаляються. 

При отриманні запиту на видалення, файл переводиться у стан «Видалення», а потім 
зникає із списку файлів. 

Кожен SSE може бути налаштований на певний каталог даних. Відомості про кожен 
файл, що розміщується на SSE, разом із мета-даними надаються каталогу даних. До мета-
даних відносять логічне ім’я, розмір, час створення та контрольну суму. Служба слідкує за 
станом реєстрації одиниці даних у каталозі одночасно із станом наповнення файлу. 

До початку прийому даних файлу, про його існування відомо лише SSE — він має 
стан «Локальний». Після закінчення доставки файлу та його мета-даних, служба починає 
спроби його реєстрації  у каталозі даних —  файл отримує стан «Реєструється». За вдалої 
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спроби реєстрації відомості про файл стають доступними через каталог даних, а файл 
отримує стан «Оголошено». При видаленні файлу відомості про місцезнаходження цієї 
конкретної копії (репліки) вилучаються із каталогу даних — це відбувається у стані 
«Вилучення». 

Серверні компоненти ARC реалізовані як модулі-розширення до демонів-
мультиплексорів GridFTPD та HTTPSD. Служба SSE, відповідно, є модулем HTTPSD. Таким 
чином її конфігурація визначається у секціях [httpsd] та [httpsd/se] загального файлу 
конфігурації arc.conf. 

 
# Налаштування сервера HTTPSD 
[httpsd] 
 
# налаштування журналу 
logfile="/var/log/httpsd.log" 
logsize="100000 2" 
 
# gsiport=port - порт для прийому з’єднань по HTTPg (варіант 
Globus XIO) 
gsiport="8000" 
 
# gssapiport=port - порт для прийому з’єднань по HTTPg 
(CERNівський варіант) 
gssapiport="8002" 
 
# sslport=port - порт для прийому з’єднань по HTTPS 
sslport="8001" 
 
# plainport=port – порт для прийому з’єднань по HTTP 
plainport="8008" 
 
# plugin=path – вказує модулі-розширення. Допускається декілька 
разів. 
   . . . 
plugin="/opt/nordugrid/lib/se.so" 
   . . . 
 
# Налаштування модуля SSE 
[httpsd/se] 
 
# path=url_path – адреса для доступу ззовні (частина URL після 
імені сервера) 
path="/se" 
 
# acl_create=group [group ...] – групи, кому дозволено створювати 
файли 
acl_create="users" 
 
# групи, кому дозволено завантажувати без перевірки доступу. 
acl_read="admins" 
 
# storage=path – директорія локальної файлової системи, де 
зберігати файли. 
storage="/home/nordugrid/SSE" 
 
# ns=configuration – адреса служби каталогів даних, настройка 
реєстрації 
ns="lrc://alien.univ.kiev.ua:39281" 
registration="immediate,retry,showincomplete" 
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Служба SSE  при доступі до каталогів даних може використовувати протоколи  
стандартних служб інструментарію Globus — каталогу реплік (Replica Catalog – RC), служби 
визначення місцезнаходження реплік (Replica Location Service – RLS) та локального каталогу 
реплік (Local Replica Catalog – LRC). 

Оскільки служба RC вже застаріла, а підтримка RLS знаходиться у стадії розробки, то 
для налаштування каталогу даних було обрано протокол LRC. У складі інструментарію 
Globus,  що розповсюджується разом із пакетом ARC,  міститься сервер RLS/LRC.  Для 
зберігання мета-даних він використовує відкритий інтерфейс доступу до баз даних (Open 
DataBase Connectivity – ODBC) засобами бібліотек iODBC чи unixODBC. 

Конфігурація служби RLS/LRC задається у файлі globus-rls-server.conf. 
# Параметри доступу до бази даних через ODBC 
db_user                 globus 
db_pwd                  globus 
odbcini                 /opt/globus/etc/odbc.ini 
# адреса служби 
myurl                   rls://alien.univ.kiev.ua:39281 
 
# негайне оновлення інформації в RLI із LRC 
update_immediate        true             
 
# Опції LRC 
lrc_server              true 
lrc_dbname              globus_lrc 
# Опції RLI 
rli_server              true             
rli_dbname              globus_rli 
# Настройки з’єднання 
maxconnections          800 
maxfreethreads          10 
maxthreads              100 
port                    39281 

Як систему керування базами даних було обрано MySQL, оскільки це найбільш проста 
у налаштуванні система, що має драйвер для ODBC. Налаштування ODBC задається у файлі 
odbc.ini. Обліковий запис для RLS/LRC потрібно створити заздалегідь засобами MySQL. 
[ODBC Data Sources] 
  globus_lrc = MySQL LRC Database 
  globus_rli = MySQL RLI Database 
 
[globus_lrc] 
  Driver       = /usr/lib/libmyodbc3_r.so 
  Socket       = /var/lib/mysql/mysql.sock 
  User         = globus 
  Password     =  . . . 
  Database     = globus_lrc 
 
[globus_rli] 
  Driver       = /usr/lib/libmyodbc3_r.so 
  Description  = RLI Database 
  Socket       = /var/lib/mysql/mysql.sock 
  User         = globus 
  Password     =  . . . 
  Database     = globus_rli 

Після того,  як служби RLS/LRC  та HTTPSD  запустились,  система готова до 
використання у складі ARC. Доступ до сховища можна здійснювати за допомогою 
стандартних засобів інтерфейсу користувача ARC та Globus. До них належать такі утиліти 
командного рядка: 

· ngls – отримання списку наявних файлів у каталозі чи на сховищі; 
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· ngcp – завантаження файлу на сховище; 
· ngrm – видалення файлу; 
· ngtransfer – формування запиту на тристоронню передачу із участю сховищ; 
· globus-url-copy – аналогічний засіб інструментарію Globus; 
· globus-rls-cli – отримання детальних відомостей про файли, що зареєстровані у 

каталозі. 
 

 
Рис. 3. Тестова інфраструктура зберігання даних українського Грід –сегменту 

 

Також до сховища можна звертатись безпосередньо за допомогою Web-браузера за 
протоколом HTTPS, попередньо імпортувавши до нього сертифікат користувача. 

В українському Грід –сегменті було успішно створено та протестовано 
інфраструктуру зберігання даних на базі ARC SSE та Globus RLS/LRC (рис. 3). 

Висновки. Таким чином проаналізувавши все наведене вище можна рзобити наступні 
висновки: 

Розглянута структура зберігання даних дозволяє використовувати розподілене по 
різних комп'ютерах у мережі сховище даних, не прив'язуючись до конкретного 
місцезнаходження окремих файлів. 

Розроблена інфраструктура є простою у користуванні завдяки зрозумілому інтерфейсу 
користувача і, таким чином, поліпшує доступ до потужної розподіленої структури даних. 
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РОЗРОБКА ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ЄДИНОЇ БАЗИ ДАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНО 

РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФРАСТРУКТУР 
 

В статье рассмотренная структура хранения данных, которая позволяет использовать 
распределенное по разным компьютерам в сети хранилище данных, не привязывая к 
конкретному местонахождению отдельных файлов. Разработанная инфраструктура  простая 
в пользовании благодаря понятному интерфейсу пользователя и, таким образом, улучшает 
доступ к мощной распределенной структуре данных. 

Предложены пути равноправного децентрализованного объединения заинтересованных 
организаций для общего использования ресурсов данных с целью разработки технических 
решений единой базы данных территориально распределенных инфраструктур. 

Ключевые слова: база данных, сеть, компьютерные системы, инфраструктура 
 

Ph.D. Ohramovych М. 
DEVELOPMENT OF TECHNICAL SOLUTIONS UNIFIED DATABASE OF GEOGRAPHICALLY 

DISTRIBUTED INFRASTRUCTURE 
 

In article rassmotrennaya storage of the structure of data, kotoraja pozvoljaet Require 
raspredelennoe to raznыm computer storage of sets of data to be rolled pryvyazыvaya particular 
mestonahozhdenyyu otdelnыh files. Razrabotannaya Infrastructure Simple Thanks in polzovanyy Users 
and understandable interface, this way, uluchshaet Access to moschnoy raspredelennoy Structure data. 

Predlozhenы path ravnopravnoho detsentralyzovannoho Combining zaynteresovannыh 
organizations for obshchego Data Using resources with a view tehnycheskyh Creative solutions edynoy 
bazы terrytoryalno raspredelennыh Data Infrastructure. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ НА 

БАЗЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
 

В статье разработаны структурные схемы и обоснован выбор типа нейронных сетей, 
которые являются составляющими систем поддержки принятия решений при 
функционировании сложных систем. Рассмотрено назначение составляющих элементов 
структурных схем, преимущества и недостатки нейронных сетей, место человека-оператора 
при принятии решений. При этом процесс принятия решений осуществляется на основе знаний 
и данных, накопленных системой поддержки принятия решений в процессе эксплуатации 
сложных систем, которые не имеют конечного значения, а так же при участии оператора, 
когда знания и опыт нельзя представить на машинном уровне. 

Ключевые слова: нейронные сети, система поддержки принятия решений, сложная 
система. 
 

Введение и постановка задачи исследования. Интенсивное внедрение средств 
автоматизации в различные сферы промышленности и военное дело при использовании 
вычислительных средств четвертого и пятого поколений постоянно корректирует взгляды на 
роль человека-оператора в сложных технических системах. Происходит постепенное 
вытеснение человека из сфер деятельности при выполнении механических работ, обработке 
информации. Изменяется соотношение между функциями, выполняемыми оператором и 
техническими средствами при подготовке и принятии решений (ПР) [3]. 

Повышение качества и сокращение времени принятия решений при управлении 
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промышленными комплексами и сложными техническими системами различного назначения 
в настоящее время невозможно без разработки эффективных программных и аппаратных 
средств, обеспечивающих (поддерживающих) деятельность лица принимающего решение 
(ЛПР). Особенно остро стоит эта проблема при ПР в автоматизированных системах 
управления (АСУ) реального времени (АСУ управления воздушным движением; АСУ 
энергетическими объектами, в том числе атомными электростанциями; АСУ военного 
назначения и т.п.), где дефицит времени ощущается особенно сильно, а последствия при 
несвоевременном или неправильном ПР могут быть катастрофическими. 

В связи с этим появилось новое научное направление – интеллектуальные системы 
поддержки принятия решений (СППР). Основной задачей этого направления является 
разработка программно-аппаратных средств, оказывающих помощь специалистам в процессе 
подготовки и выбора рациональных решений в сложных ситуациях, возникающих при 
функционировании АСУ реального времени, на основе знаний, накопленных специалистами-
экспертами и обработанных вычислительными средствами [5]. Одним из аспектов 
реализации таких СППР является разработка структурных схем на базе нейронных сетей. 

Основные результаты исследования. 
1. СППР на базе нейронных сетей по принципу управления по возмущению 

представлена на рис. 1: 
Описание структуры: 
Задающее устройство представлено любыми автоматическими или 

полуавтоматическими средствами сбора и передачи информации. На выходе у задающего 
устройства нечеткая информация о происходящем (системы организационно-
экономического или административного управления, системы управления техническими 
процессами, данные о политической ситуации и так далее). 

Нейроны элемента сравнения –  нейронная сеть типа «Нейронный газ», 
осуществляющая задачу адаптивной кластеризации исходных данных, то есть определяющая 
необходимое количество данных, исходя из их особенностей, и распределяющая данные по 
группам в зависимости от их типа, то есть сравнивающая полученную информацию с 
заданной в процессе обучения. При этом количество и расположение искусственных 
нейронов не задается заранее, а вычисляется в процессе обучения в соответствии с 
особенностями входных данных,  самостоятельно подстраиваясь под них –  это главный 
аргумент для использования нейронной сети именно такого типа.  На выходе у этого 
структурного элемента будет вектор кластеризированной информации (размерность вектора 
зависит от количества поступающих данных), которую нужно передать каналу управления. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема СППР на базе нейронных сетей по принципу управления по 
возмущению 

 
Нейроны передачи сигнала – нейронная сеть типа «Сеть Хопфилда». Сети Хопфилда 

работают до достижения равновесия и стремятся к равновесию на ограниченном периоде 
времени, что позволяет передать необходимую информацию в каналы управления за заранее 
заданное время. На вход нейронной сети идет кластеризированная информация от нейронов 
элемента сравнения, данная нейронная сеть позволяет усилить сигнал и передать его в 
формате уровня соответствия входящей информации всем известным типам угроз. Таким 
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образом, для N существующих типов угроз на выходе этого элемента структуры будет вектор 
из N элементов, i-ый элемент которого характеризует соответствие информации i-ому типу 
угрозы [1]. 

Нейроны измерения сигнала – нейронная сеть типа «Нейронный газ», работает по 
принципу, аналогичному нейронам элемента сравнения. На вход поступает нечеткая 
информация возмущающего фактора, которая передается по каналам возмущения нейрону 
обработки воздействий и через нейроны измерения и преобразования сигнала – в нейроны 
элемента сравнения. Данная нейронная сеть классифицирует сигнал возмущения исходя из 
типа сигнала, на выходе будет вектор кластеризированной информации (размерность вектора 
зависит от количества поступающих данных). 

Нейроны преобразования – нейронная сеть типа «Сеть Хопфилда», работает по 
принципу достижения равновесия и стремится к равновесию на ограниченном периоде 
времени, что позволяет передать необходимую информацию в каналы управления за заранее 
заданное время.. На выходе у нейронной сети информация об интенсивности сигнала и 
соответствии сигнала типу угрозы, т.е. вектор из N+1 элементов: первые N –  это 
соответствие сигнала i-ому типу угрозы, N+1-й –уровень интенсивности сигнала. Таким 
образом, осуществляется обратная связь в системе, т.к. дополнительно на вход к элементам 
сравнения поступает информация из возмущающего источника данных, активизирующая 
работу этой нейронной сети [1]. 

Нейроны обработки воздействий – нейронная сеть типа «Сеть Фальмана», 
осуществляющая подбор управленческого решения на основании анализа декомпозиции 
данных из канала управления и канала воздействия. Сеть анализирует изменения, 
возникающие в состоянии системы после применения информации из канала возмущения, 
распознавая таким образом угрозы для стабильности системы, и осуществляет выбор 
воздействия, необходимого для возвращения системы в стабильное состояние. Выбор 
именно этой сети обусловлен эффективностью ее применения в сложных задачах 
распознавая образов, связанных с отклонением системы от стабильного состояния 
(распознавание болезней у человека → отклонение здоровья человека от стабильного 
положения, и т.д.). 

Оператор отслеживает и корректирует процесс выработки альтернативных решений с 
целью преодоления неопределенности возникающих ПР, умении разрешить нестандартные 
ситуации, гибко подходить к формулированию целей и задач управления. Данные 
преимущества необходимо рассматривать как продукт развитого мышления, которое 
является не дизъюнктивным и не может в полной мере формализоваться для реализации 
техническими средствами. 

2. СППР на базе нейронных сетей по задающему воздействию представлена на рис. 2: 
 

 
 

Рис. 2. Структурная схема СППР на базе нейронных сетей по задающему воздействию 
 

Описание структуры: 
Задающее устройство представлено любыми автоматическими или 

полуавтоматическими средствами сбора и передачи информации. На выходе у задающего 
устройства детерминированное воздействие на конкретный элемент системы. 

Нейроны автоматического управляющего устройства – совокупность нейронных 
сетей, осуществляющих структурные и параметрические преобразования на основании 
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задающего воздействия. Учитывая специфику данного типа структуры, одним из вариантов 
построения автоматического управляющего устройства будет такая последовательность 
нейронных сетей: 

- сеть Фальмана, осуществляющая структурные преобразования сети. Поскольку 
информация в систему вводится уже в детерминированном виде (специфика выбора данной 
структуры), нет необходимости проводить кластеризацию с помощью нейронного газа, 
поэтому информация сразу передается в сеть Фальмана. Данная сеть, адаптированная для 
сложных задач распознавания образов, видоизменяет структуру в соответствии с 
управляющим воздействием; 

- осцилляторная нейронная сеть, осуществляющая стабилизацию системы после 
изменений ее структуры. Данная нейронная сеть предназначена для симуляции 
колебательных процессов, возникающих в системе вследствие какого-то внешнего 
воздействия. Выходом этой нейронной сети и данной подсистемы вообще будет вектор 
стабилизированных (с нулевой или близкой к нулю амплитуде колебаний) значений 
соответствия текущего состояния системы необходимости осуществить соответствующее 
управляющее воздействие; 

- сеть типа неокогнитрон, осуществляющая обратную связь. Задача нейронов элемента 
обратной связи заключается в передаче существенной информации о предыдущем 
управленческом воздействии, т.е. распознавание текущего состояния системы относительно 
предыдущего с учетом полученной информации. Выход из элемента обратной связи 
осуществляется на вход сети Фальмана при следующем внешнем воздействии. 

Основные преимущества: 
- является устойчивой по отношению к любого рода возмущениям в случае 

адекватности результатов работы нейронной сети; 
- эффективное использование в ситуациях изменения требуемых значений 

управляющих величин. 
Основные недостатки: 
- нецелесообразность использования нейронной сети для передачи структуры 

автоматического управляющего устройства; 
- строгое использование детерминированных данных, вследствие чего область 

применения такой структуры нейронной сети ограничивается детерминированными 
характеристиками объектов. 

3. СППР на базе нейронных сетей по отклонению представлена на рис. 3: 
 

 
 

Рис. 3. Структурная схема СППР на базе нейронных сетей по отклонению 
 

Описание структуры: 
Задающее устройство представлено любыми автоматическими или 

полуавтоматическими средствами сбора и передачи информации. На выходе у задающего 
устройства нечеткая информация о происходящем (системы организационно-
экономического или административного управления, системы управления техническими 
процессами, данные о политической ситуации и так далее). 

Нейроны элемента сравнения –  нейронная сеть типа «Нейронный газ», 
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осуществляющая задачу адаптивной кластеризации исходных данных, то есть определяющая 
необходимое количество данных, исходя из их особенностей, и распределяющая данные по 
группам в зависимости от их типа, то есть сравнивающая полученную информацию с 
заданной в процессе обучения. При этом количество и расположение искусственных 
нейронов не задается заранее, а вычисляется в процессе обучения в соответствии с 
особенностями входных данных,  самостоятельно подстраиваясь под них –  это главный 
аргумент для использования нейронной сети именно такого типа.  На выходе у этого 
структурного элемента будет вектор кластеризированной информации (размерность вектора 
зависит от количества поступающих данных), которую нужно передать каналу управления. 

Нейроны преобразования – нейронная сеть типа «Сеть Хопфилда», работает по 
принципу достижения равновесия и стремится к равновесию на ограниченном периоде 
времени, что позволяет передать необходимую информацию в каналы управления за заранее 
заданное время.. На выходе у нейронной сети информация об интенсивности сигнала и 
соответствии сигнала типу угрозы, т.е. вектор из N+1 элементов: первые N –  это 
соответствие сигнала i-ому типу угрозы, N+1-й – уровень интенсивности сигнала. Таким 
образом, осуществляется обратная связь в системе, т.к. дополнительно на вход к элементам 
сравнения поступает информация из нейронов элемента обратной связи, активизирующая 
работу этой нейронной сети [1, 4]. 

Нейроны усиления сигнала – нейронная сеть типа «Сеть Элмана». Рекуррентная 
сеть имеет встроенные обратные связи и адаптирована для использования в 
соответствующих структурах с обратной связью. Оптимально используется для выработки 
правильной стратегии управления путем запоминания предыстории наблюдаемых процессов. 
В данной схеме передает через канал управления всю необходимую информацию из 
прошлых состояний системы, а также преобразованную кластеризированную информацию 
входных данных и обратной связи. На выходе содержит вектор из N+M+1 элементов, из 
которых N+1 – это размерность предыдущего выхода от нейронов преобразования, а M – 
размерность передаваемых данных из прошлых состояний системы. 

Нейроны обработки воздействий – нейронная сеть типа «Сеть Фальмана», 
осуществляющая подбор управленческого решения на основании анализа декомпозиции 
данных из канала управления и канала воздействия. Сеть анализирует отклонения, 
возникающие в состоянии системы после применения информации из канала воздействия, 
распознавая таким образом угрозы для стабильности системы, и осуществляет выбор 
воздействия, необходимого для возвращения системы в стабильное состояние. Выбор 
именно этой сети обусловлен эффективностью ее применения в сложных задачах 
распознавая образов, связанных с отклонением системы от стабильного состояния 
(распознавание болезней у человека – отклонение здоровья человека от стабильного 
положения, и т.д.). 

Нейроны измерительного элемента –  нейронная сеть типа «Нейронный газ», 
работает по принципу, аналогичному нейронам элемента сравнения. Поскольку на выходе 
нейронной сети Фальмана, предназначенной для выбора управленческого воздействия, 
находится вектор нечеткой информации соответствия текущего состояния системы 
необходимости применения соответствующего управляющего воздействия, нейронный газ 
решает задачу кластеризации полученной информации для дальнейшей работы обратной 
связи. Информация разбивается по типу и значению данных, а также может включать 
реакцию системы на применение соответствующего управленческого воздействия на 
предыдущем шагу. На выходе сети будет вектор кластеризированной информации 
(размерность вектора зависит от количества поступающих данных). 

Нейроны элемента обратной связи – нейронная сеть типа «Неокогнитрон», 
способная к робастному распознаванию образов. Кластеризированная информация от 
нейронов измерительного элемента должна быть собрана в единый блок, предоставляемый 
основной системе как результат обратной связи. Задача нейронов элемента обратной связи 
заключается в передаче существенной информации о предыдущем управленческом 
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воздействии, т.е. распознавание текущего состояния системы относительно предыдущего с 
учетом полученной информации. Таким образом, обратная связь позволяет устранить 
отклонение, возникшее в системе на данном шагу, для возвращения системы в стабильное 
состояние. 

Основные преимущества: 
- уменьшения отклонения от стабильного состояние вне зависимости от факторов, 

которыми вызвано отклонение, в случае результативного обучения нейронной сети; 
- малочувствительна по отношению к изменению значений параметров элементов 

системы и незначительных элементов структуры нейронной сети. 
Основные недостатки: 
- необходимость проверки устойчивости построенной нейронной сети; 
- при использовании недетерминированных данных точность решения (т.е. 

эффективность управляющего воздействия) может существенно уменьшится. 
4. СППР на базе нейронных сетей комбинированная: 
4а) СППР на базе нейронных сетей по принципу комбинированной структуры со 

связью по возмущению представлена на рис. 4: 
Задающее устройство представлено любыми автоматическими или 

полуавтоматическими средствами сбора и передачи информации. На выходе у задающего 
устройства нечеткая информация о происходящем (системы организационно-
экономического или административного управления, системы управления техническими 
процессами, данные о политической ситуации и так далее). 

Нейроны элемента сравнения –  нейронная сеть типа «Нейронный газ», 
осуществляющая задачу адаптивной кластеризации исходных данных, то есть определяющая 
необходимое количество данных, исходя из их особенностей, и распределяющая данные по 
группам в зависимости от их типа, то есть сравнивающая полученную информацию с 
заданной в процессе обучения. При этом количество и расположение искусственных 
нейронов не задается заранее, а вычисляется в процессе обучения в соответствии с 
особенностями входных данных,  самостоятельно подстраиваясь под них –  это главный 
аргумент для использования нейронной сети именно такого типа.  На выходе у этого 
структурного элемента будет вектор кластеризированный информации (размерность вектора 
зависит от количества поступающих данных), которую нужно передать каналу управления. 
 

 
 

Рис. 4. Структурная схема СППР на базе нейронных сетей по принципу комбинированной 
структуры со связью по возмущению 

 
Нейроны преобразования – нейронная сеть типа «Сеть Хопфилда», работает по 

принципу достижения равновесия и стремится к равновесию на ограниченном периоде 
времени, что позволяет передать необходимую информацию в каналы управления за заранее 
заданное время. На выходе у нейронной сети информация об интенсивности сигнала и 
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соответствии сигнала типу угрозы, т.е. вектор из N+1 элементов: первые N –  это 
соответствие сигнала i-ому типу угрозы, N+1-й –уровень интенсивности сигнала. Таким 
образом, осуществляется обратная связь в системе, т.к. дополнительно на вход к элементам 
сравнения поступает информация из нейронов элемента обратной связи, активизирующая 
работу этой нейронной сети [1, 4]. 

Нейроны обработки воздействий – нейронная сеть типа «Сеть Фальмана», 
осуществляющая подбор управленческого решения на основании анализа декомпозиции 
данных из канала управления и канала воздействия. Сеть анализирует отклонения, 
возникающие в состоянии системы после применения информации из канала воздействия, 
распознавая таким образом угрозы для стабильности системы, и осуществляет выбор 
воздействия, необходимого для возвращения системы в стабильное состояние. Выбор 
именно этой сети обусловлен эффективностью ее применения в сложных задачах 
распознавая образов, связанных с отклонением системы от стабильного состояния 
(распознавание болезней у человека – отклонение здоровья человека от стабильного 
положения, и т.д.). 

Нейроны измерительного элемента –  нейронная сеть типа «Нейронный газ», 
работает по принципу, аналогичному нейронам элемента сравнения. Поскольку на выходе 
нейронной сети Фальмана, предназначенной для выбора управленческого воздействия, 
находится вектор нечеткой информации соответствия текущего состояния системы 
необходимости применения соответствующего управляющего воздействия, нейронный газ 
решает задачу кластеризации полученной информации для дальнейшей работы обратной 
связи. Информация разбивается по типу и значению данных, а также может включать 
реакцию системы на применение соответствующего управленческого воздействия на 
предыдущем шагу [4, 6]. На выходе сети будет вектор кластеризированной информации 
(размерность вектора зависит от количества поступающих данных). 

Нейроны связи по возмущению – нейронная сеть типа «Сеть радиальных базисных 
функций (RBF-сеть)», решающая задачу классификации поступившей информации 
соответствия возмущающего сигнала определенному типу угроз. Результатом работы сети 
будет соответствие состояния системы определенному типу угрозы. Т.е. для имеющихся N 
типов угроз на выходе будет вектор из N элементов, в i-ый элемент которого будет 
характеризовать соответствие состояния i-ой угрозе. 

4б) СППР на базе нейронных сетей по принципу комбинированной структуры со 
связью по возмущению представлена на рис. 5: 
 

 
 

Рис. 5. Структурная схема СППР на базе нейронных сетей по принципу комбинированной 
структуры со связью по возмущению 

 
Задающее устройство представлено любыми автоматическими или 

полуавтоматическими средствами сбора и передачи информации. На выходе у задающего 
устройства детерминированное воздействие на конкретный элемент системы. 
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Нейроны элемента сравнения –  нейронная сеть типа «Нейронный газ», 
осуществляющая задачу адаптивной кластеризации исходных данных, то есть определяющая 
необходимое количество данных, исходя из их особенностей, и распределяющая данные по 
группам в зависимости от их типа, то есть сравнивающая полученную информацию с 
заданной в процессе обучения. При этом количество и расположение искусственных 
нейронов не задается заранее, а вычисляется в процессе обучения в соответствии с 
особенностями входных данных,  самостоятельно подстраиваясь под них –  это главный 
аргумент для использования нейронной сети именно такого типа.  На выходе у этого 
структурного элемента будет вектор кластеризированной информации (размерность вектора 
зависит от количества поступающих данных), которую нужно передать каналу управления. 

Нейроны преобразования сигнала 1 –  нейронная сеть типа «Сеть Хопфилда», 
работает по принципу достижения равновесия и стремится к равновесию на ограниченном 
периоде времени, что позволяет передать необходимую информацию в каналы управления за 
заранее заданное время. На выходе у нейронной сети информация об интенсивности сигнала 
и соответствии сигнала типу угрозы, т.е. вектор из N+1 элементов: первые N – это 
соответствие сигнала i-ому типу угрозы, N+1-й –уровень интенсивности сигнала. Таким 
образом, осуществляется обратная связь в системе, т.к. дополнительно на вход к элементам 
сравнения поступает информация из нейронов элемента обратной связи, активизирующая 
работу этой нейронной сети. 

Нейроны связи по воздействию – нейронная сеть типа «Сеть радиальных базисных 
функций (RBF-сеть)», решающая задачу классификации поступившей информации 
соответствия внешнего воздействия определенному типу угроз. В то время как сеть 
Хопфилда из первого преобразования сигнала анализирует управляющее воздействие 
относительно прошлых, используя знания из обратной связи, данная сеть идентифицирует 
конкретный тип угрозы по заданному воздействию, после чего передает данные для 
окончательной идентификации сети Фальмана. 

Нейроны преобразования сигнала 2 – нейронная сеть типа «Сеть Фальмана», 
осуществляющая структурные преобразования сети. После обработки информации 
нейронными сетями Хопфилда и радиальных базисных функций входные данные для сети 
Фальмана имеют детерминированный вид. Сама сеть Фальмана видоизменяет структуру в 
соответствии с управляющим воздействием, что позволяет передать данные управляемому 
объекту. 

Нейроны управляемого объекта –  нейронная сеть типа «Когнитрон», 
адаптированная для моделирования процессов зрительной коры и коры головного мозга. 
Задача данной нейронной сети заключается в анализе применения управленческого 
воздействия после изменения структуры сетью Фальмана с целью стабилизации системы. 
Данные о процессе стабилизации поступают в обратную связь, после чего формируется 
окончательное управленческое воздействие [2, 4]. 

Нейроны измерительного элемента –  нейронная сеть типа «Нейронный газ», 
передающая информацию о процессе стабилизации процесса после изменения структуры 
сетью Фальмана и применения начального воздействия. На выходе сети будет вектор 
кластеризированной информации (размерность вектора зависит от количества поступающих 
данных). 

Выводы. Разработка и внедрение СППР при функционировании сложных систем на 
базе нейронных систем включает в себя преимущества как самих СППР так и нейронных 
сетей, что позволяет поднять эффективность эксплуатации их целом. При этом процесс 
принятия решений осуществляется на основе знаний и данных, накопленных СППР в 
процессе эксплуатации сложных систем, которые не имеют конечного значения так и при 
участии оператора, когда знания и опыт нельзя представить на машинном уровне. 
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У статті розроблені структурні схеми та обґрунтовано вибір типу нейронних мереж, що 

є складовими систем підтримки прийняття рішень при функціонуванні складних систем. 
Розглянуто призначення складових елементів структурних схем, переваги та недоліки 
нейронних мереж, місце людини-оператора при прийнятті рішень. При цьому процес 
прийняття рішень здійснюється на основі знань і даних, накопичених системою підтримки 
прийняття рішень у процесі експлуатації складних систем, які не мають кінцевого значення, а 
також за участю оператора, коли знання і досвід не можна уявити на машинному рівні. 
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ПРОГРАММА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЦИФРОВОЙ ФОТО- И  

ВИДЕОАППАРАТУРЫ И ПРОВЕРКИ ОРИГИНАЛЬНОСТИ ЦИФРОВЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
В статье рассмотрены особенности методологии, использованной при создании 

методики, метода и средства идентификационных исследований цифровой аппаратуры фото и 
видеозаписи изображений. Показано, что созданные средства обеспечивают надежность  
проведения экспертизы.  

Ключевые слова: цифровая аппаратура записи изображений, идентификация, теория 
криминалистической идентификации. 

 
Вступление. В настоящее время цифровые фотоаппараты и цифровая видеозапись 

широко применяются при проведении следственных действий в досудебном следствии. Для 
использования полученных с их помощью цифровых изображений в качестве вещественных 
доказательств они должны пройти экспертную проверку. При этом перед экспертами 
обязательно ставится вопрос относительно оригинальности цифровых изображений, 
предъявляемых на экспертизу. Но до последнего времени не существовало действующей 
методики, метода и средства проверки оригинальности таких изображений. 

В тоже время были отдельные попытки создания таких методик, методов и средств, 
однако практической реализации они не получили [1]. И это несмотря на то, что 
теоретически было ясны источники появления идентификационных признаков, 
используемых при идентификации такой аппаратуры [2]. Вероятно, эти неудачи 
обуславливались либо нежеланием, либо неумением авторов разрабатываемых программ 
опереться на конструктивные и технологические особенности цифровой фото- и 
видеоаппаратуры и происходящие при этом физические процессы. 

Цель настоящей статьи – показать, как правильный физико-теоретический, 
методологический, методический и математический подходы к решению поставленной 
задачи обеспечили ее успешное решение. 

Первоначально, в соответствии с методологией разработки методик, методов и средств 
экспертизы, предложенной авторами, были рассмотрены варианты конструктивного 
исполнения цифровой аппаратуры записи изображений и проведен их системный 
микроанализ [3]. В результате удалось выявить общие узлы и блоки, обязательно имеющиеся 
в такой аппаратуре, а среди них выявить те, что являются источниками идентификационных 
признаков, отвечающих требованиям теории криминалистической идентификации [3]. 
Проведенный анализ показал, что к таким узлам и блокам относятся, во-первых, 
фотоэлектрические матрицы и, во-вторых, аналогово-цифровые преобразователи. 
Поясняется это тем, что в данных узлах и блоках всегда имеются погрешности,  
обусловленные технологическими особенностями их изготовления, приводящие к 
возникновению отклонений от идеала. При этом погрешности каждого отдельного узла 
носят строго индивидуальный характер, и, следовательно, возникающие искажения 
идеального изображения также будут строго индивидуальны, повторяемы и устойчивы. 
Иными словами, возникающие искажения могут служить идентификационными признаками, 
отвечающими требованиям теории криминалистической идентификации. 

Итак, первый вопрос – выявление возможных идентификационных признаков, был 
решен. Следовало решить вопросы выделения этих признаков и их последующей обработки. 
Для этого рассмотрим конструкцию фотоэлектрической матрицы.  Она состоит из отдельных 
изолированных друг от друга фотоэлементов. Обычно матрица содержит миллионы таких 
элементов. Величина тока, возникающего в каждом отдельном элементе, пропорциональна 
уровню светового потока, падающего на этот элемент в процессе экспозиции. Если 
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представить, что матрица эквивалентна отдельному кадру на  фотопленке в аналоговом 
фотоаппарате, то фактически в матрице происходит дискретизация изображения в плоскости 
носителя. После окончания экспозиции амплитудно-импульсный сигнал каждого отдельного 
элемента матрицы (пикселя) считывается аналого-цифровым преобразователем и 
преобразуется в цифровой код, отвечающий уровню освещенности этого пикселя. 
Искажения в цифровом изображении возникают из-за того, что светочувствительность 
каждого пикселя может отклоняться от соответствующего номинального значения в 
пределах поля допусков. А эти поля допусков (их количество зависит от класса аппаратуры) 
могут доходить до того, что определенное количество пикселей в матрице вообще не 
обладают светочувствительностью (т.н. “дырки”). Расположение и количество этих “дырок” 
для каждой матрицы носят строго индивидуальный характер. Это было установлено в 
процессе экспериментальных исследований, проведенных на большом объеме фактического 
материала. При этом также было установлено, что наиболее подходящим математическим 
аппаратом для выделения и обработки этих искажений являются вейвлет-преобразования  с 
последующим мультимасштабным анализом, как производному от вейвлет-преобразований. 
Описание проведенных экспериментов, полученные результаты и выводы, как и вопросы 
выбора и применения математического аппарата, в частности, конкретных типов вейвлетов и 
применяемых при этом алгоритмов обработки, является предметом отдельных статей и здесь 
не рассматриваются. 

Что касается погрешностей, вносимых аналого-цифровыми преобразователями, то 
нами ранее было показано в ряде работ,  что и для их выделения и обработки наиболее 
предпочтительным является тот же математический аппарат [4]. Так был решен и второй 
вопрос – методов выделения и обработки идентификационных признаков. 

Третьим  вопросом была разработка методов и средств представления результатов  
измерений в форме, удовлетворяющей требованиям адекватности, наглядности и простоты 
восприятия. Здесь авторы воспользовались уже отработанными методами и средствами, 
используемыми в программе идентификации цифровой аппаратуры звукозаписи “Фрактал”, 
внедренной в практику экспертных учреждений нашей страны [5].  

Оставался еще один вопрос – методики проведения экспертных исследований. Особых 
затруднений он не вызвал, т.к. все основные решения уже были найдены в процессе 
отработки и внедрения в экспертную практику все той же программы “Фрактал”. 
Практически авторы воспользовались имеющимися наработками, введя, в отличие от 
идентификации цифровой аппаратуры звукозаписи, автоматический выбор программой 
оптимального значения фрактального масштаба. Эта возможность появилась в связи с тем, 
что в отличие от цифровой аппаратуры звукозаписи, в цифровой аппаратуре записи 
изображений значительно большее количество индивидуальных особенностей, 
обусловленных наличием фотоэлектрической преобразовательной матрицы, содержащей 
миллионы элементов, обладающей строгой индивидуальностью в расположении в ней 
элементов с “дырками”. Для идентификационных исследований на экспертизу необходимо 
представить аппаратуру, на которой производилась запись исследуемых изображений. 
Эксперт должен сделать экспериментальную (образцовую) запись (или записи) и сравнить их 
с исследуемыми записями. Разумеется, что сравниваются записи, сохраненные на носителях 
или в памяти аппаратуры в электронном виде. 

Основным отличием методики проведения экспертизы цифровой фото- и 
видеоаппаратуры состоит в том, что при проведении экспертизы цифровых фотоаппаратов 
необходимо сделать не менее 15 образцовых снимков, в то время как при экспертизе 
видеоаппаратуры достаточно сделать одну или две образцовых видеозаписи. На образцовых 
фотоснимках программа в автоматическом режиме по минимуму ошибки І рода находит 
оптимальное значение коэффициента фрактального масштаба, а затем сравнивает с 
исследуемым изображением. Если запись цветная, то исследования проводятся по трем 
цветам раздельно (красный, зеленый, синий) и по максимуму и минимуму вейвлет-
экстремумов. Таким образом, каждый кадр может подвергаться 6 видам различных проверок. 
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При видеозаписи каждый кадр является отдельным фотоснимком, поэтому автоматически 
обеспечивается достаточное количество экспериментального материала, обеспечивающее 
получение корректного решения.  

Вызывает некоторое затруднение большой объем исследуемого видеоматериала, 
поскольку вычислительные возможности даже современных компьютеров все-таки не 
безграничны. Но для этого в программе производится сравнение по участкам записи 
фиксированной длины. Затем можно применить различные статистические критерии для 
проверки принадлежности величин, полученных на разных участках видеограммы, к одному 
распределению. 

В работах авторов ранее было показано, что установление оригинальности записанной 
звуковой (и видео) информации производится путем идентификации аппаратуры, 
использованной для ее записи. В случае, если идентификационные признаки 
экспериментальной и исследуемой записей совпадают, то исследуемая запись оригинальна. 
Это поясняется влиянием характеристик аппарата, используемого для обработки цифровой 
сигналограммы на  идентификационные признаки, сохраняемые в сигналограмме при ее 
первичной записи, поскольку для обработки сигналограммы всегда необходимо 
использовать два разных цифровых аппарата (например, фотоаппарат и компьютер). 

На рис. 1 и рис. 2 показаны результаты проведения идентификационных исследований 
цифровых фотоаппаратов. 

 
Рис. 1. Результаты исследования двух изображений с разных цифровых фотоаппаратов 

 
Рис. 2. Результаты исследования двух изображений с одного цифрового фотоаппарата 
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Выводы. Применение отработанной методологии создания экспертных методик и 
средств экспертизы сложных технических объектов, предложенной авторами ранее, 
позволило в короткие сроки разработать методику, методы и средства проведения 
идентификационных исследований цифровой аппаратуры записи изображений, и, как 
следствие, проверки оригинальности цифровых фото- и видеоизображений. 
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ПРОГРАМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЦИФРОВОЇ ФОТО- И ВІДЕОАПАРАТУРИ Й ПЕРЕВІРКИ 
ОРИГІНАЛЬНОСТІ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ 

 
У статті розглянуті особливості методології, використаної при створенні методики, 

методу і засобу ідентифікаційних досліджень цифрової апаратури фото і відеозапису 
зображень. Показано, що створені засоби забезпечують надійність  проведення експертизи. 

Ключові слова: цифрова апаратура запису зображень, ідентифікація, теорія 
криміналістичної ідентифікації. 
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PROGRAM IDENTIFICATION AND DIGITAL VIDEO AND CHECK THE ORIGINALITY 

OF DIGITAL IMAGES 
 
The features of the methodology, used for creation of methodology, method and means of 

identification researches of digital apparatus of photo and videotape recording of images, are considered 
in the article. It is shown that the created facilities provide reliability of examining.  

Keywords: digital apparatus of record of images, authentication, theory of criminalistics 
authentication. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ВИКЛАДАННЯ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ 

 
У статті проаналізовані інтерактивні технології в процесі  викладання фундаментальних 

дисциплін. Охарактеризовані: репродуктивні ігри, які спрямовані на формування необхідних 
знань та умінь; проблемно-пошукові узагальнені ігри, які передбачають елементи пошуку, 
здійснення логічних операцій, спираючись на наявні в студентів знання; творчі ігри, які готують 
до пізнавальної діяльності в процесі виконання завдань. Наведені приклади ігрових занять з 
вищої математики.  

Ключові слова: інтерактивні технології, вища математика, творчі, репродуктивні, 
проблемно-пошукові ігри. 

 
Актуальність проблеми. Розгортання інноваційних процесів у суспільстві пов’язано з 

формуванням і підготовкою фахівців нового типу,  тому системі вищої школи необхідно 
переходити до нових методів і засобів навчання фахівців для ринкової економіки.  
Проаналізувавши сучасний стан навчання, ми дійшли висновку, що цілий ряд умов, таких як 
мотивація, наочність, інтерес до предмету, а також формування прийомів розумової 
діяльності, зокрема узагальнення та систематизації, не можуть бути ефективно реалізовані 
лише традиційними формами та методами навчання. Потрібна науково обґрунтована система 
підготовки майбутніх фахівців технічного профілю. Однією із складових такої системи 
можуть бути інтерактивні технології навчання, які є важливим чинником підвищення якості, 
доступності й ефективності освіти, тобто приведення її у відповідність до сучасних правил і 
норм світового рівня. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробки елементів інтерактивного 
навчання можна знайти в працях Є.М. Ільїна, А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського, В. Ф. 
Шаталова та інших педагогів-новаторів, які працювали, в основному, з учнями. У вищій 
школі впровадження в навчальний процес інтерактивних методів навчання, зокрема методів 
активного навчання розглядали Н.П. Анікеєва, А.А. Балаєв, А.О. Вербицький, В.А. Козаков, 
П.М. Щербань  та ін. Сучасні розробки інтерактивних методів навчання в професійній 
підготовці фахівців можна знайти у працях Н.В. Борисової, М.В. Кларина, А.М. Мартинець, 
Л.В. Пироженко, В.А. Петрук, О.І. Пометун та інших. Незважаючи на розробки та 
використання інтерактивних технологій у ВНЗ технічного профілю, впровадження їх у 
процесі  навчання студентів фундаментальних дисциплін у технічних ВНЗ залишається 
фрагментарним. 

Мета статті розглянути інтерактивні технології, що використовуються в процесі 
викладання фундаментальних дисциплін, зокрема вищої математики та охарактеризувати їх. 

Виклад основного матеріалу. Інноваційні методи навчання, до яких у першу чергу 
слід віднести навчальні ігри, дають змогу формувати знання, уміння самостійної роботи, 
професійні уміння і навички студентів шляхом залучення їх до інтенсивної пізнавальної 
діяльності. Завдання педагога на сучасному етапі зводиться до того, щоб створити 
оптимальні умови надання максимальної допомоги студентам у їхній майбутній роботі за 
спеціальністю.  Розв’язавши її за допомогою навчальної гри,  що містить проблемний зміст,  
тісний зв’язок з виробництвом, можна дати майбутньому інженеру уже на початкових курсах 
навчання в університеті можливість випробувати себе у виробничих умовах. Гра допомагає 
засвоїти закони і закономірності, перевірити особисті результати, враження з результатами, 
враженнями та висновками інших [2]. 

У ході експериментальної роботи, розробляючи дидактичні ігри, ми враховували рівні 
пізнавальної діяльності студентів. Поступове ускладнення рівнів з одночасним підвищенням 
самостійності студентів у процесі пізнавальної діяльності зумовило різний підхід до  
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формування проблем, проблемних ситуацій у кожному виді дидактичної гри. Постановка 
проблем сприяла виробленню у студентів  умінь знаходити причину імітованого явища, 
бачити явище,  факти в усіх зв’язках і в розвитку,  тобто за допомогою проблемних завдань 
стимулювати пізнавальну діяльність студентів. Враховуючи рівні пізнавальної діяльності, 
проведемо аналіз деяких розроблених нами інтерактивних технологій, які можна 
використовувати на заняттях з фундаментальних дисциплін, зокрема, з вищої математики і 
фізики [1]. 

1. Репродуктивні ігри, які спрямовані на формування необхідних знань та умінь. Мета 
їх – відтворити в пам’яті, поглибити, удосконалити студентські знання. Діяльність на занятті 
контролює викладач. 

Прикладом такої гри може слугувати ігрове заняття на тему: «Математична 
лотерея з теорії границь» 

Мета заняття: освітня – перевірити знання студентами фактичного матеріалу й 
основних понять, глибину осмислення знань і ступеня їх узагальнення, підвищити рівень 
засвоєння  знань; розвивальна – розвивати пам’ять, активність, прищепити  способи 
пізнавальної діяльності; виховна – сприяти формуванню моральних, естетичних та інших 
якостей особистості. 

Це заняття ми проводимо для закріплення розкриття невизначеностей 

[ ]0 , ,
0
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, обчислення першої та другої стандартної границь та використання 

еквівалентних нескінченно малих функцій. Кожному студенту пропонується придбати 
лотерею за символічну ціну. Ціна білета – відповідь на зовсім просте питання, наприклад, 
чому еквівалентний arcsin x ,  таким чином,  можна повторити із групою таблицю 
еквівалентності, яка необхідна під час обчислення границь. 

Отже, кожний студент отримує лотерейний білет виду:  
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Розв’язавши отримані завдання лотерейного білету, відповіді пропонуються звірити з 
таблицею «виграшів», в якій містяться відповіді до задач «щасливих» білетів. Якщо 
відповідь розв’язаних задач є в таблиці, то студент отримує приз, в якості якого виступає 
автоматична здача типового розрахунку на цю тему. Всі решта студентів, які отримали 
правильні відповіді до задач «нещасливих білетів», отримують бали за кожне завдання. 

Результативність: формування практичних вмінь розв’язування задач 
репродуктивного характеру, навичок «здорової» конкуренції.  

2. Проблемно-пошукові узагальнені ігри, які передбачають елементи пошуку, 
здійснення логічних операцій, спираючись на наявні в студентів знання. Ці ігри будуються 
на суперечностях між відомими теоретичними знаннями і новими фактами. Вони відіграють 
значну роль у розкритті студентами внутрішніх закономірностей на основі аналізу відомих 
знань.  Як приклад,  наведемо ігрове заняття на тему: «Застосування похідної та 
визначеного інтегралу до розв’язування задач» 

Мета заняття: освітня –  перевірити знання студентами фактичного матеріалу й 
основних понять, глибину осмислення знань і ступеня їх узагальнення, формування 
самостійних практичних умінь  використання  теоретичного матеріалу для пояснення 
конкретної ситуації, підвищити рівень засвоєння  знань; розвивальна – розвивати 
професіональне творче мислення, пам’ять, уяву, активність, уміння самостійної 
організаційної роботи, прищепити  способи пізнавальної діяльності; виховна – сприяти 
формуванню моральних, естетичних та інших якостей особистості, формуванню наукового 
світогляду. 

Групу поділяємо на дві підгрупи і пропонуємо таку ігрову ситуацію для першої 
підгрупи. Дві геологічні експедиції займаються дослідженням місцезнаходження корисних 
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копалин, зокрема проводять перевірку пробників нафти на деякій буровій свердловині. 
Відомо, що бурова свердловина розміщена в полі на відстані 9 км від найближчої точки 
шосе. З бурової потрібно направити кур’єра у населений пункт, розташований на відстані 15 
км (уздовж шосе) від згадуваної точки (шосе вважаємо прямою лінією). Швидкість кур’єра 
на велосипеді полем 8км/год, а вздовж шосе – 10 км/год. До якої точки шосе йому потрібно 
їхати, щоб за найменший час дістатися до населеного пункту? Цю задачу розв’язує перша 
геологічна експедиція. 

Друга підгрупа в цей час займається підрахунком площі можливого пласту нафти, який 
виявила на деякій глибині перша експедиція. Нехай границі цієї території мають такі 
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Після того, як завдання розв’язані, викладач викликає по одному студенту від кожної 
експедиції  і він біля дошки звітує про виконану роботу своєї підгрупи. Ним краще обирати 
слабого студента, оскільки від його відповіді залежать оцінки всієї підгрупи, то йому кращі 
студенти повинні розтлумачити все так, щоб він міг дати відповідь на будь-яке питання з цієї 
теми. 

Результативність: підвищення рівня знань, вмінь та навичок студентів з визначених 
інтегралів, формування професійної спрямованості, мотивованості до більш глибокого 
вивчення теми, звички до самоперевірки, відповідальності; розвиток організаторських 
здібностей, вміння приймати рішення, керувати і підкорятись.  

3. Творчі ігри, які готують до пізнавальної діяльності в процесі виконання завдань. 
Мета їх – виявляти нові випадки виявлення загального в конкретному; застосувати 
узагальнення суперечливих явищ імітованого процесу; використати узагальнення і 
систематизацію для виконання навчальних завдань у стандартних і нестандартних ситуаціях. 

Прикладом творчої гри може бути ігрове заняття на тему «Контрольне заняття з 
аналітичної геометрії». 

Мета заняття: освітня – перевірити  глибину осмислення студентами знань і ступеня 
їх узагальнення, формування самостійних практичних умінь  використання  теоретичного 
матеріалу для пояснення конкретної ситуації; розвивальна – розвивати професійне творче 
мислення, пам’ять, уяву, активність і самостійність; виховна – сприяти формуванню 
моральних, естетичних та інших якостей особистості. 

Заняття передбачає дещо іншу ігрову ситуацію. На острові Гаїті відбувся великий 
землетрус. Епіцентр розташований за 22 км на південний схід від столиці Республіки Гаїті 
міста Порт-о-Пренс, залягав на глибині 13 км. Жертвами землетрусу стали від 250 тисяч до 
300 тисяч чоловік. Крім того, 300 тисяч людей отримали поранення і понад мільйон 
лишилися без крову над головою. Збитки від стихійного лиха становлять близько 9 мільярдів 
доларів,  3 мільйони осіб залишились без їжі та питної води.  Уряд країни готовий прийняти 
іноземну допомогу.  Від нашої країни прибув загін бійців МЧС,  до складу якого входять 
також будівельники (студенти цієї групи) для допомоги з відновлення комунікацій.  

Прораб (студент) ділить групу на дві будівельні бригади.  
Перша бригада має: 
а) відновити дорогу між двома населеними пунктами, координати яких задано на карті 

1 1 2 2( , ), ( , )A x y B x y . Для цього вони повинні скласти рівняння прямої та побудувати її;  
б) побудувати зруйновану лікарню, що знаходиться в населеному пункті 3 3( , )M x y  на 

однакових відстанях від пунктів А та В. 
Завдання другої бригади носять наступний характер: 
а) дано координати чотирьох послідовних населених 

пунктів: 1 1 2 2 3 3 4 4( , ), ( , ), ( , ), ( , )A x y B x y C x y M x y . Визначити,  де саме необхідно розмістити 
центр забезпечення медикаментами постраждалих від стихійного лиха, щоб він знаходився 
на однакових відстанях від зазначених пунктів. Студенти повинні знайти точку перетину 
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діагоналей чотирикутника, а для цього їм необхідно скласти рівняння цих діагоналей як 
прямих, що проходять через дві точки; 

б) з’ясувати чи утворюють ці населені пункти чотирикутник, що є прямокутником, 
квадратом чи паралелограмом. 

Час не терпить! Тому оцінюється швидкість виконання і безумовно правильність. 
Одна з основних цілей навчання з допомогою навчальної гри полягає в розвитку у 

студентів професійного творчого мислення. Основою розвитку мислення, необхідного для 
засвоєння знань, умінь і навичок, є діяльність. Мислення, з допомогою якого відкривається 
щось нове,  є творчим.  Але для того,  щоб навчитись творчості,  потрібно попередньо 
збагатити мислення людини вже відомими операціями або пізнавальними структурами, 
відібраними принципами та орієнтирами розв’язання відомого класу задач. Використовуючи 
під час викладання вищої математики, поряд із традиційними задачами, задачі прикладного 
змісту, ми допомагаємо студентам набувати більш міцних знань, демонструємо наочне 
застосування математичного апарату до розв’язування прикладних задач і заохочуємо їх до 
вивчення певного розділу. Разом з тим рольова гра виводить студентів із стану пасивних 
слухачів, змушує підходити ширше до практичних питань, застосовувати уже відомий їм 
теоретичний матеріал для пояснення конкретної ситуації. 

Результативність: формування більш міцних знань, професійної спрямованості, вмінь 
самостійної роботи, мотивів до більш глибокого вивчення матеріалу, навичок формулювання 
висновків, розвиток професійного творчого мислення. 

Висновки. Проведення заняття у вигляді гри пожвавлює і вносить різноманіття у 
заняття, викликає більший інтерес у студентів. Зміст і результат навчальної діяльності 
залежить від наявності або відсутності пізнавального інтересу в студентів, але сам 
пізнавальний інтерес може виникнути тільки в процесі навчальної діяльності як її продукт. 
Таким чином, застосування дидактичних ігор активізує навчальну роботу студентів під час 
вивчення матеріалу, оскільки вони формують в них потребу не тільки правильно розуміти 
вимоги оточуючих та конкретної ситуації, а й оцінити свої можливості, реалізувати їх в 
певних умовах та визначити результати своєї діяльності. Крім того, можна відмітити, що 
застосування дидактичної гри в навчальному процесі передбачає наявність мотиваційної, 
змістової і операційної сторін пізнавальної діяльності студентів.  

· Мотиваційна сторона характеризується прагненням пізнати, цілеспрямованим 
пошуком;  

· змістова – усвідомленням і розумінням практичної ролі пізнання;  
· операційна – використанням засвоєних і формулюванням нових розумових операцій 

з поступовим підвищенням рівня їх складності і посиленням самостійності  студентів у 
процесі навчання.  

Отже, найсприятливіші умови гармонійного розвитку названих сторін пізнавальної 
діяльності створюються у процесі проведення дидактичних ігор, де самостійна діяльність 
студентів і навчальні  завдання викладача є основним засобом засвоєння знань. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розгляді впливу інтерактивних 
технологій на формування математичної компетентності майбутніх інженерів. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ВИКЛАДАННЯ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ 

 
В статье проанализированы интерактивные технологии в процессе преподавания 

фундаментальных дисциплин. Охарактеризованы: репродуктивные игры, направленные на 
формирование необходимых знаний и умений; проблемно-поисковые обобщенные игры, 
предусматривающие элементы поиска и осуществления логических операций, опираясь на 
имеющиеся у студентов знания; творческие игры, которые готовят к познавательной 
деятельности в процессе выполнения задач. Приведены примеры игровых занятий по высшей 
математике.  

Ключевые слова: интерактивные технологии, высшая математика, творческие, 
репродуктивные, проблемно-поисковые игры.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КОМПЛЕКС  

В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
 
Разработка и внедрение мультимедийного комплекса учебного назначения (МК) в процесс 

обучения способствует созданию условий для совершенствования образовательных 
возможностей, получения качественного образования и интеллектуального развития личности, 
соответствующих запросам современного информационного общества. Одним из важнейших 
преимуществ использования ТСО в учебном процессе являются их возможности в плане 
обеспечения наглядности и эмоциональности изучаемого материала, что в свою очередь можно 
рассматривать как дополнительные средства организации и управления вниманием учащихся. 

Ключевые слова: информационные технологии, интерактивная доска, мультимедийные 
средства обучения.  
 

Информатизация активно внедряется в систему образования Республики Узбекистан 
Узбекистана, в корне меняя технологии процесса обучения и воспитания. Современные 
информационные технологии требуют формирования интеллектуальных умений, обучения 
способам и приемам рациональной умственной деятельности для эффективного 
использования поступающей информации. В философии и психологии использование 
орудий, преобразующих деятельность человека, считается одним из основополагающих 
условий и показателем человеческого развития. Совершенствование орудий деятельности, ее 
специализация, вычленение шаблонных операций и их последующая автоматизация и т.п., а 
также связанное с этим разделение труда служат важнейшими и определяющими 
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характеристиками уровня развития человеческой цивилизации. Применение 
информационных технологий, средств информационных технологий и открытых 
информационных систем способствует гуманизации и личностной направленности 
образования, интеллектуализации всех видов учебной деятельности и созданию качественно 
новой образовательной среды, обеспечивающей развитие творческого потенциала личности.  

Совершенствование системы подготовки кадров требует полного обеспечения учебно-
воспитательного процесса новейшими учебно-методическими комплексами и передовыми 
педагогическими технологиями. Задача разработки, создания и освоения на практике 
передовых технологий и оборудования профессионального тренинга диктует необходимость 
интенсивной интеграции информационных технологий в образовательное пространство, 
использования интерактивных средств обучения в качестве прогрессивного средства 
приобретения, формирования, закрепления и оценки степени усвоения знаний и 
профессиональных навыков учащихся.  

Таким средством является современный комплекс интерактивного обучения, 
включающий программные продукты, технику и оборудование (интерактивная доска, 
компьютерный комплекс, мультимедийные средства обучения) и специальные 
педагогические методики обучения. Исследовательская задача в рамках проблемы состоит в 
разработке принципиально нового подхода к организации обучения учащихся в системе 
непрерывного образования с использованием передовых информационных технологий: от 
приобретения базовых знаний – к формированию эффективных путей интерактивного 
процесса приобретения знаний. Цель такого подхода – посредством применения 
интерактивных средств обучения повысить познавательную активность учащихся. Для 
достижения этой цели необходимо создать передовые интерактивные технологии обучения, 
специальные методики интерактивного обучения, программные продукты и оборудование, 
обеспечивающие высокий уровень и качество образования, и внедрить в педагогическую 
практику.  

Для поддержки интерактивной среды необходимы разработка и изготовление 
специального оборудования, интеллектуальных средств обучения и управления учебным 
процессом, методик интерактивного обучения, создания баз данных и программных 
продуктов, обеспечивающих широкое развитие и внедрение информационных и сетевых 
технологий в педагогическую практику школ, академических лицеев, профессиональных 
колледжей и ВУЗов страны, их качественное усовершенствование. Необходимо также 
разработать и специальное программное обеспечение, трансформирующее методики 
обучения учебным и профессиональным дисциплинам на язык информационных технологий, 
в объеме, необходимом и достаточном для получения знаний и умений, в соответствии с 
требованиями государственных стандартов образования по учебным дисциплинам на 
каждом из этапов непрерывного образования. Специальное программное обеспечение 
призвано предоставить также возможность осуществлять объективный контроль усвоения 
знаний и профессионального умения, обеспечивая необходимую оперативность 
взаимодействия между учащимися и преподавателем.  

Современная роль педагога неразрывно связана с достижениями информационных 
технологий. А одной из основных проблем учебного процесса является проблема повышения 
уровня усвоения учебного материала – вопрос улучшения понимания, запоминания и умения 
применять полученные знания. 

Любая педагогическая технология, ее разработка и применение требуют высочайшей 
творческой активности педагога и учащихся. Информационные технологии в процессе 
обучения многими исследователями определяются как технологическая революция в 
образовании. Возникает возможность передавать информационные материалы 
обучающемуся через его непосредственное соприкосновение с изучаемыми объектами и 
явлениями, проектировать воспитательные ситуации, в которых воспитаннику необходимо 
будет принимать какие-то решения и предпринимать определенные действия. В образовании 
важна не информационная технология сама по себе, какой бы современной она ни была, а то, 
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насколько ее использование служит достижению образовательных целей. Компьютерные 
технологии должны стать средством моделирования многообразных видов и форм 
мышления, инициировать не только репродуктивные действия и формально-логические 
операции, но и образно-ассоциативное мышление, обращение к эмоционально значимым 
смыслам, к открытому будущему, к личностным ценностям. 

Термин «интерактивное обучение» обозначает обучение, основанное на активном 
взаимодействии всех субъектов учебного процесса и интерактивного обучающего комплекса, 
как объекта этого процесса. Для  интерактивных технологий характерен интерактивный 
режим: информационные потоки проникают в сознание, вызывают его активную 
деятельность и порождают обратный информационный поток, от учащегося к педагогу.  

До сих пор попытки внести регулярное обучение с помощью компьютерных программ 
терпят неудачу по разным причинам: 

- из-за недостаточной оснащенности образовательных учреждений интерактивыной 
техникой не удается получить явное преимущество использования компьютерных 
технологий перед традиционными формами обучения; 

- из-за несовершенства программных (как показало изучение имеющихся электроных 
средств обучения, они создаются либо учителем, недостаточно знакомым с техникой 
программирования, либо программистами, мало знакомыми с особенностями методики и 
технологий обучения).  

Отметим характерные особенности базовой схемы учебного процесса: 
- системная связь с существующими технологиями обучения, органичное включение в 

традиционные формы ведения учебного процесса, не требующее существенной перестройки 
ни психологии преподавателя, ни психологии восприятия материала обучающимися; 

- проведение всех видов учебной работы с использованием мультимедийной 
обучающей системы, демонстрируемой и управляемой с помощью интерактивных 
устройств; 

- использование сетевых технологий и ресурсов глобальной сети, позволяющих решать 
задачи на принципиально новом информационном уровне. 

Работа с интерактивными устройствами существенно помогает обучению.  
Интерактивная доска является элементом общей интерактивной системы состоящей из 

компьютера, специального программного обеспечения, проектора, мультимедийной базы 
учебно-методических ресурсов. Укомплектованная интерактивная система работает с 
информацией, поступающей в цифровом формате. С компьютером доска соединяется при 
помощи USB-порта.  При работе на интерактивной доске можно использовать два режима:  
мыши и маркера. В режиме маркера доска используется по своему назначению: на ней 
можно писать, рисовать без применения графического редактора, специальной ручкой, 
изменяя и удаляя, при необходимости, ненужную информацию. 

При выпуске производитель классифицирует интерактивные доски на два вида по 
характеру воспроизводимой проекции: обратную и фронтальную. Видовое разделение 
зависит от места расположения проектора. При фронтальной проекции, проектор 
подвешивают под потолком, на самом близком расстоянии от доски, объектив, при подобном 
расположении наклонен вниз, возникающие при демонстрации искажения исправляют при 
помощи цифровой коррекции. Доски с обратной проекцией занимают больше места в 
демонстрационном зале и цена их на порядок выше, чем у фронтальных проекционных 
систем. 

Для выпуска интерактивных досок применяют четыре типа технологий: 
электромагнитная, сенсорная аналогово-резистивная, инфракрасная или ультразвуковая, 
лазерная технологии.  

Интерактивные доски и интерактивные проекторы можно использовать при работе в 
большой аудитории и в маленьких группах. С их помощью можно разнообразить процесс 
обучения: преподаватель может читать лекцию, используя одновременно текст, аудио и 
видео материалы,  DVD,  CD-ROM  и Интернет-ресурсы.  Писать и делать пометки можно 
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поверх всех документов, диаграмм и веб-страниц. Любую информацию, отображенную на 
интерактивной доске, можно распечатать, сохранить, отправить по электронной почте и 
поместить на сайт.  

Интерактивные доски не требуют много места. Если проектор для доски прямой 
проекции крепить к потолку, то нет необходимости размещать подставку для аппаратуры 
посреди аудитории. При использовании доски обратной проекции, исчезает проблема с 
подключением проектора, так как он располагается за экраном и составляет единую 
конструкцию с ним. Интерактивные доски подходят для учащихся всех возрастов: высоту 
доски можно регулировать под любой рост. 

На интерактивном оборудовании происходит не только обработка документальной 
информации, но и повышается эффективность восприятия, преподносимой в процессе 
обучения, информации. Наиболее эффективными и удобными в использовании считаются 
интерактивные доски. Интерактивные доски, приставки, проекторы при работе позволяют 
пользователю вносить изменения в транслируемое изображение, не отходя от экрана. 

Структура занятия с использованием интерактивных устройств может меняться. А в 
некоторых случаях интерактивная доска может стать незаменимым помощником, например, 
при, так называемом, индуктивном методе преподавания, когда учащиеся приходят к тем или 
иным выводам, сортируя полученную информацию. 

Преподаватель может по-разному классифицировать материал, используя различные 
возможности доски: перемещать объекты, работать с цветом, - при этом, привлекая к 
процессу учащихся, которые затем могут самостоятельно работать в небольших группах. 
Иногда можно снова обращать внимание учащихся на доску, чтобы они поделились своими 
мыслями и обсудили их перед тем, как продолжить работу. Однако, важно понимать, что 
эффект от использования интерактивных технологий во многом зависит от самого 
преподавателя, от того, как он применяет те или иные возможности доски. 

Современные информационные технологии позволяют преподавателю создавать и 
применять на занятиях собственные инновационные разработки, не нарушая при этом 
привычного ритма работы. При создании компьютерной программы специалисты стремятся 
не только доходчиво, но и занимательно построить эпизод, придать неожиданность монтажу, 
композиции кадра, добиваются максимальной выразительности крупных планов, 
одновременного воздействия голоса диктора, слов действующих персонажей и музыки. Все 
это, взятое вместе, воздействует на учащегося, вызывает непроизвольное внимание и 
способствует непроизвольному запоминанию материала. 

Аудиовизуальные пособия применяют как зрительную опору для последующей 
самостоятельной работы учащихся, как вспомогательное средство при опросе, как материал 
для проверки знаний, для проведения письменных и устных сочинений. Их использование 
требует от педагога разработки особой стратегии, предполагающей его активное участие в 
процессе организации внимания и восприятия. 

Использование мультимедиа-технологий в обучении порождает ряд особенностей, 
значимых с точки зрения психологии и педагогики. Одним из таких аспектов является 
психология общения преподавателей и учащихся с мультимедиа-ресурсами и компьютерной 
техникой. Перед преподавателем открываются широкие возможности по созданию материалов 
индивидуального и фронтального опроса, текущего и итогового контроля. В интерактивной 
доске работает комплект – доска, проектор, компьютер, – что позволяет преподавателю, не 
отходя от доски, выйти в Интернет, через сеть запросить и отобразить нужную информацию. 
Специальное программное обеспечение, разработанное для интерактивной доски и 
установленное на компьютере, позволяет преподавателю заблаговременно подготовить 
нужные материалы и разместить их на нескольких страницах, не используя саму 
интерактивную доску. Затем, во время занятия, преподаватель одним щелчком может 
переключиться со страницы на страницу, не переставая контролировать ситуацию в 
аудитории. Варианты заданий, уровень их сложности, время и место включения в занятие 
определяет преподаватель. Создавая мультимедийное сопровождение, преподаватель может 
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конструировать слайды для различных этапов урока: при актуализации, повторении, изучении 
нового материала, закреплении изученного. 

Медиа-проектор, подключенный к интерактивной доске, позволяет работать в 
мультимедийной среде, сочетая все преимущества классической презентации с 
возможностями высоких технологий. Прикосновением к любой области доски можно задать 
увеличение необходимого фрагмента для более детального рассмотрения. Можно также 
показывать опыты, воспроизведение которых в условиях аудитории невозможно, при этом, 
не прерывая демонстрации, на интерактивной доске можно выделять цветом наиболее 
важные фрагменты. Более того, материал каждого занятия со всеми пометками можно 
сохранить в файле, для последующего копирования его на носители, распечатки, пересылки 
по электронной почте или редактирования.  

Благодаря наглядности и интерактивности учебная аудитория вовлекается в активную 
работу. Обостряется восприятие, повышается концентрация внимания. Использование 
интерактивной доски не только усиливает наглядность изложенного материала, делает учебный 
процесс живым и увлекательным, но и повышает заинтересованность учащихся, позволяет 
улучшить запоминание учебного материала. Интерактивная доска открывает широкий диапазон 
для педагогического поиска преподавателя, моделирования им проблемных учебных ситуаций. 

В созданной интерактивной среде обучающиеся могут самостоятельно проводить 
исследования, моделировать различные события, выполнять практические задания. Все, что 
пишется на поверхности интерактивной доски, мгновенно появляется на экране компьютера, 
а при случайной ошибке можно простым прикосновением маркера стереть неправильную 
часть; на интерактивной доске возможно использование цвета, что позволяет выделить 
информацию и значительно увеличить эффективность ее восприятия. Результаты 
анкетирования учащихся свидетельствуют о повышении уровня мотивации и интереса к 
изучаемой дисциплине. Учащиеся отмечают, что занятия с использованием интерактивной доски 
являются для них наиболее интересными и запоминающимися. Работа с интерактивными 
досками делает любое занятие динамичным, благодаря этому можно заинтересовать 
учащихся. Преподаватель может, к примеру, написать на доске задания или вернуться к 
предыдущему материалу, чтобы проверить, как учащиеся его усвоили. Исследования 
показали, что работа с интерактивными досками улучшает восприятие материала 
учащимися.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод: эффективность современного учебного занятия 
определяется уровнем его интерактивности. 

В образовательных учреждениях к интерактивным доскам предъявляются гораздо 
более жесткие требования, чем в других организациях деловой сферы. Опыт позволяет 
сформулировать основные критерии, которым нужно следовать, проектируя интерактивные 
доски для учебных целей. Во-первых, достаточно высокий риск повреждения интерактивной 
доски, требует максимально прочной и долговечной поверхности. Поэтому рекомендуются 
интерактивные доски на основе инфракрасной и ультразвуковой технологии, у которых, в 
отличие от досок на основе резистивной технологии, поверхность может быть изготовлена из 
любых материалов (например, пластиковый экран на стальном листе), и любые повреждения 
влияют только на внешний вид доски, но не на работоспособность. По сравнению с довольно 
мягкой резистивной поверхностью, твердая поверхность таких интерактивных досок гораздо 
меньше подвержена износу, что важно для аудиторий, где интерактивное оборудование, как 
правило, используется довольно активно. Во-вторых, поверхность интерактивной доски 
должна быть хорошим экраном, обеспечивающим высокое качество изображения без бликов, 
утомляющих глаза и мешающих восприятию информации. В-третьих, рабочая площадь 
интерактивной доски должна быть достаточно большой. В-четвертых, желательно, чтобы 
программное обеспечение интерактивной доски было организовано просто и понятно.  

Разработанная в рамках исследовательского проекта интерактивная доска «ХimBoard» 
соответствует всем перечисленным критериям: прочная поверхность на основе любого 
листа, низкие затраты на эксплуатацию, удобные условия гарантии и другие преимущества, 
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рассчитанные специально для учебных целей. Для работы с интерактивной доской 
достаточно включить проектор и откалибровать экран. Применение интерактивной доски 
позволяет каждому учащемуся в аудитории быть активным участником учебного процесса – 
работать в интерактивном режиме. Роль компьютерной мыши выполняет электронный 
маркер. Использование данной технологии позволяет работать с досками с высокой 
точностью и высокой скоростью. На международной выставке «Ярмарка инноваций», 
проходившей в Ташкенте в марте 2010 г., большое число посетителей привлекла презентация 
уникальных возможностей интерактивной доски в процессе обучения. Также в рамках 
выставки была продемонстрирована новая версия мультимедийных уроков, разработанных с 
учетом инструментальных функций интерактивной доски. Посетители выставки не были 
простыми наблюдателями, они с удовольствием присоединялись к работе на интерактивной 
доске, пытались создавать свои проекты мультимедийных интерактивных фрагментов; 
используя богатые возможности программного обеспечения интерактивной доски, они на 
практике смогли оценить удобство работы со специальным программным обеспечением 
демонстрируемой интерактивной доски. Прошедшая выставка открыла Узбекскому НИИ 
педагогических наук им.  Кары Ниязи новые возможности для сотрудничества,  помогла 
укрепить контакты с потенциальными партнерами и наметить новые пути дальнейшего 
развития информационно-технологической базы современного образования. 

Применение интерактивной доски предоставляет возможность найти новое прочтение 
учебного процесса, в котором любое развитие новых технологий расширяет возможности 
педагогики. Это современное учебное оборудование дает возможность оперативной работы с 
большим количеством разнообразного дидактического материала. Интерактивной доска дает 
возможность активно общаться преподавателю и учащимся, при этом всё отображаемое на 
доске в процессе занятия протоколируется в цифровом формате, что в свою очередь 
открывает пути для дальнейшей работы с полученным материалом: файлы можно 
скопировать; этими файлами могут воспользоваться те, кто не смог присутствовать на 
занятии; их можно многократно воспроизвести до полного усвоения материала; файлы 
можно мгновенно передать дистанционным пользователям. Возможности интерактивной 
доски позволяют использовать ее, как обычную доску – в качестве графического 
вспомогательного средства обучения, но в качественно новой информационной среде. А при 
применении дополнительных функций меняется форма организации учебного процесса, так 
как слушатели начинают активнее работать самостоятельно, активно участвуют в 
выполнении заданий.  

Практическая реализация личностно ориентированного подхода с помощью средств 
мультимедиа потребует создания и использования современных многофункциональных 
предметно-ориентированных мультимедийных средств обучения. Мультимедиа является 
плодотворной образовательной технологией, благодаря присущим ей качествам 
интерактивности, гибкости, и интеграции различных типов учебной информации, а также 
благодаря возможности учитывать индивидуальные особенности учащихся и способствовать 
повышению их мотивации.  

Полиграфические учебные материалы не позволяют учесть запросы учащихся и 
педагогов в индивидуализации обучения, обеспечении личностного подхода, и в принципе 
учебники на бумажном носителе не могут учесть эти особенности. Необходимость 
разработки учебных пособий, дополняющих печатные учебники, направила внимание к 
мультимедийным учебникам. Мультимедийное учебное пособие представляет собой 
интерактивную обучающую программную систему комплексного назначения, 
предоставляющую теоретический материал, обеспечивающую тренировочную учебную 
деятельность и контроль уровня знаний учащегося. Практика использования электронных 
учебников показывает, что электронный учебник дает возможность увеличить 
заинтересованность учащихся в предмете, решения задач на стыке предметов разных циклов, 
более наглядной подачи материала за счет мультимедиа. При работе с мультимедийными 
программами обеспечивается обратная связь, осуществляется быстрый поиск нужной 
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информации, экономится время при многократных обращениях к гипертекстовым 
объяснениям, наряду с кратким текстом, объяснения сопровождаются демонстрацией 
анимационных эффектов и синхронным озвучиванием. Мультимедийное учебное пособие – 
это аудиовизуальный концентратор внимания, достоинствами которого являются: 
мобильность, доступность в связи с развитием компьютерных сетей и адекватность уровню 
развития современных научных знаний. С другой стороны, создание Мультимедийное 
учебное пособие способствует постоянному обновлению информационного материала. 
Таким образом, развитие информационных технологий дает широкую возможность для 
изобретения новых методов и методик в образовании и тем самым повышения его качества. 
Использование информационных технологий в учебном процессе требует не только создания 
мультимедийных учебных ресурсов, но и перестройки содержания и организации учебной 
деятельности. По мере совершенствования мультимедийные учебные пособия должны 
принципиально измениться учебные программы и планы,  а также роль преподавателя в 
учебном процессе. Но каким бы хорошим ни было мультимедийное пособие, оно не может и 
не должно полностью вытеснить традиционный учебник.  

Бесспорно, разнообразие форм представления информации, включающих, кроме текста 
и иллюстраций, аудио и видеофрагменты, дает новые возможности для образовательного 
ресурса. Очень важно, что обучение на основе мультимедийного учебного пособия 
предоставляет ученику право выбора и право нести ответственность за свой выбор. Эти 
общекультурные компоненты образования позволяют сформировать широко образованного, 
интеллектуально развитого человека, который воспринимает мир с его противоречиями, 
пытается изменить его и несет ответственность за последствия принятого им решения. 
Поэтому наиболее ценными в учебном процессе оказываются мультимедийные учебные 
ресурсы без однозначной логики действий, жестких предписаний, предоставляющие 
учащемуся свободу выбора того или иного способа изучения материала, рационального 
уровня сложности, самостоятельного определения формы помощи при возникновении 
затруднений.  

В процессе обучения на основе мультимедийных учебных ресурсов, особенно в режиме 
дистанционного обучения, пользователь лишен живого общения с преподавателем. Поэтому 
в материал мультимедийного учебного пособия точных наук по возможности должно быть 
включено обращение к гуманитарным направлениям и общечеловеческим ценностям с 
целью создания положительного эмоционального настроя и повышения общей эрудиции 
обучающегося. Введение гуманитарного содержания в мультимедийные ресурсы точных 
дисциплин основывается также на учете особенностей физиологического строения головного 
мозга. Периодическое обращение к гуманитарным направлениям приводит к переключению 
работы мозга из левого полушария в правое. Таким образом, включение гуманитарного 
содержания приводит к релаксации обучающихся, а, следовательно, к уменьшению 
утомляемости во время занятий, ослабляет нагрузку информационного потока во время 
обучения и повышает эффективность усвоения материала. При этом обращение к 
высказываниям и афоризмам мыслителей древности, а также к классическому наследию 
мыслителей Востока повышает интерес учащегося к изучаемому материалу, что 
способствует духовному развитию личности. В состав дидактической системы 
мультимедийного учебного пособия должна быть введена воспитывающая подсистема. 
Чрезвычайно важно создавать условия для целенаправленной деятельности учащихся, для 
творчества, причем творит не только учащийся, но и преподаватель. Преподаватель создает 
повторяющуюся инвариантную систему педагогических действий и средств, применяемую в 
определенном порядке для достижения гарантированного результата. А это – уже 
технология, причем гибкая. Особенности рассматриваемого аспекта применения 
мультимедийных учебных ресурсов: 

– учёт индивидуальных особенностей – предоставление обучающемуся возможности 
выбора скорости, объема подачи материала, стратегии обучения в соответствии с его 
индивидуально-психологическими особенностями; 
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– защита от чрезмерной эмоциональной, нервной, интеллектуальной нагрузки при 
освоении учебного материала; 

– обеспечение благоприятного морально-психологического климата в коллективе 
(создание условий для удовлетворения базовых потребностей в самовыражении, в 
защищенности, в признании индивидуальности учащегося); 

– создание условий для самостоятельной защиты учащегося от стрессов. 
Применение любых цифровых образовательных ресурсов позволяет делать акцент на 

развитие каждого обучающегося, на формирование способности к самообучению. 
Эффективность современного учебного занятия определяется уровнем его интерактивности. 
Интерактивный обучающий комплекс может быть широко использован в процессе 
организации обучения в системе общего, специального и высшего образования в 
соответствии с перспективами социально-экономического развития страны.  

Одним из важнейших преимуществ использования ТСО в учебном процессе являются 
их возможности в плане обеспечения наглядности и эмоциональности изучаемого материала, 
что в свою очередь можно рассматривать как дополнительные средства организации и 
управления вниманием учащихся. Однако желаемый эффект достигается только в том 
случае, когда интерактивный обучающий комплекс используются в соответствии с 
закономерностями протекания познавательной деятельности учащихся определенного 
возраста и психологического статуса, характеристиками учебного материала и учебных 
задач. 
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ІНТЕРАКТИВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 
 
Розробка та впровадження мультимедійного комплексу навчального призначення (МК) у 

процес навчання сприяє створенню умов для вдосконалення освітніх можливостей, отримання 
якісної освіти та інтелектуального розвитку особистості, що відповідають запитам сучасного 
інформаційного суспільства. Однією з найважливіших переваг використання ТЗН у навчальному 
процесі є їх можливості в плані забезпечення наочності і емоційності досліджуваного 
матеріалу, що в свою чергу можна розглядати як додаткові засоби організації та управління 
увагою учнів. 

Ключові слова: інформаційні технології, інтерактивна дошка, мультимедійні засоби 
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ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ МЕТОД ДІАГНОСТУВАННЯ РАДІОЕЛЕМЕНТІВ У 

СКЛАДІ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ 
 

Розглядається електромагнітний метод визначення технічного стану радіоелементів у 
складі аналогових і цифрових радіоелектронних пристроїв об'єктів радіоелектронної техніки. 
Даний метод дозволяє проводити вимір діагностичних параметрів в антені, що накладається 
на радіоелектронний пристрій при подачі на нього тестового впливу.  

Ключові слова: електромагнітний метод, технічний стан, діагностичний парамет, 
антена. 

 
Вступ. Сучасні об’єкти радіоелектронної техніки (РЕТ) представляють собою складні 

технічні системи, що являються об'єднанням модулів різного фізичного виконання й 
призначення. Однією з основних вимог, які ставляться до об’єктів РЕТ на етапі експлуатації, 
є забезпечення їх високої надійності [1]. Забезпечити задану надійність можна застосуванням 
нових ефективних принципів, методів і засобів для розробки сучасних автоматизованих 
систем технічного діагностування на основі інформаційних технологій об’єктів РЕТ.  

Аналіз стану проблеми. Існуючі методи діагностування об’єктів РЕТ мають недоліки, 
основні з яких полягають у наступному: 

– при проведенні діагностування використовується велика кількість контрольних точок 
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в яких вимірюються велика кількість діагностичних параметрів, що впливає на об’єм 
апаратної частини системи технічного діагностування (СТД) та тривалість і достовірність 
проведення контролю; 

– темпи розвитку радіоелементів об’єктів РЕТ набагато випереджають методи і засоби 
діагностування; 

– збільшення ступеня інтеграції радіоелементів, кількості зовнішніх виходів і режимів 
роботи РЕТ приводить до недопустимого збільшення вартості сучасних систем 
діагностування; 

– існуючі СТД, що побудовані на основі існуючих методів, не забезпечують можливість 
контролю максимальної кількості різних типів аналогових і цифрових елементів, пристроїв і 
ТЕЗ об’єктів РЕТ за умови забезпечення заданої достовірності проведення контролю 
технічного стану; 

– обмежене застосування сучасних інформаційних технологій при побудові систем 
технічного діагностування; 

– відсутність напрацьованих алгоритмів отримання, обробки і управління 
діагностичною інформацією; 

– відсутність можливості обмінюватися інформацією з аналогічними системами; 
– відсутність можливості доступу та взаємодії з існуючими пошуковими системами; 
– відсутність єдиного методологічного підходу, який би визначив основні принципи 

розробки нових ефективних методів технічного діагностування з використанням 
інформаційних технологій. 

Основна частина. Суть електромагнітного методу діагностування радіоелементів 
радіоелектронних пристроїв полягає в тому,  що в якості діагностичних параметрів (ДП)  
використовується параметри сигналів, що наводяться у «антенному» пристрої [2], який 
накладається на сам радіоелемент РЕП. Робота радіоелемента супроводжується зміною 
електромагнітного поля навколо нього при подачі на нього діагностичного тесту. Дану 
властивість доцільно використовувати для визначення його технічного стану. Для цього 
«антена», таких же розмірів і форми, як і радіоелемент, розміщується над його корпусом. 
При спрацьовуванні радіоелемента РЕП при подачі на нього діагностичного тесту у «антені» 
наводиться електрорушійна сила, яка генерує сигнал з певними параметрами. Наявність 
сигналу на виході «антени» служить інформацією про факт роботи РЕП. Діагностична 
інформація,  що отримана за допомогою «антени» надходить до блоку її обробки.  На основі 
порівняння параметрів еталонних і наведених у антенному пристрої сигналів, приймається 
рішення про ТС даного радіоелемента РЕП.  

Запропонований електромагнітний метод діагностування, в порівнянні з існуючими, 
має наступні переваги: 

- виключення необхідності використання вихідних контактів та контрольних точок для 
визначення несправного радіоелемента РЕП;  

- незначний вплив пристрою діагностування на "власну" надійність РЕП, так як до 
нього не додаються нові елементи та не змінюється принципова схема; 

- можливість застосування методу як до існуючих, так і до перспективних 
радіоелементів РЕП; 

- скорочення часу діагностування радіоелемента РЕП в 2-3 рази в порівнянні з 
відомими методами.  

Наукова новизна методу полягає у тому, що вперше, в якості ДП радіоелементів 
аналогових і цифрових пристроїв використовуються параметри сигналів, що наводяться у 
«антені».  

У самому простому випадку, коли радіоелемент РЕП знаходиться у справному стані, на 
виході «антени» можна буде виміряти параметри )(хg , що характеризують електромагнітне 
поле РЕП. У випадку, коли виникне несправність будь-якого радіоелементу РЕП параметри 

)(хg  будуть змінені, що свідчить про несправність РЕП. Визначення дефектного 
радіоелементу здійснюється з використанням алгоритму діагностування.  
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Достовірність діагностування РЕП в значній мірі залежить від правильності вибраних 
ДП, які в свою чергу, залежать від рішення ряду задач. Ці задачі за характером їх розв’язання 
можна умовно розбити на дві групи. Перша група розглядає питання, що пов’язані з 
протіканням процесів безпосередньо у радіоелементі РЕП. Визначаються струм вихідного 
ланцюга базового елементу, електромагнітне поле навколо радіоелемента і потужність 
випромінювання, що виникає у момент подачі діагностичного тесту. У другій групі 
вирішуються питання можливості виявлення і фіксації параметрів сигналів 
електромагнітного процесу у «антені», розрахунку ДП і їх використання для визначення ТС 
радіоелектронних пристроїв.  

Визначимо параметри струму вихідного ланцюга радіоелемента у вигляді вібратора. 
Для їх визначення вихідний ланцюг радіоелемента представимо у вигляді моделі 
випромінювача. Він представляє собою прямолінійний дріт (рис. 1), у середину якого 
ввімкнутий кристал. Довжину такого симетричного вібратора можна порівняти з довжиною 
хвилі коливань у основній частині спектру випромінюваних частот. За допомогою 
використання об’ємного інтегралу формули Кірхгофа можна визначити поле випромінювача 
[2]: 
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r
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-

=
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.      (1) 

Рис. 1. Модель симетричного вібратора 
 

де u – шукана складова поля; дV – об’єм діполя; )(xg – параметр, який характеризує 
джерело поля; r – відстань від джерела поля до точки спостереження. 

Розрахунок складових поля згідно (1) на практиці достатньо складний через трудність 
інтегрування при нерівномірному розподілі джерел поля по довжині вібратора.  

Щоб уникнути такої ситуації використаємо метод суперпозиції. 
Реальний вібратор (риc. 1) з реальним розподілом джерел поля розіб’ємо на ряд 

елементарних ділянок довжиною.  
На такій ділянці (елементарному вібраторі) струм можна вважати постійним. Поле в 

точці спостереження визначається шляхом векторного добутку полів усіх елементарних 
ділянок. Для цього необхідно знати струм у кожній точці вібратора. Вирішимо задачу 
визначення струму в симетричному вібраторі, довжину якого можна порівняти з довжиною 
хвилі. В подальшому припустимо, що радіус проводу вібратора задовольняє умові 

122 >>=W alnl , і малий в порівнянні з довжиною хвилі, так що 1λπ2β <<= a , де a  – 
діаметр провідника. 

~ 

(ρ,Y,Z) 

y 

X 

2a 

 ρ 
ι 

Z
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Для дроту з малим поперековим перерізом інтеграл за об’ємом можна замінити 
інтегралом за довжиною. Для розподілу струму на вібраторі отримаємо: 

W
=

60
A

Z
jUI

( )
Wa+b

Wb+-b

1

1

cos

sin

l

Zl
, 

де AU  – напруга джерела (кристала) на вході вібратора; Z  – абсолютне значення 
координати Z , яке відраховується від середини вібратора уздовж його довжини. 

Вираз ZI  визначає закон зміни струму уздовж вібратора. 
Таким чином, розрахунок електричного струму вихідного ланцюга радіоелемента при 

діагностуванні з використанням електромагнітного методу можна представити у вигляді 
наступного алгоритму: 

1. Вихідний ланцюг радіоелемента представляється у вигляді моделі випромінювача  –
прямолінійного проводу, у середину якого ввімкнутий кристал. 

2. Реальний випромінювач з реальним розподілом джерел поля розбивається на ряд 
елементарних ділянок довжиною, що набагато менша за довжину хвилі, на кожній з яких 
струм вважається постійним. 

3. За допомогою метода суперпозиції знаходиться закон зміни струму уздовж вібратора 
та його значення. 

Знайдемо параметри електромагнітного поля навколо вихідного ланцюга 
радіоелемента.  

Сформулюємо задачу наступним чином: 
нехай дано елементарний електричний випромінювач у вигляді тонкого проводу, 

уздовж якого протікає гармонійно змінний у часі струм. Випромінювач знаходиться в 
ізотропному ідеальному ( )0=s  середовищі з параметрами 0m  і 0e . Інших джерел 
електромагнітного поля в просторі,  біля вібратора,  немає.  Необхідно визначити 
електромагнітне поле у кожній точці простору біля випромінювача, а саме визначити 

вектори E
r

 і H
r

. 
Припустимо наступне: 
1. Довжина випромінювача у багато разів менша довжини хвилі електромагнітного 

поля. Розподіл струму уздовж випромінювача рівномірний ( )( )const  ;λ =<< xIl . 
2. Діаметр провідника випромінювача значно менше його довжини ( )l<<a . 
3. Відстань від випромінювача до точки спостереження набагато більше довжини 

випромінювача lr >> . 
Друге та третє припущення дозволяють вважати відстань від кожної точки 

елементарного випромінювача до точки спостереження практично однаковими. 
Так як струм у випромінювачі змінюється відповідно до гармонічного закону, то 

зручно буде використати метод комплексних амплітуд, вважаючи що ( ) tjj
m eeIti wj= . 

Шукані вектори поля 
®
E  і 

®
H  будуть рішенням основних рівнянь електромагнітного 

поля [2]: 
®®®

we+d= EjHrot 0 ,       (2) 
®®

wm-= HjErot 0 ,     (3) 

0er=
®
Ediv ,       (4) 
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  0=
®
Hdiv .        (5) 

Для спрощення рішення рівнянь (2) - (5) перетворимо їх у хвильові рівняння (рівняння 
Гельмгольца), використовуючи метод електродинамічних потенціалів. В цьому випадку 
задачу можна розбити на три кроки:  

визначення векторного потенціалу 
®
A  із рівнянь Гельмгольца, 

визначення напруженості магнітного поля 
®
H  за відомим вектором 

®
A , 

визначення напруженості електричного поля 
®
E  за відомим вектором 

®
H . 

В показано [2], що 

( ) qjb+
p

=
®b-®

sin1
4

0
2 rj

r
eIH

rj
l .     (6) 

Вектор 
®
H  має тільки одну складову за координатою j  і знаходиться у площині, 

перпендикулярній осі вібратора. Амплітуда вектора напруженості магнітного поля досягає 
максимального значення у площині, яка проходить через центр вібратора перпендикулярно 
його осі 2πθ = . 

Вектор напруженості електричного поля 
®
E  визначимо із першого рівняння Максвела 

при умові , що в точці спостереження 0=d : 

0we
=

®
®

j
HrotE .  (7) 

Вектор 
®
E  має дві складові: складову за координатою r  і складову за координатою q . 

Таким чином, розрахунок електромагнітного поля вихідного ланцюга радіоелемента 
РЕП можна представити у вигляді наступного алгоритму: 

1. Моделювання вихідного ланцюга радіоелемента РЕП. 
2. Перетворення основних рівнянь електромагнітного поля у хвильові рівняння 

(рівняння Гельмгольца) за допомогою методу електродинамічних потенціалів.  

3. Визначення векторного потенціалу 
®
A  із рівнянь Гельмгольца. 

4. Визначення напруженості магнітного поля 
®
H  за відомим вектором 

®
A . 

5. Визначення напруженості електричного поля 
®
E  за відомим вектором 

®
H . 

Знайдемо потужність випромінювання вихідного ланцюга радіоелемента РЕП. 
Використовуючи принцип суперпозиції, визначимо потужність випромінювання вібратора за 
потужністю, яку випромінює у простір кожний елементарний випромінювач [2]. Середня 
потужність випромінювання у простір елементарного вібратора при припущені, що він 
розташований у ідеальному середовищі можна визначити як середній потік випромінювання 
через будь-яку замкнуту поверхню навколо випромінювача: 

( ) ε
μ

λπ40
222

в lIP m= . 
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З виразу для вP  видно, що зі збільшенням частоти випромінювання зростає її 
потужність (при рівних амплітудах току високочастотні складові спектру мають більшу 
потужність ніж низькочастотні), що підтверджує відомі положення.  

Для підтвердження теоретичних розрахунків було проведено експериментальне 
дослідження. Його результати показали, що потужність випромінювання радіоелемента 
являється достатньою, щоб згенерувати у «антенному» пристрої сигнали, параметри яких 
можна використовувати у якості діагностичних параметрів радіоелементу РЕП. 

Висновки. Таким чином, сутність електромагнітного методу діагностування 
радіоелементів радіоелектронних пристроїв полягає в тому, що в якості діагностичних 
параметрів використовується параметри сигналів, що наводяться у «антенному» пристрої, 
що накладається на сам радіоелемент РЕП. Робота радіоелемента РЕП супроводжується 
зміною електромагнітного поля навколо нього при подачі на нього діагностичного тесту. 
Доведено, що потужність випромінювання радіоелемента являється достатньою, щоб 
згенерувати у «антенному» пристрої сигнали, параметри яких можна використовувати у 
якості діагностичних параметрів радіоелементу РЕП. 

Перевага даного методу над існуючими полягає в наступному: 
- виключення необхідності використання вихідних контактів та контрольних точок для 

визначення несправного радіоелемента РЕП;  
- незначний вплив пристрою діагностування на "власну" надійність радіоелемента РЕП, 

так як до нього не додаються нові елементи та не змінюється принципова схема; 
- можливість застосування методу як до існуючих, так і до перспективних 

радіоелементів РЕП; 
- скорочення часу діагностування радіоелемента РЕП в 2-3 рази в порівнянні з 

відомими методами.  
5 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

РАДИОЭЛЕМЕНТОВ В СОСТАВЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 
 

Рассматривается электромагнитный метод определения технического состояния 
радиоэлементов в составе аналоговых и цифровых радиоэлектронных устройств объектов 
радиоэлектронной техники. Данный метод позволяет проводить измерение диагностических 
параметров в антенне, которая накладывается на радиоэлектронные устройства при подаче на 
него тестового влияния.  

Ключевые слова: электромагнитный метод, техническое состояние, диагностический 
параметр, антена. 

 
Ph.D. Shkulypa P., prof. Lenkov S., prof. Zherdev N. 

ELECTROMAGNETIC METHOD OF DIAGNOSING ELECTRONIC COMPONENTS IN 
THE COMPOSITION OF THE RADIO-ELECTRONIC DEVICES 

 
An electromagnetic method for determining the technical state of radio in the analog and digital 

electronic devices electronic engineering objects. This method allows the measurement of diagnostic 
parameters in the antenna, which is superimposed on the electronic devices feeding him test exposure. 

Keywords: electromagnetic, technical condition, diagnostic parameters, antenna. 
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КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИЯВЛЕННЯ ПЛАГІАТУ 

У СТУДЕНТСЬКИХ РОБОТАХ 
 
У статті викладена інформаційна технологія аналізу робіт студентів технічних ВНЗ на 

предмет виявлення в них текстових запозичень. Здійснено огляд і критичний аналіз існуючих 
програмно-інструментальних засобів аналізу природно-мовних текстів (на російській і 
українській мовах) в аспекті їхньої придатності до виявлення плагіату в студентських роботах. 
Запропоновано підхід до оцінювання якості рішень, які сформовано програмним засобом у 
випадку виявлення плагіату. Обґрунтовано комплексний критерій якості студентської роботи в 
аспекті наявності в ній текстових запозичень. 

Ключові слова: плагіат, студентська робота, програмний засіб, інформаційна технологія, 
якість рішень.  

 
Вступ. Результати критичного аналізу існуючого програмного забезпечення [1, 2], 

призначеного для виявлення текстових запозичень у роботах студентів дають можливість 
зтверджувати, що на цей момент на ринку програмних продуктів країн СНД не представлено 
жодної подібної системи, яка б мала прийнятний рівень ефективності. Проте, найбільше 
поширення в Україні на цей момент мають програми Антиплагіат і WCopyfind. Однак, дані 
програмні засоби з самого початку були призначені для аналізу природно-мовних текстів, 
тому вони не можуть бути використані для виявлення запозичень у роботах студентів 
технічних ВНЗ, оскільки ці роботи в більшості випадків містять у собі фрагменти текстів з 
різних семіотичних систем (математичні структури, вихідні коди програм і т.ін.). 

Принципова вада більшості систем щодо виявлення запозичень у студентських роботах 
полягає в їхньому функціонуванні в Web-середовищі, що приводить до низької захищеності 
баз даних таких робіт.  Іншим істотним недоліком таких систем є відсутність у них засобів 
кількісної оцінки припустимих обсягів цитування з урахуванням значущості цитуємого 
фрагмента як структурної частини тексту [1]. 

Зазначені вище обставини обумовлюють актуальність задачі розробки ефективного 
інформаційного інструментарію для контролю якості виконання академічних робіт на 
предмет виявлення плагіату й, як наслідок, розширення можливостей моніторингу 
навчального процесу. 

Мета статті полягає у викладенні основних етапів спеціалізованої інформаційної 
технології виявлення плагіату в студентських роботах, а так само принципів функціонування 
програмного засобу, який реалізує зазначену технологію. 

Постановка задачі створення інформаційної технології виявлення текстових 
запозичень. Змістовна постановка загальної задачі створення інформаційної технології 
містить в якості вихідних даних множину студентських робіт різних типів, які виконано на 
поточний момент у технічному ВНЗ, текст яких занесено до спеціалізованої бази даних . 

У ході реалізації інформаційної технології необхідно отримати для кожного типу 
студентської роботи набір засобів автоматизації процесів текстологічного аналізу для 
встановлення факту запозичення й фрагменту запозиченого тексту з множини наявних 
студентських робіт. При цьому зазначені засоби повинні забезпечувати роботу з усіма 
типами мовних об'єктів, які мають місце в роботах студентів технічного ВНЗ. При цьому під 
мовним об'єктом розуміється текст або його фрагмент із встановленим типом структури. 

Для рішення зазначеної задачі необхідно: провести класифікацію навчальних робіт 
студентів технічних ВНЗ, що навчаються на різних спеціальностях (даний етап припускає 
формування номенклатури робіт і створення класифікатора по обсягу й контенту); 
конкретизувати особливості різних типів студентських робіт; обґрунтувати значення 
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граничних параметрів допустимості текстологічних запозичень стосовно структурних частин 
основних типів студентських робіт; розробити програмний засіб (ПЗ) для виявлення 
текстологічних запозичень у роботах студентів технічних ВНЗ, реалізувати його на ПЕВМ 
для підтримки прийняття нечітких ідентифікаційних і прогнозних рішень в умовах 
невизначеності з метою апробації підтвердження ефективності етапів спеціалізованої 
інформаційної технології; сформулювати й вирішити за допомогою розробленого ПЗ тестові 
задачі підтримки прийняття рішень при аналізі й оцінці студентських робіт; провести 
експериментальні дослідження адекватності й ефективності інформаційної технології 
виявлення текстових запозичень у роботах студентів технічних ВНЗ. 

Особливості класу практичних задач прийняття рішень при оцінюванні робіт 
студентів. Процес аналізу й оцінювання студентської роботи у вищих навчальних закладах 
являє типовий приклад недостатньо формалізованої задачі прийняття рішень, для відсутності 
надійні кількісні моделі й закономірності, що описують зв'язок конкретної навчальної роботи 
зі структурними частинами й можливими запозиченнями в них, що спричиняє неточність 
при прийнятті рішень. У таких випадках лише інтуїція, досвід і вміння викладача як експерта 
у своїй галузі дозволяють прийняти адекватне рішення про оцінку роботи в аспекті наявності 
в ній запозичень. 

Набір умінь викладача, заснований на його набутому досвіді й «чуття», на явних і 
неявних знаннях, надає йому можливість ефективно вирішувати недостатньо формалізовані 
задачі прийняття рішень щодо оцінювання студентських робіт в аспекті наявності в них 
текстових запозичень. 

При аналізі й оцінюванні студентських робіт на предмет наявності в них плагіату 
необхідно враховувати таку множину факторів: специфіку студентської роботи, причини 
запозичень, значимість структурних частин роботи, у яких були визначені запозичення, 
показники припустимості текстологічних запозичень стосовно структурних частин. При 
цьому необхідно враховувати, що якість роботи в цілому вимірюється у різних шкалах.  

На практиці аналіз і оцінка студентських робіт багато в чому здійснюється суб'єктивно, 
тому що викладач не в змозі оглянути й урахувати при ухваленні рішення усі наведені вище 
чинники. Це обумовлює необхідність збереження знань і вмінь досвідчених викладачів у БД 
для наступного їхнього використання для підтримки прийняття рішень менш досвідченими 
викладачами. 

Аналіз досліджень і існуючих рішень щодо комп’ютерізації процесу виявлення 
плагіату у студентських роботах. Існує широкий спектр пошукових систем для визначення 
текстологічних збігів у різного роду документах. З урахуванням специфіки таких систем 
кожну з них можна віднести до одного з наступних класів: утиліти статистичного аналізу 
тексту; утиліти лінгвістичного аналізу тексту (морфологія, синтаксис) (системи обробки 
природної мови; Системи обробки машинної мови). 

Виходячи з особливостей об'єкта нашого аналізу, а саме студентських робіт, надалі 
будимо розглядати системи обробки природної мови. Типовим програмним засобом цього 
типу є TurnItIn. 

TurnItIn - це комерційна розробка американської компанії iParadigms [3]. Система, 
перевіряє документи на наявність у них некоректних запозичень із різноманітних текстів які 
подано природною мовою. Пошукова база даних TurnItIn містить близько 8 млрд веб-
сторінок і більше 4,5 млрд рефератів і курсових, десятки тисяч наукових праць і аналітичних 
статей з відкритих і закритих джерел, а так само всі студентські роботи, які коли-небудь 
проходили перевірку. Час обробки запиту на перевірку однієї роботи може становити кілька 
днів. По закінченні перевірки користувачеві надається звіт про оригінальність роботи із 
вказівкою у відсотках частки текстологічних запозичень.  

У цей же час правомірність використання служби TurnItIn піддається сумніву [4]. 
Система включає всі академічні роботи, що перевіряються, у свою базу даних, одержуючи 
при цьому економічну вигоду без виплати компенсації авторам. Служба, призначена для 
виявлення випадків присвоєння авторства, сама стає інструментом порушення прав 
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інтелектуальної власності. 
Оскільки система TurnItIn оперує винятково електронними текстами, набраними 

латиницею, проблематична її адаптація до аналізу робіт українській і російській мовах. 
"Детектор плагіату" [5] - комп'ютерна система пошуку порушення авторських прав, 

орієнтованих на пошук плагіату в Інтернеті. Після проведення порівняння користувачеві 
надається можливість переглянути докладну інформацію про знайдені фрагменти збігу. Дана 
система орієнтована на роботу з російськомовними текстами, однак головним її недоліком є 
не ергономічний інтерфейс. 

Комп'ютерна система Плагіат-Інформ [6], у порівнянні з іншими комп'ютерними 
системами розглянутого класу має безсумнівну перевагу, перед іншими засобами виявлення 
плагіату, оскільки спеціально розроблена для визначення наявності факту плагіату в 
студентських роботах, крім того інформаційна база поєднує інформаційний простір безлічі 
ВНЗ і, відповідно, забезпечує незалежність від територіального чинника, забезпечуючи при 
цьому швидкий і зручний доступ до робіт, що одночасно захищенні в межах цього простору. 
Одним з недоліків PlagiatInform є не можливість роботи з українськомовними текстами.  

Система «Антиплагіат» [7] орієнтована, головним чином, на пошук плагіату в 
студентських роботах, для найбільш ефективного рішення цієї задачі розроблена спеціальна 
версія системи «Антиплагіат.ВУЗ». Безумовною перевагою даної системи є можливість 
надання двох режимів - швидкого й детального. Аналіз документа в системі «Антиплагіат» 
завершується видачею докладного звіту, у якому є можливість переглянути детальну 
інформацію про знайдені фрагменти збігу [8]. Підтримуваний формат файлів ASCII. 

Недостатня ефективність розглянутої системи проявляється по перше в порівняно 
низькій швидкості аналізу текстів (судячи з інформації, представленої на офіційному сайті 
[7], швидкість перевірки, даної програми, становить 800 сторінок (формату A4) у секунду 
(при незазначеному ступені заповнення бази даних)), і по друге, в істотному ризику 
нерозпізнання плагіату,  якщо аналізований текст являє собою повну копію,  одне з 
документів в інформаційній базі. 

Advego Plagiatus [8] - комп'ютерна система в якій реалізовано два методи аналізу тексту 
- простий і глибокий. Перший метод використовується програмою за замовчуванням і 
працює трохи швидше.  Другий спосіб більш точний,  але вимагає більше часу на пошук 
схожих фраз і словосполучень в Інтернеті. 

Для розглянутої системи характерна висока швидкість обробки текстів залежно від 
застосовуваного методу ( від однієї до декількох хвилин). Advego Plagiatus у більшості 
випадків точно ідентифікує плагіат [9].  Недоліком системи є те,  що результат її роботи 
обчислюється у відсотках унікальності контента. Цей показник лише побічно вказує на 
текстологічні запозичення оскільки не несе в собі інформації про джерело плагіату. 

Лінгвоаналізатор [10] - комп'ютерна система, спеціально розроблена для визначення 
наявності плагіату в тексті, що належить певному авторові. Обраний текст система порівнює 
за його стильовими характеристиками з текстами усіх авторів у кожної подвиборці, після 
чого видається аргументований висновок про близькість тексту тому або іншому авторові, а 
також до текстів обраних авторів. Після проведення порівняння користувачеві надається 
можливість переглянути докладну інформацію про знайдені фрагменти збігу.  

Недостатня ефективність розглянутої системи проявляється по перше в її порівняно 
низької надійності (  самі розроблювачі вказують [11],  що пошук плагіату за допомогою 
аналізу стилю документа може дати негативний результат при безумовній наявності 
плагіату), по друге, відсутня можливість роботи з текстами, обсяг яких менш 500 аркушів, у 
третіх, неможливістю роботи з українськомовними текстами.  

Програма EVE2 є комерційним додатком [12] і являє собою інтерфейс до пошукової 
машини Google. Відповідно до огляду [13] в EVE2 реалізована можливість обробки 
документів різних форматів, у яких зберігається значна частина матеріалу в Інтернеті: 
HTML,  ASCII.  До недоліків EVE2  слід віднести,  те що пошук виконується тільки по Web-
контенту у форматі HTML і ASCII, а більша частина матеріалу всесвітній павутині 
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зберігається в інших форматах [14]. Оскільки EVE2 оперує винятково з електронними 
текстами, набраними латиницею, проблематична її адаптація до аналізу робіт на українській 
і російській мовах. 

Plagiarism-Finder - дозволяє перевірити текст на предмет наявності текстових збігів з 
документами, що зберігаються в Інтернеті [15]. У цій системі процедура пошуку достатньо 
швидка й не перевищує декількох хвилин. Після перевірки документа, користувач одержує 
докладний HTML звіт, у якому представляються результати, і виділені в тексті підозрілі 
абзаци так само є посилання на джерела запозичень.  

Одним з недоліків Plagiarism-Finder є можливість роботи тільки з точними збігами, що 
складаються із семи й більше слів,  але при цьому він не працює,  з меншими фрагментами 
тексту. Крім того, істотним недоліком розглянутої системи є необхідність підключення до 
Інтернету.  

CopyCatch Gold розроблений програмістом британської фірми CFL Software 
Developments  Д.  Вулсом [16],  підтримує багато популярних форматів,  однак,  обробка 
російськомовних документів у форматі MS Word ведеться не коректно. Про це свідчать 
результати випробувань демоверсії продукту, яка доступна для завантаження на офіційній 
Web-сторінці [17]. 

Спеціальна інтернет-служба Tumitin є лідером на ринку по виявленню плагіату [14]. Як 
джерела Tumitin використовує Інтернет-ресурси. У випадку виявлення текстових збігів 
система видає попередження. При цьому програма не готує висновки, чи є перевірена робота 
плагіатом,  а лише виділяє кольором в аналізованому тексті ті місця,  які є повтореннями з 
інших джерел. При цьому в системі ведеться облік відсотка таких повторень стосовно 
загального обсягу аналізованої роботи.  

Принциповими недоліками Tumitin є те, що вона, будучи здатна аналізувати 
документи, складені на кожній з більшості європейських мов, по перше допускає при цьому 
значні погрішності й, по друге, не адаптована для російської й української мов.  

Автономний засіб (desktop application) WordCHECK [18] орієнтовано, головним чином, 
на пошук плагіату в студентських роботах. Всі документи, що, завантажуються в базу даних, 
де вони перевіряються з метою виявлення копіювання в межах навчальної групи. Аналіз 
документа в WordCHECK завершується видачею докладного звіту, у якому є можливість 
переглянути докладну інформацію про знайдені фрагменти збігу. Дана система не 
адаптована для російської й української мов, однак головним її недоліком є неергономічний 
інтерфейс.  

WCopyFind  -  продукт,  розроблений професором Л.  Блумфілдом в університеті штату 
Віргінія (США), є одним із самих перших інструментів для виявлення фактів списування 
студентами [19], має дружній графічний інтерфейс і просту функціональність. Аналіз 
документа завершується видачею докладного звіту, у форматі HTML з інформацією про 
знайдені фрагменти збігу й інтернет посиланнями на них. До значних недоліків даного 
продукту варто віднести відсутність можливості пошуку збігів в Інтернеті й не здатність 
роботи з українськомовними текстами. 

Plagiarism Advisory Service є національною комп'ютерною системою щодо визначення 
плагіату у Великобританії.  Важлива особливість детектора полягає в тім,  що він дає 
інформацію про посилання на Web-Сайти, де перебувають оригінали використаних робіт [9]. 
Оскільки Plagiarism Advisory Service оперує винятково з електронними англомовними 
текстами, проблематична її адаптація до аналізу робіт на українській і російській мовах. Крім 
того, істотним недоліком розглянутої системи є необхідність підключення до Інтернету. 

У всіх системах, для яких відомі використовувані в них методи аналізу, ці методи не є 
прямим відтворенням одного із класичних методів аналізу текстів (Кука, рядків Фібоначчі, 
Батога - Морріса, Бойєра-Мура, Бойєра-Мура-Хорспула, Бейза-Ейтс і т.інш. [21]), а являють 
собою спеціально розроблені процедури, що становлять елементи «ноу-хау» розроблювача. 

Опис інформаційної технології виявлення текстових запозичень у роботах 
студентів технічних ВНЗ. Однією з головних задач вищої школи є підвищення ефективності 
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навчального процесу за рахунок скорочення часу на аналіз і оцінку студентських робіт, 
зменшення числа помилок при ухваленні рішення  й зниження основного ризику - 
невиявлення запозичень. Викладачеві в процесі аналізу й оцінювання студентських робіт 
необхідно приймати відповідальні рішення, спираючись на свій досвід і інтуїцію. Для цього 
йому необхідно володіти інформацією, що надходить із різних структурних одиниць 
навчального закладу: ректорату. факультетів, кафедр і т.д., а також володіти інформацією 
про поточний стан БД робіт студентів і ін. 

Задача виявлення плагіату в освітньому процесі зводиться до наступних етапів: 
класифікація видів плагіату, діагностики причин плагіату, створення технологій виявлення 
плагіату, обґрунтування критеріїв плагіату, організації контролю й відповідальності за 
плагіат і заходів по його запобіганню. 

Технологія аналізу студентських робіт з використанням повинна дозволяти 
використання документів,  які подано у форматах TXT,  DOC,  DOCХ і RTF,  та передбачати 
реалізацію таких етапів: 

1. Завантаження користувачем студентської роботи для аналізу  
2. Настроювання додаткових умов пошуку, таких як метод аналізу й релевантних умов. 
3. Автоматична перевірка документа на наявність плагіату. 
4. Формування звіту за результатами пошуку плагіату в аналізованій роботі. У випадку, 

якщо обсяг запозичень знайдений у документі перевищує граничне значення. 
5. Формування системою рішення про наявність в аналізованому тексті плагіату із 

вказівкою джерел запозичень.  
6. Проведення, якщо буде потреба, аналізу при змінених параметрах. 
7. Роздрукування звіту за результатами аналізу. 
Авторами разом зі співробітниками кафедри «Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем» Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «ХАІ» створено 
ПЗ «Plagiarism» з метою забезпечення можливості акумуляції й накопичування досвід 
викладачів і нормоконтролерів, а також підтримки прийняття рішень при на аналізі й 
оцінюванні студентських робіт. 

Основне призначення ПЗ «Plagiarism» полягає у автоматизації процесу аналізу в 
студентських роботах на предмет виявлення запозичень у тексті, що дозволить підвищити 
якість перевірки робіт за рахунок спрощення діяльності експертів при аналізі результатів 
виконання студентами індивідуальних завдань, так само прискорити даний процес і знизити 
при цьому ризик невиявлення запозичень. Це особливо актуально в умовах зростаючих 
вимог до якості підготовки фахівця, необхідністю частої зміни вимог до студентських робіт і 
підвищення якості навчального процесу. Крім того, впровадження системи стане 
«стимулом» для студентів до самостійного написання текстів, а не створенню їх, наприклад, 
шляхом компіляції зі знайдених в Інтернеті різних документів, що стосуються заданої 
тематики.  

На основі виділення мінімальних необхідних функцій системи і їх складових, а так 
само аналізу необхідної функціональності до системи, була розроблена схема 
ПЗ «Plagiarism», яка наведена на малюнку 1. 

Розроблений прототип ПЗ «Plagiarism» призначений для: 
- використання викладачем в учбово-методичному відділі університету (УВУ); 
- використання викладачами й нормоконтролерами для одержання інформації про 

індивідуальність виконання студентом виконаної роботи; завідувачами кафедр й деканами 
факультетів; 

- виконання аналітичних розрахунків за результатами аналізу роботи студента; 
- формування звіту про ступінь самостійності виконання студентом певного виду 

роботи, що забезпечує своєчасне підведення підсумків контрольно-оцінної діяльності 
викладача. 

Структура ПЗ «Plagiarism» включає наступні блоки: інтеграції; зберігання документів; 
адміністрування БД; пошуку; аналізу документів; формування підсумкових результатів 
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аналізу; надання сервісних можливостей; настроювання інтерфейсу; формування звітів. 
Режими роботи ПЗ «Plagiarism» відповідає номенклатурі користувачів і варіантам 

застосування. 
У варіанті використання на кафедрі користувачем ПС «Plagiarism» є викладач, що 

здійснює перевірку навчальних робіт у рамках навчального навантаження, а так само 
нормоконтролер випускаючої кафедри, що перевіряє кваліфікаційні роботи. 

На рівні факультету користувачем ПЗ «Plagiarism» є нормоконтролер в обов'язки якого 
входить контроль якості кваліфікаційних робіт, і виявлення запозичень у них з робіт 
студентів різних спеціальностей факультету.  

На рівні інституту користувачем ПЗ «Plagiarism» є нормоконтролер ВНЗ, який 
покликаний забезпечувати контроль якості кваліфікаційних робіт на основі порівняння робіт 
студентів різних кафедр і факультетів. 

 

 
Рис 1. Функціональна схема ПЗ «Plagiarism» 

 
Кожний користувач ПЗ «Plagiarism» може мати одну із двох функціональних ролей, які 

визначають набір доступних можливостей і операцій над файлами.  
До складу ПЗ «Plagiarism» входять наступні підсистеми (рис. 2): підсистема керування 

базою даних; підсистема настроювання процесу аналізу; модель предметної галузі; 
підсистема зв'язку із зовнішніми додатками; підсистема підтримки прийняття рішень; 
підсистема аналізу студентської роботи; підсистема видачі рекомендацій; графічна 
підсистема. 

Підсистема керування базою даних призначена для витягу з бази певних видів робіт, а 
також для керування ресурсами банку даних або окремих баз даних. База даних тестових 
завдань складається з наборів різних робіт,  об'єднаних по наступним ознакам:  група в якій 
учився студент, рік навчання, спеціальність. 

Підсистема настроювання процесу аналізу призначена для того, щоб користувач мав 
можливість указувати ті складові аналізу, які для нього важливі при аналізі студентських 
робіт, і які графічні результати він хотів би одержати в результаті аналізу. 

Модель предметної галузі являє собою об'єктну модель предметної галузі, що є ядром 
системи. 

Підсистема зв'язку із зовнішніми додатками призначена для забезпечення роботи із 
зовнішніми об'єктами, такими, наприклад, як Microsoft Word 2007. 

Підсистема підтримки прийняття рішень призначена для оперативного аналізу й 
обробки даних студентської роботи залежно від обраних настроювань користувача. 
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Підсистема аналізу студентської роботи необхідна для проведення аналізу текстової 
інформації на предмет наявності в ній запозичень на основі методів нечіткої логіки, а також 
попереднього аналізу результатів, отриманих підсистемою. Підсистема видачі рекомендацій 
і висновків є системою підтримки прийняття рішень, що дозволяє формувати набір 
рекомендацій, щодо поліпшення процесу навчання й надавати його експертові.  

Графічна підсистема спеціально орієнтована на потреби користувача ПЗ «Plagiarism» і 
складається з достатнього числа візуальних компонентів, призначених для зручного подання 
даних. 

Ядром розробленої інформаційної технології є інформаційна технологія виявлення 
текстових запозичень у роботах студентів технічних ВНЗ.  

 

 
 

Рис. 2. Схема взаємодії підсистем ПЗ «Plagiarism» 

 
Рис. 3. Вид головного вікна з підсвічуванням типу «плагіат» ПЗ «Plagiarism» 
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Розробка ПЗ «Plagiarism» здійснювалася шляхом реалізації синтезованих алгоритмів 
засобів об’єктно-орієнтованого програмування з використанням спеціально розроблених 
моделей і методів підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності. 

Авторами розроблений програмний засіб «Plagiarism» (рис. 3), в основу 
функціонування якого покладена сукупність як традиційних, так і оригінальних методів 
аналізу текстів із застосуванням технології нечіткого пошуку, що забезпечують ефективність 
процесу виявлення запозичень при аналізі гетерогенних текстів, характерних для робіт 
студентів технічного ВНЗ [22]. Ця особливість визначає головну перевагу програмного 
засобу «Plagiarism» перед іншими спеціалізованими засобами текстологічного аналізу 
студентських робіт. Крім того, ПЗ «Plagiarism» має розширену функціональність. 

Оцінювання якості рішень, які формовано ПЗ «Plagiarism». Задача виявлення по 
наявності плагіату передбачає експериментальне дослідження й оцінку адекватності моделі 
виявлення плагіату, а так самого рішення про нього залежно від структурних частин у які він 
знайдений. 

Нехай загальна задача прийняття рішень S визначаються формально [23] четвіркою: 
),,,( PLUS Q= .        (1) 

де Q  – множина можливих значень невідомої ознаки ОПР, тобто множина можливих 
ситуацій по результатам спостережень },,,{ 21 nXXXX K= ; }{uU =  – множина 
можливих рішень; RUL ®´Q:  – обмежена дійсна функція втрат ),( UL Q ; Р – 
деяка статистична закономірність на Q ,  тобто замкнуте у відповідній топології непусте 
сімейство кінцево-аддитивних імовірних мір на Q2 , або заданий клас функціональних 
закономірностей. 

Потрібно вибрати таке UuÎ ,  котре мінімізувало б втрати при невідомому QÎq . 
Помітимо, що в нашім випадку є можливість набувати знання за допомогою експертів, 
навчатися на сценарних прикладах і формувати функціональні закономірності на Q . 

Це дозволяє задавати схему прийняття рішень (СПР) Z у вигляді впорядкованої трійки: 
ZÎQ= ),,( LUZ .        (2) 

із класу Z припустимих СПР і реалізувати алгоритмічний пошук системи Р 
функціональних закономірностей у формі для висновку шуканих рішень. 

Отже, задача (2) уточнимо так: заданий СПР ZÎQ= ),,( LUZ  і клас 
закономірностей )(QP , що характеризують QÎq }{ n . Необхідно так вибрати 
послідовність рішень Uu n Î}{ ,  щоб середні втрати (або ризик R(S))  були мінімальними 
при заданому класі закономірностей )(QP . 

Отже, у цілому адекватність і ефективність запропонованого методу оцінки факту 
запозичення в студентській роботі будемо обчислювати мінимаксним критерієм ризику R. 
Найкращим рішенням будемо вважати рішення **u , для якого виконується умова 

),(supinf),(sup ** uRuR
u

q=q
qq

.       (3) 

На практиці ризик R оцінюється величиною помилки, що робить знайдене вирішальне 
правило на контрольних ситуаціях QÍÎq },{ Kkk . Величину помилки охарактеризуємо 
відношенням числа не правильно прийнятих правилом рішень до загальної кількості 
пропонованих. Наведена вище методика оцінювання використовувалася в машинному 
експерименті. 

Експериментальне оцінювання адекватності й ефективності спеціально розробленого 
методу оцінки факту запозичення в студентській роботі проведено на основі отриманих 
результатів вирішення тестових і реальних задач прийняття рішень із використанням 
ПЗ «Plagiarism» наочно зображено на рис. 4.  

Рішення 2400 контрольних значень дало наступний результат: кількість правильних 
рішень – 2272; кількість неправильних рішень – 128 разів. Таким чином, ризик прийняття 
неправильних рішень за допомогою ПЗ «Plagiarism» становить 5,3%. Рішення цих же 
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контрольних завдань без використання ПЗ «Plagiarism» за допомогою іншого програмного 
інструментарію, а зокрема WCopyfind дало наступні результати: кількість правильних 
рішень – 2224; кількість неправильний рішень – 176. Таким чином, у цьому випадку ризик 
становить близько 7,5%. За допомогою ж Антиплагіат аналіз студентських робіт дав наступні 
результати: кількість правильних рішень - 2160; кількість неправильних рішень - 240. Таким 
чином, у цьому випадку ризик становить 10%. 

 
Рис. 4. Оцінка якості прийнятих рішень щодо наявності плагіату в роботах студентів 

 
Отже, використання ПЗ «Plagiarism» призначеного для виявлення текстових запозичень 

(плагіату) у роботах студентів надає змогу знизити ризик прийняття невірних рішень на 12% 
за рахунок використання при прийнятті знаниєоріентованих рішень на основі нових моделей 
і методів текстового аналізу, реалізовані в даному дослідженні. 

Висновки. Розроблена інформаційна технологія виявлення текстових запозичень у 
роботах студентів технічних ВНЗ, втілена у вигляді ПЗ «Plagiarism», що існує у формі 
дослідницького прототипу, успішно випробувана при рішенні тестових і реальних задач 
аналізу й оцінювання студентських робіт на предмет виявлення запозичень у тексті. 

Результати досліджень показали, що створена інформаційна технологія виявлення 
текстових запозичень у роботах студентів технічних ВНЗ, і розроблена на її основі 
ПЗ «Plagiarism» мають більш високу ефективність у порівнянні з аналогічними по 
призначенню системами Антиплагіат і WCopyfind. Так, застосування ПЗ «Plagiarism» дає 
можливість формувати рішення, імовірність помилки в яких знаходиться на рівні 16%. Цей 
показник менше, ніж в аналогічних системах. 
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д.т.н., проф. Шостак І.В., Груздо І.В.  

КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИЯВЛЕННЯ ПЛАГІАТУ 
У СТУДЕНТСЬКИХ РОБОТАХ 

 
В статье изложена информационная технология анализа работ студентов технических 

вузов на предмет выявления в них текстовых заимствований. Осуществлен обзор и 
критический анализ существующих программно-инструментальных средств анализа 
естественно-языковых текстов (на русском и украинском языках) в аспекте их пригодности к 
выявлению плагиата в них. Предложен подход к оценке качества решений, которые 
сформированы программным средством в случае выявления плагиата. Обоснованно 
комплексный критерий качества студенческой работы в аспекте наличия в ней текстовых 
заимствований. 

Ключевые слова: плагиат, студенческая работа, программное средство, информационная 
технология, качество решений. 

 
D.Sc., prof. Shostak I., Груздо I. 

THE COMPUTERIZATION PROCESS OF IDENTIFYING PLAGIARISMIN THE WORKS 
OF STUDENTS 

 
In the article the analysis of information technology work students of technology to detect them text 

loans. Made the survey and critical analysis of existing software tools analysis of natural language texts 
(in Russian and Ukrainian languages) in terms of their suitability to detect plagiarism in student papers. 
An approach to evaluating the quality of decisions that formed the software in case of plagiarism. 
Grounded complex criterion of quality student work in terms of presence in her text loans. 

Keywords: plagiarism, the student's work, software, information technology, quality solutions. 
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ПЕДАГОГІКА 

УДК 371.031                                                                   д.пед.н., проф. Андриянова В.И. 
(УзНИИПН, г. Ташкент) 

 

БАЗОВЫЕ ФАКТОРЫ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 
В статье характеризуются особенности современной образовательной системы. 

Определяется роль личности как главная ценность процесса обучения. Подчеркивается 
значимость взаимодействия педагога с инфосредой. Раскрывается основная направленность 
личностно-ориентированного обучения и воспитания. Определяются основные задачи педагога-
профессионала в плане синтеза творческой деятельности с исследовательской. Даётся 
обобщённая характеристика результатов исследований коллектива УзНИИ педнаук за 2003-
2013 годы в рамках обозначенной темы.  

Ключевые слова: личность, развитие, мировое сообщество, инновационные процессы, 
новое социальное пространство, взаимодействие с инфосредой, личностно-ориентированное 
обучение и воспитание, исследовательские задачи, педагог новой формации. 

 
Современный этап развития мирового сообщества характеризуется стремительно 

разворачивающимися инновационными процессами, причем инновации все более 
приобретают статус генерального индикатора культурного развития. Условием прогресса 
становится готовность общественного и индивидуального сознания к переменам во всех 
сферах жизни общества и принятию нового как ценности. 

В условиях современной цивилизации реформирование образовательной системы стало 
насущной проблемой во многих странах мира. По данным ЮНЕСКО, основной причиной 
явилась необходимость воспитания человека с новым, глобальным мышлением, способного 
активно участвовать в социально-культурном процессе, изменяя себя и окружающую 
действительность. Такой человек должен формироваться с учетом специфических 
особенностей в сфере знаний, умений и отношений. 

А именно [1]: 
 

Знания Навыки Отношения 
* Местных/глобальных 
связей и зависимостей 
* Глобальных систем 
* Природы и назначения 
системы 
* Связи между областями 
знаний 
* Общих потребностей 
человека 
* Себя как целостной 
личности (собственных 
взглядов, ценностей и 
мировоззрения, 
достоинств, недостатков, 
потенциала) 
* Проблемных 
(критических) вопросов 
(на межличностном и 
глобальном уровнях) 
* Разнообразных взглядов 
на вопросы  

* Видения системы и связей 
* Системного мышления 
(понимание воздействия 
изменений в системе) 
* Межличностных отношений 
* Сотрудничества 
* Исследования и изучения 
* Оценки, организации и 
презентации информации 
* Анализа тенденций 
* Индивидуального личного 
суждения и принятия решений 
* Творческого мышления и 
всестороннего подхода к 
вопросу 
* Решения проблем 
* Индивидуального 
размышления и анализа 
* Индивидуального роста 
(эмоциональный, 

* Гибкость в адаптации к 
изменениям 
* Желание учиться и учить 
других 
* Желание работать в команде 
* Учет общественного блага 
* Чувство солидарности с 
другими людьми и их 
проблемами 
* Любознательность в 
отношении вопросов, 
тенденций и обстоятельств 
* Восприимчивость и 
критическое изучение других 
мнений и точек зрения 
* Сопереживание с уважением 
к другим людям и культурам  
* Вера в собственные 
способности и потенциал 
* Признание обучения в 
течение всей жизни 
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* Взаимоотношений  
 между прошлым, 
настоящим и будущим 
* Типов будущего, 
включая возможное, 
вероятное и 
предпочитаемое 
* Устойчивого развития 

интеллектуальный, 
физический и духовный). 
 * Гибкости в обучении 
(обучение в рамках разных 
контекстов и разными путями) 

* Искренность, желание брать 
на себя ответственность, 
доверие 

 
Как видим в соответствии с позиций новой социокультурной парадигмы,  личность 

рассматривается как активный субъект, способный  воздействовать на социальное развитие, 
создавать духовный мир науки,  религии и культуры,  нравственные нормы,  задавать новые 
направления общественного развития. В связи с этим приоритетная роль в социальном 
прогрессе отводится образованию. Именно образование, как сфера, наиболее тесно связанная 
со становлением личности человека, является сегодня важнейшим фактором экономического 
и общественного развития. Его первоочередной задачей становится развитие у человека 
таких качеств и способностей, которые позволили бы ему не только комфортно 
существовать, адаптируясь к быстро изменяющимся социальным условиям, но и, 
преодолевая трудности, связанные с восприятием новаций, создавать качественно новое 
социальное пространство. 

Из сказанного выше вытекает, что ключевым понятием современных образовательных 
систем становится развитие как альтернатива понятию обучение. Практически все развитые 
страны мира уже осознали необходимость реформирования своих систем образования с тем, 
чтобы ученик действительно стал активной фигурой учебного процесса, чтобы в центре 
внимания педагогов находилась познавательная деятельность обучаемых, т.е. процесс 
познания, а не преподавание, как это было до сих пор (и сейчас еще имеет место) при 
традиционном обучении. 

Поэтому важно, чтобы философская парадигма демократического устройства 
общества: человек – общество – государство – реализовалась во всех сферах жизни 
общества и, в первую очередь, в системе образования. 

В этом контексте весьма актуально звучит сегодня мысль выдающегося узбекского 
просветителя Абдуллы Авлони: «Умственное воспитание с древнейших времён считается 
самым важным и необходимым. Мысль, идея становятся условием благородства человека, 
его энергичности и деловитости. Знание, наука – подспорье человека, его наставники, его 
оружие и мощь» (Из книги «Цветущий край и мораль»). 

Не менее значимо утверждение известного американского психолога и педагога Джона 
Дьюи: «Если мы будем сегодня учить так, как учили вечера, мы крадём у наших детей 
завтра». 

Новый фундаментальный социальный заказ системе образования со стороны 
Республики Узбекистан уже реально воплощен в Законе «Об образовании», Национальной 
программе по подготовке кадров, в Государственной общенациональной программе развития 
школьного образования на 2004-2009 и последующие годы. 

Сегодня профессионально значимые качества личности основываются не столько на 
критериях объёма и полноты конкретного знания, сколько на способности самостоятельно 
пополнять их, ставить и решать профессиональные задачи. В условиях непрерывно 
возрастающих возможностей реального доступа к информации из любой страны мира и на 
любом языке с помощью глобальных систем телекоммуникации для каждого человека 
становится необходимым самостоятельно уметь разрабатывать рациональную стратегию 
поиска необходимой лично ему информации из множества существующих. Человеку 
требуются сформированные навыки эффективного взаимодействия с информационной 
средой, умение использовать предоставляемые ею возможности, т.е. определённый уровень 
культуры поведения в информационной сфере (инфосфере). 



 112 

Только в этом случае обучение может ставить своей центральной задачей развитие 
личности всех участников педагогического процесса. Такие особенности личности, как 
способность быть автором, способность к рефлексии, возникновение и развитие толерантных 
характеристик сознания и способности человека к диалогу, могут формироваться только в 
условиях личностно-ориентированного обучения и воспитания. Главная цель такого 
учебного процесса – обеспечить рост творческих способностей и возможностей каждого 
учащегося. Для этого сам педагог должен иметь опыт творческой, авторской школы. 

Современное общество нуждается в педагоге, способном к восприятию новых идей, 
принятию нестандартных решений, к активному участию в инновационных процессах, 
готовом стабильно и компетентно решать имеющиеся и вновь возникающие 
исследовательские задачи. 

Творчество неотделимо от исследования. Творческая деятельность переходит в 
исследовательскую всякий раз когда педагог, решая обобщить свой опыт, внедрить опыт 
своих коллег или новые технологии, сознательно применяет методы исследования, которые 
дают возможность получить объективные данные о результатах проводимой им творческой 
работы.  

Решение исследовательских задач сегодня рассматривается не просто как право 
педагога, но и как его профессиональная обязанность в контексте интеграции научных 
исследований с образовательным процессом [2]. 

Педагог-профессионал должен уметь осуществлять исследовательскую деятельность 
при решении следующих задач: а) анализа ситуации обучения или воспитания и выделения в 
ней проблемы; б) планирования работы с обучающимися; в) оценки степени полезности и 
эффективности технологий, методов и приёмов, выбранных для разрешения конкретной 
педагогической проблемы или исследовательской задачи; г) сбора информации о 
воспитанниках, учениках, их родителях, образовательном и социальном пространстве; д) 
поиска средств активизации познавательной и самостоятельной деятельности обучающихся; 
е) разработки и внедрения в свою профессиональную деятельность инноваций. 

Как субъект исследовательской деятельности педагог должен быть способным: 
- выявлять необходимость в проведении исследований для получения нового знания; 
- ставить исследовательские задачи; 
- разрабатывать гипотезы; 
- планировать проведение исследований; 
- выполнять исследовательские действия; 
- анализировать исходные данные и оценивать результаты исследования. 
Педагог новой формации – это ключевая фигура системы образования. Уровнем 

развития его профессионализма и нравственной культуры определяются любые успехи – как 
в этой сфере, так и в развитии общества в целом. 

Поэтому повышение профессионализма педагогов в соответствии с новыми 
требованиями к уровню квалификации работников на базе системного внедрения в учебно-
воспитательный процесс современных педагогических и информационных технологий 
является важнейшим приоритетом государственной образовательной политики. 

Это доказали проведённые коллективом УзНИИПН имени Т.Н.Кары-Ниязи МНО РУз 
научно-педагогические исследования в рамках государственных проектов и грантов на 
протяжении последних десяти лет. 
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д.пед.н., проф. Андріянова В.І. 
БАЗОВІ ФАКТОРИ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ В РЕСПУБЛІЦІ 

УЗБЕКИСТАН 
 
У статті характеризуються особливості сучасної освітньої системи. Визначається роль 

особистості як головна цінність процесу навчання. Підкреслюється значимість взаємодії 
педагога з інфосредой. Розкривається основна спрямованість особистісно-орієнтованого 
навчання і виховання. Визначаються основні завдання педагога-професіонала в плані синтезу 
творчої діяльності з дослідницькою. Дається узагальнена характеристика результатів 
досліджень колективу УзНІІ педнаук за 2003-2013 роки в рамках означеної теми. 

Ключові слова: особистість, розвиток, світова спільнота, інноваційні процеси, нове 
соціальне простір, взаємодія з інфосредой, особистісно-орієнтоване навчання і виховання, 
дослідницькі завдання, педагог нової формації. 
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BASIC FACTORS OF MODERN EDUCATION POLICY IN UZBEKISTAN 
 
In article features of modern educational system are characterized. The role of the personality as 

the main value of process of training is defined. The importance of interaction of the teacher with 
information environment is emphasized. Opens the main directivity of personal-centered training and 
upbringing. Identifies the main tasks of a professional educator in the synthesis of creative activities with 
the research. The generalized characteristic of research results of collective of Uzbek scientific research 
institute of pedagogical sciences for 2003-2013 within the designated theme is given. 

Key words: personality, development, the world community, innovative processes, new social space, 
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АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК СИСТЕМИ ТА ОСНОВНИХ 

 НАПРЯМКІВ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ВНЗ 
 

У статті розглянуто аналіз навчального процесу як системи та основних напрямків його 
удосконалення у цивільному ВНЗ. У процесі пізнання педагогічних систем і практичної 
діяльності по їхньому моделюванню ми спиралися на визначення системи різними вченими. 
Ефективність функціонування системи буде значною мірою залежати від взаємодії 
викладачів і студентів ВНЗ ("суб'єктів" і "об'єктів" педагогічного процесу). Виявлення й 
аналіз причинно-наслідкових зв'язків, що виникають у результаті педагогічної взаємодії, 
дозволять на наш погляд науково обґрунтовано розробляти і впроваджувати в практику 
ВНЗ технологію організації і керування педагогічними процесами. 

Ключові слова: військові кафедри(факультети, інститути), офіцери запасу, педагогічні 
системи, педагогічний процес, резерв, студент. 

 
Постановка проблеми. За всіх часів люди були вкрай зацікавлені в освоєнні знань, 

їхньому практичному застосуванні, нагромадженні і передачі наступним поколінням. Не 
можна навіть ставити під сумнів положення про те, що підтримка на високому рівні системи 
підготовки кадрів повинне бути пріоритетною задачею вищої школи і предметом особливої 
уваги держави. Правильно оцінюючи значення знань як стратегічного фактора розвитку і 
фундаменту національної безпеки, передові країни світу постійно і планомірно нарощують 
рівень і якість освіта і роблять усе можливе для відтворення і нагромадження освітніх 
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ресурсів. Зниження рівня освіченості нації розглядається ними як фактор національного 
нещастя. 

Військова ж освіта, що є складовою частиною системи освіти країни, у тому числі й у 
системі цивільних ВНЗ, безпосередньо реалізує виконання прямих захисних функцій 
держави. Тому підвищенню рівня спеціальної професійної підготовки приділялася значна 
увага на всіх етапах розвитку вищої освіти. 

У сучасних умовах з особливою гостротою відчувається необхідність у фахівцях, 
здатних до творчої професійної праці. Неухильно зміцнюються прямі зв'язки між наукою і 
виробництвом, між наукою і силовими відомствами, а, отже, наукові ідеї, відкриття і 
винаходи впроваджуються в практику безпосередньо через професійну діяльність. Такі 
якісні зміни праці фахівця висувають на перший план при підготовці студентів у ВНЗ 
розвитку творчих здібностей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У цілому ж рішення проблем,  зв'язаних з 
удосконалюванням спеціальної професійної підготовки може бути здійснено тільки на 
системній основі, тобто при чіткому функціонуванні упорядкованої безлічі взаємозалежних 
компонентів, підлеглих цілям навчання. У багатьох педагогічних і дослідницьких роботах, 
присвячених удосконалюванню навчального процесу, повною мірою усвідомлена 
необхідність системного підходу до рішення цієї проблеми [2; 3; 6 і ін.]. 

Системні представлення про процеси і явища в природі і суспільстві існує з древніх 
часів. Сутність системного підходу полягає в тім, що він є одночасно і методологічною 
орієнтацією в діяльності, при якій об'єкт чи пізнання керування розглядається як система, і 
навчанням про принципи, поняття і способи чи вивчення перетворення матеріальних і 
ідеальних систем [4].    

Виклад основного матеріалу. Ключовим поняттям розглянутого процесу є "система". 
Найбільш популярним варто назвати визначення Л. фон Берталанфі: "система - це комплекс 
взаємодіючих компонентів" [8, c.29]. Однак більшість дослідників справедливо критикують 
дане визначення за те, що воно не відбиває багато істотних ознак системного об'єкта.   

У процесі пізнання педагогічних систем і практичної діяльності по їхньому 
моделюванню ми спиралися на визначення системи, дані Л.В. Головановим, Н.В. Кузьміної і 
С.А. Саркісяном. Наприклад, Н.В. Кузьміна під системою має на увазі "... визначена як 
безліч взаємозалежних елементів, що утворять стійку єдність і цілісність, що володіють 
інтегральними властивостями і закономірностями" [12,c.16]. С.А. Саркісян і Л.В. 
Голованов вважають,  що "...система -  це не просто сукупність безлічі одиниць,  у якій 
кожна одиниця підкоряється законам причинно-наслідкових зв'язків, а єдність відносин і 
зв'язків окремих частин, що обумовлюють виконання визначеної складної функції, що 
можлива лише завдяки структурі з великого числа взаємозалежних і взаємодіючих один з 
одним елементів" [16,c.6]. 

Багатьма відомими вітчизняними і закордонними дидактами слово "система" 
вживається в різних словосполученнях. При цьому варто помітити, що у всіх випадках вони 
сходяться в розумінні того, що педагогічна система складається із взаємозалежних 
елементів. 

Так, В.П.Беспалько в поняття "система" вкладає наступний зміст: "...під 
педагогічною системою ми розуміємо визначену сукупність взаємозалежних засобів, 
методів і процесів, необхідних для створення організованого, цілеспрямованого і 
навмисного педагогічного впливу на формування особистості з заданими якостями"[7, 
c.6]. 

Вважаємо, що таке визначення є досить повним і буде сприяти успішному 
формуванню елементів, що входять у ту чи іншу систему удосконалення навчального 
процесу (рис. 1). 

Всебічному аналізу педагогічних систем присвячені дослідження С.І. 
Архангельського, але при цьому він так само визначає систему як "безліч взаємозалежних 
компонентів, що складають визначене ціле у своїй будівлі і функціонуванні" [3, с.156]. 
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Такий же зміст у поняття "система"  вкладає В.Оконь,  що характеризує метод 
педагогічного дослідження, як "... систему взаємозалежних відповідним чином дій і 
прийомів, що дозволяють відкривати залежності між елементами педагогічного процесу в 
цілому, а також загальні закономірності навчання й освіта" [14, c. 12 ]. 

 

 
Рис. 1. Загальна схема педагогічної системи в концепції В.П. Беспалько 
 

Левіна М.М. розглядає процес навчання як складну імовірносну систему, що володіє 
великим числом різноякісних зв'язків і численними перемінними, котрі включаються в 
процес через його складені компоненти - діяльність вчителя і діяльність учня. Далі вона 
відзначає,  що "...  система процесу навчання структурно складається з двох компонентів -  
підсистеми викладання і підсистеми навчання, що знаходяться у взаємодії "[ 13, c. 13]. 

У дослідженнях оптимізації процесу навчання Ю.К.Бабанський під системою розуміє 
визначену спільність елементів, що функціонують по внутрішнім властивим їй законам 
[5;6]. 

У публікаціях останнього років досить повно проаналізований ряд концепцій 
педагогічних систем таких видних дидактів, як С.І.Архангельський, Ю.К.Бабанський, 
В.П.Беспалько, Т.А.Ільїна, Н.В.Кузьміна. Наприклад, Л.Г.Вікторова докладно аналізує 
педагогічні системи, розроблені цими вченими, а в кожній із систем вона розглядає 
(представлені тією чи іншою мірою) структуру взаємозв'язку між елементами, мета і 
результат їхнього функціонування [9]. 

Структура педагогічної системи в описі С.А.Архангельського подається графічно (рис. 2), 
у цій ситуації можна погодитися з автором і віднести засобу, форми і методи навчання до одного 
структурного компонента [3, с.6]. 

Думаємо, це було б виправданим у тому випадку, якби розглядалася педагогічна 
система організації процесу навчання конкретній дисципліні, тому вважаємо, що з 
загальнопедагогічної точки зору в концепції С.І.Архангельського виправданий 
запропонований розгляд засобів навчання як окремий компонент. Отже, переважна більшість 
засобів навчання будуть володіти достатніми адаптивними можливостями для використання 
їхній у навчальному процесі, а форми і методи навчання в більшій мері відповідають 
організації навчальної діяльності по конкретних Дисциплінах. 
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Рис. 2. Навчальний процес (педагогічна система) у концепції С.І.Архангельського 
 

Аналізуючи концепцію Ю.К. Бабанського, можна погодитися з тими вченими, хто 
відзначає в якості "істотного" недоліку те, що автор концепції називає цілісність системи 
"ідеєю" її існування, а з філософських позицій цілісність варто розглядати як "принцип" 
існування системи [6 , c.8]. 

Очевидно, що в даному випадку розглядається ознака системності як цілісність, тому 
тут необхідна більш чітка розробка термінології, використовуваної в системно-структурному 
аналізі, на що вказують ці вчені. Навчальний процес у концепції Ю.К.Бабанського 
розглядається з двох точок зору (рис. 3); як "склад системи, у якій функціонує процес, і склад 
самого процесу" [5;6]. 

Вважаємо, що Ю.К.Бабанським представлено дві педагогічні системи: у першій 
представлені в загальному виді елементи організації процесу навчання (наприклад, у ВНЗ, на 
факультеті, на військовій кафедрі і т.п.), а в другий - елементи організації і керування 
процесом навчання на рівні навчальної дисципліни. 

При детальному аналізі концепції В.П.Беспалько можна виділити ряд "нелогічностей" у 
структурі пропонованої їм педагогічної системи. Хоча і з таким твердженням можна 
погодитися тільки частково,  а саме,  тільки у відношенні деяких взаємозв'язків між 
структурними елементами і нелогічним введенням у структуру системи-процесу, але в 
цілому структура, запропонована В.П.Беспалько, є досить логічною і повною для 
формування будь-якої педагогічної системи [7, с.6]. Ми вважаємо, що в залежності від умов 
функціонування і призначення системи необхідно включати в її склад ті чи інші структурні 
елементи. При цьому слід зазначити, що поруч авторів робиться цілком справедливе і 
доречне зауваження про неприпустимість простої підміни поняття "педагогічна система" 
поняттям "педагогічна система". Не можна не погодитися і з тим, що при описі класифікації 
педагогічних систем мова йде не про системи, а про види інформаційних потоків [9., c. 12]. 

Педагогічна система, розроблена Т.А. Ільїною, може бути подана у вигляді схеми (рис. 
4), по якій доцільно зробити висновок, що даний комплекс елементів не є системою, оскільки 
відсутні такі найважливіші її елементи, як мета і результат. Очевидно такий висновок 
занадто категоричний тому, що мету і результат варто включати як структурні елементи в 
педагогічну систему, спрямовану на організацію і керування процесом навчання по 
конкретній дисципліні (це відзначалося раніше). 
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Склад системи навчання 
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Рис. 3. Навчальний процес в системній концепції Ю.К. Бабанського 
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Рис. 4. Педагогічна система Т.А. Ільїної 

 
Представлену на рис. 4 систему, як і розглянуту на рис. 3 (склад системи навчання), 

думаємо, можна вважати педагогічною системою організації процесу навчання. 
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У педагогічній системі, пропонованої Н.В. Кузьміною, у структурні компоненти 
включається мета [12,c.19], тоді як Л.Г. Вікторова включає ще і результат [10,c.22], тому до 
п'яти функціональних компонентів (проектувальний, конструктивний, комунікативний, 
організаторський і гностичний) додається шостий - корективний. Під функціональними 
компонентами авторами розроблювальних систем розуміються зв'язки між структурними 
компонентами. 

На нашу думку Л.Г.Вікторовою подана досить зважена педагогічна система, що може 
використовуватися в рішенні проблем оптимізації того чи іншого педагогічного процесу. 
Однак, як показує практика, вирішення проблем оптимізації в сучасних умовах не є 
реальним через накопичення взаємозв'язків між структурними елементами і їхнього 
деформування в результаті впливу типологічних особливостей суб'єктів і об'єктів, що беруть 
участь у реальному педагогічному процесі. 

Тому вважаємо, що така система в даний час носить більше філософський, чим 
дидактичний характер і може бути представлена нами в наступному виді (Рис. 5.). 

Думаємо також, що розробці педагогічних систем будуть присвячені фундаментальні 
дослідження майбутнього, де більш строго буде обґрунтовані їхній понятійний апарат і 
розроблені системи загальної і часток дидактик по удосконалюванню й оптимізації 
педагогічних процесів. 

Здійснювана інтенсифікація навчального процесу на етапі реформування вищої школи 
також базується на системному підході, при цьому розробляється не стільки система 
інтенсифікації, скільки система педагогічних умов інтенсифікації навчального процесу, а 
виходить, створюються визначені умови, на основі яких учасники педагогічного процесу 
можуть домогтися його інтенсифікації. Вважаємо за необхідне зупинитися на трактуванні 
самого поняття "педагогічна умова", що зустрічається при описі педагогічних процесів у 
різних словосполученнях. 

 

 
 

Рис. 5. Педагогічна система 
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Аналіз педагогічних досліджень показує, що потреба у використанні поняття 
"педагогічні умови"  виникає,  коли потрібно охарактеризувати нове в навчанні -  в окремих 
його чи частинах у цілому, тобто охарактеризувати нову систему навчання, розроблювальну 
в порядку педагогічного експерименту. Оскільки це поняття реальне використовується в ході 
педагогічних досліджень, воно має потребу в осмисленні, розкритті його змісту, 
обґрунтуванні необхідності його вживання для пояснення явищ педагогічної дійсності. 

У визначеній мірі можна погодитися з тлумаченням, висловленим В.И. Андрєєв: 
"Дидактична умова - це обставина процесу навчання, що є результатом цілеспрямованого 
добору, конструювання і застосування елементів змісту, методів (прийомів), а також 
організаційних форм навчання для досягнення визначених дидактичних цілей" [1, c. 124]. 

У численних дослідженнях тих чи інших психолого-педагогічних умов 
удосконалювання процесу навчання найчастіше відсутній, на наш погляд, ряд 
найважливіших ланок, здатних об'єднати ці умови в ефективну педагогічну систему. Так, не 
завжди переконливо доводиться ефективність окремих педагогічних умов, однак і при 
удаваному досить глибокому науковому обґрунтуванні ці умови не складаються в цілісну 
систему. Очевидно, що обумовлено все це відсутністю підпорядкованості розроблювальних 
педагогічних УМОВ головної мети. Вважаємо, що лише згадуючи про таку стратегічну мету в 
сучасній спеціальній професійній підготовці як розвиток творчих здібностей можливе 
створення ефективної системи педагогічних умов удосконалювання вузівського навчання. 

Відомо, що при розробці тієї чи іншої системи педагогічних умов удосконалювання 
підготовки чи студентів учнів необхідно спиратися на цілісне представлення про 
педагогічний процес. Розуміння цілісного педагогічного процесу має важливе значення в 
сучасній вищій школі, коли суспільство жадає від випускника не тільки високої професійної 
підготовки, а в усі більшій мері уміння вирішувати практичні задачі з обліком усебічного 
суспільного розвитку. Цілісний педагогічний процес варто розглядати з позицій методології і 
методики системно-структурного аналізу. Ю.К.Бабанським справедливо відзначено, що 
"...необхідно виділяти основні компоненти тієї системи, у якій цей процес протікає, а також 
розглядати основні взаємозв'язки між ними і визначати умови ефективного керування 
педагогічним процесом "[15, c.73].   

Тому ми вважаємо, що під психолого-педагогічними умовами доцільно розуміти 
змістовну характеристику компонентів, що конституюють систему навчання, тому що 
"...психолого-педагогічні умови, властивій тій чи іншій системі навчання, тим більше 
багатосторонньо і глибоко можуть бути охарактеризовані, чим більш повно будуть 
вичленовані компоненти, що складають систему навчання"[11]. 

Для проникнення в структуру процесу професійного навчання винятково важливо в 
максимально можливій мері розкрити все багатство зв'язків, "мережа" зв'язків між 
компонентами процесу з зовнішніми системами, а потім виявити серед них: найбільш 
істотні,  домінуючі,  загальні,  необхідні,  постійно діючі,  стійкі [5;6],  щоб надалі 
використовувати у своїй роботі. 

При розгляді окремих аспектів удосконалювання процесу чи навчання принципів 
функціонування їх як системи багато дослідників приходять до поняття "оптимізація процесу 
навчання".  Як правило,  автори таких досліджень вкладають у це поняття той же зміст,  що 
даний Ю.К. Бабанським: "...оптимізацією навчання називають науково обґрунтований вибір і 
здійснення найкращого варіанта навчання з погляду успішності рішення його задач і 
раціональності витрат часу учнів і вчителів" [15, c.237]. 

У багатьох наукових і дослідницьких роботах, присвячених удосконалюванню й 
оптимізації процесу навчання,  автори справедливо приходять до висновку,  що всі складові 
частини удосконалювання й оптимізації підготовки тих, яких навчають, тісно взаємозалежні 
між собою. При виявленні закономірностей цих взаємозв'язків дослідники педагогічного 
процесу вводять поняття "система" , а в більшості випадків вони характеризують систему як 
щось ціле, що складається з частин, що знаходяться в закономірному взаємозв'язку. При 
цьому правомірний такий підхід, при якому елементи системи можуть розглядатися як 
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самостійні частини, що виявляють свої функції лише при наявності інших елементів. 
Правомірним на наш погляд є також розгляд будь-якої системи як елемента системи більш 
високого порядку. 

При аналізі робіт про системний підхід у процесі навчання важливого значення набуває 
питання про структуру тієї чи іншої системи. 

Розглядаючи педагогічні роботи, присвячені цьому питанню, слід зазначити, що 
характерними ознаками структури є стійкі й істотні взаємозв'язки елементів системи. 
Пропонована нами система психолого-педагогічних умов складається з взаємозалежних і 
взаємообумовлених дидактичних засобів, форм і методів, змісту цілей навчання, суб'єктів і 
об'єктів педагогічного процесу, а це дозволяє застосувати при її розробці системно-
структурний аналіз. Цікавим представляється розгляд даної системи з погляду ефективності 
її функціонування за рядом ознак : 

• за ознакою цілісності - мається на увазі така ефективність, при якій зміни в якій-
небудь частині системи приводять до змін в інших чи частинах у всій системі; 

• за ознакою систематизованості - мається на увазі сила зв'язків між елементами 
системи; 

• за ознакою сумісності – ефективність характеризується ступенем узгодженості 
системи з навколишнім середовищем, тобто якою мірою зміст досліджуваного предмета і 
мети навчання відповідають суспільним запитам; 

• за ознакою її оптимальності – визначення ефективності функціонування системи 
являє собою психолого-педагогічну проблему, тяжко вирішувану в реальному педагогічному 
процесі. Однак, незважаючи на те, що сучасна педагогічна наука досягла значних успіхів у 
розробці критеріїв і способів оптимізації процесу навчання у ВНЗ, навряд чи буде коректним 
говорити, що удалося оптимізувати педагогічний процес, тому що розроблювальні критерії 
найчастіше неможливо виразити адекватно кількісно, що сильно ускладнює застосування 
математичного апарата в процесі пошуку оптимального варіанта. 

Висновки. Відносність критеріїв оцінок об'єктивно обумовлена складністю 
педагогічних процесів, тому вважаємо правомірним вести пошук не оптимального, а 
близького до оптимального варіанта, тобто розробляти психолого-педагогічні умови 
удосконалювання процесу навчання. Створення науково обґрунтованих умов, у яких буде 
протікати педагогічний процес, дозволить наблизитися до його оптимізації. Такі умови 
будуть передумовою до подальшого удосконалювання й оптимізації процесу навчання, тому 
ефективність функціонування тієї чи іншої системи не буде обмежуватися розглянутими 
ознаками. Очевидно, варто враховувати й усередині умови функціонування системи ВНЗ: 
учбово-матеріальні, гігієнічні, морально-психологічні, економічні, естетичні умови та ін. 

Ефективність функціонування системи буде значною мірою залежати від взаємодії 
викладачів і студентів ВНЗ ("суб'єктів" і "об'єктів" педагогічного процесу). У роботах 
багатьох відомих педагогів затверджувалася активна роль об'єктів виховання, і вони 
розглядалися одночасно як суб'єкти свого власного виховання. При цьому необхідно 
підкреслити особливе значення взаємної активності педагога і того, якого навчають,, що 
може бути найбільше повно відбито терміном "педагогічна взаємодія" у системі ВНЗ. 
Виявлення й аналіз причинно-наслідкових зв'язків, що виникають у результаті педагогічної 
взаємодії, дозволять на наш погляд науково обґрунтовано розробляти і впроваджувати в 
практику ВНЗ технологію організації і керування педагогічними процесами. 

Перш ніж розробляти систему психолого-педагогічних умов професійної підготовки 
військових фахівців, вважаємо за необхідне зупинитися на методологічному обґрунтуванні 
психолого-педагогічних умов процесу спеціальної підготовки офіцерських кадрів у 
цивільному ВНЗ. 
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ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ВУЗЕ 
 
В статье рассмотрен анализ учебного процесса как системы и основных направлений его 

совершенствования в гражданском вузе. В процессе познания педагогических систем и 
практической деятельности по их моделированию мы опирались на определение системы 
различными учеными. Эффективность функционирования системы будет в значительной 
степени зависеть от взаимодействия преподавателей и студентов вузов ("субъектов" и 
"объектов" педагогического процесса). Выявление и анализ причинно-следственных связей, 
возникающих в результате педагогического взаимодействия, позволят на наш взгляд научно 
обоснованно разрабатывать и внедрять в практику вуза технологию организации и управления 
педагогическими процессами. 

Ключевые слова: военные кафедры (факультеты, институты), офицеры запаса, 
педагогические системы, педагогический процесс, резерв, студент. 

 
Сandidate of pedagogical Sciences, associate Professor, Beznosyuk Oleksandr 

ANALYSIS OF THE EDUCATIONAL CURRICULUM AS SYSTEMS, AND THE 
DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT UNIVERSITY IN CIVIL 

 
The article deals with the analysis of the learning process as a system and the basic directions of its 

improvement in civilian universities. In the process of learning educational systems and practice on their 
modeling, we relied on the definition of various scholars. The effectiveness of the system will largely 
depend on the cooperation of teachers and university students ("subjects" and "objects" pedagogical 
process). Detection and analysis of causal relationships, resulting pedagogical interaction, will in our view 
justified scientifically develop and put into practice the technology of university teaching and management 
processes. 

Keywords: military departments (faculties, institutes), reserve officers, educational system, teaching 
process, reserve student. 

alexbeznosyuk@mail.ru 



 122 

УДК 616.61-036/616.61-008.64                                            д.м.н., проф. Василюк В.М. 
(КОГПІ ім. Тараса Шевченка),  

д.м.н. Ярема Н.І. 
к.м.н., доц. Капчак В.О.  

Василюк Л.В. 
к.м.н., доц. Савченко І.П. 

к.м.н. Василюк В.В.  
(ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, УНУ) 

 
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  

У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  
 

Дослідження проводилося у продовж 5 років зі студентами І кусів. Остежено 124 
студента різної статті. Використані сучасні методи дослідження, ресурси Інтернету. 
Встановлено, що психофізіологічні особливості навчання у вищому навчальному закладі 
включають в себе дві сфери – педагогічне спілкування, між викладачем і студентами між ними, 
яке визначається рівнем та задоволеністю цих потреб, соціально-психологічним кліматом в 
групі, в суспільстві, можливістю самореалізації, особливостями міжнаціонального 
взаєморозуміння. 

Ключові слова: процес навчання, психолого-фізіологічних особливостей. 
 

Постановка проблеми. Перед вищою школою України поставлені важливі завдання:  
удосконалення особистісного і фахового розвитку студентів, особливо першокурсників в 
навчальному і виховному процесі, успішна їх реалізація до освітнього проекту в тому числі 
до принципів Болонської конференції [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Базові питання соціально-психологічної 
адаптації особистості висвітлені у працях вітчизняних (Г. О. Балл, Л. І. Божович, Л. К. 
Гришанов, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв, В. І. Медвєдєв, А. В. Фурман, В. Д. Цуркан та ін.) і 
зарубіжних (Г. Гатман, Е. Еріксон, Ж. Паже, З. Фройд та ін.) науковців. 

Більшість студентів, які вступили до університету на перший курс, здебільшого 
стикаються із цілою низкою проблем, серед яких першорядною є проблема 
психофізіологічної адаптації, що закономірно виникає під впливом змін діяльності 
особистості та її соціального оточення. Здатність студента-першокурсника   до адаптації 
актуалізується і визначає його спроможність до пошуку власного місця в оновленому 
життєвому часі та просторі, що є вирішальним фактором його психокультурного розвитку. 

Навчання у вищому навчальному закладі розглядається як двоєдина діяльність педагога 
і студента, яка має системний характер, предметом аналізу є взаємодія між тим, хто навчає і 
тим, кого навчають. Складна сукупність взаємодій і зв’язків викладача й студентів 
опосередковується через систему засобів і методів організаційних форм навчання. Тобто, 
процес навчання – це комплекс взаємопов’язаних компонентів, об’єднаних спільною метою 
функціонування і єдністю управління [1; 6]. Отже, вивчати психофізіологічні особливості 
навчання у ВНЗ слід на основі системного аналізу взаємодії викладача і студента в 
діалектичній єдності. Опираючись на дослідження  ряду авторів [2; 3; 5], процес навчання 
розуміють і як окреме спілкування, як процес управління пізнанням, засвоєнням суспільно-
історичного досвіду, відтворення і засвоєння всіх видів людської діяльності. 

Психофізіологічні особливості навчальної діяльності включають в себе і 
міжособистісне спілкування у студентській групі. Так, на ефективність навчання впливає 
соціально-психологічний клімат у суспільстві, студентській групі, рівень мотивації у 
спілкуванні, притаманний академічній групі, можливість засвоєння пізнавальних та 
комунікативних потреб. Дослідження ряду вчених [3; 4; 7] показали залежність між 
комунікабельністю у групі та ефективністю навчання як цілої групи,  так і кожного її 
студента. 
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Мета роботи: узагальнити психофізіологічні характеристики навчання у 
першокурсників ВНЗ,  виокремити два напрямки: педагогічне спілкування як цілеспрямована 
взаємодія між педагогом і студентами та міжособистісне взаєморозуміння між студентами як 
створення сприятливого мікроклімату для засвоєння навчального матеріалу. 

Матеріали дослідження. Дослідження проводилось упродовж 5 років зі студентами 
перших курсів різних факультетів ВДНЗ «Тернопільський державний медичний Університет 
ім.. І.Л. Горбачевського» і ВДНЗ «Ужгородський Національний університет». Обстежено 124 
студентів. Серед них чоловіків – 80, жінок – 64; віком від 18 до 22 років.(середній вік + - 1,2 
роки) 

Для реалізації запланованих досліджень було використано комплекс 
взаємодоповнювючих методів: анкетування, включене спостереження, проективні методи, 
співбесіди, експериментальні методи а також  методи та результати емпіричного вивчення 
адаптованості до навчального процесу у вузах за О. П. Санниковою і О. В. Кузнєцовою [4]. 

Виклад основного матеріалу. Спілкування в педагогічній діяльності виступає як 
специфічна форма взаємодії людини з іншими людьми на основі суб’єкт-суб’єктних 
відносин, в яких виявляється не простий вплив одного суб’єкта на інший, а сприяння або 
протидія, згода або суперечність. Під час спілкування здійснюється взаємний обмін дією, 
уявленнями, ідеями, установками, інтересами тощо. Ряд авторів педагогічне спілкування 
розуміють як різновидність професійного спілкування, в системі якого відбувається 
соціально-психологічна взаємодія між педагогом і студентом. Змістом цієї взаємодії є обмін 
інформацією, здійснення творчого навчання, де вчитель є активатором педагогічного 
процесу [3]. Опираючись на результати аналізу поняття педагогічного спілкування М.Л. 
Баграмянцем [2], можна виокремити наступні підходи до розуміння педагогічного 
спілкування у ВНЗ. Поведінка, яка описана через різні види реакцій педагога і студентів; 
міжіндивідуальні контакти, що виявлені й упорядковані в непередбачених ситуаціях у 
процесі навчання. Міжособистісні відносини створюють можливості для самостійного 
особистісного росту як педагогів, так і студентів; є інструментом у розвитку інтелектуальних 
та професійних вмінь і навичок студентів, розвитку певних елементів їх когнітивних 
структур норм і цінностей. 

Вивчення низки літературних джерел дозволяє виокремити ряд чинників ефективного 
педагогічного спілкування: діалог, взаємодія, комунікативний потенціал викладача [1; 2; 5]. 

Діалог у педагогічному процесі можливий тоді, коли обидві сторони визнають свою 
належність до єдиної внутрішньої діалогічної спільності, схильні адекватно сформулювати 
предмет діалогу та умови для одержання результатів, які б приносили взаємне задоволення 
навчальним процесом. Діалог передбачає такі взаємовідносини, в яких педагог демонструє 
високу культуру та вміння втілювати у навчальний процес спільний пошук загального 
конструктивного вирішення проблем, які необхідно опанувати. Суттєвою ознакою діалогу є 
встановлення особливого морально-психологічного клімату, який характеризується 
відкритістю, доброзичливістю, взаємним довір’ям. Особливого значення у діалогічному 
педагогічному спілкуванні має наявність зворотного зв’язку. Педагог стимулює пізнавальну 
активність студентів, включатись в обговорення тих чи інших питань. Реакція студентської 
аудиторії на повідомлення викладача є показником міри засвоєння матеріалу на занятті. 
Тобто,  відносини повинні носити суб’єкт-суб’єктний характер.  В значній мірі від педагога 
залежить вихід студента на рівень суб’єкт-суб’єктних відносин. Суб’єктивна позиція 
студента визначає його відповідальність й активність в навчальному процесі. Єдність поваги 
і вимогливості по відношенню до студента виступають основними чинниками досягнення 
такої позиції. 

Аналіз періодичної літератури [3; 5; 6] показує, що серед виокремлених авторитарного, 
анархічного та демократичного стилів найефективнішим у педагогічній діяльності є 
останній. Адже саме демократичний стиль спілкування відзначається активною співучастю 
кожного з учасників в діалогічній взаємодії, взаємодопомозі, співробітництві. Слід 
відмітити, що об’єктивно позиції педагога і студента не є рівноправними через когортні, 
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вікові та соціальні відмінності.  Але в рамках демократичного стилю взаємодії суб’єктивно 
обидві сторони зацікавлені у вирівнюванні позицій. Такі особливі відносини між тим, хто 
навчає і тим, кого навчають, містять суперечність педагогічного спілкування, яка одночасно 
є джерелом його розвитку. 

Інтегральними поняттями, що відображають рівень індивідуально-особистісного 
включення в спілкування, є в психології поняття «комунікативні особливості особистості», 
«комунікативні здібності», «психофізіологічний потенціал» і т.д. Вони відображають 
комплекс взаємозв’язаних якостей, які забезпечують той чи інший рівень взаємодії людей з 
оточуючими. До числа найбільш важливих особистісних проявів, які характеризують її 
комунікативний потенціал, відносяться: рівень потреби в спілкуванні, його локалізованість 
та інтенсивність, комунікативна активність й ініціативність, наявність установки на 
спілкування з іншими людьми, особливості емоційного відгуку на партнера, власне 
самопочуття людини в ситуації спілкування, комунікативна компетентність. Важливе 
значення мають комунікативні навички та вміння [3; 4]. Слід відмітити, що комунікативний 
потенціал педагога в значній мірі обумовлений його безпосередньо активною творчою 
участю у спілкуванні, оптимальною напругою психофізіологічних, індивідуальних 
властивостей. Психофізіологічний потенціал педагога має психологічну і соціальну основу, 
що підкреслює його спричиненість конкретно-історичним етнопсихологічним характером 
суспільно-економічних відносин на певному етапі його розвитку. 

Загалом, педагогічне спілкування в умовах ВНЗ опирається на зміст шкільного 
педагогічного спілкування, але має своє, особливе забарвлення. Педагогічне спілкування у 
вищій школі слід розглядати через призму особливостей і цілей системи навчання, а також 
враховувати, що студентська аудиторія є психологічно більш сформованою і зрілою, ніж 
учнівська. 

Ще однією вагомою психофізіологічною характеристикою навчання у ВНЗ є 
особливості міжособистісного спілкування у студентській групі. Спілкування являє собою 
суб’єкт-суб’єктну взаємодію, яка характеризується тим , що суб’єктом і об’єктом по 
відношенню один до одного тут постають особи, які відрізняються активністю, здатністю 
свідомого цілеспрямованого планування і організації своєї поведінки і життєдіяльності в  
цілому, які взаємно впливають, певним чином сприймають і оцінюють один одного [3; 4]. У 
студентській групі,  як і в будь-якій іншій,  студент для інших членів групи постає як об’єкт 
спілкування, викликаючи до себе відношення як до особистості. Так само з погляду студента 
група чи кожен її член зокрема виступає як об’єкт спілкування, викликаючи до себе 
відношення як до суб’єкта. Суб’єктом спілкування у студентській групі виступають молоді 
люди, які відрізняються індивідуальною своєрідністю і вносять в спілкування свій 
внутрішній світ. В першу чергу це відноситься до особистісного спілкування, яке виникає із 
самої потреби у спілкуванні та спрямоване безпосередньо на суб’єкта, його індивідуальність. 
Якість міжособистісного спілкування може визначатись кількістю потреб, які людина 
задовольняє в процесі спілкування; рівнем, на якому відбувається взаємодія; можливістю 
саморозвитку особистості. 

Сприятливу основу для ефективної навчальної діяльності студентів створює рівень 
задоволеності потребою у спілкуванні в академічній групі. Загальним інтегральним 
критерієм даної характеристики виступає кількість потреб, які людина задовольняє в процесі 
взаємодії з іншими. Є.В. Андрієнко [7] виокремила наступні критерії задоволення 
спілкуванням. 

Потреба в стимуляції. Молода особа, вступаючи до вузу, одержує велику 
різноманітність стимулів. Особливого значення набувають стимули, одержані від інших 
людей. Найбільш важлива соціальна стимуляція в підлітковий та юнацький вік, коли молода 
людина орієнтується на референтних для неї однолітків та дорослих.  Досить часто можна 
спостерігати, як успішно спілкуються різні суб’єкти, які на перший погляд не мають нічого 
спільного – у них відбувається задоволення потреби у новій інформації; 
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Потреба в подіях. Людині необхідний соціальний інтерес, певна динаміка життя, яка 
приносить нові враження. Сприйняття людини весь час спрямоване на деякі зміни, нові 
ситуації. Тому статичні, незмінні, позбавлені динаміки відносини між людьми з часом 
можуть вичерпуватись. В такій ситуації молоді люди будуть прагнути уникнути такого 
спілкування. Водночас спілкування може включати в себе досить сумнівну заміну реальних 
подій – обговорення інших людей, подій на основі новин Інтернету. Більшість людей, які 
приймають активну участь в розповсюдженні подібної інформації, як правило, можуть мати 
мало цікавих подій у власному житті, що компенсується інтересом до життя інших. Але таке 
спілкування насправді не задовольняє потребу особи в подіях. 

Потреба у впізнаванні. Задоволення даної потреби відбувається, коли людина зустрічає 
знайомих.  У буденному спілкуванні люди не усвідомлюють цю потребу.  При зміні закладу 
основної діяльності, місця проживання чи тимчасового перебування у чужому місці 
відбувається актуалізація й усвідомлення даної потреби. Саме в такі умови потрапляють 
студенти, особливо іногородні. В такій ситуації в молодої людини може розвиватись 
специфічний стан соціальної депривації – позбавлення почуття соціальної підтримки, 
невпевненість в собі, розгубленість та ін. При впізнаванні відбувається соціальне 
підтвердження особистості з боку інших людей, яке, в свою чергу, підтримує її 
самоідентифікацію. 

Потреби в досягненнях і визнанні. Ці потреби пов’язані з почуттям власної гідності 
людини, повагою та самоповагою і відносяться до так званих вищих потреб. 

Наявна потреба в структуруванні часу. Різні вчені виокремлюють різні види 
структурування часу, які вони позначає як способи проведення часу: ритуали, процедури, 
розваги, близькість, ігри. До ритуалів відносяться всі види конфедеціонального спілкування, 
пов’язані із загальноприйнятими нормами. Процедури являють собою різні форми 
спілкування, які супроводжують порядок дій в процесі спільної діяльності, Спілкування, яке 
притаманне розвагам людини, пов’язане із заняттями, що приносять задоволення. Близькість 
(любов, дружба) супроводжується відкритим особистісним спілкуванням, на відміну від ігор 
(соціальних), які включають в себе маніпулятивні дії. Нормальній людині необхідні різні 
способи проведення часу та їхня урівноважена динаміка. 

Повноцінність спілкування особистості в студентській групі визначається кількістю 
потреб, що виникають у процесі навчання. Якщо перелічені потреби будуть задовольнятись 
під час комунікативної взаємодії,  то спілкування в більшості випадків буде продуктивним.  
Крім того,  слід враховувати рівень потреби у спілкуванні.  Виокремлюють п’ять рівнів 
потреби у спілкуванні: низький, нижче середнього, середній, вище середнього, високий [4; 
5]. Людям із низьким рівнем потреби у спілкуванні необов’язкове повне задоволення вище 
перелічених потреб. 

Задоволеність спілкуванням визначається і його рівнем, який переважає в тій чи іншій 
спільності людей. В студентській групі, як і в будь-якій іншій, спілкування може відбуватись 
на різних рівнях. Рівні спілкування визначаються загальною культурою суб’єктів, їх 
індивідуальними і особистими характеристиками, особливостями ситуацій, соціальним 
контролем та іншими чинниками. Особливо впливовими є ціннісні орієнтації молодих людей 
та їх відношення один до одного.  Найпримітивнішим рівнем спілкування є фактичний 
рівень, який передбачає простий обмін репліками для підтримання розмови в ситуації 
незацікавленої, але вимушеної взаємодії. Іноді такий рівень ще називають конвенціональним, 
що вказує на його стандартність. Стандартне спілкування відбувається на рівні звички, не 
вимагає осмислення, не є джерелом активності суб’єкта. Фатичне спілкування є необхідним 
у стандартних ситуаціях і визначається етикетними нормами соціального середовища. Якщо 
воно неадекватне ситуації, людина може зіткнутись з негативними соціальними санкціями.  

Наступний рівень спілкування – інформаційний. На цьому рівні відбувається обмін 
новою інформацією, яка є джерелом будь-яких видів активності людини (мисленнєвої, 
емоційної, поведінкової). Інформаційний рівень спілкування носить стимулюючий характер і 
переважає в умовах спільної діяльності або при зустрічі давніх друзів.  Глибоке 
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саморозкриття, осягнення сутності іншого, самого себе і навколишнього світу можливе на 
особистісному (або духовному) рівні спілкування. Особистісний або духовний рівень 
характеризується моральністю і часто визначається тотожністю ціннісних орієнтацій 
суб’єктів взаємодії і їх можливістю осягати сутність явищ навколишнього світу за 
допомогою інсайту в процесі взаємодії. Особистісний рівень є просоціальним рівнем, тобто 
корисним для суспільства, тому що побічним ефектом такого спілкування є духовне 
удосконалення молоді. Що стосується фатичного та інформаційного рівнів, то вони можуть 
бути як просоціальними, так і антисоціальними залежно від умов спілкування та ціннісних 
орієнтацій особистості. 

Повноцінність спілкування належить також від відношення учасників взаємодії один до 
одного. При цьому позитивним чинником можна вважати належність до однієї соціальної 
верстви, вікової категорії та наявності спільних інтересів. Теоретично ситуація спілкування в 
умовах вузу носить сприятливий характер. Враховують соціально-психологічний клімат у 
студентській групі: емоційні відносини, статус особистості та міжгрупові відносини. 
Створення позитивного соціально-психологічного клімату в студентській групі сприяє 
задоволенню потреби у спілкуванні, розкриттю індивідуальних рис особистості, високій мірі 
включення її в життя групи, позитивному відношенню до навчання, самореалізації себе як 
студента. Несприятливий соціально-психологічний клімат групи для особистості або 
неприйняття її групою, призводять, як правило, до стресових ситуацій, внутрішніх 
дисгармоній і відображаються на успішності та глибині здобутих знань. 

Взаємодія у студентській групі іноді носить міжнаціональний характер. Тобто, вагомим 
компонентом міжособистісного спілкування в умовах ВНЗ наявні етнопсихологічні 
особливості. Поняття міжнаціонального спілкування можна охарактеризувати як реальні, 
конкретні прояви взаємовідносин представників двох і більше національностей, що 
обмінюються історичними та духовними цінностями, думками, поглядами, почуттями і 
переживаннями [5; 6]. З психологічної точки зору міжнаціональне спілкування є формою 
реалізації національних відносин на особистісному рівні, їх особистісно-психологічною 
конкретизацією. При міжетнічній взаємодії психологічні проблеми можуть виникати у 
зв’язку з етнічними установками і стереотипами. Студенти, вступаючи в міжетнічне 
спілкування, повинні мати знання особливостей культури, установок, стереотипів, традицій 
співрозмовника. Крім того, слід враховувати ту обставину, що студент іншої національності 
може відчувати мовний бар’єр,  а також перебувати у ситуації адаптації до нових 
соціокультурних умов. 

Висновки. Психофізіологічні особливості навчання у вищому навчальному закладі 
включають в себе дві сфери – педагогічне спілкування (чинниками ефективності якого є 
діалогічний характер, демократичний стиль взаємодії педагога із студентською аудиторією, 
особливості комунікативного потенціал педагога) та міжособистісне спілкування між 
студентами, яке визначається рівнем та задоволеністю потреби у спілкуванні, соціально-
психологічним кліматом у групі, в суспільстві можливістю самореалізації, особливостями 
міжнаціонального спілкування. 
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Исследование проводилось в течение 5 лет со студентами І курсов. Обследовано 124 

студентов различной стати. Использованы современные методы исследования, ресурсы 
Интернета. Установлено, что психофизиологические особенности обучения в высшем учебном 
заведении включают в себя две сферы - педагогическое общение, между преподавателем и 
студентами і межу ними, которое определяется уровнем и удовлетворенностью этих 
потребностей, социально-психологическим климатом в группе, в обществе, возможностью 
самореализации, особенностями межнационального взаимопонимания. 

Ключевые слова: процесс обучения, психолого-физиологических особенностей. 
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА 

ПРОБЛЕМА  
 

У статті розкрито проблему формування творчої особистості у виховній роботі. 
Окреслено основні концептуальні виміри проблеми, обґрунтовано завдання виховної роботи, що 
спрямовані на творчу самоактуалізацію особистості. Творча особистість з найраніших щаблів 
онтогенезу буде ефективно навчатися й працювати протягом життя, орієнтуватися в 
реаліях та змінах, що відбуваються в сучасному суспільстві, робитиме відчутний внесок у 
загальний поступ людського прогресу. Успішна самореалізація особистості у період навчання і 
після його закінчення, її соціалізація у суспільстві, активна адаптація на ринку праці є 
найважливішими завданнями навчально-виховного процесу. 

Ключові слова: навчально-виховного процес, творча особистість, учні, самореалізація. 
 

Постановка проблеми. Перетворення України в високорозвинену демократичну 
державу, активна модернізація освітнього простору потребують розв‘язання багатьох 
важливих завдань сучасної школи, найстратегічнішим з яких є створення умов для 
формування творчої особистості школяра, реалізації його творчих можливостей. Безперечно, 
вкрай необхідною умовою у формуванні творчої особистості є виховна робота як система 
цілеспрямованого впливу на культивування  дитини та плекання в неї високоморальних 
просоціальних поглядів, цінностей, установок тощо. 

Мета статті. Основною метою статті є визначення і обґрунтування завдань виховної 
роботи з підлітками у загальноосвітніх школах України, реалізація яких забезпечить 
формування творчої особистості та її креативної само актуалізації.  

Виклад основного матеріалу. Важливою психолого-педагогічною істиною сучасного 
шкільництва стало те, що кожен учень, будучи  суб’єктом  навчання і виховання, 
політичного, економічного, соціального життя, є насамперед повноправною особистістю, яка 
має потребу індивідуального вдосконалення та інтелектуального розвитку. Яскраві, здатні до 
активних проявів у діяльнісній та творчій сфері особистості, є запорукою розвитку високої, 
своєрідної, багатогранної світової культури і водночас засвідчують про реформаторські 
потуги української освітньої системи, зокрема у площинах формування незаанґажовоної і 
творчої сучасної молоді. Глибина і багатство окремої людини є основою глибини і багатства 
епохи. Це відображено у національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті: 
пріоритетом державної політики є особистісна орієнтація освіти.  

Творча особистість з найраніших щаблів онтогенезу буде ефективно навчатися й 
працювати протягом життя, орієнтуватися в реаліях та змінах, що відбуваються в 
сучасному суспільстві, робитиме відчутний внесок у загальний поступ людського прогресу. 

У контексті окресленої проблематики, Л.Дерев‘яною [1], враховуючи об'єктивну потребу 
впровадження досвіду минулого в сучасний виховний процес, було досліджено формування 
творчих здібностей учнів у загальноосвітніх школах Галичини. Формуванню творчих 
здібностей сприяли: корекційна спрямованість навчання, використання принципу 
пріорітетності творчої діяльності учня перед репродуктивною, включення дітей в різні види 
діяльності. Високий науково-теоретичний рівень методичного забезпечення формування 
творчих здібностей учнів був можливий завдяки: всебічному вивченню науковцями 
зарубіжного досвіду; обговоренню питань творчого розвитку особистості на з'їздах і 
конференціях; впровадженню передових педагогічних ідей та використанню методичного 
досвіду. 

Як стверджує Вайнола Р.[2], поняття формування творчої особистості школяра в 
системі виховної роботи відображає характер суб'єкт -  суб'єктної взаємодії вихователя та 



 129 

вихованця, спрямованої на створення сприятливих умов для формування та розвитку 
мотиваційних і характерологічних якостей учня у позанавчальний час. Педагогічне 
оцінювання рівнів сформованості якостей творчої особистості школяра і класного 
колективу дозволяє розробити зміст і організаційні форми виховної позанавчальної роботи, 
що сприяють формуванню і розвитку мотиваційних якостей творчої особистості. Школа 
покликана сформувати особистість, здатну активно перетворювати оточуючий світ, 
максимально реалізовувати власні творчі можливості. Одним з провідних шляхів 
досягнення означеної мети виступає гуманізація школи, основним завданням якої постає 
формування творчої особистості школяра та його розвиток. Провідною умовою цього 
виступає готовність вчителя до цієї сфери професійної діяльності [3; 4]. 

Окремого вивчення потребує проблема створення системи виявлення і розвитку 
творчого потенціалу майбутніх учителів з метою їх підготовки до збагачення творчих 
можливостей учнів. Провідною умовою, що сприяє розвиткові творчої особистості 
школяра є вміння вчителя розгледіти та вчасно підтримати неповторну творчу 
індивідуальність кожного школяра. Пошуки раціональних шляхів розвитку особистості 
школяра спонукають до підвищення професійної активності та громадської свідомості 
вчителів школи. Розвиток особистості - складний процес, тому вчителями визначена мета і 
завдання творчих пошуків, спрямованих на всебічний розвиток і виховання учнів; на 
стимулювання їх розумової сили, на розвиток і виховання в них уміння і прагнення до 
самостійної праці. 

У навчально-виховному процесі педагогу необхідно створювати умови для розвитку 
творчої сутності особистості, враховувати що самореалізація у контексті процесу освіти 
виступає і як мета людського життя, і як засіб досягнення смисложиттєвих цілей. 
Особистість, самореалізуючись, самоздійснюючисть, не лише функціонує в суспільстві, а 
вкладає свій творчій, науковий потенціал в суспільний розвиток. Важливою умовою 
стимулювання самореалізації є виявлення ставлення юнацтва до власної ролі в розвитку 
духовного потенціалу, формування соціальних цінностей творчої особистості [4].  

Під впливом соціально-особистих чинників переосмислюється вся система стосунків 
старшокласників з оточуючими людьми, змінюється ставлення до себе й до своєї діяльності 
як засобу самореалізації. Установлюється відповідний зв’язок між зацікавленістю й 
мотивами поведінки. Розширення реальних творчих можливостей та активна самореалізація 
мають велике значення для виявлення кожною людиною власного інтелекту, свого творчого 
потенціалу та обдарування для всебічного розвитку особистості. Усвідомлення 
самореалізованості в юнацькому віці через творчу діяльність допоможе підвищити адекватну 
самооцінку особистості, отримати естетичне задоволення, зняти психологічний стрес й 
зорієнтуватися у виборі майбутньої професії, створює сприятливості умови для всебічного 
розвитку особистості. 

Отже, чим ширші можливості, надані особистості у пошуку  адекватних засобів 
самореалізації, тим значніша віддача, що її отримує суспільство в результаті становлення ще 
однієї самодостатньої, свідомої особистості.  

Одна з провідних цілей педагога є створення педагогічних умов і обставин, що 
сприяють (або протидіють) виявленню й реалізації особистісних якостей учня – тобто 
створення необхідних педагогічних умов для самореалізації особистості. Знання про можливі 
шляхи реалізації особистістю своїх потенційних можливостей, заснованих на 
загальнолюдському досвіді, є найбільш цінним, актуальними соціально-психологічними 
знаннями для вчителів. 

Актуальні соціально-психологічні знання, що їх набуває учень в умовах навчально-
виховної системи самореалізації особистості виступають як засоби самореалізації, а 
розкриття суб’єктивних якостей учнів розглядається в педагогічній практиці як безпосереднє 
включення особистості в процес сутнісного самовираження та самореалізації. 

Вивчення роботи загальноосвітніх шкіл свідчить про те, що в межах урочної та 
позаурочної діяльності закладені великі потенціальні можливості для самореалізації 
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учнівської молоді в різноманітних видах творчої діяльності,  однак така робота не стала 
системною, проводиться без відповідного педагогічного керівництва й виховної тактики, не 
відповідає вимогам часу. 

Для організації виховного процесу на належному рівні від учителів, вихователів, 
організаторів позакласної діяльності в навчальному закладі вимагається високої професійної 
компетентності, педагогічної майстерності, знань методологічних засад сучасної філософії 
освіти в Україні, розуміння місії педагога.  

Виховна робота з  підлітками потребує використання характерного для цього віку 
потягу до самостійності, нестандартності у поведінці як форми утвердження власного „Я”. 
Тому в цей період доцільним є застосування методів проектування, використання клубної 
форми проведення дозвілля, позашкільних молодіжних об’єднань тощо. Учням слід надати 
максимальні можливості організованої „волі”, і вони обов’язково збагатяться досвідом і 
усвідомленням необхідності набуття нових знань як способу самоутвердження. 

Аналіз соціальної ситуації розвитку дозволяє розкрити зміст міжособистісних відносин 
у дитячих групах, а отже і встановити ті латентні потенціали до творчого 
самовдосконалення, які, на жаль, часто приховуються або й пригнічуються груповим тиском 
на особистість. У дитячих і підліткових групах можуть бути виділені функціонально-рольові, 
емоційно- оцінні і особистісно-значеннєві відносини між однолітками. Тому вміння педагога 
діагностувати сутність цих взаємин й оптимізувати творчий, креативний потенціал кожної 
дитини є важливою навчально-виховною психолого-педагогічною проблемою. 

Емоційно-оцінні відносини виявляються в безпосередній взаємодії дітей, відбиваючи 
систему їхніх цінностей. Знання цих відносин дозволяє відповісти на багато питань,  
пов'язаних із поведінкою дитини та на спроможність до активної самореалізації в навчанні 
чи позакласній діяльності.. На перший план тут виступають емоційні переваги – симпатії, 
антипатії, друзі, яким надається перевага тощо, тому вміння відшукати шляхи впливу на 
творчі компоненти психоструктури дитини є однією з найважливіших складових 
педагогічної майстерності. 

Провідним центральним психічним новоутворенням підлітка стає почуття дорослості і 
самосвідомість, що розвивається, це призводить до того, що починає змінюватися 
особистість підлітка, сфера його інтересів і потреб. Формування мотиваційно-спонукальної 
сфери потребує від підлітка розширення усіх форм спілкування. Таке спілкування вже не 
може відбуватися тільки в рамках навчальної діяльності, тому що особливості і характер 
розвитку дітей у цьому віці визначається усвідомленням того,  що його власні можливості 
значно зросли. Якраз це дозволяє зробити акцент на позакласних формах і методах виховної 
роботи, яка повинна проводитися з урахуванням досвіду й інноваційних технологій у 
сучасній психолого-педагогічній науці. 

У підлітковому віці діти здебільшого зосереджуються на собі,  однолітках,  тому всі 
привнесені в їхнє середовище норми не носять стійкого характеру і часто відкидаються 
підлітками, що може суттєво ускладнити виховну роботу з ними. 

Як відомо, формування самооцінки – характерна риса особистості підлітка. Рівень 
розвитку самосвідомості й адекватність самооцінки служать добрим критерієм для оцінки 
психологічного віку людини та її психологічних особливостей,  зокрема і ракурсі творчої 
самореалізації. Чим вищий ступінь самоприйняття, емпіричним корелятом якої є рівень 
самооцінки,  тим більше підліток вірить у свої власні можливості,  в успішний результат 
починань, і тим більших успіхів він у підсумку домагається. Однак неадекватно завищена 
самооцінка також може служити джерелом особистісних проблем і стати не лише перепоною 
в спілкуванні,  але й у всьому подальшому  становленні.  Отож у виховній роботі слід 
враховувати специфіку підліткової самооцінки, складові якої впливають і на емоційний стан, 
і на ступінь задоволеності своєю роботою, навчанням, життям, і на відносини з 
навколишніми. Разом з тим, сама самооцінка також залежить від вищеописаних факторів. 
Становлення особистості індивіда та її окремих структурних компонентів, зокрема 
самооцінки як складового образу "Я"  не може розглядатися у відриві від виховного 
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потенціалу суспільства, в якому вона живе, від системи відносин, у які вона включається та 
виховується. 

Застосування різноманітних форм учнівського самоврядування,, залучення 
громадських організацій, батьків, церкви, органів місцевої влади та інших зацікавлених 
суб’єктів до співпраці для соціалізації учнів є бажаним та необхідним компонентом. 

Завдання виховної роботи в період, коли існує різноманітність політичних поглядів та 
позицій, йде переоцінка духовних цінностей та принципів, полягає у створенні умов для 
самовизначення та самореалізації особистості молодої людини. Навчально-виховний процес 
покликаний сприяти створенню системи відносин, в яких зростає свідомий громадянин 
країни, творча особистість із власним поглядом на життя, професійну діяльність, котрий 
усвідомлює шлях розвитку держави та бачить свою роль та значення у цьому. 

Водночас серед сучасних юнаків та дівчат спостерігається небезпечне для соціальної 
стабільності суспільства зростання бездуховності, зневаги до правових та моральних норм, 
антисоціальної поведінки, втрата соціального оптимізму. Молодим людям важко знайти 
можливості для самовизначення, протистояння негативному впливу соціального середовища. 
Все це потребує усвідомлення необхідності впровадження комплексу соціально-
педагогічних, виховних заходів, реформування у системі освіти, що дозволять змінити 
існуючу ситуацію з метою підготовки молоді до життя в умовах сучасного суспільства.  

Висновок. Успішна самореалізація особистості у період навчання і після його 
закінчення, її соціалізація у суспільстві, активна адаптація на ринку праці є найважливішими 
завданнями навчально-виховного процесу. Посилення виховної функції освіти, формування 
у молодого покоління поваги до прав і свобод людини, любові до України, сім’ї, 
навколишнього середовища, розглядається однією із базових складових державної політики 
в області освіти.  

Необхідною умовою становлення демократичного суспільства є високий рівень 
культури особистості, соціальної активності молодих людей. Формування свідомого 
громадянина, патріота, розвиток здібностей і обдарувань учнів, наукового світогляду, 
підготовка до подальшої освіти та трудової діяльності, виховання шанобливого ставлення до 
родини, поваги до народних звичаїв, традицій, державної та рідної мови, особистості, котра 
володіє політичною та побутовою культурою, критичним мисленням, здатністю керувати 
своїми діями, здійснювати свій професійний вибір визначено одним із головних завдань 
системи освіти і виховання. Метою виховання повинно стати становлення активної, 
соціально компетентної особистості; формування і розвиток почуття приналежності особи до 
соціуму; підготовка молоді до відповідальної та активної участі у житті суспільства. 
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к.пед.н., доц. Возняк А.Б., Кузьмяк Н.М. 
ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ КАК ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 
В статье раскрыто проблему формирования личности в воспитательной работе. 

Определены основные концептуальные измерения проблемы, обоснованно задачи 
воспитательной работы, направленные на творческую самоактуализацию личности. 
Творческая личность с ранних ступеней онтогенеза будет эффективно обучаться и работать в 
течение жизни, ориентироваться в реалиях и изменениях, происходящих в современном 
обществе, делать ощутимый вклад в общий прогресс человеческого прогресса. Успешная 
самореализация личности в период обучения и после его окончания, ее социализация в обществе, 
активная адаптация на рынке труда являются важнейшими задачами учебно-воспитательного 
процесса. 

Ключевые слова: учебно-воспитательного процесс, творческая личность, ученики, 
самореализация. 
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PROBLEMS 

 
The article deals with the problem of forming a creative personality in educational work. The basic 

conceptual dimensions of the problem, the task proved educational work aimed at creative self-
actualization. The creative personality of the earliest stages of ontogeny will effectively learn and work 
throughout life, navigate the realities and changes taking place in today's society, do a significant 
contribution to the overall advancement of human progress. Successful self-identity during training and 
after graduation, her socialization in society, active adaptation to the labor market are the most important 
objectives of the educational process. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  

 
У статті розглядаються методологічні аспекти формування нового потенціалу системи 

вищої освіти. Розкриваються інноваційні підходи до створення нової моделі виховання і освіти 
підростаючого покоління на основі загальнолюдських і вітчизняних духовно-моральних 
цінностей. У сучасному суспільстві особливої актуальності набуває розвиваюча, 
«людиноутворююча» функція освіти, що формує, насамперед, культуру духовних гуманістичних 
цінностей у підростаючого покоління, що припускає формування нового потенціалу системи 
освіти. 

Ключові слова: вища освіта, професійна підготовка, вчитель, духовно-моральні цінності, 
педагогічний процес, виховання, методологічна культура, педагогічний досвід. 

 
Вступление и постановка проблемы. Эволюция института образования как 

механизма устойчивого развития общества, отвечающего за становление и воспроизводство 
общественного и индивидуального интеллекта, значительно повлияла на возрастание роли 
образования как фактора повышения социальной культуры человечества; гармоничного 
развития «человека культурного» на основе приобщения к многообразию культурных 
традиций, исследовательскому мастерству и гуманистическим общечеловеческим 
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ценностям, системообразующим звеном которых рассматривается сам человек. В связи с 
чем, в современном обществе особую значимость приобретает развивающая, 
«человекообразующая» функция образования в контексте культурно-исторической 
педагогики и психологии, предполагающих последовательное смещение акцентов: с 
образования, формирующего культуру полезности (умения, знания, навыки и т.п.), в сторону 
образования, формирующего, прежде всего, культуру духовных гуманистических ценностей 
[11, С. 136], культуру достоинства, поддерживающего индивидуальность человека (А.Г. 
Асмолов, М.М. Поташник) [1, С. 9]. Актуальность данного направления определяется тем, 
что качество образования во многом определяется его мировоззренческой направленностью 
и усилением воспитывающей функции обучения. 

Важным в связи с этим представляется исследование механизмов и форм научно-
методологической обеспеченности образовательного процесса, связанных с 
переосмыслением целей образования всеми субъектами педагогического процесса; 
использование новых технологий процесса обучения и воспитания будущих учителей 
начальных классов, позволяющих педагогам и воспитанникам избирать стратегию своего 
поведения на основе освоения иерархии общечеловеческих и национальных духовно-
нравственных ценностей. 

Основной материал. Способами (механизмами) функционирования педагогической 
системы в образовательном процессе являются обучение и воспитание. От их 
педагогической инструментовки зависят те внутренние изменения, которые происходят как в 
самой педагогической системе, так и в ее субъектах – педагогах и воспитанниках. Поэтому 
рассмотрение вопроса о сущности воспитания и образования, который всегда находился в 
центре внимания ученых и практиков и анализировался с различных точек зрения, 
способствует, по нашему мнению, интеграции профессиональных знаний, умений и навыков 
в целостную деятельность через процесс изучения учебного предмета вуза, а 
сформированный стиль воспитательной деятельности на основе теоретического фундамента 
оптимизирует протекание педагогической деятельности, придает ей определенную 
направленность в условиях формирующейся личностно-ориентированной парадигмы. 
Позиция активного субъекта педагогической деятельности порождает стремление будущего 
учителя к осмыслению педагогических теорий с позиции психолого-педагогической науки.  

Большинство исследователей сходится во мнении, что ценности, являясь одним из 
центральных личностных образований, выражают субъективное отношение человека к 
социальной действительности, определяют содержательную сторону его направленности, 
составляют основу субъективного отношения к другим людям, к самому себе, оказывают 
существенное влияние на все стороны деятельности субъекта, определяют восприятие 
индивидом социальной ситуации и составляют основу мотивации жизненной активности. 
Ценности выступают и как особые продукты духовной деятельности человека, содержащие 
синтез благородных мыслей и чувств, олицетворяемый образцами истинного, доброго и 
прекрасного. 

Смысловая характеристика духовных ценностей связана с жизненно важными для 
учителя образованиями (идеалом, концептуальной идеей, убеждениями, принципами), 
которые выстраивают иерархию ценностей. Исследуя проблемы аксиологизации 
профессионального образа учителя, Е.И. Артамонова подчеркивает, что целостная личность 
учителя как социальный тип может формироваться в обществе, которое она считает своим, 
принимая его ценности, будь то ценности профессиональной группы, ценности этноса, 
государства или общечеловеческие и планетарные ценности [2, С. 44]. 

Поступательное движение к гуманистическому идеалу, в центре которого стоит 
человек со всеми своими нуждами, интересами, потребностями предполагает утверждение в 
его сознании общечеловеческих ценностей. Поэтому вопрос о внедрении этих ценностей в 
образовательный процесс имеет большую социальную значимость для построения и 
функционирования системы педагогического образования в его модифицированной форме, 
приоритет в которой отдается аксиологической составляющей.  
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Универсальность и фундаментальность гуманистических идей, принципов, 
предполагающих приоритет общечеловеческих ценностей, обусловлена их применимостью 
ко всем лицам и социальным системам, что отражается в праве всех людей на жизнь, любовь, 
образование, нравственную и интеллектуальную свободу. При этом, утверждал В.А. 
Сластенин, принципиально важным является не противопоставление универсальных 
ценностей гуманизма национальным, а взаимодействие с ними, которое определяет переход 
ко множественности и многообразию культурно-гуманистических позиций, сочетающихся и 
дополняющих друг друга [9, С. 28]. Мы солидарны с мнением В.И. Загвязинского в том, что 
педагог, воспитатель, специалист по социальной работе может быть верующим или 
атеистом, сторонником республики или конституционной монархии, но при этом он должен, 
в первую очередь, исповедовать культ человека, вдохновляться перспективами его развития, 
видеть в этом свой высший долг и смысл своих исканий [7,  С.  28].  Вера в человека,  поиск 
путей его максимальной реализации, уважение к растущей личности, к ее своеобразию, 
индивидуальности всегда составляло ядро любых прогрессивных педагогических концепций 
прошлого и настоящего.  

В последние годы в образовательной сфере проявляются две тенденции: с одной 
стороны, наблюдается усиление роли поликультурных оснований, глобализация содержания 
образования, его направленность на развитие планетарного мышления, воспитание человека, 
творящего в духе общечеловеческих ценностей и готового цивилизованно решать 
глобальные экологические, экономические, энергетические, социальные и иные задачи в 
динамичном цивилизационном процессе; а с другой – актуализация ценности особенного, 
национально-культурного в индивидуально-личностном развитии человека, его 
самоутверждении в открытом национально-культурном (локально-цивилизационном) 
пространстве, что ведет к становлению образовательных систем в духе национальных 
традиций, способствует развитию региональных систем, а тем самым и сохранению их 
этнокультурного многообразия. 

Понимание цивилизации как культурной общности наивысшего ранга, как самого 
широкого уровня идентичности людей, впитывающей в себя показатели языка, истории, 
религии, обычаев, институтов разных народов, имеет существенное значение для 
современного образования – одного из решающих источников создания у подрастающего 
поколения реальных представлений о ценностях духовной и материальной культуры. 
Формируя образ жизни будущих поколений, становясь одним из основных показателей силы 
и безопасности общества и государства, образование все в большей степени становится 
значимым и для отдельного человека, и для государства, и для составляющих его народов и 
наций. 

Рассматривая процесс образования как движение личности в поле культуры 
сообщества, можно выделить две его составляющие: с одной стороны, человек активен, он 
двигается по пути познания, разрабатывает и совершенствует индивидуальную систему 
моделей мира.  С другой стороны,  личность растет в культурной среде и становится ее 
неотъемлемой частью, принимает нормы, обычаи и привычки, осваивает модельный фонд, 
издавна принадлежащий сообществу. 

Образование в последнее время все в большей степени стало означать процесс, 
обеспечивающий выход личности в позицию освоения родовых структур человеческой 
деятельности (например, таких, как рефлексивное мышление, понимание, целеполагание и 
т.п.), лежащих в основе роста и качественных изменений духовного и творческого 
потенциала человека [5, С. 340]. Оно же, в свою очередь выступает и результатом освоения 
личностью конкретных содержательных аспектов культуры, приобретения грамотности в 
существующих в ней языках и ориентированности в текстах [6,  С.  96].  В широком смысле 
рассматривается как становление человека, обретения им себя, своего человеческого образа, 
неповторимой индивидуальности, духовности, творческого потенциала [3]; понимается как 
«целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества, 
государства» (Закон РФ «Об образовании»); результат обучения и воспитания. 
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Ценностное управление образованием связывается с реализацией основного принципа 
государственной политики в области образования (закон РФ «Об образовании») 
предполагающего гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 
гражданственности и любви к Родине. 

Рассматривая необходимость удержания общечеловеческих ценностей в обществе и 
школе в качестве методологического принципа, имеющего аксиоматическое значение для 
модернизации современного образования, необходимо видеть диалектическое единство в 
системе ценностей, когда «общее существует через особенное и единичное, равенство 
составляющих его частей» [5, С.87]. В соответствии с данным принципом мы предприняли 
поиск оптимального сочетания в содержании педагогических дисциплин национального и 
глобального, национально-культурного и регионального; традиционного и нового, 
предполагающего учет накопленного опыта в целом и использования его аксиологической 
составляющей, в частности, при выработке инновационных подходов к созданию новой 
модели педагогического образования на основе общечеловеческих и отечественных 
(национальных) ценностей. 

В нашей опытно-экспериментальной работе придается приоритетное значение 
целевому обращению к общечеловеческим и базовым национальным духовно-нравственным 
ценностям на учебных и внеаудиторных занятиях, которое мы рассматриваем как один из 
многообразных методических приемов оптимизирования развития личности будущего 
учителя начальных классов в его личностном и профессиональном аспектах. 

Необходимость методического обеспечения процесса воплощения общечеловеческих и 
национальных духовно-нравственных ценностей в систему профессиональной подготовки 
будущих учителей начальных классов, способствовала осуществлению нами 
программирования этого вида работы по различным дисциплинам педагогического цикла, 
предполагала научную интерпретацию и теоретическое обоснование включения в контекст 
занятий по педагогике материала о духовно-нравственных ценностях человечества, а так же 
осуществлению тактических и оперативных действий по педагогическому управлению 
данным процессом. 

Понимая воспитание как движение к идеалу, мы обращаем внимание на необходимость 
поиска новых ресурсов воспитания личности, выстраивая воспитательную систему на 
общечеловеческих и отечественных духовно-нравственных ценностях: (Человек (абсолютная 
ценность), Семья, Отечество, Мир, Земля, Знания, Труд, Культура), ставшие основой 
выделения В.А. Караковским интегрированных характеристик образа выпускника 
современной школы [8].  

Разработанное нами учебное пособие «Теория и методика воспитания» ориентирует 
студентов на освоение идеи целостности и системности воспитательного процесса, его 
личностно-гуманистической ориентации, на необходимость восстановления искусственно 
прерванных связей с историей отечественного образования, его традициями и 
достижениями; на творческое использование накопленного опыта в целом и его 
аксиологической составляющей, в частности, при выработке инновационных подходов к 
созданию новой модели воспитания и образования подрастающего поколения на основе 
общечеловеческих и отечественных духовно-нравственных ценностей. 

В пособии рассматривается сущность теории и методики воспитания как учебного 
предмета вуза в соответствии с опубликованной учебной программой, воплощающей идею 
воспитания подрастающего поколения на основе общечеловеческих и национальных 
духовно-нравственных ценностей. Вовлечение в содержание данного раздела 
педагогической науки материала о духовно-нравственных ценностях человечества является 
весьма существенным моментом в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования. Педагогическая 
интерпретация содержания духовно-нравственных ценностей, гуманистических идей, 
составляющая теоретико-методологическую платформу для реализации принципов обучения 
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и воспитания в вузе, отражена в первой части пособия, где описаны теоретические основы 
организации процесса воспитания обучающихся; сущность, содержание и специфика 
проявления воспитательных реалий в современном российском обществе. Во второй части 
пособия излагаются методические рекомендации к проведению различных форм учебных 
занятий, даются советы к самостоятельному изучению каждой темы курса, по подготовке к 
семинарским и практическим занятиям, предлагаются задачи и упражнения.  

Включение в образовательно-воспитательный процесс профессиональной подготовки 
будущего учителя начальных классов теоретического начала позволяет нам научно 
обоснованно управлять становлением методологической культуры студентов за счет 
продуманной трансформации педагогических представлений, понятий и взглядов на систему 
соответствующих убеждений будущего учителя в контексте личностно-ориентированной 
педагогики. 

Духовно-нравственные ценности планетарного характера пронизывают все виды 
общения и работы преподавателей и студентов на академических и внеаудиторных занятиях 
по различным дисциплинам, а также сценарии и композиции организуемых воспитательных 
мероприятий со студентами в их свободное от учебы время (праздники,  торжественные 
церемонии, ритуальные акции и т.п.).  

Выводы. Таким образом, можно отметить, что в современном обществе особую 
актуальность приобретает развивающая, «человекообразующая» функция образования, 
формирующая, прежде всего, культуру духовных гуманистических ценностей у 
подрастающего поколения, предполагающая формирование нового потенциала системы 
образования на основе учета территориальных, социокультурных и национальных 
особенностей, обеспечение преемственности между поколениями россиян на основе 
общественного согласия, в духе формирования культуры мира и терпимости.  
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МЕТОДИЧНЕ ТА ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЯК ЧИННИК 
УДОСКОНАЛЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ (ДОСВІД ФРАНЦІЇ) 
 

У статті визначена необхідність методичного та педагогічного забезпечення для 
удосконалення безперервної професійної освіти державних службовців. Описано функції 
форматорів, основні принципи та фази їх навчання, викладена необхідність використання 
прийомів педагогічної інженерії в професійному навчанні державних службовців. Розкрито 
особливості формування певних компетентностей необхідних для безперервного навчання 
державних службовців Франції. На думку автора саме висвітлення французького досвіду 
модернізації процесу навчання французьких державних службовців в рамках безперервної 
професійної освіти допоможуть підвищити якість процесу підготовки українських державних 
службовців. 

Ключові слова: державна служба, форматори, безперервна освіта, професійна освіта, 
педагогічна інженерія. 

 
Постановка проблеми. Система безперервної професійної освіти державних 

службовців в Україні є постійним об’єктом критики завдяки своїй низькій ефективності. 
Законодавці та соціальні партнери шукають засоби виправити її слабкі сторони завдяки 
реформам державної служби та концепціям удосконалення системи підвищення кваліфікації 
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Провідними факторами, 
що впливають на ефективність функціонування системи безперервної професійної освіти 
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державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування є її недостатнє 
методичне та педагогічне забезпечення на робочому місці; неналежний рівень залучення до 
навчального процесу в системі підвищення кваліфікації кваліфікованих практиків; науково-
педагогічні та наукові працівники закладів Системи відірвані від діяльності органів  
державної влади та органів місцевого самоврядування,  не мають досвіду практичної 
діяльності в цих органах, не умотивовані на здійснення цієї діяльності, не забезпечують 
формування нової моделі навчання кадрів, спрямованої на якісне надання освітніх послуг; 
відсутня мотивація викладачів до участі у процесі підвищення кваліфікації, розробці 
ексклюзивних тренінгів, семінарів, ділових ігор тощо; бракує можливостей підвищення 
кваліфікації викладачів з урахуванням нових умов управлінської діяльності та потреб органів 
влади; часто професійна освіта фахівця є фрагментарною; нерозвинуті неформальні форми 
професійного навчання. Вирішення перелічених проблеми неможливе без урахування та 
впровадження у вітчизняну практику кращого зарубіжного досвіду відповідно до чітко 
визначених стандартів, адаптованих до європейських.  

Аналіз наукових публікацій з теми. Процесові реформування системи підготовки та 
перепідготовки управлінських кадрів в Україні присвячені наукові праці Н. Калашник, В. 
Князєва, М. Логунової, В. Лугового, В.Майбороди, В. Яцуби. Проблеми впровадження 
інноваційних методів  технологій у процес підготовки та підвищення кваліфікації державних 
службовців, розглядаються Г. Атаманчуком, О. Вороноком, С. Дубенко, Г. Леліковим, А. 
Лоутоном і Е. Роузом, В. Луговим, Н. Нижник, О. Обеленським, Є. Охотським, Г. Райтом, С. 
Серьогіним, А. Чемерисом, М.Лесечком, О.Турчиновим, В.Яцубою. Дослідження окремих 
складових системи підвищення кваліфікації відображені в працях наукових працівників, 
наприклад, С.Білоусов провів дослідження проблем теоретико-методологічних та 
практичних аспектів перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, О. Корольов, М. Нинюк приділили увагу методам та засобам проведення 
занять при підвищені кваліфікації, П.Шевчук дослідив застосування інтерактивних методів 
для активізації професійних навичок та умінь управлінських кадрів. Проблема формування 
професійної компетентності педагогів досліджувалася вітчизняними науковцями. Так учені 
Л.І. Даниленко розглядає проблему з позицій управління діяльністю педагогів, В.П. 
Беспалько, А.О. Вербицький, Г.К.Селевко, пов’язують  рішення проблеми професійного 
розвитку викладача з технологічною організацією навчання, розвитку та вдосконаленню 
особистісних якостей педагогічних працівників у системі післядипломної освіти 
присвячують наукові розробки В.Ю. Арєшонков, Г.О. Балл, С.А. Болсун, В.В. Вітюк, В.А. 
Семиченко та ніші. Водночас, незважаючи на значний інтерес, приділений науковцями 
вивченню закордонного досвіду професійного розвитку кадрів державної служби, що 
безумовно свідчить про актуальність даного питання, саме методичне та педагогічне 
забезпечення безперервної освіти  державних службовців в зарубіжних країнах та адаптація 
такого досвіду на теренах України були розглянуті лише фрагментовно.  У цьому контексті 
становить інтерес французький досвід щодо методичного та педагогічного забезпечення 
безперервної освіти французьких державних службовців оскільки означеній проблематиці в 
цій країні, останнім часом, надається особлива увага. Реформа державної служби Франції 
охопила не тільки державні установи але і навчальні заклади безперервної освіти державних 
службовців. Інтернет простір заповняють різноманітні рапорти соціальних партнерів та 
пропозиції французьких дослідників щодо модернізації  методичного та педагогічного 
забезпечення безперервної освіти французьких державних службовців.  Пьер Каспар вивчає 
необхідність підготовки нових форматорів для безперервної професійної освіти державних 
службовців, група доповідачів (Ив Шатаней, Пьер-Ив Кюсе, Даниель Лажумар) оцінюють 
сучасну політику безперервного навчання державних службовців  в рапорті «La politique de 
formation continue des agents de l’Etat et des hôpotaux», у збірнику доповідей «La fonction 
continue des agents de la fonction publique de l’Etat» дослідники безперервної освіти 
державних службовців приводять ряд пропозицій щодо адаптування безперервної освіти 
державної служби до сучасних змін. 
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Отже, метою даної статті є висвітлення французького досвіду модернізації  
методичного та педагогічного забезпечення процесу навчання французьких державних 
службовців в рамках безперервної професійної освіти, та обґрунтування необхідності  його 
адоптації в Україні.  

З огляду за мету ми ставимо такі завдання: проаналізувати та висвітлити результати 
досліджень та пропозицій здійснених французькими дослідниками щодо методичного та 
педагогічного забезпечення процесу навчання французьких державних службовців в рамках 
безперервної освіти, та на основі цього визначити основні фактори успіху якісної 
безперервної освіти державних службовців Франції, визначитися з можливістю застосування 
французького досвіду у реформуванні безперервної професійної системи освіти   України. 

Виклад основного матеріалу.  Принципи та форми застосування безперервної освіти 
державних службовців Франції були встановлені на початку 70 років попереднього століття. 
Безперервна освіта була завжди стратегічним заходом в цій країні, а  останнім часом 
зростаючий вплив європейської інтеграції на французьку адміністрацію привів до 
необхідності навчання державних службовців згідно новим змінам у Європі. На сьогодні 
освіта державних службовців Франції складається з статутної (отримання теоретичних та 
практичних знань необхідних для виконання обов’язків та знань середовища в яких вони 
будуть реалізовані) та безперервної освіти. Безперервна освіта станове за ціль підтримку або 
покращення компетентностей державного службовця протягом усієї кар’єри. Євроінтеграція 
зумовила великий зріст кількості закладів підвищення кваліфікації державних службовців, а 
це привело до збільшення запиту на викладачів, які мають практичний досвід та можливість 
його доводити. Треба зазначити, що у Франції кожній системі освіти (початковій або 
безперервній) відповідають різні групи викладачів, які відрізняються  прийомом на роботу, 
навчанням та кар’єрою. В рамках безперервної освіти процес навчання виконують 
форматори це професіонали, які приймають участь у безперервній професійній освіті на 
підприємстві або поза ним.  Сьогодні стати форматором може кожен державний службовець 
у любому віці,  та наявність початкової педагогічної освіти необов’язкова.  Необхідні тільки 
слідуючи здібності такі як: володіння глибокими знаннями області навчання, знання самої 
професії та її еволюційний розвиток, вміння давати поради наряду із знанням. Тим часом, 
було відмічено, що форматорами становляться ті кадри які бажають використовувати свої 
знання у навчанні після 15 або 20 років праці у адміністративній структурі. Треба зазначити, 
що на сьогодні навчання форматорів має три типи: чергування ( відвідування занять у центрі 
навчання або отримання знань впродовж практичних занять з викладачем стажування); 
презентація (зустріч між форматором і бажаючим стати форматором, або зустріч з 
професіоналами які можуть звільнитися від своїх професійних обов’язків заради присутності 
на заняттях ); дистанційний тип (отримання методичних знань вдома). Доступ до 
повноважень та до самого процесу навчання більш лояльний  ніж у початковій освіті. Зміст 
більш гнучкий, форматору потрібно завжди адаптуватися до  потреб  «клієнта». Тому усі 
учасники безперервного навчання виконують різноманітні функції пов’язані з: 

·  педагогікою: викладати одну чи кілька дисциплін, готувати зміст навчання, 
викладати в аудиторії або на відстані, проводити оцінювання, використовувати педагогічний 
інструментарій. Це традиційна роль форматорів або аніматорів навчання чи аніматорів 
ресурсних центрів індивідуального навчання (індивідуальне навчання дозоляє розвити 
компетентності кожного учасника навчання до рівня найвищої складності – оперативний 
рівень); 

· відношенням між навчальним центром та підприємством. Цю функцію виконують 
координатори; 

· керуванням навчанням: підготовлювати умови до навчання, наладжувати 
взаємозв’язок з партнерами, реалізовувати фінансування, координувати роботу різних 
форматорів, виконувати адміністративні задачі. Ці функції виконує координатор, 
відповідальний за навчання у центрі навчання, та відповідальний за навчання на 
підприємстві; 
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· порадами, направленням слухачів,  їх працевлаштуванням. Цю функцію виконують 
порадники; 

· радою на підприємстві. Цю функцію виконують консультанти або зовнішні учасники 
[2].  

Враховуючи функції, рівень освіти, кар’єрний зріст форматорів безперервної освіти 
Франції можна довести наступне: 

 
Тип форматорів Прийом на роботу Освіта Кар’єра   

 
 
 
 
 
 
Безперервна 
освіта 

Кілька категорій:  
На стратегічному 
рівні: 
відповідальний за 
навчання в 
адміністративній 
структурі або на 
підприємстві 
На педагогічному 
рівні:форматор, 
експерт у змісті 
навчання, 
методології та 
інженерії навчання 

Контракт за згодою 
сторін згідно 
диплому або 
компетентностям у 
визначеному 
секторі. Прийом на 
роботу згідно 
компетентностям та 
професіональним 
знанням  

Не 
регламентована.  

У навчальному 
центрі або на 
підприємстві. 

Французькі науковці виділяють чотири принципи навчання форматорів: 
1. Приймати до уваги специфічність професії форматора (недостатньо бути 

досвідченим викладачем, щоб бути викладачем форматором, відрізняються умови придбання 
професійного досвіду). Форматор мобілізує компетентності викладача але повинен: 

· володіти професійними навиками пов’язаними з навчанням дорослих (фази навчання 
дорослого, мотивації навчання, важливість соціо-емоційного контексту у придбанні знань ) 
та з поступовим навчанням; 

· володіти теоретичними знаннями для роз’яснення свого практичного досвіду; 
· підтримувати зв'язок з дослідницькою роботою. 
2. Обмін компетентностями та співпраця підчас навчання. Кожний форматор має 

знання та вміння обмінюватися ними. Співпраця може приймати різноманітні форми: 
· супровід форматора досвідченим викладачем; 
· командна робота у групах (практичний обмін); 
· командна робота у групах  (формування нового досвіду). 
3. Місце досліджень у навчанні форматорів. Дослідження у навчанні форматора 

проводяться: 
· поширенням знань придбаних підчас внутрішніх досліджень (конференції, 

відвідування занять, тощо); 
· виступи зовнішніх дослідників. 
4. Необхідність супроводу на початку професійної діяльності. План навчання повинен 

дозволити кожному новому форматору побудувати особистий хід навчання[2].  
При аналізі програми Леонардо да Вінчі, щодо навчання форматорів державних 

службовців, особову увагу заслуговують педагогічні методи які використовуються у 
навчанні цієї групи викладачів. Програма пропонує інтеграцію методологічних засобів,  які 
основуються на симуляції реальних ситуацій. Педагогічний процес адаптовано до 
професійного профілю кожного учасника навчання та підтримується мультимедійними 
засобами, особистими справами, робочими картками. Хід навчання форматора має три фази : 

Фаза 1 «До навчання». Мова йде про підготовчий процес до навчання, який пропанує 
ідентифікувати цілі навчання, здійснити діагностику потенціалу стажера форматора згідно 
предмету навчання, обсудити з консультантом таблицю діагностики отримання знань та 
інше. Тобто використовується індуктивні та дедуктивні методи. 
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Фаза 2 «Підчас навчання». Цей педагогічний процес адаптований до професіональних 
умов кожного форматора, до його профілю. Інтеграція нових компетентностей здійснюється 
в залежності від цілей навчання кожного форматора, який навчається. Метод ґрунтується на 
інтерактивній динаміці пов’язаній з знаннями, компетентностями, цілями навчання. Таким 
чином застосовується цільова педагогіка, та активні педагогічні методи (метод ситуативного 
навчання, аудіовізуальний метод) 

Фаза 3 «Після навчання». За результатами оцінювання кожний учасник навчання 
повинен застосувати новий досвід в професійному контексті протягом 3-6  місяців після 
навчання, у випадку виникнення проблем стажер може звернутися до консультанта навчання 
протягом 2 місяців. Ми спостерігаємо за застосуванням індивідуальної педагогіки, та 
методом оцінювання [3]. 

Під час таких стажувань, форматори державних службовців отримують такі 
компетентні якості як: 

· можливість самому навчаться використовуючи підходи інженерії навчання: 
аналізувати, розуміти, застосовувати, направляти, розвивати, оцінювати; 

· вміння поглиблювати та володіти теоретичними знаннями своєї сфери діяльності; 
· можливість розвивати вміння та культуру оцінювання згідно логіки «оцінювання для 

оцінювання»; 
· вміння дозволяти слухачам конструювати основу знань (знання та практична 

діяльність)  в області свого навчання; 
· можливість встановлювати та аналізувати різні конститутивні  знання інженерії 

навчання розподіленої на 3 рівня:м політична інженерія, інженерія навчання (знання 
використання педагогічного інструментарію), педагогічна інженерія (знання вибору змісту 
навчання, форматорів, методів навчання, та ін.); 

· можливість створювати нові професійні здібності [1]. 
Як висновок зазначимо, що одним з важливих факторів успіху якісної роботи 

державного апарату Франції є високий рівень методологічного та педагогічного 
забезпечення безперервної професійної освіти державних службовців та науково 
обґрунтована побудова процесу підготовки педагогічних кадрів. Педагогічна інженерія та 
інженерія навчання є важливими елементами якісної підготовки форматорів державних 
службовців. Об’єднуючи різноманітні педагогічні методи вони допомагають форматорам 
правильно будувати навчальний процес, проводити навчання конструктивно та ґрунтовно, 
конструювати та використовувати педагогічний інструментарій, придбати нову сучасну 
техніку навчання для ефективної передачі своїх знань та вмінь, що так необхідне сьогодні у 
безперервному професійному навчанні державних службовців України. Необхідність 
використання головних принципів, фаз навчання, прийомів педагогічної інженерії та методів 
інженерії навчання що є притаманним в отриманні компетентних якостей форматорів 
безперервної освіти Франції,  доводить на подальше їх вивчення та використання в Україні,  
для якісної безперервної професійної освіти державних службовців. 
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Гончаренко О.В.  
МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КАК ФАКТОР 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
 
В статье изложена необходимость методического и педагогического обеспечения для 

усовершенствования непрерывного профессионального образования государственных служащих. 
Описаны функции форматоров, основные принципы и фазы их обучения, изложена 
необходимость использования приемов педагогической инженерии в профессиональном обучении 
государственных служащих. Раскрыты особенности формирования определенных 
компетентностей необходимых для беспрерывного обучения государственных служащих 
Франции. По мнению автора именно изучение французского опыта модернизации процесса 
образования французских государственных служащих в рамках непрерывного профессионального 
образования помогут повысить качество процесса подготовки украинских государственных 
служащих 

Ключевые слова: государственная служба, форматоры, непрерывное образование, 
профессиональное образование, педагогическая инженерия. 
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The article focuses on the necessity of methodological and pedagogical support to the improvement 

of continuing education of public officials. Describes the function shaper, the basic principles and phases 
of their education, described the need for teaching engineering methods in vocational training of civil 
servants. The features of the formation of specific competencies required for continuous training of civil 
servants in France. According to the speaker’s opinion the coverage of French experience in the 
modernization of educational process for French public officials as part of continuing professional 
education will help improve the quality of Ukrainian public officials’ education.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональной готовности 
будущих учителей начальных классов в условиях перехода на 12-летнее образование в Республике 
Казахстан. Обозначены проблемы модернизации системы высшего образования. Уточняются 
основные аспекты совершенствования методической подготовки студентов специальности 
педагогика и методика начального обучения. Определены условия внедрений инноваций в 
целостный педагогический процесс, принципы демократизации на основе синтеза новых 
педагогических технологий, поиск нестандартных форм и методов работы, возрастание роли 
интеграции в науке и образовании. 

Ключевые слова: качество образования, опережающий образовательный стандарт, 
компетентностный подход, личностно-ориентированные, здоровьесберегающие и 
информационные технологии. 

 
Постановка проблемы. В связи с поставленной перед народом Республики Казахстан 

задачей вхождения государства в число пятидесяти наиболее развитых стран мира, требуется 
принятие эффективных мер в области совершенствования системы образования. Переход на 
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12-летнее обучение позволит выдвинуть новые цели, отвечающие современным 
требованиям. Данный подход ориентирован на результат, требует соотвествующих 
изменений в профессионально-педагогической подготовке учителя 12-летней школы.   

Современная педагогика развивается интенсивно, быстрыми темпами, она представляет 
собой синтез теоретических разработок и осмысление выводов, сделанных многолетней 
практикой. Сегодня высшая педагогическая школа находится в условиях решительных 
внедрений инноваций в целостный педагогический процесс: все активнее внедряется в 
практику - принцип демократизации на основе синтеза новых педагогических технологий, 
приветствуется поиск нестандартных форм и методов работы, предполагается возрастание 
роли интеграции в науке. Но вместе с тем существуют некоторые актуальные проблемы 
подготовки педагогических кадров. 

Формулирование целей статьи. Целью этой статьи является обсуждение проблемы 
модернизации системы высшего образования Республики Казахстан. Решение основной 
задачи - повышение качества подготовки специалистов при переходе на 12-летнее 
образование.  

Изложение основного материала. Качество образования - это «комплекс 
характеристик образовательного процесса, определяющих последовательное и практически 
эффективное формирование компетентности и профессионального сознания» (1). 
Управление качеством образования в рамках новой образовательной парадигмы, в которой 
личность обучающегося является основной социальной ценностью, представляется 
возможным лишь при наличии объективной информации о том, как осуществляется 
траектория личностно-профессионального становления будущего учителя в педагогическом 
вузе, а также при изучении процесса подготовки будущих учителей и качественных 
изменений, происходящих в студенте как потребителе данной системы. 

Повышение качества образования - комплексная задача, но в числе главных 
инструментов являются государственные образовательные стандарты. В современную 
терминологию прочно должно войти понятие «опережающий образовательный стандарт», 
который должен отвечать на растущее разнообразие внешнего мира адекватным 
разнообразием, коррекцией, сменой образовательных программ. В соответствии с 
государственными стандартами образования 2006 года в связи с переходом школ 12-летнее 
обучение желательно ввести элективные курсы, способствующие повышению методического 
мастерства учителя. Сегодняшние студенты завтра должны войти в качестве учителя новой 
формации. 

Как известно 12-летняя школа будет включать три ступени: 1 ступень – 1-5 классы 
(начало обучения с 6 лет); 2 ступень – 6-10 классы, 3 ступень – 11-12 классы.Структура 
образования 12-летней школы 4+6+2 утверждена Законом РК «Об образовании» : 

Это соответствует международному опыту 12-летнего обучения и текущим социально-
экономическим условиям Казахстана (большая доля (56,4%) малокомплектных школ, 
кадровый состав учителей, учебная нагрузка педагогов начальной школы, материально-
техническое оснащение школ). 

Первой ступенью общего среднего образования является начальная школа, которая 
должна обеспечить становление личности ребенка, развить его способности, сформировать 
желание и умение учиться, воспитать опыт общения и сотрудничества. Основное назначение 
начального образования - раскрытие индивидуальности обучаемого и освоение учебной 
деятельности. 

Сегодня к учителю начальных классов предъявляются высокие требования. 
«Современный учитель начальных классов - это педагог, который осознает смысл и цели 
образовательной деятельности в современной школе; имеет собственную образовательную 
позицию; умеет составить целостную образовательную программу; наделен способностями 
видеть индивидуальные способности учеников и выстраивать обучение в соответствии с 
ними; владеет формами и методами сопровождающего обучения; способен изменять задачи 
урока в соответствии с изменяющейся реальностью; умеет подготовить качественную 
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характеристику образовательных изменений ученика; способен к личностному творческому 
росту, рефлексивной деятельности» (2). 

В настоящее время подготовка учителей начальных классов в вузах Республики 
Казахстан осуществляется по специальности 050102 - «Педагогика и методика начального 
обучения» (4 года обучения) согласно разработанному Казахским национальным 
педагогическим университетом имени Абая и Карагандинским государственным 
университетом имени Е.А.Букетова, утвержденным Министерством образования и науки РК 
государственному стандарту (3). На основе государственного стандарта разработаны новые 
учебные планы, которые предполагают улучшение теоретической и методической 
подготовки учителей начальных классов. Это решается комплексом специальных дисциплин, 
формирующих общеобразовательный и профессиональный уровень подготовки учителя. В 
учебных планах имеется несколько основных разделов, составляющих процесс подготовки 
учителя. Это: 1) базовые дисциплины; 2) профилирующие дисциплины;  3) дополнительные 
образовательные программы.  

Сегодня, когда динамика развития техники, технологий, информационных 
технологий опережает смену человеческих поколений, образовательная политика 
ориентирована на компетентностное образование. Суть такого образования заключается в 
том, что акцент делается не на требование к уровню подготовки, не на получение отдельных 
разрозненных знаний, умений и навыков из разных областей, а на требование к 
формированию целостного качественного результата в виде базовых, которые и позволят 
выпускникам быть готовыми к адаптации в быстроизменяющемся мире.  Поэтому в 
подготовке специалиста важен компетентностный подход. 

На первый план выдвигаются задачи формирования у студентов следующих 
компетенций:   

• связанных с существованием в информационно-коммуникативном обществе, в том 
числе обязательное знание трех языков; 

• обуславливающих способность постоянного самообразования, интеллекуального и 
творческого развития; 

• обуславливающих применение различных технологий в будущей 
профессиональной деятельности. 

Методическая подготовка будущих учителей начальных классов включает в себя 
знание: задач преподавания учебных предметов на современном этапе трудных мест 
школьной программы, понимание причин этих трудностей; теоретических основ школьного 
курса предмета; теоретических основ методик; владение методикой преподавания; умение 
использовать методы обучения и др. Методически грамотно подготовленный специалист— 
педагог 12-летней школы - должен, например, дать обоснованную критическую оценку 
школьному учебно-методическому комплексу на основании соответствия следующим 
критериям: 

• формирование и развитие всех компонентов и сторон учебной деятельности 
школьников для полноценного усвоения ими программы, овладения умениями и навыками; 

• наличие средств обучения и правильной последовательности их использования 
применительно к этапам, методам обучения и формам организации работы с учащимися; 

• учет особенностей и качественных различий восприятия и уровня 
сформированности знаний, умений и навыков школьников на каждом году обучения; 

• возможность организации и управления учебной деятельностью учащихся со 
стороны учителя; 

• учет особенностей современного урока. 
Кроме того, учитель должен уметь выбрать из большого числа альтернативных 

учебников и учебных пособий наиболее подходящий для своего предмета. Современные 
учебники для 12-летней школы только начинают появляться,  и,  очевидно,  будут 
пересматриваться неоднократно. Будущий учитель должен знать требования к содержанию 
современных учебников. Такой подход обуславливает необходимость модернизации 
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методической подготовки студента. 
Информация сегодня становится главным ресурсом цивилизации и имеет 

инновационный характер. Следовательно, учитель в условиях перехода средней школы на 
12-летнее обучение должен в своей профессиональной деятельности иметь навыки и умения 
по применению в учебном процессе педагогически оправданных технологий, в том числе 
личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и информационных. Для этого 
методическая подготовка будущего учителя в педагогическом университете должна 
предполагать системное использование средств педагогической инноватики. Это требует 
соответствующей стратегии обучения, развития, образования, которая обеспечит готовность 
члена общества к инновационным изменениям, смене новых технологий на новейшие 
технологии. Современному учителю надо знать возможности компьютера в своей 
предметной области, иметь навыки управления деятельностью учащихся в мультимедийном, 
дисплинейном классе, уметь подбирать и систематизировать из огромного потока нужную 
информацию, разрабатывать дидактический и электронный материалы. Это проблема 
качества подготовки педагога к работе в современных условиях, решение которой видится 
следующим образом: введение в каталог элективных дисциплин курса «ЭВМ в учебно-
воспитательном процессе». 

Следующий момент - обязательное обучение студентов организации здоровье 
сберегающего учебно-воспитательного процесса. Концепция развития образования 
Республики Казахстан предусматривает создание условий для повышения качества общего 
образования и в этих целях, наряду с другими мероприятиями, предполагает проведение 
оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки учащихся и создание в 
образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья учеников. На 
этой основе должны быть разработаны и апробированы перспективные модели 
здоровьесберегающего учебного процесса. 

Вхождение в мировое образовательное пространство обязывает учителя владеть 
иностранным языком. Здесь можно предложить подготовку по двойной специальности: 
основная базовая специальность «Педагогика и методика начального обучения», 
иностранный язык. 

Сегодня любая профессия требует от человека следования высоким морально-
этическим нормам и правилам поведения. Поэтому в образовательном стандарте высшего 
образования надо предусмотреть механизмы, помогающие формировать духовные, 
нравственные качества личности, по отношению к людям, обществу, природе, 
диагностируемые в процессе получения высшего образования. «Сегодня происходит переход 
от концепции функциональной подготовки к концепции развития личности»,- с такими 
словами обратился Президент Республики к студентам Евразийского университета. 
Личностная компонента в педагогическом вузе должна стать превалирующей. Поэтому 
уместно изучение студентами специальных курсов «Педагогическая этика», 
«Конфликтология» и т.п. 

Особую роль в деле совершенствования методической подготовки будущего учителя 
призваны играть базовые дисциплины.  К ним относятся курсы:  «Педагогика»,  «История 
педагогики», «Методика научно-педагогического исследования», «Педагогическое 
мастерство», «Теория и технология воспитательной работы», «Психология», «Психолого-
педагогическая диагностика личности младших школьников», «Современный казахский 
(русский) язык», «Математика», «Основы познания мира», «Детская литература». Базовые 
дисциплины является основой методической подготовки учителя, так как именно на их 
основе строится изучение методических дисциплин. 

Преодоление традиционного стиля обучения и переход к новой развивающей, 
конструктивной модели образования, обеспечивающей познавательную активность и 
самостоятельность мышления школьников, является одним из стратегических направлений 
мирового образования. Учитель 12-летней школы должен выполнять функции координатора, 
консультанта, организатора самостоятельной познавательной деятельности и творческой 
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активности учащихся. Педагог должен организовать учебный процесс так, чтобы помимо 
предметных знаний, у учащихся формировались ключевые компетенции. Главный акцент 
при построении и проведении современного урока направлен на организацию 
самостоятельной познавательной деятельности учащихся. При этом ученик должен видеть, 
измерять свои успехи, комфортно себя чувствовать в любой деятельности. 
Компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы в 12-летней 
школе предполагают развитие комплекса качеств учащихся, поэтому изменяются и 
требования к личности педагога, его мастерству.  

Новая модель образовательного процесса 12-летней школы изменяет и цели 
деятельности учителя: 

- проектирование целей конкретного учебного процесса с ориентацией на достижение 
результатов; 

- регулирование личностно-деятельностной направленности усвоения учебного 
материала учащимися; 

- создание полноценных условий для организации опережающего развития учащихся 
(достижение зон ближайшего развития); 

- создание атмосферы психологического комфорта и поддержки, стимулирование 
положительных эмоций у школьников. 

Обязательным компонентом учебно-воспитательного процесса является проектная, 
исследовательская деятельность обучающихся, способствующая формированию ключевых 
компетентностей. В течение учебного года обучающийся индивидуально или в составе 
группы разрабатывает и реализует личностно-значимый проект (на базе меж - и 
надпредметного содержания). Задания учебников по математике, естествознанию, 
литературе, информатике, технологии способствуют формированию проектных умений 
учащихся. Благодаря этому ученики не только овладевают теоретическими знаниями, но и 
приобретают навыки практической исследовательской деятельности; формируется 
готовность и способность творчески осваивать новые способы деятельности, развивать 
интеллектуальные и творческие способности. 

Рассмотрим некоторые аспекты совершенствования методической подготовки 
студентов, обучающихся по данной специальности. 

В своей профессиональной деятельности учитель поставлен перед необходимостью 
решать вопросы, требующие от него определенных знаний и умений в области практической 
психодиагностики и педагогической диагностики. В рамках дисциплины «Психолого-
педагогическая диагностика личности младшего школьника» рассматриваются вопросы, 
относящиеся к обучению студентов основам диагностической и коррекционной работы, 
обеспечивающей психическое развитие младшего школьника. Но изменения в сфере 
образования выдвигают требования,  как к настоящему,  так и к будущему педагогу знать и 
уметь квалифицированно оценивать происходящие изменения личности учащегося в 
процессе освоения того или иного учебного предмета (в частности математики). В связи с 
этим современный учитель должен использовать диагностику в учебном процессе. 

Изучение научно-педагогической литературы по проблеме диагностики в учебном 
процессе позволяет сделать вывод, что одним из направлений диагностической работы 
учителя в процессе обучения является логико-дидактический анализ учебного материала. 
Выполнение логико-дидактического анализа темы по математике, в свою очередь, 
предусматривает осуществление логико-математического анализа содержания темы. В 
рамках дисциплины «Математика» будущий учитель начальных классов получает знания по 
математической логике. Под логико-математической подготовкой будущего учителя 
начальных классов следует понимать: изучение основных понятий математической логики 
(логики высказываний и логики предикатов); использование логики для уточнения и 
расширения математических понятий и т.п. Введение основных понятий математической 
логики в курс математики специальности «Педагогика и методика начального обучения» 
позволяет раскрыть суть важнейших понятий математики. Четкое выделение основных 
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частей понятия с помощью логических символов позволяет полнее видеть структуру 
определения, обеспечивает выполнение требований, составляющих видовые отличия, то есть 
проведение логико-математического анализа понятия. Это имеет большое значение для 
обеспечения высокого методического уровня учителя. 

Следующим направлением диагностической деятельности учителя начальных классов 
является конструирование диагностических заданий по учебному предмету. 

Формирование умений студентов конструировать диагностические задания становится 
актуальной и в связи с проведением промежуточного и итогового государственного контроля 
общеобразовательных учреждений с целью определения уровня подготовленности по 
математике учащихся общеобразовательных школ. 

Одним из удачных методов диагностики в обучении является тестирование. В учебном 
пособии по педагогике под редакцией П.И. Пидкасистого под тестом понимается 
совокупность заданий, ориентированных на определение усвоения определенных аспектов 
содержания обучения (4). Существуют различные виды тестов: тесты достижений, 
диагностические тесты, тесты успешности, критериально-ориентированные тесты и т.д. 

Выбор формы диагностических заданий зависит как от вида планируемого 
контрольного мероприятия, его места в процессе обучения, так и от целей получения 
обратной информации. 

Для конструирования тестов необходимо выделить возможные ошибки, которые 
допускают учащиеся при усвоении учебного материала, и составить перечень ожидаемых 
ответов. Практика показывает, что опытный учитель всегда может указать те моменты, где 
ученики часто допускают ошибки, и, планируя изучение темы, предусматривают 
профилактику ошибок. Для начинающих учителей и для студентов выделение типичных 
ошибок учащихся не является столь же очевидным. 

Составление диагностических заданий предполагает проведение логико-
математического, структурного и дидактического анализа дидактических единиц, то есть: 

• выделение главного и существенного на момент проверки; 
• выделение целей изучения диагностируемых объектов; 
• выделение типов задач, решаемых по проверяемой теме и типов ошибок, которые 

могут быть допущены учащимися в процессе овладения указанным учебным материалом. 
Овладение учителем начальных классов методикой диагностики в учебно-

воспитательном процессе, основными понятиями математической логики и умелое 
применение их в своей профессиональной деятельности позволит ему проектировать 
учебный процесс и успешнее решать задачи, стоящие перед начальной школой. 

Выводы. Таким образом, инструментом реализации всех концептуальных идей 
обновления является государственный стандарт образования, регламентирующий основные 
нормы к составу, структуре содержания образования для каждого из уровней школьного 
образования. 

Решение ряда перечисленных выше проблем, стоящих перед педагогическим 
образованием, позволило бы повысить качество подготовки современного педагога с 
определенным интегративным набором ключевых профессиональных компетенций. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В 
УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В РЕСПУБЛІЦІ КАЗАХСТАН 

 
У статті розглядаються питання формування професійної готовності майбутніх 

учителів початкових класів в умовах переходу на 12-річну освіту в Республіці Казахстан. 
Позначені проблеми модернізації системи вищої освіти. Уточнюються основні аспекти 
вдосконалення методичної підго ¬ товки студентів спеціальності педагогіка і методика 
початкового навчання. Визначено умови впроваджень інновацій в цілісний педагогічний процес, 
принципи демократизації на основі синтезу нових педагогічних технологій, пошук 
нестандартних форм і методів роботи, зростання ролі інтеграції в науці та освіті. 

Ключові слова: якість освіти, випереджаюче освітній стандарт, компетентнісний підхід, 
особистісно-орієнтовані, здоров'язберігаючих та інформаційні технології. 
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СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА В 

ТАШКЕНТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 
Статья раскрывает влияние здорового образа жизни на физическую культуру студента и 

на общекультурное развитие личности, выделяются социально-значимые критерии физической 
культуры, критерии здоровья, элементы здорового образа жизни. В статье отмечается, что 
знания – основа общекультурного развития. Путь к общекультурному развитию, а, 
следовательно, и к здоровью начинается с овладения знаниями. Они опережают практику, 
указывают путь ее преобразования, превращают знания в элементы сознания, расширяя и 
перерабатывая их в убеждения. А убеждения строятся не столько на логическом характере 
знаний, сколько на их практическом смысле. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, развитие личности 
понятие «здоровье», критерии здоровья, уровни и ценности ЗОЖ, гармоничное развитие, 
элементы здорового образа жизни, вредные привычки, овладение знаниями, человеческий 
организм, среда, культурное развитие личности, гуманитарное содержание, двигательная 
активность, астеническое состояние, режим учебного труда, самомассаж, закаливание, 
психосоматическое состояние. 

 
Актуальность проблемы. Жизнь человека зависит от состояния здоровья организма и 

масштабов использования его психофизиологического потенциала. Все стороны 
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человеческой жизни в широком диапазоне социального бытия - производственно-трудовом, 
социально-экономическом, политическом, семейно-бытовом, духовном, оздоровительном, 
учебном - в конечном счете, определяются уровнем здоровья.  

Хорошее здоровье - основное условие для выполнения человеком его биологических и 
социальных функций, фундамент самореализации личности. Здоровье представляет собой 
весьма сложное явление, характерные и значимые стороны которого нельзя выразить кратко 
и однозначно. В настоящее время существует десятки различных определений здоровья. 
Современное научное определение этого понятия должно основываться на факте, что 
состояние здоровья выступает как процесс, материальное явление в человеческом 
организме. 

Большая медицинская энциклопедия определяет здоровье как «состояние 
человеческого организма, при котором функции всех его органов и систем уравновешены с 
внешней средой и отсутствие каких-либо болезненных изменений»4. Всемирная 
Организация Здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровье, как состояние полного 
физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов. 

Существуют различные подходы к определению понятия «здоровье», которые можно 
классифицировать следующим образом: 

1) здоровье - это отсутствие болезней; 
2) «здоровье» и «норма» - понятия, тождественные; 
3) Здоровье как единство «морфологических, психо-эмоциональных и социально-

экономических констант. 
Формулирование целей статьи. Поэтому понятие «здоровье можно определить 

следующим образом: здоровье – нормальное психосоматическое состояние человека, 
отражающее его полное физическое, психическое и социальное благополучие и 
обеспечивающее полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических функций. 
Физическое здоровье - это естественное состояние организма, обусловленное нормальным 
функционированием всех его органов и систем. 

Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно характеризуется 
уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти, степенью эмоциональной 
устойчивости, развитием волевых качеств. 

Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами, которые 
являются основой социальной жизни человека, т.е. жизни в определенном человеческом 
обществе. Отличительными признаками нравственного здоровья человека являются, прежде 
всего, сознательное отношение к труду, овладение сокровищами культуры, активное 
неприятие нравов и привычек, противоречащих нормальному образу жизни. 

В качестве слагаемых здоровья выделяются такие социально значимые критерии, как 
продолжительность жизни, умственная и физическая работоспособность, воспроизводство 
здорового потомства. 

Критерии здоровья -  это такие показатели,  по которым можно его оценить.  Здоровье 
можно характеризовать многими параметрами, к основным относят здоровье населения и 
индивидуальное здоровье. 

Здоровье индивида - это здоровье отдельно взятого человека. Состояние здоровья 
индивида может быть установлено на основании субъективных ощущений конкретного 
человека в совокупности с данными клинического обследования с учетом пола, возраста, а 
также социальных, климатических, географических и метеорологических условий, в которых 
постоянно живет человек5.  

                                                             

4 Николаев А.Д. О культуре физической, ее теории и системе физкультурной деятельности //Теория и практика 
физкультуры. – 1997. - № 6. – С. 2-10. 
5 Бикмухамедов Р.К. Содержание процесса физического воспитания в системе педагогического образования // 
Теория и практика физической культуры. – 2003. - № 7. – С. 45-50. 
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Влияние культурного развития личности на отношении к самому себе. Суждения 
студентов о влиянии физической культуры на общекультурное развитие личности в большей 
степени связаны с улучшением форм телесного и функционального развития. Заметное 
снижение влияния физической культуры на другие стороны личности и ее деятельность 
обусловлены постановкой физического воспитания в вузе, недостаточной реализацией его 
гуманитарного содержания, негативным опытом предшествующих занятий, воздействием 
ближайшего окружения и др. 

Изложение основного материала. Наше исследование показало, что менее четверти 
студентов приобщено к регулярной физкультурно-спортивной деятельности на досуге. 
Студенты выделяют среди факторов риска здоровью, прежде всего злоупотребление 
алкоголем - 75,6%, курение - 73,5%, что отражает один из стереотипов пропаганды 
здорового образа жизни. Недостаток двигательной активности отмечен у 39,9% студентов; 
загрязнение окружающей среды осознают 9,3% респондентов; на конфликты с 
окружающими указали 29,1%; на перегруженность учебно-профессиональными и 
домашними обязанностями 7,9%.  В то же время напряженный режим учебного труда,  как 
показывают многие исследования, - существенный фактор возникновения астенических 
состояний студентов. 

Среди причин невнимания к поддержанию своего физического состояния студентами 
отмечается нехватка времени (18,5% женщин и 41,6% мужчин) и отсутствие необходимого 
упорства,  воли,  настойчивости (17,5%  женщин и 20,8%  мужчин).  Это свидетельствует о 
недостаточной организованности и требовательности к себе студентов в организации 
жизнедеятельности, где органично присутствуют и волевые начала6. 

Полученные данные говорят об отсутствии у большинства студентов активных усилий 
на поддержание своего физического состояния. Простые и доступные средства - 
самомассаж, закаливание, аутогенная тренировка очень редко используются студентами, что 
свидетельствует о существенных изъянах в их образовательной подготовке. А наличие в 
арсенале средств регулирования физического состояния табака, алкоголя и даже наркотиков, 
с одной стороны, характеризует ограниченный выбор средств, с другой - говорит об 
отсутствии валеологического мышления и поведения у большинства студентов. 

Путь к общекультурному развитию, а, следовательно, и к здоровью начинается с 
овладения знаниями. Они опережают практику, указывают путь ее преобразования, 
превращают знания в элементы сознания, расширяя и перерабатывая их в убеждения. А 
убеждения строятся не столько на логическом характере знаний, сколько на их практическом 
смысле. 

Основной источник информации для студентов - занятия по физическому воспитанию - 
теоретические и практические (38-51%). Заметно влияние средств массовой информации: 
газет, теле- и радиорепортажей (25-44%). Редко используется информация, полученная из 
специальной литературы, от посещения спортивных зрелищ (14-23%). В качестве значимой 
студенты выделяют информацию о рациональном питании, методике оздоровительного бега 
и ходьбы, а также самоконтроле в процессе занятий физическими упражнениями, методике 
использования гимнастических и дыхательных упражнений, закаливании, о вопросах 
регулирования половой жизни (от 60 до 87%). 

Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: режим труда и 
отдыха, искоренение вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личную 
гигиену, закаливание, рациональное питание и т.п. 

Следующей составляющей здорового образа жизни является рациональное питание. 
Когда о нем идет речь, следует помнить о двух основных законах, нарушение которых 
опасно для здоровья7. 
                                                             

6 Кизько А.П. Возможности исследовательских подходов и проблема понятия «педагогическое» исследование // 
Теория и практика физической культуры. – 2003. - № 7. – С. 12-13. 
7 Шарипова Д.Ж. и др. Здоровый образ жизни как фактор формирования гармонично развитой личности / 
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Первый закон - равновесие получаемой и расходуемой энергии. Если организм 
получает энергии больше, чем расходует, то есть если мы получаем пищи больше, чем это 
необходимо для нормального развития человека,  для работы и хорошего самочувствия,  -  
мы полнеем. Сейчас более трети нашей страны, включая детей, имеет лишний вес. А 
причина одна - избыточное питание, что в итоге приводит к атеросклерозу, ишемической 
болезни сердца, гипертонии, сахарному диабету, целому ряду других недугов. 

Второй закон - соответствие химического состава рациона физиологическим 
потребностям организма в пищевых веществах. Питание должно быть разнообразным и 
обеспечивать потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах, 
пищевых волокнах. Многие из этих веществ незаменимы, поскольку не образуются в 
организме,  а поступают только с пищей.  Отсутствие хотя бы одного из них,  например,  
витамина С, приводит к заболеванию, и даже смерти. 

Выводы. Итак, можно сделать такие выводы: 
• Здоровье - нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его 

полное физическое, психическое и социальное благополучие и обеспечивающее 
полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических функций. 

• Здоровье во многом зависит от образа жизни,  однако,  говоря о ЗОЖ,  в первую 
очередь имеют в виду отсутствие вредных привычек. Главное в ЗОЖ - это активное творение 
здоровья, включая все его компоненты. Таким образом, понятие ЗОЖ гораздо шире, чем 
отсутствие вредных привычек, режим труда и отдыха, система питания, различные 
закаливающие и развивающие упражнения; в него также входит система отношений к себе, к 
другому человеку, к жизни в целом, а также осмысленность бытия, жизненные цели и 
ценности и т.д. Следовательно, для творения здоровья необходимо как расширение 
представлений о здоровье и болезнях, так и умелое использование всего спектра факторов, 
влияющих на различные составляющие здоровья (физическую, психическую, социальную и 
духовную), овладение оздоровительными, общеукрепляющими, природосообразными 
методами и технологиями, формирование установки на здоровый образ жизни. 

• Образ жизни студента есть не что иное, как определенный способ интеграции его 
потребностей и соответствующей им деятельности, сопровождающих ее переживаний. 
Структура образа жизни выражается в тех отношениях субординации и координации, в 
которых находятся разные виды жизнедеятельности.  Это проявляется в той доли бюджета 
времени личности, которая на них тратится; в том, на какие виды жизнедеятельности 
личность расходует свое свободное время, каким видам отдает предпочтение в ситуациях, 
когда возможен выбор. Если образ жизни не содержит творческих видов жизнедеятельности, 
то его уровень снижается. Одни студенты больше используют свободное время для чтения, 
другие - для занятий физическими упражнениями, третьи - на общение. Сознательно 
планируя затраты времени и усилий, студент может либо включаться в широкую сеть таких 
связей, либо обособляться. 

• Содержание ЗОЖ студентов отражает результат распространения индивидуального 
или группового стиля поведения, общения, организации жизнедеятельности, закрепленных в 
виде образцов до уровня традиционного. Основными элементами ЗОЖ выступают: 
соблюдение режима труда и отдыха, питания и сна, гигиенических требований, организация 
индивидуального целесообразного режима двигательной активности, отказ от вредных 
привычек, культура межличностного общения и поведения в коллективе, культура 
сексуального поведения, содержательный досуг, оказывающий развивающее воздействие на 
личность. 

• ЗОЖ во многом зависит от ценностных ориентаций студента, мировоззрения, 
социального и нравственного опыта. Общественные нормы, ценности ЗОЖ принимаются 
студентами как личностно значимые, но не всегда совпадают с ценностями, выработанными 
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общественным сознанием. 
• Изучение ценностных ориентаций студентов на ЗОЖ позволяет выделить среди них 

условно четыре группы. Первая группа включает в себя абсолютные, общечеловеческие 
ценности, получившие у студентов оценку огромного значения. К ним относятся удачная 
семейная жизнь, мужество и честность, здоровье, всестороннее развитие личности, 
интеллектуальные способности, сила воли и собранность, умение общаться, обладание 
красотой и выразительностью движений. Вторая группа «преимущественных ценностей» - 
хорошее телосложение и физическое состояние, авторитет среди окружающих. Третья 
группа ценностей получила наименование «противоречивых» за то, что в них одновременно 
представлены признаки большого и небольшого значения. Она включает наличие 
материальных благ, успехи в работе, удовлетворенность учебой, занятия физическими 
упражнениями и спортом, хороший уровень развития физических качеств. 
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Жураєв Абдувахоб  
СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТА В ТАШКЕНТСЬКОМУ 

ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
 

Стаття розкриває вплив здорового способу життя на фізичну культуру студента і на 
загальнокультурний розвиток особистості, виділяються соціально-значущі критерії фізичної 
культури, критерії здоров'я, елементи здорового способу життя. У статті наголошується, що 
знання - основа загальнокультурного розвитку. Шлях до загальнокультурного розвитку, а, отже, 
і до здоров'я починається з оволодіння знаннями. Вони випереджають практику, вказують шлях 
її перетворення, перетворюють знання в елементи свідомості, розширюючи і переробляючи їх у 
переконання. А переконання будуються не стільки на логічному характері знань, скільки на їх 
практичному сенсі. 

Ключові слова: фізична культура, здоровий спосіб життя, розвиток особистості 
поняття «здоров'я», критерії здоров'я, рівні і цінності ЗСЖ, гармонійний розвиток, елементи 
здорового способу життя, шкідливі звички, оволодіння знаннями, людський організм, середа, 
культурний розвиток особистості, гуманітарний зміст , рухова активність, астенічний стан, 
режим навчальної праці, самомасаж, загартовування, психосоматичний стан. 
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The article reveals the influence of healthy lifestyle and physical culture of the student to the 

general cultural development of the individual, stand out socially important criteria for physical 
education, health criteria, the elements of a healthy lifestyle. The article notes that knowledge - the basis 
of a general cultural development. The path to the general cultural development, and, consequently, to 
health begins with a mastery of knowledge. They are ahead of the practice, show the way for its 
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transformation, transform knowledge into the elements of consciousness, expanding and processing them 
in a conviction. A conviction based not so much on the logical nature of knowledge as to their practical 
sense. 

Keywords: physical activity, healthy lifestyle, personal development concept of "health", the 
criteria of health, levels, and the value of healthy lifestyles, balanced development, the elements of a 
healthy lifestyle, bad habits, the acquisition of knowledge, the human body, the environment, and cultural 
development of the individual, the humanitarian content , motor activity, asthenic conditions, mode of 
educational work, self-massage, tempering, psychosomatic condition. 
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ВПРАВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО АУДІЮВАННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ 
 
В статье исследуется проблема обучения профессионально-ориентированному 

аудированию на английском языке курсантов высших военных учебных заведений. В статье 
представлен разработанный автором комплекс упражнений, направленных на развитие умений 
аудирования, определена функциональная структура организации работы с материалом для 
аудирования, охарактеризованы основные этапы работы с аудиотекстами и педагогические 
условия, которые влияют на эффективность обучения аудирования на каждом из определенных 
этапов. Автор подчеркивает, что проблема восприятия иностранного языка на слух имеет 
огромное значение с точки зрения методики преподавания иностранного языка. 

Ключевые слова: профессионально-ориентированное аудирование, военно-специальная 
языковая подготовка, умения профессионально-ориентированного аудирования, комплекс 
упражнений. 

 
Актуальність проблеми. На етапі реформування Збройних Сил України та переходу їх 

на професійну основу висуваються підвищені вимоги до мовної підготовки особового 
складу. У Концепції мовної підготовки особового складу Збройних Сил України (2009) 
зазначено, що розширення міжнародного військового співробітництва, вирішення завдань з 
реалізації міжнародних договорів і програм вимагають покращення якості підготовки 
курсантів з іноземних мов, формування іншомовної комунікативної компетентності як 
складника професіоналізму офіцера Збройних сил України.  

Аналіз наукової літератури показав, що значну увагу проблемі навчання аудіювання 
приділяють у своїх дослідженнях О. Бігич, Т. Ван Дейк, І. Дехерт, Н. Єлухіна, І. Зимня, 
О. Тарнапольський та інші. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в обґрунтуванні комплексу вправ 
для навчання курсантів вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) професійно-
орієнтованого аудіювання англійською мовою.  

Виклад основного матеріалу. Функціональна структура організації роботи з 
матеріалом для аудіювання має три етапи: підготовчо-організаційний (або дотекстовий), 
змістовий (або текстовий) та творчий (або післятекстовий) [5]. Кожний із зазначених етапів 
орієнтований на досягнення конкретної дидактичної мети.  Це,  в свою чергу,  обумовлює 
необхідність добору відповідних вправ, виконання яких на заняттях з військово-спеціальної 
мовної підготовки сприяє досягненню поставленої дидактичної мети на кожному з етапів 
роботи над аудіоматеріалом. 
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На усіх етапах роботи з аудіоматеріалами бажано застосовувати умовно-комунікативні 
та комунікативні вправи.  На підготовчо-організаційному,  змістовому та творчому етапах 
роботи з аудіотекстом можна виокремити відповідно до основної мети кожного із зазначених 
етапів та характеру провідної діяльності слухачів пріоритетний вид вправ за спрямованістю 
навчальної дії на отримання або передачу інформації.  Так,  на дотекстовому етапі роботи з 
аудіотекстом доцільно надавати перевагу вправам рецептивно-репродуктивного та 
репродуктивного характеру, на текстовому – рецептивно-продуктивним вправам, а на 
післятекстовому – завданням рецептивно-продуктивного та творчого характеру. 

Дотекстовий етап готує курсантів до усвідомленого прослуховування на наступному 
етапі. Він включає фазу придбання мовних знань, фазу формування мовленнєвих умінь, фазу 
використання знань і умінь.  Мета даного етапу роботи з текстом полягає в тому,  щоб 
забезпечити готовність мовних засобів до сприйняття їх у процесі спілкування. Дотекстовий 
етап представлений підготовчими (тренувальними) вправами: 1) вправи для подолання 
мовних труднощів; 2) вправи для подолання психологічних труднощів. 

Кожна група вправ поділяється на типи, а кожен тип – на види вправ. Вправи, що 
належать 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: вправи, 
спрямовані на зняття фонетичних труднощів аудіювання; вправи, спрямовані на зняття 
лексичних труднощів аудіювання; вправи, спрямовані на зняття граматичних труднощів 
аудіювання. 

Друга група вправ (для зняття психологічних труднощів) також включає три типи 
вправ: вправи, що розвивають механізм пам’яті; вправи, що розвивають механізм 
прогнозування; вправи, що розвивають механізм осмислення. 

Наведемо приклади вправ, які використовуються на дотекстовому етапі роботи з 
аудіотекстом. 

Вправа 1. Тип – умовно-мовленнєва, рецептивно-продуктивна. Практична мета: 
виявити й актуалізувати знання майбутніх офіцерів з теми, що вивчається. 

Завдання: Proceeding from national interests of Ukraine, the principle task of the Armed 
Forces of Ukraine is to ensure the defence of Ukraine, to protect its sovereignty, territorial integrity 
and the inviolability of its borders. This extremely important national interest can be ensured 
through the establishment of the modern armed forces capable to fulfill the designated tasks and be 
interoperable enough to act effectively within international formations, including the NATO ones. 

Task: Before listening to the text, discuss the following questions in a group of 4-5 cadets and 
report your findings to the class: 

1. What do you understand by the term «armed forces»? 
2. What do you know about the organization of the armed forces? 
3. What are the tasks of the armed forces? 
4. What do you know about the Armed Forces of Ukraine? 
Вправа 2. Тип – умовно-мовленнєва, рецептивно-репродуктивна. Практична мета: 

сформувати в курсантів уміння сприймати і розуміти нові лексичні одиниці при 
одноразовому прослуховуванні. 

Завдання: This exercises focuses on elimination of phonetic difficulties of listening 
comprehension. In the course of performing the exercise cadets have an opportunity to use visual 
support – therefore they correlate graphic presentation of the word with its sound version. 

Task: Listen to the pronunciation of the following words and word combinations. Say them 
after the speaker in pauses and write them down: 

the Armed Forces of Ukraine; defence; sovereignty, territorial integrity; inviolability of 
borders; designated tasks; interoperable; compatibility; instability; national security; preventive 
diplomacy; peacemaking; natural disaster; law enforcement authorities; international terrorism; 
weapons of mass destruction. 

Отже, на першому етапі роботи з текстом студенти оволодівають загальним ядром 
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системи мови, що визначається рамками майбутнього аудіотексту. Певний мінімум лексики і 
граматики, котрим оволодівають студенти на дотекстовому етапі, включає базовий матеріал 
тексту. 

Текстовий етап є основою розвитку власне мовленнєвого уміння в аудіюванні, 
необхідного для спілкування. На цьому етапі проходить удосконалення навичок 
перцептивної обробки і розвиток аудіювання як виду мовленнєвої діяльності, для чого 
забезпечується активна, цілеспрямована рецептивна діяльність студентів, у процесі якої 
розвиваються складові навички і уміння аудіювання, спрямовані на розуміння повідомлення 
[4].  

Текстовий етап складається з двох груп вправ:  1)  мовленнєві вправи в аудіюванні;  2)  
мовленнєві вправи для навчання підготовленого монологічного та діалогічного 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 змістові частини і визначати основну думку в кожному з них; об’єднувати 
розрізнені смислові частини в цілий текст; пристосовуватися до різних швидкостей 
пред’явлення; 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 та 
діалогічного мовлення) включає наступні типи вправ: 

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. 
Наведемо приклади вправ для організації текстового етапу роботи з аудіотекстом. 
Вправа 1. Тип – умовно-мовленнєва, рецептивно-продуктивна. Практична мета: 

сформувати в курсантів уміння визначати основну думку і членувати повідомлення на 
змістові частини. 

Task: Listen to the text «The Air Forces of Ukraine». Determine the main idea and distinguish 
the basic conceptual parts of the text. Write them down. 

Вправа 2. Тип – умовно-мовленнєва, рецептивно-репродуктивна. Практична мета: 
формувати уміння критично оцінювати зміст прослуханого тексту. 

Task: Listen to the text «The Naval Forces of Ukraine» and tell in which sphere is it possible 
to use information contained in this text. Is the obtained information valuable? 

Вправа 3. Тип – умовно-мовленнєва, рецептивно-репродуктивна. Практична мета: 
формувати в майбутніх офіцерів уміння передбачати можливе продовження усного 
повідомлення і співвідносити отриману інформацію з відомими фактами. 

Task:  You  are  going  to  listen  to  a  short  lecture  about  the  Commander’s  and  Staff’s  
responsibilities. Finnish the following sentences before you start listening. Then listen to the text 
and compare your answers. Put a tick (ü) if your answer corresponds to the text and a cross (×) if it 
is different.  

Використання комунікативних ситуацій моделює реальні умови іншомовного 
спілкування, сприяє зануренню курсантів у середовище професійно-орієнтованого 
спілкування англійською мовою, формує розуміння та бажання вдосконалювати власний 
рівень військово-спеціальної мовної підготовки. 

Творчий (або післятекстовий) етап спрямований на формування у курсантів готовності 
до природного спілкування, що передбачає вільне висловлювання думок і намірів. 
Післятекстовий етап включає групу вправ, спрямованих на використання інформації, 
отриманої під час аудіювання текстів професійного спрямування для навчання 
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непідготовленого монологічного та діалогічного мовлення. 
 

BEFORE LISTENING AFTER LISTENING 
a The commander’s responsibilities is to … a 
b The HQ staff’s responsibility is … b 
c G1 staff’s responsibility is … c 
d G2 staff’s responsibility is … d 
e G3 staff’s responsibility is … e 
f G4 staff’s responsibility is … f 
g G5 staff’s responsibility is … g 

На післятекстовому етапі роботи з аудіотекстом доцільно застосовувати такі вправи: 
Вправа 1. Тип – мовленнєва, творча. Практична мета: розвивати вміння співвідносити 

зміст повідомлення з ситуацією спілкування, використовувати отриману інформацію під час 
спілкування. 

Task: Listen to the text «International Cooperation of the Armed Forces of Ukraine». Using 
given information prove the importance of participation of Ukraine in peacekeeping operations. 

Вправа 2. Тип – мовленнєва, творча. Практична мета: розвивати вміння визначати 
основні і другорядні факти аудіоповідомлення, ставити питання до прослуханого 
аудіотексту. 

Task: Listen to the text «The Partnership for Peace». Imagine that you are military reporters. 
You are present at the briefing concerning the organization of international tactical exercises. 
According to the work procedure every reporter is permitted to ask only three questions. The 
reporter decides who will answer the question? 

Evaluation criteria of questions: exactness, completeness, correspondence to the topic. 
Післятекстовий етап спрямований на використання умінь і отриманої інформації для 

висловлення своєї думки за темою аудіотексту, розвиток умінь колективної творчої роботи в 
мікрогрупах по 3-5 осіб, парної роботи.  

Висновки. Отже, поетапна робота з аудіотекстом дозволяє виокремити групи вправ, що 
відповідають кожному етапу: передтекстові (тренувальні), текстові, післятекстові. 
Розглядаючи оволодіння аудіюванням як один із засобів розвитку умінь та навичок 
іншомовного спілкування, ми вважаємо за необхідність використовувати на усіх етапах 
роботи з аудіоматеріалами умовно-комунікативні та комунікативні вправи. Етапний характер 
реалізації методики навчання аудіювання англійською мовою сприяє більш ефективній 
організації навчальної діяльності курсантів на заняттях з військово-спеціальної мовної 
підготовки.  
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ВПРАВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО АУДІЮВАННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 
Стаття присвячена проблемі навчання курсантів вищих військових навчальних закладів 

професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою. В статті представлено розроблений 
комплекс вправ для розвитку умінь аудіювання, визначено функціональну структуру організації 
роботи з матеріалом для аудіювання, схарактеризовано основні етапи роботи з аудіотекстами 
та педагогічні умови, які впливають на ефективність навчання аудіювання на кожному із 
визначених етапів. Автор наголошує, що проблема сприймання іноземної мови на слух має 
важливе значення з точки зору методики викладання іноземної мови. 

Ключові слова: професійно-орієнтоване аудіювання, віськово-спеціальна мовна підготовка, 
уміння професійно-орієнтованого аудіювання, комплекс вправ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАВОИЙСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 
 
В статье освещены разные виды инновационных технологий, применяемых в процессе 

обучения биологии, способствующих формированию у учащихся научного мировоззрения и 
воспитанию интеллектуальных и нравственных личностных качеств. Интерактивные 
технологии, профессиональное мастерство и опыт педагога – вот те составляющие, которые 
обеспечивают эффективность процесса обучения. Введение инновационных технологий 
предполагает обязательное сотрудничество обучающего и обучающихся, только при этом 
условии “срабатывают” интерактивные методы. 

Ключевые слова: непрерывное образование, преемственность, межпредметная связь, 
инновационные технологии, научное мировоззрение, закономерности, понятия, интерактивные 
методы.  

 
Вступление и постановка проблемы. Развитие узбекского общества на основе 

духовного наследия народа и общечеловеческих ценностей, а также последние достижения 
республики в области экономики, техники и технологий связаны с совершенствованием и 
обновлением всей системы образования. В Национальной программе по подготовке кадров 
подчеркнута необходимость усвоения и внедрения передовых педагогических технологий в 
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учебно-воспитательный процесс. В настоящее время в этом направлении осуществляется 
целый ряд теоретических и практических мер. В частности созданы учебные программы по 
разным направлениям непрерывного образования. Созданные программы основаны на 
обеспечении преемственности и непрерывности содержания и технологий обучения 
общеобразовательным предметам.  

Государственная политика Республики Узбекистан в области подготовки кадров 
направленная на интеллектуальное и духовно-нравственное развитие будущих специалистов, 
предусматривает формирование всесторонне развитой личности, прежде всего через систему 
непрерывного образования.  

Проблема преемственности в образовании изучается как одна из наиболее актуальных. 
Преемственность в образовании рассматривается в основном в двух аспектах: 

1) Преемственность этапов образования; 
2) Преемственность в изучении учебных предметов. 
Мы же предлагаем рассмотреть проблему преемственности обучения и воспитания при 

обучении биологии в комплексе (см. схему ниже). Для изучения курса биологии в 
академических лицеях и профессиональных колледжах выделено достаточно времени, чтобы 
учащиеся усвоили закономерности, теоретические и практические аспекты биологических 
процессов. Но на традиционных уроках изучить основы предмета и получить практические 
навыки применения знаний в полной мере не представляется возможным.  

Биология такая многоаспектная наука, которая даёт возможность решать задачи 
продовольственного обеспечения населения, изучать наследственные болезни, разрабатывать 
мероприятия по улучшению здоровья человека, осваивать космос, моделировать структуру и 
жизнедеятельность организма.  

 
 
  

Внедрение национальной 
идеи 

 Эстетическое воспитание 

 
Духовно-нравственное 

воспитание 
 Экономическое 

воспитание 

 
Патриотическое 

воспитание 
 Физическое воспитание 

 
Экологическое 

воспитание 
 Физическое и 

гигиеническое 
воспитание 

 
Воспитание 

толерантности 
 Трудовое воспитание 

 
 
 
 
 

В этой связи биология в значительной мере способствует расширению научного 
мировоззрения учащихся и их профессиональной ориентации.  

Преемственность обучения и 
воспитания при изучении биологии 

Воспитание в духе национальных и 
общечеловеческих ценностей 
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При изучении биологии учащиеся должны, прежде всего, усвоить основные идеи, 
понятия, закономерности биологической науки, осмыслить её значение для народного 
хозяйства, благодаря чему у учащихся формируется сознательное отношение к природе и 
обществу, понятие о непрерывности развития природы и человека и их взаимосвязи.  

То есть изучение биологии есть одновременно и воспитание личности. Это процесс, в 
котором, наряду с освоением научных основ и формированием научного мышления, 
осуществляется духовно-нравственное, патриотическое, физическое, гигиеническое, 
трудовое воспитание учащихся.   

Для формирования научного мировоззрения учащихся в процессе изучения биологии 
необходимо создание следующих условий:  

1. Объяснение биологических идей, теоретических основ и понятий биологии со строго 
научно-философских позиций.  

2. Анализ и определение значения каждого этапа обучения в формировании научного 
мировоззрения учащихся.  

3. Реализация межпредметных связей биологии и общественно-гуманитарных 
дисциплин. 

4. Обоснование биологических закономерностей с помощью научно-
исследовательских методов, принятых в биологии. 

5. Организация творческих и самостоятельных работ, создание проблемных ситуаций.  
Проведение лекций, бесед, семинаров, лабораторных занятий с применением 

педагогических и информационных технологий даёт возможность учащимся усвоить 
большое количество информации за меньший отрезок времени и создать условия для 
самостоятельного получения знаний и активизации творческого мышления учащихся, что, в 
свою очередь, способствует успешному овладению знаниями и умениями.  

Познавательная активность не появляется у учащихся сама по себе. Её стимулирует 
влияние учителя и организация педагогической среды, а также используемые педагогические 
технологии.  

Эффективное использование компьютерных технологий помогает учащимся изучить 
особенности живого организма, процессы и закономерности его развития и одновременно 
ознакомиться с тем, какое влияние оказывают материальные и духовные ценности на 
создание благополучной среды для человека, каким путём можно приумножить эти 
богатства. 

Интерактивные технологии, профессиональное мастерство и опыт педагога – вот те 
составляющие, которые обеспечивают эффективность процесса обучения. Введение 
инновационных технологий предполагает обязательное сотрудничество обучающего и 
обучающихся, только при этом условии “срабатывают” интерактивные методы.  

Основой педагогического сотрудничества является совместное достижение 
намеченных целей и гарантирование результата деятельности как учителя, так и учащихся, 
проявление самостоятельного мышления учащихся и поддержка со стороны учителя, 
взаимодействие учащихся в группах и взаимооценка результатов. Разумеется, учитель 
проектирует познавательный процесс и создаёт необходимые условия для его успешной 
реализации.  

В процессе обучения особое внимание обращается на формирование таких 
интеллектуальных качеств и умений учащихся, как применение современных методов 
получения знаний, свободное мышление, творческий подход к решению каждой задачи, 
использование методов научного исследования, анализ научной литературы.  

В итоге у учащихся значительно повышается интерес к изучению биологии, и, 
возможно, этот фактор повлияет на выбор будущей профессии.  
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Ібодова М.Н. 
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВОЇЙСЬКОМУ 

ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ 
 
У статті висвітлено різні види інноваційних технологій, застосовуваних у процесі 

навчання біології, сприяють формуванню в учнів наукового світогляду і вихованню 
інтелектуальних і моральних особистісних якостей. Інтерактивні технології, професійна 
майстерність і досвід педагога - ось ті складові, які забезпечують ефективність процесу 
навчання. Введення інноваційних технологій припускає обов'язкове співпраця навчає і 
навчається, тільки за цієї умови "спрацьовують" інтерактивні методи. 

Ключові слова: безперервна освіта, наступність, міжпредметний зв'язок, інноваційні 
технології, науковий світогляд, закономірності, поняття, інтерактивні методи. 
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The article highlights the different forms of innovative technologies used in teaching biology, 

contributing to development of pupils' scientific outlook and raising the intellectual and moral qualities of 
personality. Interactive technology, professional skills and experience of the teacher - those components 
that provide effective learning process. The introduction of innovative technologies requires mandatory 
training and cooperation of students, only then "trigger" interactive methods. 
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УДК 372.8.37:                                                                        Кравченко О.І. (ВІКНУ) 
 

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВИЩОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, ЯК СКЛАДОВА КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОЇ 

СИСТЕМИ НАВЧАННЯ 
 

У статті розглянуті підходи для  визначення специфічних змістовно-предметних  рис, що 
відображають технологічні особливості навчально-виховного процесу вищого навчального 
закладу, де застосовується, комп’ютерно- орієнтовані системи навчання, дається визначення 
засобів контролю і оцінювання(ЗКО),окреслюється відносно самостійна система контролю 
рівня навчальних досягнень на базі інформаційно-комунікаційних технологій(ІКТ) що дозволяє 
поєднати в одному пристрої уніфіковані стратегії оцінювання результативності навчальної 
діяльності. 

Ключові слова: Засоби навчання, комп’ютерно-орієнтована система навчання, інформаційно-
комунікаційна технологія, засоби контролю і оцінювання, комп’ютерна - орієнтована система засобів 
контролю і оцінювання.  

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі широкого використання інформаційних і 

комунікаційних технологій (ІКТ)  у навчально-виховний процес вищого навчального закладу 
(ВНЗ) особливого значення набуває проблема вивчення можливостей засобів ІКТ як 
науково-технологічної платформи проведення педагогічних досліджень. Це насамперед, 
стосується використання ІКТ для організації тестування, яке проводиться з метою 
визначення результатів навчально-виховного процесу, психофізіологічного розвитку 
студентів, моніторингу формування їхніх особистісних інтелектуальних і професійних 
якостей [1].  

З погляду системного підходу процес інформатизації можна розглядати як сукупність 
процесів, спрямованих на задоволення освітніх інформаційних потреб усіх учасників 
навчально-виховного процесу. Залучення до навчальної діяльності засобів інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) суттєво впливає на зміст, організаційні форми і методи 
навчання та управління, спричинює істотні зміни в діяльності учнів і студентів, учителів і 
викладачів, керівників навчальних закладів і установ. 

Від рівня та якості застосування сучасних інформаційних технологій суттєво 
залежатиме ефективність навчального процесу у вищих навчальних закладах України.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велика кількість психолого-педагогічних 
досліджень присвячена вивченню багатоаспектної проблеми впровадження інформаційних 
технологій у навчальний процес. Зокрема, у розробку та впровадження в процес підготовки 
фахівців автоматизованих та інформаційних навчальних систем зробили внесок праці таких 
видатних вчених: В.М. Глушкова, В.І. Скуріхіна, Г.С. Поспєлова, О.І. Кухтенка, 
O.Г. Івахненка, К.Д. Жука. Суттєвий внесок зробили також М.З. Згуровський, В.І. Гриценко, 
Н.Д. Панкратова, Т.П. Подчасова, С.П. Кудрявцева, А.Ф. Манако, Г.О. Атанов та їх численні 
учні. 

M. Габер, Г. Гершунський, Т. Кошманова, І. Кульчицький, С. Подолянчук, Р. Собко 
досліджували можливості, напрями, наслідки, перспективи використання комп’ютерної 
техніки в галузі освіти,  Є.  Машбиць,  Ж.  Меншикова,  О.  Молибог,  О.  Тарнопольський –  
психолого-педагогічні аспекти комп’ютеризації, Е. Маргуліс – роль і можливості 
використання комп’ютерів у навчальному процесі. У працях А. Довгалло, М. Жалдака, В. 
Монахова, І. Підласого приділена увага питанням прикладної спрямованості інформатики. 
Вивченню теорії комп’ютерного тестування успішності студентів і розробленню методики її 
впровадження у вищих навчальних закладах присвячені дослідження І. Булах, І. Синельник, 
Т. Солодкої тощо. [2]. 

Аналіз психолого-педагогічних джерел і методичної літератури, присвяченої вивченню 
окреслених вище проблем, засвідчує, що, незважаючи на вагомі результати досліджень у 
напрямах використання комп’ютерної техніки як, ефективного засобу навчання поза увагою 
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дослідників залишаються важливі аспекти застосування оптимальних засобів контролю та 
оцінювання (ЗКО) як діагностичного засобу у складі  важливої складової комп'ютерно- 
орієнтованної системи навчання (КОСН).  

Виклад основного матеріалу дослідження. Широке впровадження засобів ІКТ сприяє 
побудові у навчальних закладах комп'ютерно - орієнтованих систем навчання (КОСН). Якість 
такого середовища визначається якістю його просторово-предметного складу, якістю відносин 
та зв'язків між його елементами. Структура КОСН визначає його внутрішню організацію, 
взаємозв'язок між елементами.  Складові КОСН,  з одного боку,  визначають змістовну і 
матеріальну наповненість середовища, а з іншого боку, є ресурсами середовища, які, 
відповідно контексту педагогічної ситуації, включаються у діяльність учасників навчального 
процесу, набуваючи при цьому ознак засобів навчальної діяльності. Складові КОСН визначають 
специфічні змістовно-предметні риси, відображають технологічні особливості навчально-
виховного процесу, передбачають специфічний характер взаємодії учня з елементами КОСН. 
Тобто, під час виконання навчально-виховного процесу передбачається і виникає різнотипна 
діяльніша та інфомаційно-змістова навчальна взаємодія студента із складовими КОСН [3]. 

Багатовимірність складу КОСН вимагає формулювання концептуальних підходів щодо 
класифікації структурних одиниць навчального середовища. Одним з напрямів класифікації 
складових КОСН є визначення їх за функціями, які вони виконують у навчальному процесі. 
Так,  засоби навчання (ЗН),  які є невід'ємною складовою навчального середовища,  можна 
визначити як такі, що сприяють реалізації прямих педагогічних дій. Тоді засоби контролю та 
оцінювання (ЗКО) - це засоби, через які здійснюється «обернений зв'язок» між учасниками 
навчального процесу. В міру вдосконалення ІКТ такий давно відомий кібернетичний підхід до 
аналізу процесів навчання набуває нового значення в системах організації дидактичного 
процесу в КОСН. Специфіка зворотних зв'язків у цій системі ЗКО полягає в тому, що вони 
повинні виводити систему з рівноваги, тобто слугувати стимулом для переходу цієї системи 
на якісно новий рівень. З цього погляду підсистему «суб'єкт навчання - засіб виміру» можна 
характеризувати як систему з замкнутим циклом взаємодії, хоча результати виміру 
параметрів суб'єкта навчання (наприклад, під час вихідного контролю) відкриті в соціум і 
таким чином набувають для ні їй особистісної значимості. 

Щодо такої властивості як ефективність системи ЗКО, можна сказати, що критерії 
ефективності процесу оцінювання можна визначати як міру ймовірності досягнення цілей, 
кожного учасника процесу. Методи обчислення показників ефективності можна звести до 
алгоритмів певних моделей ефективності, які визначаються, як натурним (педагогічним, 
психологічним, соціологічним) експериментом зокрема з використанням можливостей засобів 
ІКТ. 

Наявність у навчальному закладі сучасних засобів ІКТ, на базі яких сформована 
КОСН, надає принципової можливості створити «відкрите» навчальне середовище за умови 
підключення до глобальної комп’ютерної мережі. Відкритим ми називаємо таке навчальне 
середовище, у якому циркуляція навчальної інформації не обмежується класною кімнатою 
(аудиторією, кабінетом тощо). Враховуючи те, що навчальне середовище закладу освіти є 
складовою освітнього середовища,  воно також набуває ознак відкритого,  але вже на рівні 
глобальних світових можливостей обміну інформаційними ресурсами. Відкрите навчальне 
середовище забезпечує принципову можливість порівняння рівня навчальних досягнень як 
окремих суб'єктів навчання, так і їх сукупностей різного чисельного рівня з використанням 
світових стандартів. Таким чином, системи ЗКО також набувають ознак відкритих систем. На 
часі - відкритість систем ЗКО є актуальною в міру входження системи освіти України у світову 
освітню систему.  

З іншого боку, якщо ми розглядаємо процес навчання з використанням засобів ІКТ, 
то маємо закцентувати увагу на необхідності роздільного аналізу процесу навчання та його 
результату. Суб'єкт навчання є кінцевим адресатом системи дій, що відбуваються в межах 
системи педагогічного оцінювання (виміру). Тут суб'єкт навчання виступає, і як елемент 
системи виміру, тобто як постійно присутній у системі матеріальний об'єкт, і як 
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особистість, що, у міру виконання навчальної задачі, зазнає певних змін. Саме зміни 
особистості визначають якісний розвиток системи педагогічного виміру як соціально-
орієнтованої системи. 

Відомо, що наявність внутрішньої особистісної інформації відображає минулий  
досвід суб'єкта, особливості процесів його пам'яті та уваги, мотиваційно-оцінюючі 
структури,  емоційний стан суб'єкта навчання,  що не можна не враховувати в процесі 
проектування та реалізації систем ЗКО. Зокрема, інтенсифікація інформаційних потоків, 
що характерна для процесу навчання у КОСН,  не може бути гарантією інтенсифікації 
процесу навчання: збільшується та частка інформації, що залишається поза увагою 
суб'єкта навчання, в результаті чого стає для нього не актуальною [4]. Нам невідомі 
експериментальні дослідження в галузі педагогіки та педагогічної психології, в яких була б 
визначена та частка внутрішньої особистісної інформації, яка залишається поза увагою 
того, хто оцінює рівень навчальних досягнень. Однак ми можемо а priori стверджувати, що 
така частка існує. 

Частку «схованої інформації» можна певним чином зменшувати за рахунок 
збільшення параметрів, за якими зовнішній спостерігач має оцінити рівень навчальних 
досягнень суб'єкта навчання. Можливості сучасних ІКТ щодо накопичення, обробки 
і презентації великих масивів інформації, розробка спеціалізованих експертних систем 
оцінювання (ЕСО) відкривають перспективи реалізації багатовимірних систем ЗКО. 
Сьогодні ми можемо стверджувати, що такий підхід набуває поступового поширення. 

Таким чином, в межах КОНС формується відносно самостійна система контролю 
рівня навчальних досягнень на базі ІКТ,  яку можна назвати «комп’ютерно орієнтована 
система засобів контролю і оцінювання»  (КОСКО).  До характерних ознак КОСКО 
можна, зокрема, віднести такі можливості: 

- функціонування у комп'ютерних мережах різного рівня, 
- адаптація до потреб користувача і до різних предметних галузей, робота в різних 

режимах інформаційного обміну, 
- використання локальних і світових освітніх ресурсів і спеціалізованих ЕСО,  
- використання баз даних результатів оцінювання для аналізу і прогнозування 

особистісних траєкторій розвитку суб'єктів навчання тощо. 
Використання можливостей засобів ІКТ дозволяє поєднати в одному пристрої 

сукупність ЗКО, управління якою пов'язано з певною мірою стандартними способами 
діяльності (точніше, зі стандартним набором операцій з управління засобом). Кооперування 
в одному пристрої ІКТ різноманітних (за змістом, структурою, відео- та аудіо-рядом тощо) 
КОСКО уможливлює розробку уніфікованих стратегій 
оцінювання результативності навчальної діяльності (з боку викладача) та діяльності учіння 
(з боку суб'єкта навчання).  

У будь-який організованій КОСН застосування засобів ІКТ потребує формування у 
суб'єкта навчання специфічних структур діяльності, які «нав'язуються» цими засобами. 
Йдеться не про змістовне наповнення КОСКО , що подається з використанням засобів ІКТ, а 
про діяльнісну складову на рівні управління засобом, яка може спотворити інформацію за 
рахунок операційних помилок.  З погляду функціонального підходу до розвитку ЗКО як 
системи, процес її розвитку й організації залежить від рівня асиміляції суб'єкта навчання як 
елемента системи, у міру оволодіння ним знаннями і навичками поведінки в запропонованій 
системі педагогічного оцінювання. 

Висновок. Попри всю значущість взаємодії студента з елементами (структурними 
складовими) КОСН та з цим середовищем взагалі, дидактичної теорії яка б дозволила 
раціонально управляти цією системою взаємодій, не має. Потреби сучасної педагогічної 
практики, яка розвивається в умовах швидкого технологічного розвитку держави й 
суспільства, завдання побудови основ такої теорії. Певні перспективи розробки такої теорії 
ми пов'язуємо з системним підходом, реалізація принципів якого дозволить описати основні 
структури і механізми взаємодії суб'єкта навчання з системою ЗКО та його складовими, 
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виявляючи резерви підвищення якості й удосконалення процесу контролю оцінювання рівня 
навчальних досягнень у КОНС. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Моніторінг рівня навчальних досягнень з використанням інтернет технологій: монографія/ за 
ред.  В.Ю.  Бикова,  чл.  кор.  АПН України,  д тех,  проф.;  Ю.О.  Жук.  –  К.:Педагогічна думка,  2008.  –  
128с. 

2. Кульчицький І. Вплив сучасних комп’ютерних інформаційних технологій на традиційні 
методики навчання // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. пед. 2001. – Вип. 15. – Ч. 2.  – С. 177–185. 

3. Мунипов В.М., Зинченко В.П. Эргономика: человекоориентированное проектирование 
техники, программных средств и среды: Учебник. – М.: Логос, 2001. – 356 с. 

4. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К., 2002. 
 
Рецензент: к.т.н., доц. Пампуха І.В., начальник відділу науково-дослідного центру 

Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
 

Кравченко А.И. 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ, КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПЬЮТЕРНО- ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

В статье рассмотренные подходы для определения специфических содержательно-
предметных черт, которые отображают технологические особенности учебно-
воспитательного процесса высшего учебного заведения, где применяется, комп'ютерно- 
ориентированные системы обучения, дается определение средств контроля и оценивания(СКО), 
очерчивается относительно самостоятельная система контроля уровня учебных достижений 
на базе информационно-коммуникационных технологий(ИКТ), что позволяет соединить в 
одном устройстве унифицированные стратегии оценивания результативности учебной 
деятельности. 

Ключевые слова: Средства учебы, компьютерно-ориентированная система обучения, 
информационно-коммуникационная технология, средства контроля и оценивания, 
компьютерная - ориентированная система средств контроля и оценивания . 

 
Kravchenko Alexander 

CONTROL SYSTEM LEVEL UCHEBNЫH DOSTYZHENYY VЫSSHEHO UCHEBNOHO 
ESTABLISHMENTS OF, HOW SOSTAVLYAYUSCHAYA-ORIENTED SYSTEM COMPUTER 

EDUCATION 
In the article the considered approaches are for  determination of specific richly-subject lines that 

represent the technological features of educational-educator process of higher educational establishment, 
where is used, computer-aware learning system, determination of controls and evaluation(DCE) is given, 
the independent checking of level of educational achievements system is outlined relatively on the base off 
informatively-communication technologies(ІСТ) that allows to connect compatible strategies of evaluation 
of effectiveness of educational activity in one device. 

Keywords: facilities of studies, computer-oriented departmental teaching, informatively-
communication technology, controls and evaluation, computer - oriented system of controls and 
evaluation. 
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НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ КРАЇН  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УКРАЇНУ 
 
У статті обґрунтовано, що для реалізації пріоритетних напрямів модернізації 

педагогічної освіти виникає необхідність використання позитивного європейського освітнього 
досвіду в підготовці майбутніх учителів через призму адекватного оцінювання якості освітніх 
програм; стандартизації навчання за трансферною системою європейських кредитів, 
спрямованої на підвищення мобільності навчання; запровадження дворівневої підготовки 
фахівців "бакалавр-магістр"; активної участі в комплексних програмах і проектах 
міжвузівської міжнародної співпраці, а також програмах обмінів, досліджень, створення мережі 
взаємодопомоги та взаємовпливу. 

Ключові слова: освітні програми, міжвузівська міжнародна співпраця, ступені професійної 
кар’єри, акредитація, ліцензування. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Незважаючи на певні культурно-

історичні відмінності в розвитку України і країн Європейського Союзу, функціональна 
спільність національних систем підготовки педагогічних кадрів уможливлює використання 
європейського досвіду в підготовці майбутніх учителів. Модернізація педагогічної освіти в 
Україні в контексті намірів щодо входження в європейський освітній простір актуалізує 
вивчення досвіду тих країн Європейського Союзу, які досягли певних успіхів в адаптації 
своїх освітніх систем до сучасної загальноєвропейської моделі, а також успішно 
використовують нові принципи і методи у системі педагогічної освіти.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальним сьогодні є обговорення 
конкретних цілей систем освіти, які враховуючи специфіку окремих країн, загострюють 
увагу на спільних проблемах; покращення якості та ефективності освітніх систем в 
Європейському Союзі, збільшення доступності до освітніх систем. Увагу дослідників 
привертають тенденції формування та реформування системи освіти, зокрема, вищої освіти 
Австрії (Н.А.Кудренко), освітньої політики на регіональному рівні в Польщі (О.І.Копанська), 
стандартизації професійно-педагогічної освіти в Німеччині (Л.О.Берлінська). Професійна 
підготовка вчителів стала предметом дослідження як українських науковців, так і 
зарубіжних, зокрема, Західної Європи (Л.П.Пуховська), Польщі (А.В.Василюк), Англії та 
Уельсу (Ю.В.Кіщенко), вчителів для закладів професійної освіти у Німеччині (А.І.Турчин), 
викладачів технічних дисциплін (Т.Барський), інженерів-педагогів у вищих технічних 
навчальних закладах Польщі (Е.Нероба), фахівців для сфери туризму в Німеччині 
(Л.В.Сакун). Саме тому визначення тенденцій розвитку педагогічної освіти в країнах 
Європейського Союзу набуває великого значення. Разом з тим, системні дослідження 
проблеми напрямів трансформації педагогічної освіти країн Європейського Союзу в Україну 
ще недостатньо представлені. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – визначити напрями 
трансформації педагогічної освіти країн ЄС у вітчизняну професійну підготовку учителів 
через призму їх мобільності, активної участі в комплексних програмах і проектах 
міжвузівської міжнародної співпраці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Враховуючи схожість змін,  які сталися в 
освіті Польщі у процесі реформ й сьогодні відбуваються в нашій країні у системі вищої 
освіти, досвід їх впровадження може бути цінним для України.  

Вивчення, аналіз та узагальнення досвіду модернізації педагогічної освіти Польщі має 
для України велике теоретичне і практичне значення через подібну історію з точки зору 
соціалістичних і постсоціалістичних трансформацій в освіті, економіці, політиці. Освітні 
реформи,  що відбулися в Польщі,  призвели до збільшення терміну освіти в початковій 
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школі,  покращення якості професійної освіти,  зміни в підпорядкуванні освітніх закладів за 
адміністративним принципом тощо.  

У результаті реалізації поетапної стратегії змін польська система базової освіти стала 
більш відкритою за рахунок впровадження: нового способу фінансування з державного 
бюджету закладів освіти та виховання; нової трудової філософії для вчителів; нового рівня в 
системі організації та управління шкільною освітою; передачі школам контролю за змістом 
навчання та виховання; швидкого розвитку ринку підручників; нового способу здійснення 
нагляду за школами та закладами освіти; нових форм підвищення кваліфікації вчителів тощо 
[1, с.6].  

Зближення навчання з реаліями сучасного життя, виховання сучасної людини, 
позбавленої стереотипів минулого, демократизація системи освіти з урахуванням 
європейського досвіду, підготовка до вступу країни до Європейського Союзу, можливість 
саморегуляції нової системи освіти –  це ті завдання,  що були реалізовані через освітню 
реформу у Польщі  [10, с.101]. 

Системно висвітлюючи процес трансформації польської системи вищої освіти, К. 
Павловський наголошує на необхідності адекватного оцінювання якості освітніх програм і 
правильного визначення вимог до кожного студента в закладах, які мають програми та 
ступені однакового рівня [6, с.49]. 

Модель вищої освіти Польщі передбачає виділення двох її основних рівнів: І-рівень – 
трирічна або чотирирічна освіта першого ступеня, після якої присвоюється звання 
ліценціата; ІІ-рівень – освіта другого ступеня, частіше дворічна, яка дає право на одержання 
диплома магістра (повна вища освіта) [12].  

Важливим кроком у реформуванні структури вищої освіти Польщі стала робота над 
стандартизацією навчання за трансферною системою європейських кредитів (ECTS), 
спрямована на підвищення мобільності навчання – як у часі (мається на увазі можливість 
вибору індивідуального темпу навчання), так і у просторі (послідовне навчання у різних 
вищих навчальних закладах), тобто принцип мобільності, який пропагується Європейською 
комісією, має надати студентам можливість одержання знання за обраною спеціальністю в 
різних навчальних центрах (у країні поселення і за кордоном) на тому ж самому рівні освіти. 
Гнучкість системи вищої освіти у часі надзвичайно важлива для студентів вечірньої і заочної 
форми навчання. Застосування загальноєвропейської системи ECTS дозволяє збільшити 
(навіть індивідуально) тривалість навчання для вечірньої і заочної форми, що сприятиме 
більш якісному опануванню предметів програми навчання. Гнучкість системи вищої освіти у 
просторі (принцип мобільності) у Польщі теж активно впроваджується. Але за цим 
показником країна тільки починає наближатися до рівня західних партнерів по ЄС. Дані 
Міністерства освіти Польщі показують суттєве щорічне зростання кількості студентів і 
викладачів вищих навчальних закладів, які скористалися програмами міжнародних обмінів. 
Послідовне впровадження системи ECTS спрощує для Польщі розв’язання питання 
запровадження спеціального "Додатку" до диплому. Цей додаток виконує дуже важливу 
функцію, зокрема інформує про дисципліни, які вивчалися у ВНЗ, спеціалізацію, яку 
отримав фахівець. Особливо це важливо для осіб, що мають намір продовжувати навчання на 
батьківщині або за кордоном  [2, с.29]. 

Вивчаючи досвід розвитку вищої освіти Польщі дослідники приходять до висновків, 
що в процесі адаптації польської моделі вищої освіти до вимог Болонського процесу 
відбулися такі зміни:  запроваджено три рівні підготовки фахівців:  перший,  3-4-річний –  
ліценціат, другий – 1-2-річний – магістратура, третій – підготовка фахівців найвищої 
кваліфікації – докторантура (3 роки). Крім того, продовжує діяти система габілітації – 
процедура, адекватна захисту докторської дисертації в Україні; стандартизація навчання за 
трансферною системою європейських кредитів (ECTS) дозволила суттєво підвищити 
гнучкість системи освіти, і, отже, якість підготовки студентів вечірньої та заочної форм 
навчання, а також забезпечити більшу мобільність студентів і викладачів у рамках освітнього 
простору Європи; впроваджено нову систему акредитації вищих навчальних закладів, яка 
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базується на контролі наявності внутрішньої системи оцінки якості освіти, впровадження 
системи залікового обсягу освоєння дисциплін за ECTS, дотриманням формальних вимог 
щодо кадрів вищих навчальних закладів; здобуття вищими навчальними закладами права 
формувати власну стратегію, самостійно обирати пріоритети в навчанні та впровадженні 
наукових досліджень, витрачати свої ресурси та встановлювати свої критерії для підготовки 
сучасних високопрофесійних фахівців, створювати нові моделі навчання на різних рівнях 
освіти, започатковувати пілотні проекти PhD-програм в різних професійних напрямах; 
координація та встановлення стандартів навчання здійснюється Міністерством освіти і 
спорту Польщі, яке проводить загальний нагляд і контроль законності дій навчальних 
закладів, розподіляє бюджетні кошти і контролює їх використання, є куратором органів 
самоврядування у галузі освіти [2, с.30]. 

У Польщі кожен вчитель має пройти п’ять ступенів професійної кар’єри: молодий 
викладач – це вчитель-стажер (інтерн), який має один рік вчительського стажу, так би 
мовити проходить випробувальний термін; вчитель за контрактом –  має набути стаж роботи 
в школі 2 роки і 9 місяців; вчитель за призначенням проходить стаж роботи 2 роки і 9 
місяців;  дипломований вчитель –  вчитель цієї категорії отримує заробітну плату на 184  %  
вищу аніж вчитель-стажер; професор освіти – найвища почесна категорія, упродовж року за 
свою роботу вчитель із цим званням отримує зарплату таку ж як дипломований вчитель, 
однак раз на рік йому надають значну премію [3, с.19].  

Нововведеннями 2011 року в Польщі є модернізація педагогічного контролю. Завдання 
модернізації – розвиток системи освіти (узгодити зовнішній нагляд викладання в країні, 
визначити загальні вимоги, узгодити інструменти оцінки і контролю, навчання осіб, 
відповідальних за зовнішній педагогічний нагляд) та вдосконалення окремих шкіл та 
освітніх установ. Були внесені зміни до закону про систему освіти для оцінки якості освіти. 
Відповідно до нових змін в кожному воєводстві передбачається створення Регіонального 
центру якості освіти –  установи,  що відповідає за проведення педагогічного нагляду.  
Інспектори якості освіти мають досліджувати тільки якість освітніх установ щодо їх 
відповідності до єдиних для всіх шкіл визначених критеріїв. Запровадження зовнішнього 
моніторингу дозволяє провести аналіз, виробити висновки і розробити короткострокові та 
довгострокові стратегії розвитку освіти на державному та місцевому рівнях [3, с.23]. 

Структура польської системи освіти має такий вигляд: дошкільна освіта – навчання в 
нульовому класі дітей віком 6  років (така вимога діяла до 2011  року,  з 2012  року всі 
шестирічні діти ідуть у перший клас, а діти з п’яти років проходять обов’язкову дошкільну 
освіту); Szkola Podstawowa – шестирічна обов'язкова початкова школа для дітей у віці від 7-
ми до 13-ти років із двома дидактичними циклами: клас від 1-го до 3-го з інтегрованими 
заняттями та клас від 4-го до 6-го із блоковим навчанням;  Gimnazium – трирічна гімназія як 
продовження загальноосвітньої школи для молоді у віці від 13-ти до 16-ти років (результати 
іспитів впливають на вибір надгімназійної школи, в якій випускник проходитиме подальше 
навчання, учні можуть вибирати між загальноосвітнім ліцеєм, технікумом (4 роки навчання) 
або профшколою); Liceum – трирічні загальноосвітні ліцеї з різним профілем (гуманітарний, 
класичний, економічний та технічний), заняття в яких ведуть до іспиту на атестат зрілості – 
Матура (випускний екзамен,  що дає можливість до вступу у вищі навчальні заклади);  
широкопрофільовані дворічні професійні школи для придбання вмінь кваліфікованого 
робітника; Дво-, три- або чотирирічні професійні школи (випускники ліцеїв, що не вступили 
до вишу,  отримують кваліфікації на середньому рівні);  дворічні додаткові ліцеї (для 
випускників професійних шкіл, які прагнуть здобути вищу освіту); заклади вищої освіти: 
ступінь ліценціата (3 роки навчання), інженера (3,5 – 4 роки) або магістра (5-6 років 
навчання); навчання в аспірантурі [5, с.45]. 

Реформа в освіті Польщі п.  ХХІ століття передбачала:  узгодженість між дошкільною 
освітою, початковою школою, гімназією та ліцеєм; укладання нового основного навчального 
плану; модернізація змісту і методів навчання; ефективність професійної освіти; розвиток 
дошкільної освіти; обов’язкове діагностування шестирічних дітей; зміни в системі освіти для 
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дітей з особливими освітніми потребами; передача повноважень місцевим органам влади; 
публічність та безкоштовність навчання в школі [13]. 

У наслідок реформування університетської сфери освіти Німеччини було здійснено 
заходи із введення дворівневої системи підготовки фахівців з вищою освітою бакалавр – 
магістр. Результатом закінчення першого рівня навчання було здобуття випускниками вищих 
навчальних закладів Німеччини академічного ступеня бакалавра та професійної кваліфікації. 
Термін навчання на рівні бакалавр становить 3-4 роки (що відповідає 180-240 балам системи 
ECTS), випускники педагогічних факультетів здобували бакалавра педагогічних наук 
("Bachelor of Education (B.Ed.)"). Якщо випускники зі ступенем бакалавра інженерних наук, 
правознавчих наук мають можливість залишити навчання у вищому навчальному закладі і 
розпочинати свою професійну діяльність, то бакалаври педагогічних наук не мають права 
виконувати обов’язки вчителя, для цього необхідно продовжити навчання на другому рівні і 
здобути академічний рівень магістра. Термін навчання в магістратурі становить 1-2 роки, 
завершується захистом наукової роботи й здобуттям академічного ступеня магістра "магістр 
педагогічних наук"  (Master  of  Education  (M.Ed.).  Сьогодні дворівневі навчальні програми у 
вищій освіті Німеччини впроваджуються досить активно [14]. 

Академічна свобода студентів німецьких вищих навчальних закладів виявляється в 
укладанні індивідуальних навчальних планів, які передбачають можливість вивчення 
навчальних дисциплін за власним вибором студентів, у виділенні суттєвої частини 
навчального часу на самостійну навчальну та науково-дослідну діяльність, складанні 
студентами іспитів та заліків за ступенем готовності, відсутності вимоги про обов’язковість 
відвідування занять, можливість відвідувати лекції для студентів інших спеціальностей та в 
інших  навчальних закладах чи університетах, що свідчить про прагнення зберегти, відстояти 
усталені національні освітні традиції, хоча і з певним їх переглядом та адаптацією відповідно 
до сучасних обставин. З метою підтримки впровадження дворівневої системи було 
проведено кілька спеціальних програм: пілотна програма "Орієнтація навчальних програм на 
міжнародні стандарти", "Мастер+" – програма, що дозволяє легко вступити до системи вищої 
освіти Німеччини іноземним студентам, Програма двосторонньої інтеграції дворівневих 
програм [9]. 

Німеччина бере активну участь в комплексних програмах і проектах міжвузівської 
міжнародної співпраці, таких, наприклад, як Міжнародний проект ЮНІТЕК, що організовує 
стажування студентів в Швейцарії, Іспанії, Голландії, Італії, Великобританії; установа 
Центральної наукової „Міжнародної школи передових технологій (ISAT)” при Кайзерському 
університеті, створення консорціуму співпраці з вищої освіти Веймарского університету з 
вищими навчальними закладами США, Голландії та Італії, а також в кількох інших проектах, 
що сприяють забезпеченню мобільності студентів та викладачів і дозволяють практично 
реалізувати поставлені завдання. Німеччина подає приклад успішної та ефективної 
модернізації та інтернаціоналізації вищої освіти, що підвищує конкурентні переваги 
класичної традиційної німецької системи освіти та сприяє оновленню сфери вищої освіти, 
що в цілому зумовлює поліпшення соціально-економічного добробуту країни [7, с.10-11]. 

Серед ефективних заходів з реформування вищої освіти України з урахуванням 
німецького позитивного досвіду в контексті формування єдиного європейського простору 
вищої освіти С.В.Савченко виділяє: створення координаційних органів із впровадження 
реформ; прийняття закону про вищу освіту з урахуванням запропонованих змін;  визначення 
й збереження найбільш виважених національних традицій у сфері вищої освіти 
(організаційних, змістовних); посилення уваги до забезпечення академічної свободи 
студентів і її підтримки; формування відкритості до нових ідей і реалізації пілотних проектів 
щодо їх перевірки [7, с.11]. 

У 2007 році вступила в дію Програма безперервного навчання (навчання упродовж 
життя) як пріоритетний напрям освітньої діяльності в країнах ЄС. Ця програма сприяє 
розвитку професійної підготовки і освіти в усій Європі.  Програма передбачає обміни,  
проведення досліджень, створення мережі взаємодопомоги та взаємовпливу. Учасниками 
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проектів можуть бути не тільки студенти і учні, але і вчителі, викладачі та інші учасники в 
галузі освіти і професійної підготовки. До складу програми входить чотири підпрограми: 
Comenius (для учасників середньої школи), Erasmus (для учасників вищих навчальних 
закладів), Leonardo da Vinci охоплює професійну освіту, Grundtvig – освіта дорослих [15]. 

Найпопулярнішою програмою європейської мобільності є Erasmus, умови якої 
передбачають навчання студентів за кордоном. Програма всіляко сприяє співпраці між 
вищими навчальними закладами країн Європи,  а також схвально підтримує викладачів,  які 
виявляють бажання викладати у зарубіжному університеті або власне хочуть одержати 
відповідну професійну підготовку. The ERASMUS University Charter – це документ, в якому 
відображені вимоги до учасників програми [11]. 

Однією з найактивніших країн-учасниць програм мобільності за напрямом 
"Педагогічна освіта" є Великобританія. Вища освіта у Великій Британії передбачає здобуття 
студентами наукового ступеня або певної кваліфікації.  Сходинкою до вищої освіти є 
завершення середньої освіти й одержання відповідного свідоцтва. Відповідальність за 
політику в галузі вищої освіти покладається на Департамент Освіти і Професійного Знання 
(DfES) Англії і на департаменти освіти відповідних уповноважених органів Шотландії, 
Уельсу і Північної Ірландії. І хоча багато цілей і завдань високого рівня є аналогічними, 
індивідуальні стратегії, пріоритети і практики неоднозначні на території Великої Британії [4, 
с.67]. 

А.Сбруєва з цього приводу зазначає, що Велика Британія стала піонером у 
запровадженні у вищих педагогічних навчальних закладах курсу "Європейський простір". 
Уперше цей курс почав викладатися у Роегемптонському інституті вищої освіти (Лондон) і 
Бірмінгемському політехнічному інституті на відділеннях, що готують майбутніх учителів 
[8, с.19]. 

Навчальними програмами курсу "Європейський простір" передбачено вивчення досвіду 
країн Західної Європи з точки зору історичного, культурного та соціально-економічного 
розвитку, який майбутні вчителі мають використовувати  у процесі педагогічної практики в 
школі. Варто зазначити, що у Великій Британії кожний навчальний заклад має право 
розробляти власний варіант курсу "Європейський простір". Британські кваліфікації, 
насамперед у галузі освіти,  визнаються в усіх країнах світу.  Саме тому випускники вищих 
навчальних закладів можуть відразу виконувати свої професійні обов’язки  або 
продовжувати навчання для одержання більш високого наукового ступеня. Більшість 
навчальних закладів Великої Британії, які беруть участь у програмі SOCRATЕS / ERASMUS, 
знайомі з Європейською Системою Накопичення і Перезаліку Кредитів (ECTS), її 
застосування розширюється через залучення нових навчальних закладів до участі в цій 
програмі. Існування національних критеріїв і вимог робить запровадження ECTS відносно не 
складним для багатьох британських вищих навчальних закладів. Що стосується навчальних 
закладів, які не працювали із Системою Накопичення і Перезаліку Кредитів, то завдяки 
значному поширенню цих критеріїв вони мали можливість познайомитися з її концепцією, 
що стало передумовою запровадження ними ECTS. Велика Британія всіляко підтримує 
розширення мобільності, міжнародний обмін як засіб сприяння культурним зв’язкам і 
підвищення досвіду навчання як у своїх, так і в зарубіжних студентів [8, с.20]. 

В університетах Північної Ірландії в системі накопичення і заліку кредитів NORTHEN 
IRELAND  CREDIT  ACCUMULATION  and  TRANSFER  SYSTEM  існує 9  рівнів кредитів,  
кожний з яких відображає складність і глибину знань, а також спроможність самостійно 
застосовувати набуті знання на практиці. Запроваджена тут система кредитів розглядається 
як дійовий засіб забезпечення студентської мобільності. Європейська Система пере заліку 
кредитів (ECTS) була успішно інкорпорована в існуючу до цього систему Кваліфікаційної 
ради з вищої освіти і запроваджена в програми Дублінського технічного інституту, а також у 
програми «нових» університетів – Дублінського міського університету та Лімерикського 
університету. В інших інститутах  CTS використовується в рамках програм ERASMUS та 
SOKRATES. Керівництво групою здійснює Національне кваліфікаційне управління Ірландії. 
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До неї входять представники Кваліфікаційної ради з вищої освіти, Кваліфікаційної ради з 
додаткової освіти, Конференції голів ірландських університетів, Національної ради з 
навчальних планів та атестації, Ради керівників технічних інститутів, Дублінського 
технічного інституту, Управління вищою освітою, Національної служби професійної 
підготовки і працевлаштування, а також – Управління з питань накопичення і перезаліку 
кредитів Північної Ірландії. Національне кваліфікаційне управління Ірландії здійснило низку 
кроків з вироблення власного підходу ірландської сторони до питання про кредити. Загалом 
цей підхід підтримує функціонування національної структури кваліфікацій. Він покликаний 
сприяти не лише накопиченню і пере заліку кредитів, офіційному визнанню попередніх 
періодів навчання, а й доповнювати стратегію Національного кваліфікаційного управління з 
питань одержання, перезаліку і послідовності одержання кредитів. У цьому підході враховані 
наявні в Ірландії правила щодо кредитів. Він реалізується відповідно до європейських 
ініціатив, які стосуються системи кредитів, зокрема, Болонського процесу [8, с.21]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому 
напрямі. Таким чином,  для реалізації намірів України щодо входження в європейський 
освітній простір необхідно врахувати позитивний досвід розвитку педагогічної освіти країн 
Європейського Союзу, зокрема, щодо адекватного оцінювання якості освітніх програм; 
стандартизації навчання за трансферною системою європейських кредитів, спрямованої на 
підвищення мобільності навчання; запровадження дворівневої підготовки фахівців 
"бакалавр-магістр"; активної участі в комплексних програмах і проектах міжвузівської 
міжнародної співпраці, а також програмах обмінів, досліджень, створення мережі 
взаємодопомоги та взаємовпливу. 

Визначення напрямів трансформації педагогічної освіти країн ЄС в Україну не 
вичерпує всіх питань проблеми розвитку педагогічної освіти у країнах Європейського 
Союзу. Потребують вивчення питання особливостей розвитку післядипломної педагогічної освіти 
у країнах ЄС, особливості підготовки педагогічних кадрів для роботи з дітьми з особливими 
освітніми потребами та інші. 
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ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В УКРАИНУ 
 
В статье обосновано, что для реализации приоритетных направлений модернизации 

педагогического образования возникает необходимость использования позитивного европейского 
образовательного опыта в подготовке будущих учителей сквозь призму адекватного оценивания 
качества образовательных программ; стандартизации обучения по трансферной системе 
европейских кредитов, направленной на повышение мобильности обучения; введение 
двухуровневой подготовки специалистов "бакалавр-магистр "; активного участия в 
комплексных программах и проектах межвузовского международного сотрудничества, а также 
в программах обменов, исследований, создания сети взаимопомощи и взаимовлияния. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ САМООБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
В статье непрерывное самообразование рассматривается как подсистема 

формирующейся в России государственной системы непрерывного профессионального 
образования, которая, по мнению автора, сформируется за пределами 2020-2025 годов. Однако 
автор убеждён, что эти вопросы национального образования необходимо обсуждать уже 
сегодня, а их социальное и экономическое значение не ограничено рамками российского 
образования.  

Ключевые слова: самообразование, непрерывное самообразование, непрерывное 
профессиональное самообразование, государственная система непрерывного профессионального 
образования. 

 
Обоснование выбора темы доклада. Название доклада может вызвать определённое 

недоумение: своевременно ли обсуждать вопросы становления непрерывного 
профессионального самообразования как государственной подсистемы непрерывного 
профессионального образования, в то время как государственно-корпоративная система 
непрерывного профессионального образования в России находится на одной из нижних 
ступеней своего развития. Тем не мене, мы полагаем, что публичное обсуждение, этих 
вопросов уже запоздало, что сдерживает разработку активной образовательной политики в 
области профессионального самообразования. А учитывая, что выдвинутая нами проблема 
выходит за пределы национальной системы образования, мы полагаем что её обсуждение 
будет полезно на таком высоком форуме как ІІІ Международная научно-практическая 
конференция «Инновации в высшей школе: проблемы и перспективы образования и науки». 
Поясним нашу позицию.  

Во-первых, институциональная государственно-корпоративная система непрерывного 
профессионального образования и институциональная система непрерывного 
профессионального самообразования пока существуют в пространстве и во времени 
относительно независимо друг от друга,  а следовательно между ними нет никакой 
последовательной зависимости.  

Во-вторых, источники становления и развития этих двух систем различны: 
формирование государственно-корпоративной институциональной системы непрерывного 
профессионального образования относится к сфере государственных и частно-
корпоративных интересов и прерогатив, тогда как развитие институциональной системы 
непрерывного профессионального самообразования до последнего времени было 
обусловлено потребностью и необходимостью для некоторой части работающего населения 
в дополнительных профессиональных знаниях, что позволяло этой части населения, по 
меньшей мере, сохранить свой социальный и/или профессиональный статусы. Однако 
наступает, а, возможно, уже наступило время, когда государственно-корпоративные 
интересы и интересы наёмных работников относительно назначения профессионального 
самообразования будут во многом если не совпадать, то сближаться.  

В-третьих, не смотря на всеобщее понимание важности института профессионального 
самообразования как практически безграничного экономического и социального ресурса, 
отношение государства и общества к профессиональному самообразованию остаётся 
прежним – это форма удовлетворения индивидом собственных интересов. Разумеется, и в 
настоящее время профессиональное самообразование продолжает нести в себе социальную 
функцию удовлетворения индивидуальных интересов, но результаты этих интересов, часто, 
преодолевая интеллектуальную оболочку личных профессиональных интересов, 
приобретают общественное значение, дают начало новым социальным или техническим 
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инициативам. Возможно, что именно проявлению личного профессионального интереса – 
непрерывному профессиональному самообразованию – мы обязаны большинством прошлых 
и нынешних открытий. Нам ещё предстоит осознать место и роль этой формы образования в 
XXI в.  

О двойственной природе самообразовании. Самообразование – один из древнейших 
социальных институтов общества, сопровождающий человека на протяжении всей его 
сознательной жизни. В широком значении этого термина под самообразованием 
понимается процесс приобретения знаний, умений и навыков путём (способом) 
самостоятельных занятий и наблюдений.  Характерно,  что до середины ХХ столетия слово 
«самообразование» в лексикографических источниках соотносилось только с 
допрофессиональным образованием, т. е. рассматривалось в объёме знаний образовательной 
школы.  Так,  в «Словаре русского языка»  С.  И.  Ожегова (1953  г.)  [1,  с.  640]8 и в «Словаре 
русского языка», подготовленного в Институте русского языка АН СССР (1961 г.) [2, с. 25], 
слово «самообразование» объясняется как «приобретение знаний путем самостоятельных 
занятий вне школы, без помощи преподавателя». Но даже в тех случаях, когда 
самообразование рассматривалось в более широком контексте, понимание его содержания не 
выходило за рамки процесса приобретения общеобразовательных знаний, оставляя на 
периферии научного анализа вопросы овладения профессиональными знаниями. Такое 
понимание самообразования, по нашему мнению, не только ограничивало семантическую 
сущность самого понятия, но и реальную сущность этого социального явления и процесса, 
которое всегда имело двойственную природу своего проявления и развития – 
общеобразовательную и профессиональную. Но только с середины 20-го столетия, когда 
профессиональное самообразование стало приобретать черты массового характера, оно стало 
рассматриваться, если не как социальный и экономический ресурс общества, то, по крайней 
мере, как социальное явление. Подтверждение этому мы находим в Педагогическом 
энциклопедическом словаре (2003 г.), в котором под термином «самообразование» 
понимается «целенаправленная познавательная деятельность, управляемая самой личностью; 
приобретение систематических знаний в к.-л. области науки, техники, культуры, 
политической жизни и т. п.» [3, с. 252]. Авторы этого словаря относят профессиональное 
(специальное) самообразование к основным видам самообразования, отмечая, что большие 
возможности для самообразования появились с созданием системы Интернета [3, с. 252]. 
Близкое по своему смыслу определение понятия «самообразование» приведено в 
энциклопедии по педагогике (2005 г.) [4, с. 511].  

Несомненно, что именно в эпоху эскалации институциональных форм 
профессионального обучения и развития различных форм дополнительного образования 
потребность в профессиональном самообразовании для значительной части работающего 
населения стала социальным и экономическим императивом, условием сохранения своего 
социального статуса и профессионального имиджа, а также условием их 
конкурентоспособности на рынке труда. Подобно тому, как публично выступающему 
пианисту необходимо ежедневно играть «для себя», чтобы поддерживать уровень 
исполнительского мастерства, так и современному работнику необходимо постоянно 
поддерживать, восполнять уровень своего профессионального знания, чтобы оставаться 
конкурентоспособным на внутреннем (уровень предприятия, организации) и внешнем 
рынках труда. Эту компенсаторную функцию в профессиональном образовании в 
значительно мере способно выполнять профессиональное самообразование. Не будет 
преувеличением следующее утверждение: все выдающиеся деятели науки и искусства 
достигали высочайших творческих результатов только за счет самообразования или в 

                                                             

8 В более поздних изданиях словаря С. И. Ожегова процесс самообразования не 
ограничивался рамками школьного образования. 
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значительной степени благодаря самообразованию. Мировая культура – детище 
самообразования талантов и гениев.  

Не ставя под сомнение значение начального, среднего и высшего профессионального 
образования, получаемого в образовательных учреждениях, не могу не обратить внимания на 
тот факт, что и в XXI в. имеется достаточно большое число видов деятельности (работ), 
которыми человек может в совершенстве овладеть самостоятельно. К их числу относится, 
например, вождение и ремонт автомобиля (мы не касаемся вопроса сдачи экзамена на 
вождение автомобилем), выращивание овощей, строительство дач и приусадебных домов, 
изучение иностранных языков и работа на компьютере и т. д. Хорошо известны 
международные акции хакеров (в большинстве своём самоучек), которые в ряде случаев 
демонстрируют профессионализм на порядок выше программистов-аналитиков, имеющих 
специальное профессиональное образование. Иными словами: человек и в XXI в. может 
самостоятельно овладеть некоторыми профессиями и видами деятельности, что позволяет 
ему быть конкурентоспособным на рынке труда и оставаться таким на протяжении всей 
жизни, но при одном условии: если он постоянно самостоятельно будет повышать свой 
профессиональный уровень.  

Таким образом, самообразование выполняет двойственную функцию: получения 
общеобразовательных и профессиональных знаний. Однако оно по-прежнему остаётся в 
границах индивидуальных интересов человека, и для того, чтобы оно вышло за эти 
социальные пределы, стало частью государственно-корпоративной и общественной системы 
образования, необходимы радикальные меры правового и экономического характера.  

Самообразование и самовоспитание в контексте светской и религиозной культур. 
Нельзя не отметить ещё одну важную социальную функцию, которая имманентна 
профессиональному самообразованию, – самовоспитание. Вполне очевидно, что многие 
результаты и, в первую очередь, выдающиеся результаты, которых достигли отдельные 
личности в процессе самообразования, были, в значительной мере, следствием и 
самовоспитания. В подтверждение своего тезиса, ограничусь только двумя именами: 
жизнедеятельность российского писателя Льва Николаевич Толстого (1828-1910) и 
российского физиолога Ивана Петровича Павлова (1849-1936) являют собой (достаточно 
ознакомиться с их биографиями и их трудами) образцовый пример не только единства 
профессионального образования, профессионального самообразования и самовоспитания, но 
и единства светского и духовного в понимании задач науки и образования. Вот почему 
вызывает удивление, что в отечественной педагогике и в постсоветский период продолжают 
обходить молчанием вопросы влияния религиозной культуры на процесс самообразования и 
самовоспитания. Уже в постсоветский период создано несколько десятков новых методик 
воспитания, опирающихся в своей основе на общечеловеческие ценности, ценности 
демократии (несомненно, эти ценности является величайшим достижением человеческой 
культуры), но совершенно игнорируется тысячелетняя религиозная культура, на фундаменте 
которой стоит современная светская культура всего человечества, в том числе и российская. 
И если вопросы образования и воспитания время от времени обсуждаются в контексте 
влияния светской и религиозной культур [6; 7], то вопросы самообразования и 
самовоспитания в этом контексте никогда не обсуждались. Последнее обстоятельство не 
означает, что институты самообразования и самовоспитания не испытывали в прошлом (в 
частности, в советский период) и не испытывают в настоящее время всепроникающего 
воздействия религиозной культуры и, прежде всего, – православной культуры, проявление 
которой мы видим в том, что:  

во-первых, светское образование никогда (даже в период монополизма 
коммунистической идеологии) не прерывало связи с духовными началами христианской 
культуры. Достаточно напомнить, что классические образцы русской и зарубежной 
литературы, живописи, архитектуры и т. д. наполнены христианским миропониманием, и 
если не через сознание, то через подсознание это миропонимание входило в сердца тех, кто, 
хотя бы ненадолго,  прикасался к великим творениям русской и мировой культуры.  И хотя 
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несколько поколений россиян были насильственно изолированы от религиозной культуры и 
церковного пастырства, тем не менее, миллионы людей этой многострадальной страны 
оставались в лоне русской православной церкви (как и других вероисповеданий), а, 
следовательно, - информационное поле религиозного сознания сохранялось. Более того, как 
бы не замалчивала (а порой и искажала) коммунистическая идеология религиозные 
воззрения русских писателей (А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева, Н. А. 
Некрасова,  Н.  С.  Лескова и др.)  и художников (Андрея Рублёва,  В.  М.  Васнецова,  М.  В.  
Нестеров, А. А. Иванова, А. К. Саврасова и др.), они были исполнены православного 
благочестия, что отразилось и в их творениях, а следовательно сознательно или 
бессознательно вошло в мировоззрение сотен миллионов граждан СССР;  

во-вторых, нравственные ценности современного гражданского общества, 
преподносимые как национальные и общечеловеческие, включённые в школьные и иные 
образовательные программы, как величайшие достижения открытого общества, также как в 
прошлом и целеполагающие идеалы коммунистической морали, были заимствованы в 
христианской этике и за два тысячелетия ещё никому не удалось дополнить этот свод 
моральных норм (заповедей) новыми откровениями. И если мы хотим лучше понять 
сущность самообразования и его место в этом социальном процессе, поставить его на службу 
социальным и экономическим задачам общества, то необходимо устранить многие барьеры, 
всё ещё стоящие между светским и религиозным образованием, между светским и 
религиозным воспитанием. Именно на этом пути открываются новые возможности 
самообразования и самовоспитания [8, с. 134-138].  

Процесс самостоятельного овладения той или иной профессией, видом трудовой 
деятельности вне процесса самовоспитания и духовного развития ведёт к формированию 
нравственно ущербной, а в ряде случаев, и асоциальной личности. Однако приходится вновь 
и вновь доказывать,  что формирование гармонично развитой личности возможно при 
условии, если процесс самоовладения той или иной профессией и поддержание 
необходимого и достаточного уровня профессиональной компетентности будут сопряжены с 
процессом самовоспитания, духовного и интеллектуального самосовершенствования. Мы 
понимаем определенную условность термина «самовоспитание», так как личность 
формируется не «в отдельно взятой квартире» и существует не сама по себе, а в 
определённом социуме и на процесс её социализации влияют многие государственные и 
общественные институты, тем не менее, нравственные установки, которые выдвигает перед 
собой человек и которым он следует на протяжении своей жизни, и благодаря которым он 
изменяется нравственно и духовно, – есть результат его воли, результат самовоспитания.  

Непрерывное профессиональное самообразование: ожидаемые перемены. В 
дискуссиях о том, является ли наше общество постиндустриальным, информационным, 
обществом «третьей волны», «обществом потребителей» или «экологических самоубийц», 
мы не заметили, как одна эпоха в образовании человечества сменилась другой, как одна 
образовательная цивилизация – непрерывное профессиональное образование – начала по 
всему фронту вытеснять традиционную систему образования. Если заглянуть в не столь 
далёкое будущее мирового образования и российского образования, в частности, то 
достаточно отчётливо виден процесс перехода ко всеобщему обязательному непрерывному 
профессиональному образованию [5]. Реальная необходимость перехода ко всеобщему 
обязательному непрерывному профессиональному образованию скорее всего возникнет не 
ранее, чем через 15-20 лет. И на этот стратегический курс развития образования необходимо 
настраиваться уже сейчас. На начальных этапах этого процесса обязательное непрерывное 
образование коснётся группы профессий, обеспечивающих важнейшие экономические и 
стратегические позиции национальной безопасности. И сейчас в некоторых отраслях 
экономики действует обязательное ведомственное правило – периодически и в меру 
необходимости (изменения условий трудовой деятельности) проходить дополнительное 
обучение (авиадиспетчеры и пилоты авиалиний, работники атомных электростанций и др.). 
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Постепенно список этих профессий будет расширяться. И это должно быть закреплено 
законодательно.  

Однако обязательное непрерывное профессиональное образование в большинстве 
случаев предполагает временное отвлечение работника от основной работы, что имеет свои 
нежелательные последствия как для работодателя, так и для самого работника. Частично 
преодолеть этот нежелательный фактор можно такой формой обучения как самообразование. 
Для этого необходимо: (а) придать самообразованию статус государственной формы 
обучения; (б) разработать учебные программы профессионального самообразования, придав 
им статус образовательных программ дополнительного образования; (в) создать систему 
контроля и оценки знаний обучающегося самостоятельно; (г) материально (в первую 
очередь) заинтересовать работника в самообразовании. Экономия такой формы 
непрерывного образования очевидна.  

Можно ли в настоящее время профессиональное самообразование использовать как 
альтернативную форму дополнительного образования, повышения квалификации? 
Несомненно, но для этого следует определить список профессий, для которых уже имеются 
учебные программы, и создать (применительно данной профессии, специальности) 
образовательную инфраструктуру. Кроме того, огромными информационными 
возможностями для самостоятельного обучения обладает Интернет, и эти возможности 
многократно возрастают для англоязычного пользователя. Уже сегодня многие вузы и 
крупные корпорации в экспериментальном порядке организовали повышение квалификации 
своих работников, используя такую форму обучения как профессиональное 
самообразование. С 2001 г. в Массачусетском технологическом институте создана для 
широкого пользования медиатека OpenCourseWare (OCW). На сайте этой медиотеки 
выложены лекции преподавателей, и уже к 2009 г. 80% образовательных программ стали 
достоянием профессионального сообщества, что позволило эту образовательному порталу 
стать одним из самых посещаемых в мире.  В 2012  г.  открылся ещё один образовательный 
ресурс – edX.org, объединивший медиатеки Массачусетского технологического института, 
Гарвардского, Кембриджского университетов и других вузов. Он предоставляет 
академическое дистанционное образование. Сегодня пользователи этих курсов исчисляются 
несколькими десятками тысяч. В Санкт-Петербурге на базе Ленинградского 
электротехнического института, Санкт-Петербургского государственного университета, 
Московского государственного университета и других вузов создан медиапроект 
«Лекториум»,  на портале которого выложено более двух тысяч лекций российских и 
иностранных преподавателей.  

Мы полагаем, что работник какого-либо учреждения, той или иной корпорации, 
давший согласие участвовать в обязательной программе дополнительно обучения в заочной 
форме должен получать на всё время обучения или аккордно доплату к своему заработку 
(возможно, не менее 20% к своей тарифной ставке или договорной сумме оклада; разумеется, 
размер доплаты – прерогатива работодателя). Самообразование – это значительные затраты 
времени и сил работника за пределами его рабочего дня, и эти затраты должны адекватно 
материально возмещаться. Непрерывное профессиональное самообразование – это 
неисчерпаемый образовательный ресурс государства и общества.  
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НЕПЕРЕРВНА САМООСВІТА ЯК ІНСТИТУЦІЙНИА ФОРМА ДЕРЖАВНОЇ 

СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 
 
У статті безперервне самоосвіта розглядається як підсистема формується в Росії 

державної системи неперервної професійної освіти, яка, на думку автора, сформується за 
межами 2020-2025 років. Однак автор переконаний, що ці питання національної освіти 
необхідно обговорювати вже сьогодні, а їх соціальне і економічне значення не обмежена рамками 
російської освіти. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ДО  

ДІЯЛЬНОСТІ У ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ МОЛОДІ НІМЕЧЧИНИ 
 

У статті розглядається здійснення професійної підготовки студентів до діяльності у 
галузі екологічної освіти у школах Німеччини. Проаналізовано зв’язок університет – студент – 
школа – учень. Розкрито роботу та завдання окремих університетів та інститутів, які 
безпосередньо займаються підготовкою цих спеціалістів. Досліджено систему підготовки 
студентів до їх практичної діяльності у школах. Вивчено досвід установ позашкільної екологічної 
освіти та розроблені ними методичні матеріали, які пропонуються вчителям середніх 
навчальних закладів для практичного застосування та визначено основні ефективні форми 
роботи на уроках. 

Ключові слова: шкільна екологічна освіта, сталій розвиток, реконструкція, позашкільна 
освіта, метод проектів. 

 
Актуальність проблеми.  Процеси реформування системи освіти в Німеччині у другій 

половині XX століття інтегрували екологічну складову в систему знань, вплинули на перегляд 
основ педагогічної теорії, термінології, формуванні мети, завдань, методології екологічної 
освіти. Цьому сприяли постанови КМК (Постійна конференція міністрів освіти та культури 
Німеччини) та BLK (Федерально-земельна комісія з планування освіти та підтримки 
досліджень). Прийнятий у 1992 році в Ріо-де-Жанейро Порядок денний на 21 століття, а саме 
перспективна мета для людства - просування шляхом сталого розвитку суспільства, надав 
сфері освіти великого значення. Від молоді, яка є майбутнім суспільним потенціалом країни, 
залежатиме її екологічно доцільний та соціальний розвиток.  Для цього необхідною умовою 
стає екологічне виховання підростаючого покоління. На вищі навчальні заклади покладаються 
важливі завдання – підготовка спеціалістів  до діяльності у галузі екологічної освіти молоді. 
На даному етапі у Німеччині відбувається перегляд основ шкільної екологічної освіти, її 
теоретичної реконструкції, професійної підготовки фахівців та переорієнтації на умови 
сталого розвитку суспільства. Екологічна освіта уже зі своїх початків історично та 
теоретично видозмінювалась. Вона є не лише інструментом сталого розвитку, а й 
незалежною і додатковою пропорційністю сталого розвитку, при цьому спрямовуючись на 
актуальні наукові та громадські теми обговорень щодо  постмодернізму, плюралізму, 
конструктивізму, способу життя у великих містах і передусім на  сталий розвиток та участь 
громадян  у цих процесах [1].     

Для того, щоб зрозуміти яким чином відбувається зв'язок університет – студент – школа 
– учень у галузі здійснення екологічної освіти Німеччини, нам потрібно було: 1) 
проаналізувати роботу та завдання окремих інститутів та університетів, які безпосередньо 
займалися та займаються підготовкою спеціалістів цієї галузі; 2) дослідити систему підготовки 
студентів до їх практичної діяльності у школах; 3) вивчити досвід установ позашкільної 
екологічної освіти та розроблені ними методичні матеріали, що і стало метою нашої статті.  

Виклад основного матеріалу. Підготовка фахівців даної галузі здійснюється 
університетами, які були традиційно місцем зародження суспільного природоохоронного руху 
в Німеччині. Багато з них дотримувалися спеціалізації ведення  наукових досліджень з теми 
«Навколишнє середовище та суспільство». Це вплинуло на об'єднання професорів - 
представників різних кафедр у роботі з формування свідомого ставлення до навколишнього 
середовища. Так представники університету м. Ессена брали участь у роботі як регіональних, так 
і міжнародних конференцій з питань екологічної освіти під егідою ЮНЕСКО у містах Белграді, 
Хельсінкі, Тбілісі. З часом виникла необхідність створення установи – координаційного центру в 
галузі екологічної освіти в межах виконання програми ЮНЕСКО. Враховуючи набутий досвід 
роботи в галузі екологічної освіти, університет м. Ессена був взятий за основу формування 
установ такого типу. У 1977 році при природничо-географічному факультеті була створена 
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робоча група «Центральна установа по вихованню у галузі навколишнього середовища». У 1985 
році вона одержує статус Інституту екологічної освіти (дослівно з німецької «Zentralstelle für 
Umwelterziehung» (ZUE)) [2, 465-478].  

Інститут екологічної освіти за роки свого існування зарекомендував себе як у Німеччині, 
так і за кордоном, як провідна науково-дослідна установа, що активно займається практикою.  

Співробітники інституту є фахівцями з різних професій а саме географ-історик, географ 
– біолог - лісовий педагог, еколог, мистецтвознавець - літератор, географ програміст-
літературознавець, економіст - географ і т.п. Це дає можливість здійснювати проекти в галузі 
екологічної освіти на міжпредметній основі. Кожен із співробітників інституту займається 
вивченням різних ступенів освітньої системи тобто, шкільною та позашкільною екологічною 
освітою, профосвітою, освітою дорослих у громадських інститутах. Робота за контрактом дозволяє 
уникнути застою в теоретичних дослідженнях і практичній роботі інституту, орієнтуватися на 
нові технології навчання та забезпечує мобільність. 

До основних завдань інституту екологічної освіти при університеті м.Ессена слід 
віднести: 

- загальна координація питань в галузі екологічної освіти; 
- розробка концепцій та проведення спецколоквіумів, національних і міжнародних 

конференцій з екологічної освіти і безпосередня участь у подібних формах роботи в інших 
регіонах; 

- дослідження в галузі освіти навколишнього середовища у формі конкретних власних 
проектів чи робота за контрактом з іншими організаціями; 

- виступи-доповіді, екскурсії, одноденні семінари і т.п. на різноманітну тематику в 
галузі навколишнього середовища стосовно шкільної та позашкільної екологічної освіти; 

-  консультації з питань у галузі навколишнього середовища державних та приватних 
освітніх установ; 

-  співробітництво в межах міжнародних програм з екологічної  освіти у всесвітньому 
координаційному банку даних ЮНЕСКО-ЮНЕП; 

- науковий супровід проектів у сфері екологічної освіти ; 
- кооперування з роботою екологічних освітніх установ ; 
- збір літератури та наочних посібників; 
- поповнення банку даних інформацією стосовно наукової літератури, дидактичних 

посібників і практичних розробок до уроків; 
- система пошуку матеріалів; 
- видавництво серії брошур з екологічної освіти; 
- розробка тематики та проведення лекцій і семінарів з питань охорони навколишнього 

середовища; 
- робота з видавництвами. 
Співробітники інституту бачать своїм головним аспектом роботи сприяння кооперації 

педагогічного вузу та школи. 
Кооперація вузу та школи - це екологічна освіта в системі викладач - студенти - вчитель - 

школярі. Проведення методико-дидактичних семінарів зі студентами педагогічного інституту з 
проблем екологічної освіти є сполучною ланкою між науковими дослідженнями та шкільною 
практикою. Проектні уроки в межах шкільної екологічної освіти. 

Набутий досвід у галузі екологічної освіти, передусім при співпраці університет – наукові 
працівники, дав можливість і добрі шанси заснувати у 1988 році у м. Оснабрюк (Нижня Саксонія) 
науково-дослідний проект «Природа і екологічна освіта у місті Оснабрюк.  На своїх початках на 
першому місці цього проекту стояли муніципально –  політичні і соціально –  культурні аспекти 
ставлення до урбаністичного довкілля та громадське обговорення в місцевій пресі. Разом із 
Спілкою екології та екологічної освіти м.  Оснабрюк після перших публічних успіхів вдалося 
ініціювати введення екологічної освіти у школах та інших освітніх закладах  локально і підтримати 
їх різними екологічно – педагогічними пропозиціями - інструкціями (місцеві архіви, дидактичні 
матеріали, публікації, підвищення кваліфікації вчителів, надання консультацій).  Крім цього була 
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вибудована місцева екологічно – педагогічна інфраструктура та сітка, до якої належить проект 
кооперації між різними носіями (університет, інститут, різні відділи міського управління, також 
ботанічний сад, зоопарк, лісоуправління, Спілка молоді та інші [1, c. 36]. 

Дослідження  системи підготовки студентів до їх практичної діяльності у галузі 
екологічної освіти сприятиме кращому розумінню здійснення її у школах Німеччини. 
Педагогічні вузи передбачають два етапи навчання: теоретико - практичне (від 10 семестрів і 
більше, у залежності від індивідуального планування та успішності навчання) і педагогічної 
практики - референдаріату (від 1 року для майбутніх учителів початкових класів, до 2-х років для 
майбутніх учителів - предметників установ другого і третього ступенів освіти). Одержання 
спеціальності вчителя пов'язано з двома етапами навчання. Перший етап (від 4 до 5 років) 
містить у собі відвідування лекційно-семінарських занять, участь у педагогічних семінарах-
практикумах. Після здачі першого державного іспиту і захисту екзаменаційної роботи-
диплома, настає другий етап навчання - референдаріат (Referendariat) (2 роки). На цьому 
етапі студент-вчитель носить звання референдар- практикант і проходить педагогічну 
практику в одній зі шкіл. Практикою передбачені додаткові консультації з боку вчителів-
практиків і самостійне проведення уроків для школярів. Після закінчення референдаріата 
студент-вчитель має здати другий державний іспит і після цього він одержує право 
працювати вчителем [3]. 

Під час теоретико-практичного періоду навчання студенти самі планують які і скільки 
семінарів вони будуть відвідувати в даному семестрі із запропонованих професорами й 
асистентами. Традиційною є різноманітна тематика курсів лекцій і семінарів, що змінюється 
відповідно до появи нових аспектів у наукових дослідженнях, соціального замовлення 
суспільства, актуальності тематики. 

Семінари з дидактики екологічної освіти представляють значний інтерес у плані 
вивчення досвіду організації і проведення університетських занять. Їх мета - навчити 
студентів умінням і навичкам педагогічної роботи у школі на прикладі серії проектних уроків 
[3]. На перших двох заняттях студенти вивчають теми проектних занять:  знайомляться з 
бібліотечним архівом інституту екологічної освіти, з правилами і прийомами роботи в ньому, 
його літературою і методико-дидактичними матеріалами. Вивчають вимоги навчальної 
програми з географії для конкретного ступеня освіти та класу, шкільні підручники та наочні 
приладдя, готують необхідну бібліографію. На наступному занятті студенти разом з 
керівником семінару відвідують шкільні уроки географії (звичайно, здвоєні уроки по 45 хв. 
кожний, щотижня) у класі, в якому вони будуть пізніше реалізовувати свій проект. 
Проводять спостереження і потім разом із вчителем складають психологічну характеристику 
класу, дають соціальну характеристику. Пізніше ці дані враховуються при виборі форм і 
методів реалізації проекту, плануванні тривалості робочих фаз уроку і т.п. 

Наступна група семінарських занять (4-5 семінарів) присвячена роботі з розробки 
методичних посібників - конспектів планованої серії уроків. Так, робота семінару "Зміни в 
нашому лісі" для учнів 7-го класу основної школи була спрямована на підготовку і 
проведення шести уроків з географії (щотижня, два здвоєних) у формі проекту з екологічної 
освіти.  В такий спосіб при викладанні географії в 7  класі за допомогою вчителя були 
сплановані години на вивчення теми проекту "Зміни в нашому лісі". За кожним уроком були 
закріплені студенти по 2-3 чоловіки. Вони одержали домашнє завдання - розробити конспект 
уроку і його зміст. Потім на семінарах проходило обговорення запропонованого конспекту 
уроку, вносилися зміни, доповнення, програвалися складні місця - йшла генеральна 
репетиція перед виходом у школу [3]. 

Наступні три семінарських заняття проходили як педагогічна практика для кожного 
студента. Перші два проектних уроки були присвячені історико-географічним аспектам 
вивчення лісових територій Німеччини і лісопарку, що прилягає до школи. Студент-вчитель 
зачитав уривок літературного твору, що показує естетичну картину лісу з демонстрацією 
діапозитивів, потім були представлені дві карти лісистості території Німеччини 1842 р. і 
сучасна (із шкільного підручника з біології). З цих карт чітко видно різке скорочення лісових 
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масивів.  Це стало поштовхом для початку дискусії про історію використання лісу протягом 
історії людства. 

Наступний урок був присвячений вивченню проблеми скорочення лісових масивів на 
прикладі території, що прилягає до школи. На кожну парту була дана карта даної місцевості і 
були відпрацьовані прийоми орієнтування з визначення місцезнаходження школи, місця 
проживання, транспортних шляхів, лісопарку і т.п. Потім школярам було запропоновано 
познайомитися з картою їхньої місцевості, тільки вже 19 століття (ця карта була виконана 
схематично студентами, щоб показати тільки контури лісової території, що практично займала 
всю сучасну територію, забудовану людиною). Учні утворили групи (заздалегідь обговорені з 
учителем) і одержали завдання виявити конкретні причини скорочення лісу їхнього місця 
проживання [3]. 

Порівнюючи контури колишніх лісових масивів і сучасну топографічну карту місцевості, 
учні виявляли,  що на місці,  де раніше росли дерева,  зараз розміщаються житлові будівлі,  
майданчики для гольфа, спортмайданчик, їхня школа, смітник. Результати записувалися  і 
паралельно були роздані запитання і завдання за картами. Наприклад, знайдіть озеро Лісове на 
карті, побудуйте теорію його походження (на місці старого кар'єру, тому що раніше тут 
проводився видобуток вугілля) і т.п. 

Наступна пара проектних уроків (друга) була проведена на території лісопарку. 
Студенти організували пункти в лісопарку з вивчення функцій лісу як навколишнього 
природного середовища. Кожна група школярів (5 груп) одержала карту місцевості з 
вказівкою пунктів-станцій і завдання для виконання на місце прибуття. Були підготовлені 
5 станцій: «Ліс як середовище помешкання» (перебування і визначення слідів тварин, птахів, 
комах), «Економічна цінність лісу» (визначення видів дерев, їх економічна цінність, вік і т.п., 
бесіди з лісником),  «Ігри в лісі:  ліс як естетична цінність»,  «Ліс і кругообіг води,  
протиерозійна функція», «Мікроклімат лісу, ліс - поглинач шуму» [3]. 

Школярі разом зі студентами проводили експерименти, спостереження, вчилися 
орієнтуватися на місцевості за картою. Отримані результати заносилися в робочий зошит 
групи по всіх станціях, паралельно йшло документування побаченого до теми: «Навіщо 
потрібний ліс» за допомогою фотографування. 

Остання група уроків (третя) була присвячена підсумкам одержаних результатів 
проведеного практичного дослідження лісу, була організована індивідуальна робота з 
картою місцевості. Учні маркірували на карті за допомогою різнобарвних кружечків 
різноманітні функції лісу на основі робочого зошита групи, у якому вони записали все 
побачене. Робота школярів координувалася студентами шляхом постановки заздалегідь 
складених запитань і завдань. 

До кінця останнього уроку кожна група зробила невелику стінгазету з оформленою 
картою місцевості в центрі і серією фотографій, що наочно доповнює різнобарвні 
кружечки на карті.  Усі відкриття учнів про місцевий ліс були барвисто оформлені і 
прикрасили стіни класної кімнати. 

До останнього семінарського заняття, що відбулося в стінах педагогічного вузу, студенти 
принесли підготовлені до друку, складені ними й апробовані конспекти уроків із усіма 
використаними в ході проекту дидактичними матеріалами, текстами і т.п.. Підсумком 
дидактичного семінару стало видання в друкарні інституту практичного посібника з екологічної 
освіти на допомогу вчителям і студентам цього регіону. Контрольні екземпляри надходять в 
архів інституту і даруються всім учасникам проекту. 

На допомогу вчителям шкіл з кінця 1980-х років і до даного етапу створена широка 
мережа учбово-освітніх установ: інститути екологічної освіти, академії з навколишнього 
середовища, природоохоронні центри, центри зустрічей і інформації, консультаційні відділи 
у галузі навколишнього середовища і з питань відходів, консультаційні ради з питань 
споживання, екоцентри, екостанції, біологічні центри, заміські пансіонати, турбази, лісові 
молодіжні будинки,  лісові школи,  станції захисту природи,  екомобілі,  лабораторії для 
проведення практичних робіт на місцевості і т.п. Фахівці-екологи, педагоги-екологи і т.п. - 
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працівники позашкільних освітніх установ пропонують різноманітні уроки, семінари, екскурсії 
для школярів і студентів, курси підвищення кваліфікації і перепідготовки вчителів, заходи 
щодо організації дозвілля молоді, колективів працівників з одного підприємства, членів 
родини, курси із профпідготовки для різних груп дорослих і т.д. 

Установам позашкільної освіти властива індивідуальність і визначена спеціалізація. Це 
пов'язано з місцем розташування (ліс, центр міста і т.п.), з історією розвитку, регіону  і 
спеціальностями співробітників установи. Але не зважаючи на це їм властива загальна мета -  
сприяти поліпшенню відношення людей (особливо молоді) до навколишнього середовища та 
природи. 

Мережа позашкільних навчальних установ побудована таким чином, щоб екологічна 
освіта була доступна для населення Німеччини за місцем проживання (краєзнавчий підхід). 
Практично щорічно видаються книги з адресами позашкільних установ з екологічної освіти, 
прізвищами й адресами експертів у галузі навколишнього середовища, брошури з 
повідомленнями про проведені семінари, проекти, акції і т.п.. Додатково до цього щорічно 
видаються різноманітні інформаційно-тематичні, учбово-дидактичні посібники, створені 
школярами і студентами у вигляді самостійно оформлених матеріалів про проведені заходи, 
що є новим імпульсом, прикладом роботи, наочним матеріалом для проведення проектних 
уроків у школах, дидактичних семінарів у вузах, курсів  підвищення кваліфікації вчителів. 

Отже, екологічна освіта в Німеччині з часів свого заснування, становлення і на 
сучасному етапі зазнає реконструкцій, змін, які спрямовані на актуальні проблеми і запити 
суспільства. Вона орієнтована на принципи сталого розвитку. Добрі шанси для успішної 
педагогічної діяльності у школах забезпечуються підготовкою спеціалістів у галузі 
екологічної освіти в університетах та інститутах, а також позашкільними установами та 
інституціями, які пропонують різноманітні матеріали для опрацювання. Основними формами 
роботи є проектна робота, рольова гра, планова гра, завдяки яким відбувається інтеграція 
роботи школи, педагогічного вузу та закладів позашкільної освіти. Їхня діяльність 
направлена на виконання завдань екологічної освіти, які полягають у формуванні екологічної 
культури учнівської молоді, розвитку екологічного мислення та свідомості. Отже, не лише 
вивчення екології як наукової дисципліни, не механічне насичення змісту освіти 
екологічними відомостями та фактами, а виховання ціннісного ставлення до природи є 
головною метою екологічної освіти учнів Німеччини. 
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В статье рассматривается осуществление профессиональной подготовки студентов к 

деятельности в отрасли экологического образования школ Германии. Проанализировано связь 
университет-студент-школа-ученик. Раскрыта работа и задания отдельных университетов и 
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институтов, которые непосредственно занимаются подготовкой таких специалистов. 
Исследована система подготовки студентов к их практической деятельности в школах.  Изучен 
опыт учреждений внешкольного экологического образования и разработанные ими материалы, 
которые предлагаются учителям средних учебных заведений для практического применения, 
определены главные эффективные формы работы на уроках. 

Ключевые слова: школьное экологическое образование, поступательное развитие, 
реконструкция, внешкольное образование, метод проектов. 
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АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 

ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТІ ТА ЙОГО 
ЕФЕКТИВНІСТЬ 

 
У статті проаналізований досвід використання дистанційного навчання в провідних 

навчальних закладах Європи, Північної Америки, Африки, Азії. Здійснений ретроспективний 
аналіз становлення вітчизняної системи дистанційного навчання: визначені основні етапи її 
розвитку. Подана організаційна структура системи дистанційної освіти в Україні. На основі 
результатів порівняльного аналізу розвитку вітчизняної системи дистанційного навчання з 
системами освіти країн Євросоюзу, визначені основні проблеми, що перешкоджають 
запровадженню цієї форми навчання у навчальних закладах України.  

Ключові слова: дистанційне навчання, вищі навчальні заклади, ретроспективний аналіз. 
 
Вступ. Процеси глобалізації і інформатизації суспільства спонукають держави до 

перебудови і модернізації освітніх систем, до пошуку інноваційних освітніх моделей, 
методів,  форм і технологій навчання.  У сучасному світі завдяки появі мережі Інтернет,  
поширенню нових інформаційних і технічних засобів, використання нових засобів зв'язку у 
вищих навчальних закладах склалися передумови для впровадження дистанційної освіти, яка 
заснована на педагогічних, інформаційних, телекомунікаційних технологіях і є ефективним 
способом забезпечення розвитку особистості, її професійної мобільності впродовж життя, 
успішної адаптації до вимог мінливого сучасного суспільства [7].  
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Історико-педагогічний аналіз проблем становлення і розвитку ДО показав, що в даний 
час в світі накопичений значний досвід реалізації систем дистанційного навчання (СДО). В 
цілому світова тенденція переходу до нетрадиційних форм освіти простежується в зростанні 
числа ВУЗів, які ведуть підготовку з використанням нових інформаційних технологій [9]. За 
даними літератури світова мережа дистанційного навчання (ДН) нараховує більше 1000 
Вузів та Центрів, в яких навчається 1/3 студентів від загальної світової кількості [6]. 

У праці О. Андреєва «Дидактичні основи дистанційного навчання» [2] наведені 
статистичні дані Щодо географічного розподілу освітніх установ, що пропонують ДО в тій 
чи іншого різновиду. 

  
Рис. 1. Кількість освітніх установ, що використовують технології дистанційного 

навчання, де: 1. Близький схід, 2. Центральна Америка, 3. Латинська Америка, 4. Австралія, 
5. Азія, 6. Росія, 7. Африка, 8. Північна Америка, 9. Європа. 

 
Дистанційна освіта в Європі. 
Велика Британія. 
Відкритий університет Великої Британії заснований в 1969 році як незалежний 

навчальний заклад для надання «другої» можливості працюючим дорослим людям одержати 
або продовжити свою освіту.  Університет пропонує 3 види навчання:  на ступінь бакалавра,  
післядипломне й продовжене.  

Навчальний процес в основному побудований як на використанні друкованих 
матеріалів, так і на використанні аудіо-, відеозасобів, ТБ тощо; студенти мають можливість 
одержати консультації в 250 навчальних центрах, розташованих у багатьох містах країни й 
світу.  

Відкритий університет Великої Британії зарекомендував себе як світовий лідер 
нетрадиційної освіти.  

За зразком Відкритого університету Великобританії навчальні заклади аналогічного 
типу були створені в Канаді, Австрії, Іспанії, Пакистані, Нідерландах, Туреччині, Індії, 
Ізраїлі тощо [5].  

Іспанія. 
Національний університет дистанційної освіти заснований Парламентом в 1972 р. з 

метою надання вищої освіти всім тим, хто з різних причин не може навчатися за програмами 
традиційних університетів. Університет розташований у Мадриді, має ряд навчальних 
центрів у різних районах країни й пропонує курси навчання на рівні бакалаврату, 
магістратури й продовженої освіти.  

http://www.open.ac.uk/
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В якості навчального матеріалу використовуються спеціально підготовлені друковані 
видання, які доповнюються аудіо- і відео касетами, технологією комп'ютерного навчання, 
телевізійних лекцій і телетекстом. Для підтримки постійного діалогу зі студентами 
використовуються очні зустрічі по обговоренню навчального матеріалу в 50 навчальних 
центрах і телефонні співбесіди. В інших країнах університетом створено в останні роки ще 8 
центрів навчання. Загальна кількість студентів, що навчаються в університеті, становить 
124000 осіб, з яких 85000 навчаються на ступінь.  

Німеччина. 
Дистанційна освіти в Німеччині має свої особливості. Вона розпочиналася з 

дистанційної підготовки фахівців з вищою професійною освітою, яка централізовано 
планувалася. Прикладом вищого професійного навчального закладу, що здійснює 
дистанційну підготовку фахівців, є Заочний університет міста Хаген (земля Північний 
Рейн-Вестфалія). Університет надає освітні послуги більше 50000 студентам на рік. Однак 
диплом про вищу професійну освіту одержують не більше 20% у результаті великого відсіву 
студентів, що не витримують високих освітніх вимог [1, 5].   

Дистанційна освіта в Азії 
Китай. 
Національна мережа радіо- та телевізійних університетів (CRTVU) була заснована в 

1979 р., щоб забезпечити зростаючі запити для терміново необхідних кваліфікованих 
трудових ресурсів і для освіти дорослих, котрих традиційна система освіти не задовольняє. 
CRTVU пропонує курси на одержання ступеня й на продовжений рівень освіти. Напрямки, за 
якими видається диплом на ступені, - природничі науки, інженерія й технологія, гуманітарні 
науки, економічне управління, сільське господарство й лінгвістика. Пропонується 229 
основних курсів й 18 спеціальних. Курси, пропоновані на продовженому рівні освіти, - нові 
технології, фінансова реформа, принципи й практика зовнішньої торгівлі Китаю, ревізія й 
облік, громадський транспорт.  

CRTVU виробляє друковані матеріали курсів, радіо- і телевізійні передачі, розробляє й 
планує кваліфікаційні іспити та встановлює освітні стандарти.  

Філії спостерігають й управляють всіма аспектами навчання, включаючи планування 
навчальних програм TV. Вони також забезпечують консультаційний сервіс студентам. 
Організацію освітнього процесу здійснюють тьютори. Вони також реєструють студентів, 
збирають студентські внески й розподіляють матеріали курсів [5].  

Ізраїль. 
Відкритий університет Ізраїлю спеціалізується лише на дистанційних методах 

навчання громадян Ізраїлю. Заснований в 1974 році Міністерством освіти, сьогодні пропонує 
більше 200 курсів в галузі природничих наук, математики, обчислювальної техніки, 
управління, іудаїстики, музики та мистецтв. Значне місце в організації навчального процесу 
займають друковані носії.  

Кожен семестр приблизно 12000 осіб навчаються в університеті і його 60 навчальних 
центрах, розташованих у різних містах, включаючи Росію та країни СНД.  

Пакистан. 
Відкритий університет заснований в 1974  році як національний університет для 

надання освітніх можливостей всім жителям Пакистану. Академічні програми університету 
охоплюють такі галузі: функціональне навчання, підготовка вчителів, середня освіта, 
дослідницькі програми дистанційного навчання із застосуванням мультимедіа-технологій.  

У цей час університет пропонує більше 200 курсів за 36 програмами для 90000 
студентів [1].  

Дистанційна освіта в Африці 
Південна Африка. 
Університет Південної Африки (UNISA) являє собою ВНЗ, що використовує 

комп'ютерні технології. Проектна модель, що використовується UNISA, сумісна із 
системним підходом, описаним Gauge (1988). Курс був розроблений для виконання на 

http://www.fernuni-hagen.de/
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персональних комп'ютерах з EGA або VGA моніторами. Дискети розсилаються студентам 
поштою.  

INTEC college – один з найстарших навчальних закладів у сфері дистанційної (заочної) 
освіти не лише на Африканському континенті,  але й у світі,  функціонує з 1906  року.  Цей 
спеціалізований в області ДО коледж (зареєстрований у південноафриканській державній 
раді із заочної освіти) пропонує більше 100 курсів в галузі бізнесу, технічних спеціальностей, 
комп'ютерних наук, мистецтва й педагогіки, що методично й змістовно відповідають 
освітнім стандартам ПАР. У цей час в INTEC college дистанційно навчаються більше 68000 
осіб у віці від 14 до 89 років. Штаб-квартира INTEC college, оснащена сучасними засобами 
телекомунікації, розташована в Кейптауні [5]. 

Дистанційна освіта в Північній Америці 
США. 
Американські університети мають тенденцію до застосування інноваційних технологій 

залежно від потреб, що диктуються промисловим, економічним і соціальним розвитком 
суспільства. Ці технологічні інновації впроваджуються на всіх освітніх рівнях ‒ від 
середньої школи до післядипломної освіти.  

В 90-х роках ХХ ст. спостерігалася зміна у взаєминах між університетами, що 
пропонують курси дистанційного навчання. Наприклад, Національний технологічний 
університет пропонує програму для одержання ступеня бакалавра й магістра в галузі 
інженерних наук, використовуючи курси 40 основних національних технічних університетів 
США.  

В галузі університетської дистанційної освіти необхідно відзначити, що в США не 
існує національної або хоча б «сильно зв'язаної» системи дистанційної освіти, що базується 
на єдиних теоретичних, організаційно-методичних принципах. Ряд невеликих організацій 
претендує за своєю назвою на роль загальнонаціональних, однак провідні університети США 
обережно ставляться до встановлення з ними партнерських відносин.  

Національний технологічний університет (NTU) заснований у штаті Колорадо в 1984 р. 
як некомерційна корпорація. Як установа вищої освіти Національний технологічний 
університет забезпечує потреби в дипломованих інженерах й адміністраторах, а також 
присвоює ступені й видає сертифікати рівня магістра.  

Академічні програми, що пропонуються NTU, схвалені більш, ніж 40 університетами. 
NTU забезпечує супутникову мережеву інфраструктуру.  

Понад 40 університетів США беруть участь в академічних програмах, запропонованих 
Національним технологічним університетом. Деякі установи беруть участь у розробці 
програм з усіх дисциплін, у той час як інші забезпечують курси лише в обраних галузях 
предмету. Навчальні програми поставляються за допомогою телекомунікаційної технології. 
Навчальні курси записуються на відеомагнітофон для зручності студентів. Електронна 
пошта, факс, телефон, пошта - принципові засоби для взаємодії між студентами й 
університетом.  

Канада. 
У Канаді розвиток ідеї відкритого й дистанційного навчання виконують університети 

Атабаска, Телеуніверситет тощо, які були створені для забезпечення освітніх потреб 
населення різних регіонів, у тому числі віддалених і малонаселених територій.  

Завданнями університетів дистанційної освіти в Канаді є: надання вищої освіти тим, 
хто зазнав невдачі при вступі в традиційні університети й коледжі; забезпечення зайнятості й 
освіти для безробітних; забезпечення професійної перепідготовки для працівників сервісу й 
тих службовців, чиїх знань не вистачало для умов, що змінюються, роботи; забезпечення 
безперервної освіти й перепідготовки протягом всього життя для усієї нації; поновлення 
людських ресурсів. Тобто, по суті, це можливість одержання другої освіти. Університет має 
цільові групи для працюючих дорослих старших 20 років. Для них дистанційна освіти є 
скоріше професійною перепідготовкою, ніж другою вищою освітою. Вимоги при прийомі 
подібні до звичайної моделі навчання.  

http://www.intec.edu.za/
http://www.ntu.edu/
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Університети дистанційної освіти Канади надають навчальні курси на традиційних 
носіях інформації. Курси звичайно являють собою друковані матеріали й включають 
методичні вказівки, добірку статей для додаткової освіти, вказівки з виконання лабораторних 
практикумів тощо. Лише деякі університети використовують можливості комп'ютерного 
навчання й електронну пошту як частину системи освіти. Незважаючи на те, що в такій 
віддаленій провінції Канади, як Нью Брунсвік, у всіх школах прокладені оптоволоконний 
зв'язок, відеоконференції використовуються лише в трьох з 38 курсів дистанційного 
навчання.  

Університет Атабаска – найпівнічніший університет Канади. Заснований в 1970 році 
у зв'язку зі зростаючою потребою в освіті населення віддалених і малонаселених територій. 
В 1972 році він був перетворений в університет нетрадиційної форми освіти для дорослої 
частини населення. Університет пропонує курси для одержання ступенів бакалавра за такими 
напрямками: управління, мистецтво, торгівля, а також ступеня магістра в галузі дистанційної 
освіти.  

Починаючи з 1980 р. по 1992 р. кількість студентів збільшилася з 3446 до 11351. 
Кількість пропонованих курсів збільшилася в шість разів з 40 в 1980 р. до 248 на початку 90-
х років.  

Телеуніверситет організовано Міністерством освіти провінції Квебек у 1972 році, після 
дослідження ролі дистанційної освіти на університетський рівень, фактично, це - єдиний 
університет у Північній Америці, що здійснював підготовку фахівців французькою мовою.  

Університет розробив різні програми навчання дорослих; здійснює перепідготовку 
кадрів у співробітництві з малим бізнесом. Телеуніверситет пропонує програми підготовки з 
менеджменту, зв'язку, з соціальних і гуманітарних наук тощо, усього за 13 сертифікованими 
програмами та 12 короткими програми професійної перепідготовки.  

Зміни в технології зв'язку дозволили вдосконалити моделі дистанційної освіти в 
телеуніверситеті з метою забезпечення швидкого й більш адекватного доступу студентів до 
інформаційних технологій.  

Приблизно 20000 студентів приймаються на телеуніверситетські курси й програми 
щороку, 80 відсотків з них - працюючі дорослі [5].   

Дистанційна освіта в Росії 
Загалом, процес розвитку дістанційного навчання в Росії стримується традиційними 

для країни причинами: відсутністю сучасного матеріально-технічного забезпечення, 
дефіцитом комп’ютерної техніки, обмеженими можливостями зв’язку і низьким 
матеріальним стимулюванням викладачів. Прооте, в Московському енергетичному 
інституті (ТУ), на кафедрі радіосистем була успішно здійснена професійна підготовка 
засистемою дистанційного навчання студентів Рязанського інституту радіоінженерів та 
Марійського політехнічного інституту.  

У Московському державному авіаційному технологічному університеті (МАТИ) 
проводиться дистанційна підготовка абітурієнтів для вступу до університету, які 
проживають у віддалених районах Росії.  

У Московському державному індустріальному університеті ДО використовується, в 
якості експерименту, для навчання співробітників кримінально-виконавчої системи МВС 
Росії і засуджених виправних колоній. 

Стали вже класичними приклади експериментального дистанційного навчання у 
Московському державному університеті електроніки і математики (МІЕМ). Активно 
впроваджуються технології дістанційного навчання в Московському державному 
університеті імені М.І. Ломоносова, Московському державному авіаційному інституті 
(МАІ), Московському державному інституті електронного машинобудування (МІЕМ), 
Московському державному університеті економіки, інформатики та статистики (МЕСІ), 
Челябінському державному технічному університеті, Самарському державному 
авіаційному університеті, Томської державної академії керуючих систем і 
радіоелектроніки, Уральському державному технічному університеті та інших вузах. 

http://www.athabascau.ca/
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Згідно з рейтингом ефективності використання інформаційних та телекомунікаційних 
технологій серед 104 країн світу Україна посідає 82-ге місце випереджуючи Танзанію, але 
пропускаючи перед себе Замбію. Росія посіла 62-ге місце. Останньою 104-ю країною став 
Чад [1]. 

Дистанційна освіта в Україні 
Система дистанційного навчання для України є порівняно новим різновидом створення 

освітньої продукції. У розвитку дистанційного навчання в Україні деякі дослідники 
виокремлюють два етапи: початковий та сучасний. Перший тривав з 1990 до 1998 рр. і був 
ознаменований розробкою та запровадженням концепції гнучкого дистанційного навчання 
на основі глобальних комп’ютерних комунікацій, тобто використанням інформаційних і 
комунікативних технологій у навчанні; створенням комп’ютерних телекомунікаційних 
лабораторій; розробкою дистанційних навчальних програм та курсів; технологічним і 
методологічним забезпеченням дистанційного навчання. На другому етапі, який розпочався 
1999 р. і триває досі, інтелектуальні інформаційні технології використовуються для 
підтримки безперервного навчання: створюються інформаційнонавчальні середовища, 
віртуальні лабораторії, мультимедіатехнології, віртуальні товариства тощо [3]. 

Дистанційне навчання в Україні реалізується через систему дистанційного навчання, 
яка є частиною системи освіти України, з нормативно-правовою базою, організаційно 
оформленою структурою, кадровим, системотехнічним, матеріально-технічним та 
фінансовим забезпеченням, що реалізує дистанційне навчання на рівнях загальної середньої, 
професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти, а також самоосвіти.   

Організаційна структура системи дистанційної освіти України на даному етапі 
включає:  

1.  Рада з питань моніторингу розвитку дистанційної освіти при Кабінеті Міністрів 
України. Складається з представників міністерств, відомств і організацій, які мають 
можливість і повноваження забезпечити належні умови для розвитку системи дистанційної 
освіти (СДО) в Україні.  

Діяльність ради забезпечує: координацію робіт з розвитку СДН; розробку механізму 
фінансування та матеріально-технічного забезпечення СДО; контроль діяльності всіх 
структурних елементів СДО.  

2. Координаційна Рада Міністерства освіти і науки України з питань дистанційної 
освіти. Складається з представників Міністерства освіти і науки України та його установ; 
УЦДО; регіональних, базових і локальних центрів ДО; навчальних закладів та організацій, 
що мають відповідні наробки в сфері ДО.  

Основними функціями координаційної ради є: формування і контроль за 
організаційною структурою СДО, включаючи всі її компоненти; формування нормативно-
правової бази СДО; участь у розробці механізму фінансування і створення матеріально-
технічної бази СДО.  

3. Український центр дистанційної освіти забезпечує: підготовку проектів нормативно-
правових документів СДО; координацію розробок та впровадження технології дистанційного 
навчання та навчальних планів; розробку дистанційних курсів з урахуванням міжнародних 
стандартів ДО; розробку системи інформаційно-аналітичного забезпечення СДО, включаючи 
маркетингові дослідження та рекламну діяльність.  

4. Регіональні центри ДО у містах Харків, Львів, Одеса, Донецьк, Дніпропетровськ, 
Хмельницький. Створюються на базі тих вищих навчальних закладів, які є регіональними 
центрами телекомунікаційної мережі науки і освіти - УРАН. Беруть участь у: підготовці 
проектів нормативно-правових документів СДО;  розробці та впровадженні технології 
дистанційного навчання та навчальних планів; розробці та впровадженні найбільш 
ефективних інформаційно-навчальних програмних засобів; створенні розподіленої 
інформаційної структури СДО.  

5. Локальні центри ДО. Створюються на базі вищих, професійно-технічних або 
середніх навчальних закладів, що мають доступ до телекомунікаційних мереж, сучасну 
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комп'ютерну базу та підготовлений кадровий склад. Локальні центри ДО беруть участь у 
розробці дистанційних курсів і в створенні державної бібліотеки дистанційних курсів.  

6. Базові центри ДО за напрямками фахової підготовки. Створюються на базі вищих 
навчальних закладів, що мають визначні навчально-методичні та наукові доробки за одним 
або декількома напрямками фахової підготовки;  мають суттєвий внесок у розробку і 
впровадження технологій дистанційного навчання та відповідно підготовлений кадровий 
склад.  До них відносяться:  Український інститут технологій в освіті НТУУ «КПІ» (УІІТО);  
Український центр дистанційної освіти (udec.ntu-kpi.kiev.ua); Центр дистанційного навчання 
світового банку (www.uapa-dlc.org.ua); Проблемна лабораторія дистанційного 
навчання (dl.kpi.kharkov.ua/techn/rle); Центр дистанційного навчання Української Академії 
державного управління (www.ado.edu.ua); Дистанційне навчання Академії цивільного 
захисту України (www.edu-mns.org.ua); Українсько-американський гуманітарний інститут 
«Вісконсінський Міжнародний Університет в Україні» (www.wiuu.edu.ua); Лабораторія 
Віртуального Дистанційного навчання Харківського технічного університету 
радіоелектроники (ХТУРЕ)  (vdll.kture.kharkov.ua); Дистанційне навчання у Львівському 
Національному Університеті «Львівська Політехніка» (www.idn.polynet.lviv.ua); Центр 
електронної освіти НТУ «КПІ» (www.eec.ntu-kpi.kiev.ua); Інститут заочної та дистанційної 
освіти Київський національний університет технологій та дизайну (dist.vtv.kiev.ua); 
Лабораторія дистанційної освіти Сумського державного університету (dl.sumdu.edu.ua); 
Центр дистанційного навчання Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету 
економіки і права (www.cdo.com.ua); Лабораторія дистанційного навчання Київський 
національний торгово-економічний університет (www.knteu-elearning.kiev.ua); Інститут 
заочної і дистанційної освіти Придніпровська державної академії будівництва 
і архітектури (izido.pgasa.dp.ua/do/1_1.html)  та інші.  

7.  Науково методичні комісії за напрямками діяльності системи ДО.  Дані комісії 
забезпечують: розробку єдиних вимог щодо навчальних планів, програм і нормативів СДО, 
виходячи з державних стандартів освіти; координацію розробки теоретичних і науково-
психологічних засад ДО.  

Перші кроки у розвитку дистанційної освіти в нашій країні були зроблені в кінці 90-х 
років, в той час, як у країнах Євросоюзу дана реформа була запроваджена значно раніше [4]. 
Відмінність у розвитку дистанційної освіти в Україні від країн Євросоюзу полягає,  
насамперед, у різному стані інформатизації освітньої галузі. Зокрема, це стосується рівня 
забезпеченості навчальних закладів комп'ютерною технікою; підключенням їх до мережі 
Інтернет; рівня комп'ютерної грамотності педагогічних і науково-педагогічних працівників; 
ступеня готовності студентів використовувати технології дистанційного навчання в освітній 
та подальшої професійної діяльності; обсягу фінансування програм інформатизації освітньої 
сфери. Серед причин, що уповільнюють розвиток цієї форми навчання в Україні, 
виділяється: повільне зростання кількості користувачів Інтернетом як безпосереднім засобом 
дистанційної освіти; низька забезпеченість населення України та навчальних закладів 
комп’ютерною технікою в порівнянні з іншими країнами; недостатнє фінансування програм 
інформатизації освіти України. [8]. Аналіз даних показав, що на сьогоднішній день 
фінансування програм інформатизації освіти в Україні має негативну тенденцію, тобто освіта 
не є одним із пріоритетних напрямків у розвитку держави. 

Виходячи з вищезазначеного, Україна може посісти гідне місце в європейському 
освітньому просторі в сфері дистанційної освіти, якщо впровадження форми дистанційного 
навчання стане стратегічним напрямом політики в галузі освіти; якщо буде створена 
необхідна матеріально-технічна база та забезпечені необхідні канали зв'язку для 
використання сучасних інформаційних технологій в освітній діяльності; якщо буде 
досягнутий належний рівень інформаційної грамотності населення, а у викладачів і студентів 
сформовані необхідні уміння і навички використання комп'ютерних і комунікаційних 
технологій. Тільки за таких умов Україна стане повноправним суб’єктом сучасних відносин 
в системі освіти і зможе вести діалог з європейськими партнерами [8]. 
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Отже, феномен дистанційної освіти існує вже впродовж п’ятдесяти років і набув 
поширення практично в усіх університетах світу. В результаті світових процесів 
інформатизації суспільства та переваг щодо можливостей кожної людини реалізувати 
особистісні освітні потреби, оволодіти новими знаннями, вміннями та напрямами 
професійної діяльності, підвищити соціальну та професійну активність, реалізувати власний 
освітній та творчій потенціал дистанційна форма навчання набуває стрімко розвитку і в 
Україні.  
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В статье проанализирован опыт использования дистанционного обучения в ведущих 

учебных заведениях Европы, Северной Америки, Африки, Азии. Осуществлен ретроспективный 
анализ становления отечественной системы дистанционного обучения: определены основные 
этапы ее развития. Представлена организационная структура системы дистанционного 
образования в Украине. На основе результатов сравнительного анализа развития 
отечественной системы дистанционного обучения и систем образования стран Евросоюза, 
определены основные проблемы, препятствующие внедрению этой формы обучения в учебных 
заведениях Украины. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕФОРМИРОВАНОЙ СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 
Статья посвящена вопросам обучения учителей в реформированной системе образования. 

Автор обращает внимание на необходимость, а также специфику подготовки педагогических 
кадров, которые в эпоху общества знаний, информационного общества, а также в условиях 
реформированной системы образования должна быть непрерывной. Постоянное обучение и 
повышение квалификации учителей может создать им и обеспечить соответствующее место 
в современном обществе знаний. 

Ключевые слова: образование взрослых, педагогическое образования, обучение на 
протяжении всей жизни, реформа образования, дополнительное образование. 
 

 
Вступление и постановка задачи. Проблема педагогического образования является 

открытым вопросом и предметом интереса педевтологов, педагогов и психологов, которые 
посвятили и посвящают много внимания и постоянно ищут новые оптимальные решения, 
чтобы учитель мог справиться со все более сложными задачями реформирующейся системы 
образования. В любой современной системе образования важным вопросом является не 
только подготовка учителей для реализации своих профессиональных кфалификаций, но 
также сохранение своих профессиональных навыков и умений на соответствующем уровне 
на протяжении всего периода своей работы. Неоходимым является совместное рассматрение 
вопросов обучения, а также постоянногоо повышения кфалификации педагогов. Нужным 
является не только высокий уровень образования, обучения педагогических кадров, но и 
возможность использования соответствующих условий и организационных решений, 
которые способствуют постоянному совершенствованию профессиональных квалификации 
педагогов в соответствии с изменяющимися потребностями в области образования и 
воспитания. Реформирование польской системы образования возможно только при активном 
участии тысяч учителей, воспитателей и директоров школ. Это известный факт, что учитель 
является очень важным звеном во внедрении и осуществлении непрерывного 
реформирования системы школьного образования. 

Задачей современной школы является оснащение ученика соответствующими 
знаниями, навыками, а также формирование и развитие его личности. При таком подходе 
планировано укрепление позиции  учителя, который имеет право и обязанность 
рационального выбора программной среды, учебников, справочных материалов, методов 
обучения и воспитания с учетом потребностей учеников. Также предполагается, что во 
избежание перегрузки энциклопедического содержания, чтобы сосредоточиться на 
образовательных и практических сторонах процесса обучения [1, стр.18]. Реформа системы 
образования, принципиально меняет требования к учителям, поэтому непрерывное 
образование должно включать в себя различные области знаний и умений. Для этой цели, 
обучение и подготовка педагогов должна быть дополненф, в частности, различными 
академическими специалистами и экспертами, должно быть основано на обмене опытом а 
также совместного с экспертами решения новых проблем, с которыми сталкиваются 
педагоги. 

Основной материал. В образовании сегодня доминирует стремление к всестороннему 
развитию и модернизации школы путем внедрения новых изменений. Путь к современной, 
живой и постоянно развивающейся школы кроме реформ является также постоянное 
повышение квалификации педагогической кадры. Такой поддержкой для педагогов в их 
развитии являются различные формы дополнительного обучения для педагогов, из которых 
наиболее популярными являются: самообучение, методическая поддержка, консультации, а 
также дополнительное обучение. Эти формы, по-мнению самих педагогов, являются 
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наиболее эффективными и обеспечивают наиболее эффективную форму постоянного 
профессионального совершенствования. Ниже я постараюсь представить ситуацию и 
масштабы образования и подготовки педагогов в Польше, а также – на например группу 
педагогов, участвующих в исследованиях - мотивы, побуждающие учителя к дальшему 
обучению и совершенствованию в своей профессиональной деятельности. 

Несколько слов о генезисе дополнительного образование педагогов. Последипломное 
дополнительное образование появилось в промышленно-развитых странах, как форма 
обучения сотрудников, специально динамически развивающихся, прежде всего на основе 
инженерно-смежных областей. Эта форма обучения воспринималась, как узконаправленное 
обучение, признавалось при этом, что потенциальные мвозможности работадателей далеко 
не достаточны, чтобы принять, без надлежащей подготовки, более широкие образовательных 
функций [2, стр. 22]. 

Как подчеркивала В. Яворская, создалась потребность в специализированных 
образовательных центров,  которые взяли  бы на себя труд по совершенствованию и 
повышению квалификации в различных областях общественной жизни. [2, стр. 157]. 

В настоящее время дополнительное обучение является одной из форм академического 
образования взрослых, выступающим также в качестве профессиональной подготовки и 
совершенствования педагогических кадров [10, стр. 143]. В результате появившейся 
ситуации, а также в следствии изменений в системе образования, в педагогичкской среде 
появилась необходимость углубления своих знаний, улучшения своих умений либо смены 
своей профессии, которые обусловили необходимость обеспечения непрерывности 
образовательного процесса. Не можно забывать о требованиях современного рынка труда, 
где современные выпускники в течение своей трудовой жизни могут нуждаеться в 
изменении своей профессии.  Ответом на очевидное положение дел может быть только 
дополнительное образование направленоое на повышение всвоих квалификации либо на 
переквалификацию, суть которой отражена в непрерывности образования, что приводит не 
только к дальнейшему развитию, совершенствованию знаний и навыков, но и дает 
возможность приобретать совершенно новые навыки.  

При определении целей доплнительного образования необходимо помнить о вопросах 
и сомнениях, которые были сформулированы А. Жомоттом в 1974 году [1, стр. 15-16]:  

· если целью является только передачи определённой совокупности знаний или 
развитие творческих навыков работы, решения проблем, применения научных методов в 
своей работе? 

· дополнительное образование предназначены для передачи знаний, либо является 
одной из форм помощи в самостоятельном просессе обучения? 

· независимо от того, ожидается ли, что в дополнительное образование открывает 
возможность понимания участниками специалистов в других областях знаний, с тем чтобы 
облегчить работу, профессионального диалога и сотрудничества с другими специалистами? 

· является ли целью дополнительного образования стимулирование участноков этого 
процеса, возбуждение у них духа новаторства, готовности взятия на себя риска, связанныого 
с инновациями и поиском, или передача проверенных методов и навыков? 

· или же ли, в соответствии с тенденциями в некоторых университетах – 
негуманитарные специальности не должны расширять социальных знаний, знаний о 
человеке? 

Трудно дать ответ на такой сложный вопрос, но, несомненно, важным является как 
совокупность знаний и уменийи, так и развитие навыков творческой деятельности, помощь в 
самостоятельном обучении, понимание других специалистов, повышение уровня знаний о 
человеке, пробуждение духа исследования и инновации [10, стр. 147]. 

В польской образовательной реальности к 2012 году существовало три основных 
дополнительного обучения университетского типа: для педагогов в течении трёх семестров 
по переподготовке, для непедагогов в течении двух семестров по переподготовке, а также в 
течении двух семестров по повышению квалификаций.  В 2012  году с введением новых 
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образовательных стандартов к профессии педагога основанных на системе еффектов 
обучения, было установлено, что подготовка к профессии учителя в рамках доплнительного 
университетского обучения  может проводится в области [12, стр. 4-5],: 

· подготовки к обучению другого предмета (реализации занятий) - модуль 4; 
· психолого-педагогической подготовки и дидактической для выпускников с 

существенной подготовкой для проведения занятий, но которые не имеют психолого-
педагогической и дидактической подготовки - модули 2 и 3, за исключением того, что в 
случае выпускников первой степени (бакалавр), оно может включать в себя только 
подготовку для работы в детских садах и начальных школах; 

· специального образования для тех, кто готовится к работе в качестве учителя - пятый 
модуль 

Этот процесс обучения может быть расширен за счет включения дополнительных 
модулей, включая подготовку к обучению другого предмета (реализации занятий), а также 
подготовка в области специального образования. Следует обратить особое внимание на тот 
факт, что реализация каждого модуля, как в системе высшего образования так и в системе 
дополнительного университетского образования приводит к тем же результатам обучения. 

Подтверждением убеждения, что эта форма обучения учителей является одним ответом 
на необходимость дальнейшего их развития и обучения, или - более обобщённо - это 
социальное явление очень широкого масштаба, о чем свидетельствует статистика последних 
13 лет существования в польском образовательном пространстве дополнительного 
университетского образования. Таблица 1 представляет число выпускников в 1999-2011 
годах для всех типов университетов и показывает на постоянное увеличение числа людей, 
выберающих эту форму повышения квалификации и переквалификаций. 

Таблица 1  
Число слушателей дополнительного академического образования в годах 1999-2011 в 
Польше 

Год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Колличество 
выпускников 

1106382 1146159 1138897 1130403 1130123 1134988 1134468 1149225 1172061 1166557 1192429 1183984 1188023 

Источник: самостоятельная подготовна на основании данных ГСУ, 2012. 
 

Результаты исследования, проведенного среди педагогов в 2011/2012 учебном году, 
обучающихся в Высшей Школе им. Павла Влодковица в Плоцке на дополнительном 
обучении, коррелирует с общими приведенные выше результатами. Целью исследования 
было определение размера подготовки педагогов и совершенствования их знаний и умений 
(всего 92 педагога) и определить мотивы выбора педагогами такой ворму обучения и 
повышения квалификации. В свете методической литературы методом исследования был 
выбран метод диагностического опроса, чрезвычайно полезным при изучении 
педагогических проблем [3, 4, 6, 7, 11]. 

В процессе исследования используются следующие техники: вопросник для педагогв, 
обучающихся на дополнительном университетском образовании и случайные наблюдения. В 
соответствии с поставленной задачей, в соответствии с выбранным методом и 
установленными техниками исследования, как "объект, используемый для их реализации"[9, 
стр. 116], я использовала инструмент исследования - анкетный опрос. 

Исследованием были охвачены педагоги, работающие на полной ставке. Среди 92 
опрошенных 82 женщин, что составляет 89,13%, а 10 мужчин, представляющих 10,87%. 
Статистическое сопоставление учителей по возрасту показано в таблице 2. 
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Таблица 2 

Сопоставление исследуемых педагогов по возрасту 
 

Категория ответа Колличество Совокупное 
колличество Проценты  Совокупные 

процены 
21-30  37 37 40,22% 40,22% 
31-40  29 66 31,52% 71,74% 
41-50  25 91 27,17% 98,91% 
51-60  1 92 1,09% 100,00% 

Сумма 92 92 100,00% 100,00% 
 

Семьдесят пять опрошенных (81,52%) окончили высшее образование другого уровня 
(магистерское), шестнадцать человек окончили высшее образование первого уровня 
(бакалавр) (17,39%), получил диплом инженера, один человек (1,09%). Статистическое 
сапоставление типов высших учебных заведений, которые окончили исследуемые учителя 
показано в таблице 3. 
 

 
Таблица 3 

Сопоставление исследуемых педагогов по типу высших учебных заведений 
 

Категория ответа Колличество Совокупное 
колличество Проценты  Совокупные 

процены 
университет 36 36 39,13% 39,13% 

педагогический вуз 38 74 41,30% 80,43% 
технический вуз 4 78 4,35% 84,78% 

другие 14 92 15,22% 100,00% 
сумма 92 92 100,00% 100,00% 

 
Респонденты были также описаны с точки зрения видов учереждений , в которых они 

работают, что представлено в таблице 4.  
 

Таблица 4 
Сопоставление исследуемых педагогов по виду учереждений  

 

Категория ответа Колличество Совокупное 
колличество Проценты  Совокупные 

процены 
начальная 45 45 48,91% 48,91% 
гимназия 17 62 18,48% 67,39% 

после гимнации 14 76 15,22% 82,61% 
другая 6 82 6,52% 89,13% 

отсутствие ответа 10 92 10,87% 100,00% 
сумма 92 92 100,00% 100,00% 

 
Стаж работы исследуемых был поделён на 5 групп, как показано в в таблице 5. 
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Таблица 5 

Сопоставление исследуемых педагогов по стажу работы  

Категория ответа Колличество Совокупное 
колличество Проценты  Совокупные 

процены 
до 5 лет 32 32 34,78% 34,78% 
5-10 лет 18 50 19,57% 54,35% 

11-15 лет 10 60 10,87% 65,22% 
16-20 лет 9 69 9,78% 75,00% 

более 20 лет 15 84 16,30% 91,30% 
отсутствие ответа 8 92 8,70% 100,00% 

сумма 92 92 100,00% 100,00% 
 
Анализ эмпирического материала показал, что учителя, в соответсвии с данными в 

таблице 6, большинство выбирают форму дополнительного университетского образования - 
96,74% респондентов.  

Таблица 6 
Сопоставление исследуемых педагогов по формам повышения квалификации и 

переквалификации  

Категория ответа Колличество Совокупное 
колличество Проценты Совокупные 

процены 
дополнительное академическое образование 89 89 96,74% 96,74% 

курсы 2 91 2,17% 98,91% 
конференции 0 91 0,00% 98,91% 

самостоятельное обучение 0 91 0,00% 98,91% 
другие 1 92 1,09% 100,00% 
сумма 92 92 100,00% 100,00% 

 
Среди мотивов преподавателей для проведения дальнейшего обучения можно 

разделить на три группы.  Первый из них касается тех,  кто выбрал в качестве причины 
обучения, необходимо для адаптации своих знаний и умений к потребностям 
реформированной школы (16,30%). Сопоставимые числа в двух следующих группах причин: 
в группе профессионального развития (41,30%) и группе более высокой зарплаты (36,96%). 
Самая малочисленная группв это группа исследуемых, которые обозначили, что благодаря 
непрерывному образованию намерены получить новые знания и приобрести новые навыки 
(5,43%).  

Профессиональное развитие педагога несомненно, связано с более высоким социально-
экономическое кровнем и влияет на уровень заработной платы, поэтому он может быть 
важным фактором при выборе формы обучения, и мотивом, которым руководствуется 
учитель.  

Анализ ответов о полезности некоторых форм дополнительного обучения в 
профеесональной деятельности педагога и приобретенния в процессе обучения практических 
навыков показал, что 84 человек, что составляет 91,30%, обозначило, что занятия были 
полезны. Из 70 человек считают, что занятия, в которых участвовали могут им помочь в 
развитии их практических навыков, в то время как 14 человек сказали, что эти мероприятия 
не были полезны в развитии практических навыков. Кроме того, три человека (3,26%) 
скептически отнеслись к этим занятиям и отметили ответ "скорее нет", и пять учителей 
(5,43%) не смогли определить пригодность выбранной формы обучения, выбрав ответ "не 
знаю".  
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Предложения исследуемых по отношению к обучению на протяжении всей жизни 
составляли ответы на открытые вопросы о их потребностях в совершенствовании и 
профессионального развития. Все респонденты декларировали готовность и желание 
использовать различные формы обучения и повышения квалификации, указывая на 
необходимость более широкого круга предметов с более ускоспециализированными 
тематиками, позволяющих адаптироваться к изменениям в реформированой системе 
образования. Большинство предложений по организации различных форм обучения в 
соответствии с индивидуальными потребностями и трудностями, с которыми сталкиваются 
педагоги в своей работе. Можно привести несколько тем предложений:  

· насилие в школах,  
· различные формы интеграции в группе,  
· межличностное общение,  
· сотрудничество с родителями, учителями  
· продвижения по службе, связанные действия с этой процедурой,  
· индивидуальная работа с учащимися с особыми образовательными потребностями,  
· воспитательные трудности, их причины, последствия, профилактика.  
Предложения исследуемых педагогов касающиеся тем учебных курсов  или занятий 

могут свидетельствовать о заинтересованности респондентов реформой образования о 
желании получить как можно больше информации,  чтобы эффективно адаптироваться к 
новым требованиям.  

Анализ литературы и результаты эмпирических исследований показывают, что 
решения о дальшем обучении или переквалификации принимые педагогами во многом 
зависятт от их текущей профессиональной ситуации в области занятости.  

Учителя, которые находятся в процессе профессионального карьерного рязвития на 
новый уровень продвижения,  демонстрируют в этой области более активное отношение.  В 
сегодняшней школьной действительности, профессиональное развитие для учителей 
является важным элементом в развитии их профессиональной компетентности. Педагоги 
глубоко осознают необходимости перманентного обучения в течение жизни, особенно в 
условиях постоянно именяющейся школы. 
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ПЕДАГОГІЧНЕ ОСВІТА В РЕФОРМОВАНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ 
 
Стаття присвячена питанням навчання вчителів у реформованій системі освіти. Автор 

звертає увагу на необхідність, а також специфіку підготовки педагогічних кадрів, які в епоху 
суспільства знань, інформаційного суспільства, а також в умовах реформованої системи освіти 
повинна бути безперервною. Постійне навчання та підвищення кваліфікації вчителів може 
створити їм і забезпечити відповідне місце в сучасному суспільстві знань. 

Ключові слова: освіта дорослих, педагогічна освіта, навчання протягом усього життя, 
реформа освіти, додаткова освіта. 
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The article is devoted to the issues of teacher education in the reformed education system. The 

author draws attention to the need for and the specific education and training of teachers, which in the 
era of the knowledge society and the information society, and in terms of educational reform should be 
continuous. Permanent training and upgrading skills can give teachers the right place in the 
contemporary knowledge society. 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПЕДАГОГІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ЯКОСТІ 

ОСВІТИ СТУДЕНТІВ 
 

У статті розкрито проблему системного підходу до педагогічного діагностування якості 
освіти студентів. Діагностичні методики можуть сприяти підвищенню якості освіти. 
Практика свідчить, що педагогічна діагностика ще не стала обов’язковою складовою 
педагогічного процесу. Це призводить до певного нівелювання всіх педагогічних засобів впливу, 
результатом чого є формування недостатньо глибоких знань у студентів, а це не відповідає 
вимогам вищої школи, яка спрямовує свою діяльність на системність засвоєння знань, умінь, 
навичок. 

Ключові слова: якість освіти, діагностичні методики, системний підхід. 
 

Постановка проблеми. Тенденція прискорення умов модернізації освіти вимагає 
інтеграції  пошуку професійної думки, що до створення системи готовності до педагогічної 
діагностики. Потреба ринку праці у творчо мислячій, високопрофесійній особистості, здатній 
легко орієнтуватися в міжнародній системі виробничих відносин досить значна. На жаль, вищі 
навчальні педагогічні заклади не завжди враховують виникаючі потреби у фахівцях, 
підготовка яких здатна задовольнити соціальне замовлення.   

Значення вищої педагогічної підготовки зумовлюється її важливою роллю в соціальному 
розвитку суспільства. Закордонні фахівці дійшли висновку, що недооцінка важливості такої 
підготовки веде до серйозних наслідків, безпосередньо пов'язаних з деградацією трудової та 
суспільної моралі. Більшість західних фахівців постійно відзначають, що «економія» на освіті, у 
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тому числі на підготовці викладачів, позначається на суспільному розвитку й виробництві, які 
внаслідок цього дають меншу економічну й соціальну віддачу. 

У сучасних умовах зміна характеру вищої педагогічної освіти визначається кризою 
світової освітньої системи, у якій наша освітня система претендує на функціонування в якості 
підсистеми, зміною парадигми вітчизняної професійної освіти, зародженням нових функцій 
освіти, адаптованої до умов демократичної держави. Глобальні й стрімкі зрушення в усіх 
сферах життя визначили специфіку знань на сучасному етапі і сформували соціальне 
замовлення суспільства на їхнє одержання. Дослідження нормативних документів (законів, 
постанов Уряду, указів Президента й ін.), наукових, науково-методичних робіт дозволило 
виявити кардинальні зміни в системі вищої професійної освіти. 

На сучасному етапі система вищої професійної освіти відграє значну роль у житті 
суспільства. Під професійною освітою сьогодні розуміється процес становлення й розвитку 
особистості людини. Однією з основних цілей професійної освіти є створення умов для 
оволодіння професійною діяльністю, одержання кваліфікації або, при необхідності, 
перекваліфікації для включення людини в суспільно-корисну працю відповідно до її 
інтересів і здібностей. Однією з найважливіших проблем сьогодні виступає проблема 
обґрунтування структури й діяльності освітніх установ, які забезпечували б перехід від 
принципу «освіта на все життя» до принципу «освіта через все життя». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність системного підходу розкривається 
багатьма авторами. Роботи Т.А.Ільїної, Ф.Ф.Корольової, Н.В.Кузьміної, Ю.Н.Кулюткина, 
Г.Н.Сухобской, Г.И.Щукиной присвячені розробці принципів аналізу педагогічних систем. 
Ідеї комплексного й цілісного розгляду педагогічних явищ реалізовані Г.Д.Кириловою, 
Н.В.Кузьміною при аналізі специфіки педагогічних систем і функціональних взаємозв'язків. 
Загальні, методологічні підходи до дослідження педагогічних явищ і приклади їхнього 
застосування у вивченні конкретних проблем дидактики містять роботи 
И.К.Журавльова,В.И.Загвязинского, И.Я.Лернера, М.М. Поташника й ін. 

Мета статті. Розкрити проблему системного підходу до педагогічного діагностування 
якості освіти студентів. Діагностичні методики можуть сприяти підвищенню якості освіти. 
Практика свідчить, що педагогічна діагностика ще не стала обов’язковою складовою 
педагогічного процесу. Це призводить до певного нівелювання всіх педагогічних засобів 
впливу, результатом чого є формування недостатньо глибоких знань у студентів, а це не 
відповідає вимогам вищої школи, яка спрямовує свою діяльність на системність засвоєння 
знань, умінь, навичок. 

Отримані результати. Навчальний процес у педагогіці розглядається як система, що 
володіє интегративными зв'язками, які забезпечують її цілісність і відбивають глибинну 
природу взаємодії  викладача та студента. Традиційно під системою розуміється сукупність 
взаємодіючих елементів, що утворять цілісність. Суть поняття системи можна виразити в 
такий спосіб: це цілісний, що розвивається комплекс взаємозалежних елементів, що 
перебувають у певній ієрархічній підпорядкованості, і утворююча єдність із навколишнім 
середовищем. Системи різноманітні по своїй природі. Існують класифікації, що виділяють 
наступні типи систем: відкриті - закриті; динамічні - стохастичні; природні - штучні; неживі - 
живі -і соціальні; що самоорганізуються (керовані). Важливою характеристикою системи є 
интегративность: наявність властивостей, що не має місця для окремих її елементів, а 
виникаючих в результаті їхніх взаємозв'язків один з одним у рамках даної структурної 
організації. 

Педагогічні системи є природними (по походженню) і відкритими (по характері 
взаємодії із зовнішнім середовищем), динамічними (по ознаці мінливості); самокерованими 
(по ознаці керованості), імовірнісні (по способі детермінації). Система освіти повинна 
глибоко і динамічно адаптуватися до соціально-економічних змін у державі. У той же час 
вона повинна бути, по можливості, стабільною у своїй психолого-педагогічній основі, не 
підвладній кон’юнктурі. Система освіти, з одного боку, повинна “рости” із освітніх парадигм 
і доктрин, що традиційно змінюють один одного історично, а з іншого – вона повинна бути 
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природно-прогностичною, “працювати” на майбутнє, оскільки випускники навчальних 
закладів будь-якого типу повинні будуть жити й працювати в часі і просторі, значно 
відмінних від умов періоду їх навчання. 

Система освіти – це не замкнута, жорстко централізована і упорядкована система. Це 
система відкрита, здатна до самопізнання (рефлексії), кількісному і якісному збагаченню, 
перевтіленню. 

Ця система детермінована зовнішніми обставинами соціально-економічного і 
соціально-культурного походження і сама детермінує ці обставини. Останнє особливо 
важливо прийняти до уваги, оскільки саме це положення обумовлює пріоритетне значення 
освіти в житті держави, суспільства. 

Модернізація освіти передбачає зміни цілей і планованого результату освіти, 
скорочення обсягу обов’язкового змісту, зміни методів і технологій засвоєння змісту на всіх 
рівнях навчання, індивідуалізацію процесу навчання, можливість варіативних систем освіти. 
Відповідно до цього предметом змін будуть стандарти, програми, навчальні плани. Проте, як 
зовнішня сторона організації навчального процесу, форма навчання органічно пов’язана з 
внутрішньою, змістовно-процесуальною стороною. З цього погляду, діагностичні методики 
можуть сприяти підвищенню якості освіти. Діагностувати знання та уміння студентів 
потрібно в тій логічній послідовності, за якою проводиться їх вивчення.  

- Першою ланкою в системі перевірки слід вважати попереднє виявлення рівня знань 
студентів. Як правило, воно здійснюється на початку навчального року, щоб визначити 
рівень знань учнів з найважливіших (ключових) елементів курсу попереднього навчального 
року. 

- Другою ланкою є так зване компенсаційне навчання, спрямоване на усунення 
прогалин у знаннях і вміннях. Така перевірка можлива і доречна не тільки на початку 
навчального року, але й у середині, до початку вивчення нового розділу. 

- Третьою ланкою перевірки знань, умінь є повторна перевірка, яка, як і поточна, 
повинна бути тематичною. Паралельно з вивченням нового студенти повторюють раніше 
вивчений матеріал. Повторна перевірка сприяє зміцненню знань, але не дає можливості 
характеризувати динаміку навчальної роботи, діагностувати рівень засвоєння знань. 
Належний результат від такої перевірки можна отримати лише за умови поєднання її з 
іншими видами і методами діагностики. 

- Четвертою ланкою системи є підсумкова перевірка й облік знань, умінь студентами, 
набутих ними на всіх етапах дидактичного процесу. Це, перш за все, діагностика якості 
навчання і його відповідність меті, проставленій на цьому етапі.  

Наведемо приклад діагностування викладачів Криворізького педагогічного інституту в 
виявленні найбільш ефективного виду контроля навчальної діяльності студентів технолого-
педагогічного факультета. Для цього нами  були складені анкети для опитування викладачів 
та студентів. 

1. Які види контролю Ви найбільш часто проводите на своїх заняттях? 
а) попередній; б) поточний; в) періодичний; г) підсумковий 
2. Чи завжди на початку кожного семестру ви проводите попередній контроль? а) так;б) ні 
3. Чи вважаєте ви, що поточний контроль необхідно проводити систематично? а) так; б) ні 
4. Як часто протягом семестру ви проводите періодичний контроль? а) в кінці кожного 

розділу; б) 1 раз на семестр; в) не проводжу 
5. Найбільш ефективним методом контролю, на ваш погляд, є: 

а) усне опитування; б) письмовий опитування; в) тільки їх поєднання 
 За результатами анкетування були складені наступні діаграма. 



 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Найбільш часто використовувані викладачами види контролю 
навчальної діяльності студентів  
 

З рис 1.  видно,  що найбільш переважним видом контролю для викладачів є поточний 
контроль(56,25 %), другий - підсумковий контроль (25 %), і менш переважні періодичний і 
попередній  види контролю. 

На питання, чи завжди на початку кожного семестру Ви проводите попередній 
контроль?  30 % викладачів відповіли - так, а решта 70 % - ні.  

На питання, чи вважають викладачі, що поточний контроль необхідно проводити 
систематично, 90% вважає, що потрібно, а 10 % - не обов'язково. На це ж питання, студенти 
відповіли, так - 80 %, немає - 20 %.  

При виявлень користі поточного контролю для студентів, були отримані наступні 
результати: думки викладачів: дисциплінує студента - 20 %, систематизує знання - 60 %, 
дозволяє оцінити педагогічний рівень викладачів - 20 %. Думки студентів: систематизує 
знання - 70 %, дисциплінує студента - 17%, ніякої користі 13 %. В результаті анкетного 
опитування було виявлено, що найбільш ефективним методом контролю, на думку 
викладачів, є тільки грамотне поєднання усного та письмового контролю - 70%. А опитування 
студентів показав, що для них найбільш ефективним методом контролю є письмовий 
опитування - 50% опитаних. 

Констатувальний експеримент показав, що інтерес студентів перебуває переважно на 
середньому рівні у половини студентів (50% студентів контрольної підгрупи та 41,7% 
студентів експериментальної), а тому спостерігається пасивність у сприйманні студентами 
навчального матеріалу і погане його засвоєння, слабкий розвиток їх інтелектуального 
потенціалу. Причиною цього, на наш погляд, є недооцінка викладачами використання 
контролю на заняттях, епізодичне впровадження нетрадиційних форм контролю. Проведена 
нами експериментальна робота показала, що студенти проявляють інтерес до нестандартних 
форм контролю - групових, колективних, індивідуальних, при цьому вони розкривають свій 
внутрішній потенціал, більш детально вивчають навчальний матеріал, що позначилося на 
підвищенні якості знань студентів на 16,7% у експериментальній підгрупі і позитивній 
динаміці інтересу: збільшення кількості студентів з високим рівнем на 25,0%. 

Таким чином. Система підготовки педагогічних кадрів в Україні потребує глибокого 
аналізу з позицій європейської інтеграції. У зв’язку з цим реально постає завдання 
наскрізного перегляду програм, підручників та інших посібників із точки зору ефективності 
професійної спрямованості, урахування спеціалізації майбутнього випускника при навчанні 
студентів ВНЗ щодо цілісності і неперервності процесу освіти на сучасному етапі розвитку 
українського суспільства і спільного європейського освітнього простору. Система, як відомо, 
це не просто сукупність об’єктів, компонентів, явищ, процесів тощо, а їх взаємозв’язок і 
взаємодія, при яких система придбає нові інтегративні якості: гнучкість, динамічність, 
варіативність, адаптивність, стабільність, прогностичність, спадкоємність, демократичність. 
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Подальшу свою роботу ми вбачаємо у розробці творчих діагностичних методик при 
визначені якості освіти студентів. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 
1. Булах І.Є. Поняття якості в освіті//Система моніторингу та оцінювання якості освіти/Під 

ред. І.Є.Булах. Наукового-методичне видання/ Програма розвитку Організації об’єднаних націй, 
UNDP/ПРООН. – Київ, 2002. – 139 с. 

2. Конкретні майбутні цілі освітніх систем. Звіт Європейської комісії 31 січня 2001 р.- 
http://europa.eu.int. 

3.  Поважна Л.І., Цехмістрова Г.С. Організаційно – методичне забезпечення контролю якості 
навчання у вищому закладі освіти/ Л.І. Поважна Г.С. Цехмістрова – К.: Вища школа., 2001.- 94 с. 

4. Лукіна Т.О.  Моніторинг якості освіти:  теорія і практика /  Тетяна Олегівна Лукіна.  –  К.:  
«Шкільний світ». Вид. Л. Галицина, 2006.-128с. 
 

Рецензент: к.пед.н., доц. Безносюк О.О., старший науковий співробітник науково-дослідного 
центру, Військовий інститут, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 
 

к.пед.н., доц. Савченко Л.А. 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 
 
В статье раскрыты проблемы системного подхода к педагогическому диагностированию 

качества образования студентов. Диагностические методики могут оказывать содействие в 
повышении качества образования. Практика свидетельствует, что педагогическая 
диагностика еще не стала обязательной составной педагогического процесса. Это приводит к 
определенному нивелированию всех педагогических средств  воздействыя, результатом чего 
являются формирования недостаточно глубоких знаний у студентов, а это не отвечает 
требованиям высшей школы, которая направляет свою деятельность на системность усвоения 
знаний, умений,  навыков. 

Ключевые слова: качество образования, диагностические методики, системный подход. 
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SYSTEM APPROACH TO PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS OF QUALITY OF 

EDUCATION OF STUDENTS 
 
In article problems of system approach to pedagogical diagnosing of quality of education of 

students are opened. Diagnostic techniques can render assistance in education improvement of quality. 
Practice testifies that pedagogical diagnostics yet didn't become obligatory compound pedagogical 
process. It leads to a certain leveling of all pedagogical means воздействыя, result of that are formations 
not enough profound knowledge at students, and it doesn't meet the requirements of the higher school 
which directs the activity on systemacity of assimilation of knowledge, abilities, skills. 
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ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА В ЕВРОПЕЙСКОМ 

 ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
В статье анализируются подходы к оценке качества высшего образования в современных 

условиях, дается обзор действующих систем оценки качества (их элементов, целей, задач). 
Показана роль международных организаций в процессе выработки методик оценивания высшего 
образования, определены особенности системы  оценивания, контроля и управления качеством 
образования в Беларуси. Важным элементом обеспечения качества образования на европейском 
уровне стала разработка рамок квалификаций. Национальные рамки квалификаций формируют 
основу для повышения качества, доступности, взаимосвязи, признания квалификаций в 
обществе или на рынке труда, как в пределах страны, так и за рубежом. 

Ключевые слова: независимая оценка, образование, качество, Европейская рамка 
квалификаций, компетентность, выпускник. 

 
Актуальность проблемы. В последние годы основным содержанием процессов 

социокультурных изменений в мире является смещение акцентов в сторону устойчивого 
развития человеческой цивилизации. При этом образование выступает ведущим механизмом 
создания общественного интеллекта, формирования духовной и общественной жизни 
человека и отраслью массового духовного производства. Качество высшего образования 
является важнейшим параметром общественно-экономической значимости образовательной  
сферы  в обществе. Переход к постиндустриальной экономике привел к массовому спросу на 
дипломированных специалистов. Число студентов молниеносно возросло. В 2007 году их 
было 152,5 миллиона, что на 50% больше, чем в 2000 году. В целом, процент вузовской 
молодежи в мире поднялся с 19% в 2000 г. до 26% в 2007 г. В этом контексте невозможно не 
акцентировать внимание на эффективности высшего образования, неотъемлемым элементом 
которого является постоянное проведение оценки его качества. Значимым событием в 
области высшего образования стала Всемирная конференция ЮНЕСКО «Высшее 
образование и глобальные проблемы современности», состоявшаяся  в июне 2009 г. в 
Париже. Среди задач, которые были на ней поставлены, особое место занял вопрос об 
улучшении  качества высшего образования и выработке общих для европейских государств 
критериев в отношении его определения. 

Целью статьи является анализ подходов к оценке качества высшего образования в 
современных условиях, характеристика действующих систем оценки качества высшего 
образования (их элементов, целей, задач, критериев) в странах европейского континента. 
Европейское пространство высшего образования предусматривает прозрачность, понятность  
и открытость систем высшего образования каждой страны. Подходы к оцениванию качества 
образования в европейских странах представляют интерес для белорусской высшей школы, 
ставящей задачу повышения  конкурентоспособности выпускаемых специалистов. 

Изложение основного материала. Согласно стандартам ИСО (ISO) серии 9000, под 
качеством следует понимать степень соответствия свойств какого-то объекта (продукта, 
услуги, процесса) некоторым требованиям (нормам, стандартам). Таким образом, качество 
высшего образования – это сбалансированное соответствие всех аспектов высшего 
образования некоторым целям, потребностям, требованиям, нормам и стандартам. 
Интегрированным результатом и важнейшим критерием качества высшего образования в 
современном понимании является развитость у выпускника способности применять 
сформированные компетенции для эффективного решения разнообразных социально-
профессиональных и личностных задач  в изменяющихся  условиях. 

Европейское пространство высшего образования и 47 государств, входящих в его 
состав, характеризуются разнообразием политических систем, социокультурных и 
образовательных традиций, языков, потребностей и ожиданий. Повышение качества 
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образования  становиться одной из важнейших задач государственной политики всех 
европейских государств. В каждой стране имеются собственные органы, процедуры, механизмы 
обеспечения качества, но сегодня акцент делается на интернациональном измерении. В целях 
системной регуляции развития качества образования в Европе в 2000-х гг. сформирована 
сеть гарантии качества (ENQA), которая призвана укреплять европейское сотрудничество 
для развития сопоставимых критериев и методологий. Ее основной задачей является 
формирование и продвижение межнациональных (европейских) измерений качества. В 
настоящее время основными акторами в процессе выработки методик оценивания высшего 
образования являются также Европейская Ассоциация Университетов, Европейская 
Комиссия, Национальный Союз Студентов Европы, национальные агентства и ассоциации, 
университеты и министерства.  

Главными целями структур, проводящих оценку качества высшего образования, 
являются следующие [1]. Во-первых, обеспечение качества высшего образования в 
различных контекстах: экономическом, социальном и культурном. Во-вторых, поддержание 
и оказание поддержки высшим учебным заведениям в применении мер по улучшению 
качества преподавания и обучения. В-третьих, стимулирование взаимного обмена 
информацией по вопросам обеспечения качества образования. 

В мировой практике применяются различные подходы к оценке качества работы вузов: 
репутационный, результативный и общий. Репутационный подход использует экспертный 
механизм для оценки качества профессиональных образовательных программ и учебных 
заведений в целом. Результативный подход основан на измерении количественных 
показателей деятельности вуза. Общий подход базируется на принципах Всеобщего 
управления качеством (Total Quality Management, TQM) и требованиях к Системам 
менеджмента качества со стороны Международной организации по стандартизации 
(International Organization for Standardization, ISO). Исторически сформировались 
«английская модель», в основе которой лежит внутренняя самооценка вузовского 
академического сообщества, «французская модель», основанная на внешней оценке вуза с 
точки зрении его ответственности перед обществом и государством, а также различные их 
комбинации [2]. Основными методами оценивания являются оценка, аккредитация, аудит и 
ранжирование [3]. 

«Оценка» – в глобальном смысле термин обеспечения качества, однако, довольно часто 
она рассматривается параллельно другим методам, таким как, например, аудит. Сложилось 
несколько видов оценки, получивших распространение на Западе. Первой можно выделить 
«оценку предмета» – она акцентируется на качестве определенного предмета, как правило, 
по всем программам, где этот предмет преподается. Второй тип оценки – «оценка 
программы» – она фокусируется на деятельности в рамках учебной программы. Третий – 
«оценка учебного заведения» – здесь изучается качество работы ВУЗа, его организация, 
финансовые вопросы, управление, материально-техническая база, а также преподавательская 
и исследовательская работа. Последний вид – «оценка темы» – изучает качество или 
практику конкретной образовательной темы, например, консультации студентов. Наиболее 
распространенными оценками в европейских странах являются оценка программ и учебного 
заведения.  

Активно применяется в Европейской системе обеспечения качества образования 
«аккредитация». Как метод оценивания, он является  основным  практически во всех 
странах. Оценка и аккредитация различаются по содержанию. В документах Европейской 
Сети по Обеспечению Качества Высшего Образования аккредитация характеризуется по 
следующим признакам: аккредитация должна признавать или не признавать, что тоже 
возможно, что программа университета или он сам отвечают необходимым стандартам. 
Помимо этого аккредитация включает в себя оценку на основе ранжирования, данные 
основываются на выбранных критериях качества и всегда «двоичны» – либо «да», либо 
«нет».  
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«Аудит»  –  это метод,  в рамках которого должны быть оценены сильные и слабые 
стороны механизмов, обеспечивающих качество образования, которые распространены в 
оцениваемом учебном заведении. Делается это, в основном, для того, чтобы обеспечить 
мониторинг и улучшить деятельность ВУЗа, преподавание и организацию. 

«Ранжирование» является элементом оценки, в ходе которого сравниваются результаты 
по предметам, программам или учебным заведениям. Это, по мнению Европейской 
Ассоциации Университетов, ведет к постоянному обмену положительным опытом.  

Основными принципами, на которых строится оценивание, являются 
самостоятельность и независимость от государства и других ВУЗов в выборе процедур 
оценки, применение самооценки, внешняя оценка экспертами и опубликование отчета. В 
рамках Европейской системы оценки качества эта модель получила название 
«четырехступенчатой» [4]. Экспертная группа обычно состоит из представителей 
университетов, а также представителей предметной области, международных экспертов, в 
некоторых случаях выпускников и студентов, представителей профессиональных 
организаций. В задачу внешних оценщиков входит проведение опросов, осмотр учебных 
классов и материальной базы, встреча с руководством и изучение документации. Важное 
значение придается самооценке. Почти все университеты считают, что повышение качества 
образования является их основной целью, вследствие этого логично то, что большинство 
активно применяют самооценку. Она имеет несколько целей, среди которых составление 
документации, положительно влияющая на дальнейшее развитие ВУЗа, а также создание 
основы для дальнейшего совершенствования. Чаще всего в процесс самооценки включены 
руководители и преподаватели учебных заведений.  

В ходе проведения оценки особое значение придается выбору образовательных 
индикаторов и систем показателей. Проблема образовательных индикаторов заключается в 
сложности определения критериев качественного образования, так как не существует 
прямых показателей, указывающих на эффективность или неэффективность этого процесса. 
Индикаторы обычно группируются по показателям условий осуществления образовательной 
деятельности (концепция учебного заведения, кадры, образовательные ресурсы), 
показателям процесса (управление ВУЗом, содержание образовательных программ, 
социальная инфраструктура), показателям результата (качество подготовки бакалавров, 
магистров, уровень трудоустройства, эффективность исследовательской деятельности) [1].  

Важным элементом обеспечения качества образования на европейском уровне стала 
разработка рамок квалификаций. В ходе реализаций мероприятий Болонского процесса в 
2005 г. была утвержена Европейская рамка квалификаций в области высшего образования 
(EAQF), в 2008 году Советом Европы была разработана и утверждена Европейская рамка 
квалификаций для непрерывного образования (EQF). 

Рамка квалификаций представляет собой системное и структурированное по уровням 
описание признаваемых квалификаций. Оно осуществляется в соответствии с рядом 
критериев, установленных для определения уровней полученного обучения. С помощью 
рамок квалификаций проводится измерение и определяется взаимосвязь результатов 
обучения и устанавливается соотношение дипломов, свидетельств/сертификатов об 
образовании и обучении. 

Важность Европейских рамок заключается в том, что они обеспечивают общее 
понимание уровней высшего образования и (в случае EQF) профессионального образования, 
включая уровневые дескрипторы, которые являются критериями качества и к которым 
должны стремиться вузы. Европейские страны начали и ведут разработку национальных 
рамок квалификаций, которые представляет собой механизм классификации и 
типологизации квалификаций по уровням в соответствии с набором согласованных 
критериев, описывающих требования к выполнению трудовых функций [5].  

Национальные рамки квалификаций позволяют более четко обозначить цели и задачи 
квалификаций, определить точки интеграции и наложения, обеспечить основу для 
пересмотра и развития существующих квалификаций, создать базис для разработки новых 
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квалификаций. Рамки формируют основу для повышения качества, доступности, 
взаимосвязи, признания квалификаций в обществе или на рынке труда, как в пределах 
страны, так и за рубежом. 

В выработку методик оценивания высшего образования заметный вклад вносит 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Инновационным проектом 
ОЭСР в области образования явился проект «Оценка результатов обучения в высшем 
образовании» (Assessment of Higher Education Learning Outcomes, AHELO). В рамках проекта 
в 2008-2012 гг. осуществлено диагностическое исследование, целью которого являлась 
оценка принципиальной возможности международного измерения уровня знаний, а также 
практических навыков студентов вузов, обучающихся в различных языковых, культурных и 
институциональных контекстах; разработка соответствующих инструментов измерения для 
оценки общих знаний и компетенций, а также специальных знаний и компетенций для двух 
пилотных дисциплин – экономика и инженерные науки. Исследование проводилось в вузах 
17 стран. Конечная цель - разработка комплексного, объективного и научно обоснованного 
подхода к оценке результатов обучения в системе высшего образования, получение 
международно сопоставимой информации о результатах обучения в высшей школе на уровне 
вузов, факультетов, образовательных программ [6]. 

В системе высшего образования Беларуси более развита внешняя оценка качества, 
ориентированная на стандарты и показатели эффективности. Основными элементами этой 
системы являются стандартизация и процедуры лицензирования, аттестации и аккредитации, 
а также комплексное оценивание образовательных учреждений в целом и отдельных 
специальностей на основе рейтинговой системы. Все эти процедуры включают проведение 
внутренней проверки. Основой оценки качества образования являются государственные 
образовательные стандарты. В последние годы в учреждениях образования разработаны и 
внедрены университетские системы менеджмента качества. Приоритетным направлением 
деятельности для вузовского сообщества выступает построение системы непрерывного 
оценивания, контроля и управления качеством, совместимой с международными 
процедурами оценки качества образования.  

Выводы. Обеспечение качества образования в европейских странах стало 
приоритетным направлением образовательной интеграции 2000-х гг. В рамках Болонского 
процесса четко обозначились контуры деятельности европейского сообщества по 
обеспечению качества высшего образования. Общей чертой в практике обеспечения качества 
образования в Европе стало использование критериев и стандартов. В европейских 
государствах ведется активный поиск общих методик оценивания качества. В этой работе  
активно участвуют различные международные организации. Основными направлениями 
деятельности стали эффективное развитие систем обеспечения качества, возложение 
ответственности за обеспечение качества на вуз как основу его подотчетности перед 
обществом, формирование ведущих компонентов национальных систем обеспечения 
качества, что подразумевает определение обязанностей участвующих органов и учреждений, 
оценивание программ и вузов, внедрение систем аккредитации и сопоставимых процедур, 
международное партнерство.  
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ИНЖЕНЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 
В данной статье рассматриваются вопросы истории  развития системы подготовки 

инженерно-педагогических кадров, сделан анализ проблем, характерных для системы 
инженерно-педагогического образования, имеющихся на момент обретения Узбекистаном 
независимости и рассмотрен  процесс дальнейшего становления и развития системы 
подготовки инженерно-педагогических кадров в Республике Узбекистан. 

Ключевые слова: система образования, инженерно-педагогические кадры, 
компетентностные характеристики. 

 
Вступление и постановка проблемы. Новый качественный уровень подготовки 

высококвалифицированных специалистов определяется многими факторами. Инженерная 
педагогика как отрасль профессионального образования выполняет свою специфическую 
роль в решении этих задач. В широком смысле слова словосочетание “инженер” и 
“педагогика” имеют в виду использование педагогической науки для подготовки инженеров. 
Инженерная педагогика в настоящее время только формируется, ее основные понятия еще не 
установились и это, безусловно, сказывается на ее развитии. Для определения места и роли 
инженерной педагогики в системе подготовки современных специалистов следует 
обратиться к ее объекту и предмету. Так, объектом инженерной педагогики является 
педагогическая система подготовки инженерных кадров, ее цели, принципы, формы 
организации, методы и средства обучения, а предметом - проектирование содержания 
образования, процесса обучения и формирования личности будущего 
специалиста.Инженерная педагогика раскрывает теорию и методику проектировочных, 
конструктивных, гностических, коммуникативных, управленческих и других функций; 
теорию и методику обучения техническим, технологическим знаниям, умениям, навыкам, 
формирование специфических способов инженерной деятельности. Сказанное выше, 
позволяет рассматривать инженерную педагогику как самостоятельную отрасль научного 
знания, но тесно взаимосвязанную с техническими и технологическими науками. Ее 
характеризуют межнаучная коммуникация, многозначность, широта объекта и предмета. В 
них смыкаются межнаучные связи, для реализации которых необходим межнаучный 
исследовательский аппарат, методы системных, межнаучных исследований, являющихся 
инструментом синтеза различных наук. Динамика научного познания такова, что чем глубже 
человек проникает в ту или иную область знаний и чем полнее рассматривает их, тем более 
необходимыми становятся межпредметные связи. Взаимодействие различных областей 
знаний позволяет изучать технические системы, а также педагогические и психологические 
явления глубже и с разных сторон. Через синтез межпредметных, межцикловых связей 
осуществляется системный подход к изучаемым системам. Поэтому идея интеграции 
различных областей знаний, входящих в поле профессиональной деятельности специалиста, 
положено в основу содержания их подготовки.  

Педагогическое знание - чрезвычайно открытая система, имеющая выход на все виды 
человеческой деятельности. Оно является составляющей частью организаторской, 
хозяйственной, социально-экономической деятельности. Это способствует педагогизации 
всех сфер материальной и духовной жизни общества. В свою очередь, мощным 
синтетическим потенциалом обладает техническое знание. Это в немалой степени связано с 
социальной и социально-педагогической напрвленностью его объекта - техники, входящей 
многими своими сторонами в жизнь общества. Представляется очевидным выделение в 
структуре технического знания (наряду с естественным, социальным) и технико-
педагогического как разновидности социально-технического знания.  Технические науки, 
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связанные с разработкой систем управления, созданием роботов, компьютеров, систем 
коммуникации и средств отображения информации испытывают потребность в 
психологических знаниях, психологических исследованиях.  

Рассматривая инженерную педагогику в системе подготовки инженерных кадров, мы 
неминуемо сталкиваемся с необходимостью разработки ряда методологических проблем. 
Поэтому первоочередная задача исследователей в этой области - создание специальной 
методологии инженерной педагогики как особой отрасли научного знания. Может 
возникнуть сомнение в существовании специальной методологии инженерной педагогики, 
однако такая методология сегодня становится научным фактом. Ее положения осознанно или 
неосознанно реализуются в частных для инженерной педагогики методах познания, в логике 
развития инженерно-педагогической мысли.  

Методология инженерной педагогики - это учение о наиболее общих закономерностях, 
принципах, методах научно-технического познания и приложении их к анализу природы 
инженерно-педагогического знания; учение о закономерностях и методах инженерной 
деятельности, о закономерностях инженерного творчества, то есть учение о методах поиска 
новых идей, новых теорий и их реализации. В этом качестве методология инженерной 
педагогики вступает в межнаучную интеграцию и, прежде всего с техническими науками.  

Сегодня остается фактом неизученность, неразработанность методологии, теории, 
технологии, методики, управления межнаучными интегративными процессами, хотя 
тенденция к межнаучной интеграции в системе подготовки инженерных кадров становится 
доминирующей. К методологии инженерной педагогики можно отнести и методологию 
обучения инженерной педагогике.  

 Одна из центральных проблем инженерной педагогики - формирование содержания 
подготовки специалистов. Конечно, содержанием образования занимаются и философия, и 
другие науки, участвующие в подготовке специалистов. Но у каждой из них свой аспект. Для 
философии ключевой вопрос - это вопрос об истинности знаний, о закономерностях 
познания.  

Инженерная педагогика занимается принципами, методами, процедурами 
проектирования содержания образования на уровне системы (учебных планов, 
специальностей) и учебного предмета, отбором и структурированием учебного материала. 
Главный методологический принцип проектирования содержания образования - ориентация 
на перспективы развития науки, техники, производства, культуры. Структурная и технико-
технологическая перестройка промышленного производства неминуемо требует новых форм 
организации и методов обучения. Однако в силу консерватизма, отставания в 
разработанности вопросов теории обучения, дидактико-методического обеспечения учебного 
процесса новое содержание продолжает усваиваться в старых организационных формах 
обучения. В конечном итоге, это служит причиной несоответствия между новым 
содержанием и старыми формами обучения.  

Теория инженерной педагогики развивается под воздействием общественных 
потребностей в области инженерного образования, развития технических наук, питающих 
инженерную педагогику и методов познания, а также в силу внутренней логики движения 
собственного научного познания. Эти факторы действуют не параллельно, а находятся в 
диалектической взаимосвязи. Развитие инженерной педагогики происходит и как логическое 
развитие общепедагогических понятий и категорий: целей, принципов, содержания 
образования, форм организации, методов, средств, контроля и самоконтроля. Они 
представляют определенный уровень категориального строя, его системность, которая 
обеспечивается логико-методологическим основанием. Сохраняя педагогическую сущность, 
они ориентированы на цели инженерного образования, на подготовку специалистов, 
реализующих инженерную деятельность, что наполняет их новым содержанием. И тем не 
менее, инженерная педагогика не исчерпывается общими педагогическими категориями.  

В теории и практике высшей школы функционируют общие дидактические принципы: 
научности и доступности, систематичности и последовательности, связи обучения с 
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практикой и наглядности и абстрактности, активности и самостоятельности, 
индивидуального подхода и др. Специфическим для профессионального образования 
выступают принципы:  

· профнаправленности, ориентирующей все учебные дисциплины, формы организации, 
методы обучения на конечную цель подготовки специалиста конкретного профиля;  

· преемственности, отражающей связь прошлого, настоящего и будущего в их 
содержании, формах организации, методах и средствах обучения, связь образовательно-
воспитательного процесса на различных ступенях обучения и предстоящей 
профессиональной деятельностью;  

· системности, позволяющей рассматривать все дисциплинарные знания по различным 
учебным дисциплинам как единое целое со специфическими для технического, 
технологического и гуманитарного образования связями;  

· интеграции и дифференциации, ориентирующей содержание образования как на 
синтез широкого круга междисциплинарных знаний в целостную систему, так и на 
отдельные учебные дисциплины, модули с конкретной предметной областью знаний;  

· динамичности, выражающейся в постоянном предвидении новых тенденций и 
изменений в общеинженерном и гуманитарном образовании и отражении их в содержании 
подготовки специалистов и др.  

Как категория историческая, принципы развиваются, изменяется их номенклатура и 
объем понятия. Они совершенствуются и наполняются новым содержанием в соответствии с 
каждым конкретным этапом развития общества и корректировкой целей обучения и 
воспитания, а также с учетом выявленных педагогических закономерностей и накопления 
педагогического опыта.  

Критериями обоснования принципов обучения являются:  
· потребности практики,  которые,  в первую очередь,  выражаются в необходимости 

внедрения, т.е. применения достижения науки, техники, производства, технических и 
педагогических наук в практике;  

· требования логики развития технических наук, технической дидактики и наличия 
новых теоретических концепций обучения, построенных с учетом новых закономерностей 
организации содержания и процесса обучения;  

· необходимость выведения новых принципов с опорой на теорию познания, 
деятельности и достижения науки в связи с изменениями в целях образования, выделения его 
специфики.  

Теория и практика показывают, что специфическими для инженерной педагогики 
категориями выступают научно-техническое познание, инженерная деятельность, личность 
специалиста и общение в процессе профессиональной деятельности. Ни одна из этих 
категорий не является педагогической в собственном смысле слова. Это изначально 
философские и междисциплинарные категории. Но они являются базовыми и для 
инженерной педагогики.  

Научно-техническое познание представляет собой процесс овладения человеком, 
объективно или субъективно, новыми естественнонаучными, техническими и 
технологическими знаниями в области науки, техники, производства, способами 
деятельности, предвидения перспектив их развития.            

Инженерная деятельность- это динамическая система взаимодействий инженера и 
орудий, механизмов, сооружений, которые необходимо построить искусственным путем, 
опираясь на научные знания и способы деятельности.  

Личность специалиста - это человек образованный, воспитанный, профессионально-
компетентный, с высоким уровнем общей и профессиональной культуры, интеллектуального 
развития, конкурентоспособный к активной профессиональной и социальной деятельности.  

Общение - это установление и развитие деловых отношений между людьми в процессе 
профессиональной деятельности, порождаемых потребностями в совместном труде, в 
управлении, выработке единой стратегии взаимодействия, в обмене информацией, во 
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взаимопонимании. Каждая категория, обладая всеобщностью, позволяет рассматривать 
большое множество элементов содержания, отражая наиболее общие явления. Они 
синтезируют, систематизируют, структурируют частные научные понятия, аккумулируют в 
себе мысленное теоретическое представление (каркас) инженерной педагогики. Названные 
категории служат механизмом определения абсолютного большинства понятий инженерной 
педагогики, являются исходной основой создания ее новых понятий, выступают средством 
систематизации всей совокупности понятий и научного познания в целом, составляют 
логическую основу теории и практики инженерной педагогики, обеспечивают их единство. 
Проектирование в инженерной педагогике не ограничивается содержанием образования и 
процессом подготовки специалистов.  

Важный его аспект - определение и обоснование опережающих квалификационных 
требований к современному специалисту. В проектировании содержания, процесса 
подготовки современных специалистов и опережающих квалификационных требований к 
ним имеется два начала - техническое и педагогическое. Эти два начала проявляются в 
определении целей, принципов, методов, процедур проектирования, прогноза развития 
сферы производства, организации и содержания труда. Проектирование требований, 
предъявляемых обществом специалисту, которого готовит высшая школа, складывается из 
определенной последовательности таких представлений как: человеческий идеал, модель 
специалиста как личности и профессионала, его квалификационные характеристики, 
общественное мнение о степени соответствия представлений о личностных качествах и 
профессионализме специалиста их действительному состоянию.  

Проектирование предполагает наличие определенных исходных данных:  
1. Выявление структуры труда (объект, предмет, орудия и средства труда); 
2. Результаты анализа профессиональной деятельности (широта основного профиля 

деятельности и смежные, сопряженные с ним профили, основные компоненты труда, 
структура функций профессиональной деятельности, типичные ошибки и затруднения 
молодых специалистов);  

3. Определение системы теоретических знаний, обеспечивающих фундаментализацию 
широкопрофильной подготовки и практических знаний, составляющих информационную 
основу профессиональных умений;  

4. Установление междисциплинарных связей в сопряженных полях профессиональной 
деятельности;  

5. Прогноз сферы труда. 
Возможны следующие критерии отделения категорий от понятий.  
Первый критерий - способность понятий объединять себе подобные в единый 

смысловой блок по внутрипредметным, межпредметным, межцикловым связям, вхождение 
частных понятий в обобщенные, осуществление категориального синтеза. Понятия, не 
проявляющие способности к объединению других более частных понятий, остаются на 
уровне статуса понятия, не поднимаются до уровня категории.  

Второй критерий - способность понятий в исходной или видоизмененной 
грамматической форме входить в другие понятийные блоки. Анализируя отобранную группу 
понятий по соответствию этому критерию, мы лишаем статуса категорий те из них, которые 
оказываются статичными, малоподвижными. Таким образом, границы выделения категорий 
еще сужаются.  

Третий критерий - современность, то есть соответствие понятия ныне действующему 
активному языку, уровню теоретических знаний. Старение понятий, их смена 
незначительны.  

Четвертый критерий - способность понять самостоятельное существование в чистом 
виде отвлеченной абстракции. Для рождения синтетического понятия необходим вместе с 
ним свой понятийный блок, иметь частные по отношению к себе понятия. Только наличие их 
способно пробудить потребность к объединению и к рождению не просто грамматической 
формы, а формы смысловой, содержательной для данной науки.  
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Понятийный критерий (пятый) - устойчивость употребления терминов - понятий, то 
есть использование их в различных источниках.  

Шестой критерий - полифункциональность понятий. Это важный показатель высокого 
уровня их обобщенности, абстрактности. Полифункциональность означает, что 
педагогические понятия в разных условиях могут выполнять разные функции. Это не 
различное понимание одного и того же явления, это видение разных его сторон и 
акцентирование на них внимания. Чем выше абстрактность, тем заметнее 
полифункциональность.  

Седьмой критерий - высокая “потребительская стоимость”, то есть употребляемость 
понятия.  

Нами выделены основные функции категорий инженерной педагогики:  
· они составляют ее структурную и содержательную основу;  
· являются средством организации научно-исследовательской работы;  
· служат механизмом определения абсолютного большинства ее понятий;  
· являются исходной основой создания новых понятий инженерной педагогики;  
· выступают средством систематизации всей совокупности понятий и научного знания 

в целом;  
· составляют логическую основу теории и практики инженерной педагогики, 

обеспечивают их единство.  
Вывод. Как видно, инженерная педагогика развивается в процессе фундаментальных и 

прикладных исследований. Рассматривать ее как систему только прикладных технических 
или общепедагогических знаний означает отбрасывать ее на десятилетие назад. Научный 
статус понятий и категорий инженерной педагогики является методологической основой 
решения многих проблем подготовки инженерных кадров.  
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ІНЖЕНЕРНА ПЕДАГОГІКА В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ 
 

У даній статті розглядаються питання історії розвитку системи підготовки інженерно-
педагогічних кадрів, зроблено аналіз проблем, характерних для системи інженерно-педагогічної 
освіти, наявних на момент здобуття Узбекистаном незалежності та розглянуто процес 
подальшого становлення і розвитку системи підготовки інженерно-педагогічних кадрів у 
Республіці Узбекистан. Інтерактивні технології, професійну майстерність та досвід педагога - 
ось ті складові, які забезпечують ефективність процесу навчання. Введення інноваційних 
технологій припускає обов'язкову співпрацю навчає і навчаються, тільки за цієї умови 
"спрацьовують" інтерактивні методи. 

Ключові слова: система освіти, інженерно-педагогічні кадри, компетентністні 
характеристики. 

 
doctor of pedagogical Sciences, Professor, Tolipov Utkir Karshiyevich,   

ENGINEERING PEDAGOGY IN THE SYSTEM OF TRAINING FOR PERSONNEL 
 
In this article discussed about the history of development at a system of preparing engineering-

pedagogues in foreign countries, analysis the problems of the system at engineering-pedagogical 
education available after being independence of Uzbekistan and characterizes  process of the further 
formation and development of system of preparation of engineering-pedagogical in the Republic of 
Uzbekistan. 

Keywords: education, engineering, teaching staff, competency characteristics. 
tolipov_utkir@mail.ru 
 



 212 

УДК 378.147                                                                        к.пед.н., доц. Федоров А.И. 
(УралГУФК, г.Челябинск, Росся) 

 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Выполнен анализ современных проблем высшего профессионального образования; 

рассмотрены тенденции развития системы высшего образования; дана краткая 
характеристика информатизации как одного из основных направлений модернизации высшего 
профессионального образования. Показано, в настоящее время резко возросла значимость 
формирования информационной готовности к осуществлению профессиональной деятельности 
в информационно насыщенной среде. 

Ключевые слова: современные проблемы высшего образования, тенденции развития 
системы образования, информатизация образования. 

 
Актуальность проблемы исследования. Как отмечают многие исследователи,  для 

современной системы высшего профессионального образования в России характерен 
комплекс проблем [5, 7, 8, 10, 11, 12]. Наличие этих проблем определяется, прежде всего, 
тем, что существующая система высшего образования является симбиозом 
административной системы бывшего СССР и элементов рыночной экономики переходного 
периода Российской Федерации. 

С целью преодоления негативных тенденций и разрешения проблем высшего 
образования в конце ХХ – начале XXI веков в нашей стране начат очередной этап 
реформирования отечественной системы образования. Основные идеи реформирования 
системы образования в Российской Федерации отражены в таких документах, программах и 
концепциях, как “Федеральная программа развития образования”, подпрограмма 
“Реформирование образования” Программы “Основные направления социальной и 
экономической политики Правительства Российской Федерации на долговременную 
перспективу”, “Национальная доктрина образования Российской Федерации”, “Концепция 
модернизации российского образования на период до 2010 года” и некоторые другие. 

Однако, как свидетельствует анализ некоторых предварительных результатов и итогов 
реформирования за период с 2000 по 2011 годы, до окончательного решения накопившихся 
проблем еще очень далеко. 

Применение системного подхода к анализу современных проблем высшего 
образования в Российской Федерации позволяет определить их сущностные характеристики. 

Во-первых, причины возникновения этих проблем и их последствия выходят далеко за 
рамки отечественной системы образования, являются комплексными и, более того, по своим 
масштабам – международными. Во-вторых, проблемы в системе образования невозможно 
разрешить на локальном, местном уровне (в рамках отдельно взятого региона или 
федерального округа); поэтому они требуют объединения совместных усилий разных 
государственных и негосударственных структур. В-третьих, проблемы в системе 
образования носят долговременный характер (поскольку накапливались в течение большого 
периода времени), имеют тенденцию к длительному существованию (поэтому не могут быть 
решены в одночасье). В-четвертых, проблемы образования имеют многоуровневый характер 
(уровни: глобальный – международный, региональный – в рамках отдельной страны, 
локальный – в рамках отдельной территории) и взаимосвязаны между собой. В-пятых, 
проблемам в сфере образования свойственны непредсказуемость и отдаленность 
последствий, внутренняя взаимообусловленность и противоречивость. В-шестых, в суть и 
содержание образовательных проблем непосредственно вовлечен конкретный человек [8]. 

В целом, это свидетельствует о том, что проблемы в сфере высшего профессионального 
образования имеют высокую социальную значимость, а возможность их разрешения 
появляется лишь в том случае, когда определены роль и место человека в окружающем мире 
[10]. 
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В последние годы в качестве конструктивной альтернативы существующей парадигмы 
в сфере образования многими исследователями предлагается гуманистическая парадигма, 
объявляющая человека высшей ценностью и выдвигающая новый подход к решению многих 
назревших проблем современности. Существующие противоречия глобального характера 
неразрешимы без методологической переориентации научного познания. Возникает 
необходимость рассмотрения интегрального единства и целостности окружающего мира в 
его специфической человеческой форме [10]. 

В контексте глобальных проблем современности особое внимание уделяется 
осознанию значимости взаимодействия естественных, технических, социальных и 
гуманитарных наук как основы для формирования адекватной современному миру 
мировоззренческой концепции и позитивной стратегии построения целостной и гармоничной 
цивилизации. Как отмечает Л.Н.Талалова (2003), осознание глобальных проблем 
современности привело не только к зарождению в общественном сознании тревоги за судьбу 
цивилизации, но осмыслению того, что радикальным образом меняется картина мира, общая 
ценностная ориентация современного человека, традиционная концепция личности. Отсюда 
возникает необходимость формирования у подрастающего поколения такого способа 
мировосприятия, который представит мир как единое целое, состоящее из множества 
взаимосвязанных частей, а будущее человечества – как целенаправленную деятельность 
людей, во всей полноте осознающих современную реальность и перспективы развития. 
Человечество нуждается в принципиально иных подходах к образованию и воспитанию, в 
которых главным должно стать формирование взгляда на мир как на многообразное,  но 
единое целое, где “от действий каждого зависит благополучие всех” [10]. 

Система образования имеет двойственный характер своего развития. С одной стороны, 
система образования всегда в той или иной степени соответствует времени, отражает 
уровень и структуру общественного сознания и в определенной степени воспроизводит ее. С 
другой стороны, образование ориентировано на будущее и призвано создавать 
интеллектуальные предпосылки для социального развития. Выбор соответствующей 
концепции образования в целом зависит от доминирующих ценностных и 
мировоззренческих установок, многообразия духовных потребностей общества. Сложность 
заключается в том, что не всегда однозначна структура этих детерминирующих факторов. 
Поэтому неизбежно возникает проблема выбора, определения приоритетов как в выявлении 
общей стратегии и методологии образования, так и многочисленных частных, методических 
вопросов обучения и воспитания. 

Глобальный характер современных проблем образования связан, по мнению 
И.Ю.Алексашиной (2002), прежде всего, с ускорением социокультурных перемен. Это 
проявляется в растущем несоответствии между развитием образования и уровнем 
культурного и технического его окружения. Нарушилась веками сложившаяся система 
передачи опыта и традиций от старшего поколения младшему. В настоящее время каждое 
новое поколение имеет все меньше возможностей перенять от предшествующего поколения 
накопленный опыт, знания и навыки. Господствовавшие в мировой системе образования 
технократические и “знаниево ориентированные” тенденции привели к возникновению 
узкодисциплинарного подхода, обособлению естественных и гуманитарных наук. Это нашло 
свое выражение в дифференциации наук и искусств, узкой специализации профессий и 
специализации профессиональной деятельности. Образование было ориентировано на 
подготовку “узкого” профессионала – homo faber – “человек делающий” [1, 10, 13]. 

Социально-педагогический идеал культуры и цель образования – подготовка “узкого” 
профессионала – определила характер образования, его программные и методические 
основы (предметный принцип обучения, обязательная этапность обучения и жесткая 
последовательность при обучении, выраженная дифференциация учебных и научных 
дисциплин, а также учебных заведений), особенности организации учебного процесса 
(классно-урочная форма организации занятий, преобладание репродуктивных методов 
обучения). Этот вид образования сохраняется и в настоящее время. 
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Затяжной кризис системы образования в том и заключается, что наиболее актуальная и 
современная культура – информационная культура – уже сформировала новый социально-
педагогический идеал и заказ, но система образования продолжает функционировать по-
старому, ориентируясь на заказ индустриального общества. Существующая система 
образования не соответствует социальной потребности, которая выражается в том, что 
успешными создателями нового (информационного) общества, субъектами информационной 
культуры могут стать только люди с типом сознания, основанного на индивидуальной 
ответственности за свои поступки, способные к личностному саморазвитию и личностной 
самоактуализации. 

Современные тенденции развития образования. При создании новой модели 
образования необходимо учитывать основные черты нарождающейся культуры. 

Это, в первую очередь, интегративный характер современности. Культурная 
конвергенция проявляется во всех областях: от науки и производства до искусства и образа 
жизни. Такое понимание характера социальных процессов требует отказа от предметного 
принципа образования и поиска форм организации занятий, способных дать интегративное 
знание, комплексное представление об окружающем мире. 

Во-вторых, нелинейность современной культуры предполагает гибкость и 
конвергентность мышления человека. Это связано с умением понять все новое, использовать 
новое в своей деятельности, отказавшись от сложившихся стереотипов, что, в свою очередь, 
требует критического пересмотра и обновления содержания образования. 

В-третьих, важнейшей особенностью информационной культуры является активная 
коммуникация на всех уровнях: личностном, корпоративном, государственном. В контексте 
активной коммуникации явно становится неэффективными репродуктивное обучение, когда 
учащийся выполняет роль пассивного слушателя, и, наоборот, особую актуальность 
приобретают такие формы организации познавательной деятельности, когда учащийся 
занимает активную позицию, вовлечен в дискуссию, в совместную проектную и 
исследовательскую деятельность. 

В-четвертых, для современной культуры характерными признаками стала 
диалогичность, что предполагает взаимодействие различных культур с целью их 
взаимообогащения. Это определяет высокую значимость решения такой задачи образования, 
как формирование у человека поликультурной компетентности и толерантности. 

В-пятых, современная культура актуализирует уникальность человека; она объективно 
ориентирована не на пользу человека и его деятельности для общества, а на самоценность 
человеческой жизни. 

В качестве основной задачи современного образования должна рассматриваться 
возможность создания условий для свободного развития независимой творческой личности. 
Как отмечает В.А.Красильников (1993), в постиндустриальном обществе “производство 
человека” становится основной сферой его жизни и деятельности, которая базируется не на 
“машинной”, а на информационной технологии. В настоящее время проявляется конфликт 
между тем, что требует информационная культура от человека, живущего в условиях 
перехода к информационному обществу, и тем, к чему готовит его существующая модель 
репродуктивного образования индустриального общества [6]. 

На становление и развитие образования сильное воздействие оказывают социальные и 
экономические факторы. В условиях международной интеграции важнейшими факторами 
экономической модернизации выступают технологический прогресс и ресурсосбережение 
[3]. Это, в свою очередь, определяет необходимость развития наукоемких и информоемких 
технологий и производств, а также интенсивной подготовки и переподготовки 
квалифицированных кадров с учетом нужд современной экономики и общества в целом. В 
начале XXI века стало абсолютно ясным, что именно уровень развития научно-технической 
сферы определяет границы между “богатыми” и “бедными” странами, создает основу 
экономического роста, является важнейшим фактором конкурентоспособности государства и 
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основой его национальной безопасности, а также условием равноправной интеграции в 
глобальную экономику. 

В последней четверти, и особенно в последнее десятилетие ХХ века именно 
наукоемкие производства стали основной движущей силой экономики. Отличительной 
чертой экономической модернизации является то, что ее основу формирует информационная 
модель экономики, в рамках которой главным фактором организации, функционирования и 
управления становятся производство и потребление различных информационных стоимостей 
(хотя фактор материального производства и производства энергии также играет большую 
роль, без них никакая модель информационного общества существовать не в состоянии). Как 
отмечает М.А.Игнацкая (2002), прогрессивно растет объем совокупных ресурсов и 
общественного времени, затрачиваемого на производство, обработку, распределение и 
потребление информации. Производство информации и знаний выделяется в особый вид 
экономической деятельности; информационные ресурсы наряду с материальными, 
финансовыми и другими ресурсами становятся важнейшими составляющими 
экономического потенциала страны [4]. 

Важным компонентом экономической модернизации, а также главным источником 
роста конкурентоспособности и возможности освоения новых технологий является 
творческая активность людей. Именно интеллектуальный капитал генерирует новые знания 
и технологии. За рубежом используется понятие “интеллектуальная рента”, что 
предусматривает создание колоссальных конкурентных преимуществ и, соответственно, 
сверхприбылей за счет целенаправленного развития наукоемких производств и технологий. 
Например, в настоящее время в США затраты на приобретение и обслуживание 
компьютерной техники, программных продуктов примерно в 1,5 раза больше, чем затраты на 
автомобильный транспорт, в шесть раз больше, чем на жилье (затраты сместились в 
интеллектуальную сферу: востребованы знания, образование, интеллект) [10]. 

Таким образом, именно человеческий капитал определяет развитие общества. 
Осуществление рыночных реформ в России должно базироваться на таком ориентире 
развития человеческого капитала, как повышение уровня образованности. Инвестиции в 
образование дают возможность человеку расширить кругозор, решить проблему 
самореализации, способствуют материальному благополучию и здоровому образу жизни. 
Важными факторами экономического роста страны становятся интеллектуализация 
производства и социальная мобильность людей, а в качестве критериев эффективности 
факторов развития в национальном масштабе должны рассматриваться объем расходов 
государства на накопление человеческого капитала (расходы на знание, здоровье и 
мобильность людей). Ориентация системы образования на повышение человеческого 
капитала требует перехода на инновационный путь его развития, что предполагает, прежде 
всего, интеграцию фундаментальной науки и высшего образования. Специфической 
особенностью российской науки является то, что в современных социально-экономических 
условиях преодолеть разрыв между зарубежной и отечественной наукой возможно лишь за 
счет развития вузовской науки, за счет образования. 

Одним из главных достижений последних двух десятилетий ХХ века в сфере 
образования являются не только количественные и качественные изменения в этой сфере, а 
более глубокое осмысление социальной роли образования, его миссии в обеспечении 
устойчивого социально-экономического развития, повышения уровня и качества жизни 
людей, совершенствования демократических, правовых, культурных и этнических 
институтов. Обеспечение соответствия высшего образования требованиям современности 
относится к числу неотложных задач, поскольку современная рыночная экономика 
нуждается в специалистах, способных постоянно обновлять свои знания и овладевать 
новыми навыками. В системе высшего образования необходимо вводить образовательные 
программы, которые ориентированы на развитие интеллектуальных способностей студентов, 
повышение уровня междисциплинарного содержания учебных занятий, достижение высокой 
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эффективности обучения на основе более широкого использования инновационных методов 
обучения и информационных и коммуникационных технологий. 

Высшая школа должна претерпеть серьезную модернизацию, приобрести 
органическую гибкость, сочетающуюся с фундаментальностью образования, найти новые 
организационные структуры, формы занятий, привести в соответствие с современными 
требованиями содержание учебных дисциплин, внедряя информационные технологии и 
дистанционное обучение, нетрадиционные способы контроля и оценки качества знаний. 
Образование должно предвосхитить запросы человека и общества и быть готовым к 
удовлетворению потребностей, связанных с обновлением знаний и навыков, с повышением 
квалификации и переподготовкой специалистов. 

Информатизация как одна из ведущих тенденций развития образования. Многими 
исследователями отмечается, что “смена цивилизаций” проходит через информатизацию 
общества. Современное общество вступило в эпоху глобализации экономики и ее 
интернетизации. Яркой особенностью современного общества является интенсификация 
информационных процессов: если раньше (30-50 лет назад) объем знаний удваивался каждые 
10-15 лет, последнее десятилетие – каждые 1,5-2,0 года, то к 2015 году этот процесс по 
прогнозам будет занимать всего 70 дней. 

Интенсификация информационных процессов проявляется в следующем: неуклонное 
возрастание скорости передачи данных и информации; ускорение процессов обработки 
информации; все более полное использование обратных связей; увеличение объема 
производства новой информации и ускорения процессов ее внедрения; повышение степени 
визуализации (наглядности) информации для более удобного и полного ее восприятия 
человеком; непрерывное совершенствование технической оснащенности [10]. 

С развитием процесса информатизации и информационных технологий появляется еще 
один интегрирующий мировой фактор. По мнению А.Г.Мовсесяна (1998), “… эволюционно 
жизнеспособными оказываются те интеграционные формы, которые сумели выработать и 
развить механизмы информационных взаимодействий” [9, с. 29]. Для информационного 
общества “предельным, идеальным случаем выступает состояние, когда любой человек, 
находящийся в любой точке Земли, в любой момент времени может получить необходимую 
ему информацию” [2, с. 74]. 

Подобный идеал лежит в основе формирования информационного общества. Это 
нашло свое отражение в содержании “Окинавской хартии глобального информационного 
общества”, принятой главами стран “большой восьмерки” в 2000 году, в которой сказано, 
что каждый человек должен иметь возможность доступа к информационным и 
коммуникационным сетям. Появилось новое понятие “инфосфера” – информационная 
оболочка Земли. 

По мнению А.П.Лиферова (1997), “… инфосфера революционным образом влияет на 
современное образование, резко активизирует интеграционные процессы в нем. Знания, 
информация выдвигаются на первый план как новый первичный материал для 
международных обменов” [7]. 

Образование и наука в подобной инфосфере занимают ключевую позицию, так как они 
выполняют функции “проводников информации”. В последние годы все большее внимание 
исследователей привлекает концепция социального развития на основе приоритетного 
использования научных знаний.  Суть этой концепции заключается в том,  что в результате 
создания и активного использования значительной частью населения доступной сети баз 
знаний будет обеспечено ускоренное научно-техническое развитие той или иной страны. 

В процессе становления и развития информационного общества ключевое значение 
приобретают проблемы, связанные с организацией образовательного процесса. Развитие 
современных информационных и коммуникационных технологий порождает среду, которую 
характеризуют стремительные и непрерывные изменения. Сегодня скорость и масштаб 
перемен ломают традиционные рамки исторических ступеней развития общества. 
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Впервые в истории цивилизации поколения идей и продуктов человеческой 
деятельности сменяют друг друга быстрее, чем поколения людей. Даже в сфере частной 
жизни перемены (изменчивость) выражены в большей степени, чем непрерывность и 
стабильность. Более того, изменчивость обнаруживает себя через многообразие. Подобная 
среда требует принципиально нового подхода к процессу образования. Человек сегодня 
нуждается не только в новых практических навыках и теоретических знаниях, но и в 
способности постоянно совершенствовать эти знания и навыки. Другими словами, человеку 
необходимо усвоить и всячески развивать культуру обучения в течение всей жизни [5]. 

Информационные и коммуникационные технологии разрушают рамки традиционного 
образовательного процесса; их применение ведет к преодолению возрастных, временных и 
пространственных барьеров и обеспечивает каждому возможность учиться в течение всей 
жизни. Информационные и коммуникационные технологии обеспечивают поразительные 
возможности и перспективы их применения в процессе преподавания и обучения, 
реализацию новых педагогических подходов к организации образовательного процесса. 

В настоящее время не полностью осознаны и тем более реализованы образовательные 
возможности информационных и коммуникационных технологий, современный этап 
развития которых наглядно демонстрирует отставание (и даже кризис) педагогической 
мысли и идей от темпов развития технологий. В частности, благодаря современным 
коммуникационным технологиям (интернет, e-mail, социальные сети и т.п.) реализована 
возможность общения и взаимодействия педагогов и учащихся, созданы сетевые 
образовательные сообщества, образовательная и научная блогосфера. На основе 
использования возможностей современных web-технологий реализована идея виртуального 
образовательного пространства педагога, информационной образовательной среды учебного 
заведения. Лишь на основе использования информационных и коммуникационных 
технологий возможная реализация идей формирования индивидуальной траектории 
обучения учащегося, а также непрерывного образования (образования в течение всей жизни). 

В целом следует отметить, что дальнейшее развитие и модернизация системы высшего 
профессионального образования связано с ее информатизацией. Однако мнение о том, что 
применение современных информационных и коммуникационных технологий 
автоматически повысит качество образования, является ошибочным. Качество образования 
является “функцией” от следующих “аргументов”: качество педагогического персонала, 
качество образовательных программ, качество абитуриентов и студентов, качество 
инфраструктуры образования, качество управления образовательными учреждениями. 

Как отмечает академик Российской академии образования В.Г.Кинелев (2004), “всегда 
важно не забывать, что, несмотря на все многообразие источников информации и 
образовательных технологий, трансформирующих информацию в знания, существует только 
один путь превращения знаний в образование. Это превращение совершается в сознании 
человека. При этом происходит чрезвычайно интересное и таинственное взаимодействие 
сознания человека с киберпространством. Именно в результате этого взаимодействия 
рождается и развивается личность. Это позволяет утверждать, что не существует двух 
одинаковых образований, и что образование, возникающее в процессе такого 
взаимодействия, отличается тем же своеобразием, что и отдельная личность, поскольку 
каждый человек уникален. Приоритет личности можно считать основным результатом 
прошлого века. Приоритет личности следует считать основным императивом века 
нынешнего” [5]. 

Заключение. Таким образом, новые подходы к реформированию отечественной 
системы образования в соответствии с перспективными тенденциями мирового развития, 
необходимостью создания единого информационного образовательного пространства, 
должны определяться перемещением источников и движущих сил социального и 
экономического прогресса из материальной сферы в интеллектуальную сферу. 

При этом должна существенно измениться роль образования: образование должно 
стать определяющим фактором социального и экономического роста. 
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Образование должно уже не столько удовлетворять потребности общества, сколько 
формировать будущие потребности общества. Отсюда вытекает и приоритет образования не 
только в социальной, но и в экономической политике современного государства. На 
практике этот приоритет означает целенаправленное развитие образования в интересах 
повышения человеческого капитала, а на этой основе – в интересах будущего страны в 
целом, и отдельного человека в частности. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІННОВАТИКИ ТА ІСТОРИЧНО 
АПРОБОВАНОГО ДОСВІДУ В АВТОРСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 

У статті розкрито базові теоретичні положення авторської концепції самостійної 
роботи студентів вищої школи з інтеграцією педагогічної інноватики та історично 
апробованого досвіду. Актуалізовано  персоніфіковані ідеї теоретичного обґрунтування 
самостійної роботи студентів, ретродосвід реалізації самостійної роботи студентів у вищій 
школі. Інтеграцію самостійної роботи студентів у процесі професійної підготовки розглянуто 
цілісно у структурі діяльності сучасного вищого навчального закладу як триєдину систему: 
навчальної діяльності, науково-дослідницької діяльності, практична підготовки студентів. 

Ключові слова: педагогічна інноватика, історично апробований досвід, авторська 
концепція, самостійна робота, персоніфіковані ідеї. 

 
Постановка проблеми. Сучасні вимоги до підготовки фахівців, їх компетентності 

спонукають до ґрунтовнішого вивчення розвитку теорії і практики самостійної роботи 
студентів в історії вищої школи України. Доцільність дослідження зумовлюється й низкою 
суперечностей: 

- на рівні концептуалізації: між процесами утворення глобальної освітньої мережі, 
інтернаціоналізації вищої освіти та необхідністю збереження національних педагогічних 
традицій; між потребою в методолого-теоретичному обґрунтуванні сутності й змісту 
самостійної роботи студентів у вищому навчальному закладі та недостатнім урахуванням 
історично апробованих концепцій і проектів;  

- на рівні змісту й організації: між необхідністю модернізації самостійної роботи 
студентів на засадах компетентністного підходу, особистісно-соціального навчання, 
співробітництва й співтворчості викладача і студента та відсутністю реальних механізмів 
упровадження інтегрованих (традиційно-інноваційних) педагогічних технологій; між 
історично доведеним гуманістичним спрямуванням самостійної роботи студента та 
недостатнім рівнем його реалізації в навчальному процесі сучасного вищого навчального 
закладу; між необхідністю створення системи наскрізної самостійної роботи студентів і 
неврахованістю динаміки її історичних змін; 

- на рівні професійної самореалізації: між поглибленням професійної зорієнтованості 
самостійної роботи студентів і неповним урахуванням її історико-регіональної специфіки ; 
між зростаючими вимогами до професійного рівня сучасного фахівця та потребою в 
обґрунтуванні напрямів самоосвіти, самовиховання особистості з опертям на конструктивні 
персоніфіковані ретроідеї.  

Аналіз останніх досліджень. Упродовж останнього десятиліття питання організації 
самостійної роботи студентів знаходиться у сфері інтересів дослідників та практиків вищої 
школи. Вчені зазначають, що поки що недостатньо приділяється уваги організації 
самостійної роботи в навчально-виховному процесі студентів вищих закладів освіти, 
наголошують на недостатнє теоретичне обґрунтування означеної проблеми [20]. 
Бібліографічний покажчик розгляду проблеми самостійної роботи студентів вищої школи 
нараховує 435 наукових публікацій [5, с. 19–46].  

Аналіз сучасних науково-літературних джерел засвідчує, що в теорії та практиці вищої 
освіти накопичено певний досвід, що є основою вдосконалення самостійної роботи 
студентів. Визначено домінантні імперативи нової стратегії професійної підготовки фахівців  
із позицій нової філософії освіти (В. Андрущенко, В. Кремень, В. Луговий та ін.), 
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обґрунтовано ідею неперервності освіти (А. Алексюк, А. Бойко, С. Гончаренко, 
О. Дубасенюк, С. Сисоєва та ін.). Історико-педагогічний аспект навчально-пізнавальної 
діяльності студентів відображено у працях О. Кравченко, І. Курляк, О. Осової. Окремі 
проблеми самостійної роботи студентів відображено в низці дисертаційних досліджень, 
зокрема, теоретико-методологічні засади самостійної навчально-пізнавальної діяльності 
(М. Солдатенко, О. Малихін); організації науково-дослідної роботи (Г. Кловак, 
О. Мартиненко, О. Микитюк,); самовиховання студентів (О. Кучерявий, Л. Римар, 
Г. Сериков); їх саморегуляції (Е. Газієв, І. Золотухіна, В. Чайка). Водночас зазначені наукові 
розвідки мають опосередковане відношення до предметного поля дослідження. Отже, 
актуальність окресленої проблеми, важливість об’єктивного осмислення теоретичного і 
практичного досвіду минулого для розвитку сучасної вищої школи України,  відсутність 
ґрунтовних історико-педагогічних досліджень із проблем організації та змісту самостійної 
роботи студентів і необхідність розв’язання наявних суперечностей зумовили вибір мети 
наукової статті. Постановка завдання: розкрити базові теоретичні положення авторської 
концепції самостійної роботи студентів вищої школи з інтеграцією педагогічної інноватики 
та історично апробованого досвіду, актуалізувати  персоніфіковані ідеї теоретичного 
обґрунтування самостійної роботи студентів, ретродосвід реалізації самостійної роботи 
студентів у вищій школі.  

Виклад основного матеріалу. Інтеграцію самостійної роботи студентів у процесі 
професійної підготовки ми розглядаємо цілісно у структурі діяльності сучасного вищого 
навчального закладу як триєдину систему: навчальна діяльність, науково-дослідницька 
діяльність студентів, практична підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації, які 
функціонують за принципами: єдності, наступності, компліментарності, 
взаємодоповнюваності, адитивності, ефективності [7, с. 22]. Зазначимо, що технологія 
самостійної роботи студента, побудована на інтеграційному підході, визначає та прогнозує 
навчальну та наукову діяльність студента, як цілісний, єдиний процес та закладає підґрунтя 
для формування активної творчої позиції особистості студента, забезпечує можливість його 
професійної самореалізації. 

Вчені відзначають, що сьогодні існує потреба в контекстно-професійній моделі 
розвитку компетентності випускника вищого навчального закладу, що синтезує такі основні 
умови: 1) організацію квазіпрофесійної діяльності,  у тому числі такої,  що моделює 
комплексне застосування знань; 2) міждисциплінарну інтеграцію, зокрема, систематичне 
використання навчально-пізнавальних завдань, які враховують ситуації міждисциплінарного 
застосування знань; 3) змішане навчання, що передбачає взаємодію з тьютором через 
електронну пошту, дискусії у форумах, безпосередні зустрічі, самонавчання [6]. 

Впровадження такого типу навчання сприяє підвищенню мотивації студентів до 
навчання (вони мають можливість вибирати найбільш значущі модулі курсу, які 
відповідають їхнім потребам, отримують оперативний зворотній зв’язок від викладачів, 
можуть відразу застосовувати отримані знання на практиці); контролюванню результатів 
навчання студентів та обсягу отриманих ними знань. Система оцінювання знань на сайті 
віддаленого доступу, а також активна взаємодія з викладачем на очних зустрічах дозволяє 
відслідковувати правильність і якість засвоєння навчального матеріалу, а також своєчасно 
підтримати і скоректувати індивідуальну траєкторію навчання студентів. Очевидним є 
висновок, що змішане навчання об’єднує оперативність дистанційного навчання і 
ефективність індивідуальної взаємодії студентів та викладачів; 4) надання можливостей для 
саморозвитку і самореалізації особистості студента, необхідних здібностей, пов’язаних з 
індивідуальними особливостями його мислення (просторової уяви, творчих можливостей); 5) 
створення додаткових організаційно-педагогічних умов, спрямованих на посилення 
мотивації студентів до вивчення дисциплін, підвищення їх пізнавальної і академічної 
активності (кредитно-рейтингова система, курси за вибором (елективні), метод проектів 
тощо). Відповідно, можемо говорити про створення інтегративного образу випускника 
вищого навчального закладу, де мета, зміст і результати навчання сприймаються комплексно 
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з урахуванням змін у професійній діяльності та спрямовані на формування широкої 
соціально-професійної компетентності. Остання включає не лише кваліфікацію, що 
визначається системою набутих знань і вмінь, але й базові особистісні якості, а також 
універсальні вміння й здібності, які характеризуються більш широкою сферою застосування. 

Змістом діяльності сучасного вищого навчального закладу повинно стати створення 
інноваційного освітньо-виховного середовища для формування культури самостійної роботи 
учасників навчально-пізнавального процесу. Обов’язковою умовою реалізації авторської 
інтегрованої концепції самостійної роботи студентів з урахуванням історичних надбань – 
гуманізація взаємодії викладача і студента на основі фісілітаційного спілкування і 
супервізовської допомоги у подоланні пізнавальних труднощів [4, с. 50]. Нова парадигма 
вищої освіти передбачає зміну пріоритетів – із традиційного засвоєння готових знань у ході 
лекційно-семінарських занять на самостійну активну пізнавальну діяльність кожного 
студента,  з усвідомленням для яких цілей отримані знання можуть застосовуватися у 
майбутній професійній діяльності. При такій організації навчального процесу викладачу 
відводиться роль компетентнісного консультанта, менеджера самостійної активної роботи 
студентів.  

За результатами дослідження (2002–2012 рр.) актуалізовано персоніфіковані ідеї 
теоретичного обґрунтування самостійної роботи студентів (Д. Багалій, М. Халанський – 
розвитку самостійної роботи студентів у межах авторських наукових шкіл, В. Вернадський – 
саморозвитку особистості, В. Іконніков – свободи вибору навчальної діяльності, 
О. Музиченко – здатності самостійно мислити і діяти, В. Перетць – самостійного 
дослідження, М. Пирогов – єдності освітнього і наукового процесу вищої школи, О. Потебня 
– самореалізації та самоактуалізації особистості, П. Редкін – внутрішньої мотивації до 
саморозвитку і самовдосконалення, Ф. Симоненко – „залишення слідів у науці”, 
І. Срезневський – самодіяльності студентів у засвоєнні наук, К. Ушинський – 
антропологічного підходу і людиноцентризму, П. Юркевич – „внутрішньої розумової 
самостійності”) та ін. [1]. 

Актуалізовано ретродосвід (форми, методи) реалізації самостійної роботи студентів 
(Т. Акбашев – „розвивальні кооперації”, Д. Багалій – „спільний пошук істини”, В. Бузескул – 
порівняльний метод, М. Грушевський – свобода вибору форм самостійної роботи, В. Кан-
Калик – комлексний метод, Л. Кассо – вирішення практичних казусів, І. Огієнко – 
співробітництво на семінарах „підвищеного типу”, С. Смаль-Стоцький – „європейський 
метод науковий”; Є. Черкавський, Б. Маньковський – співтворчість студентів, П. Юркевич – 
„метод взаємного навчання) та ін. [1]. 

На основі зазначених підходів − головна ідея інтегрованої концепції організації 
самостійної роботи майбутнього фахівця: цілеспрямоване, інтегративне формування 
пізнавальних умінь та способів дій в процесі групової взаємодії, комплексне виховання 
особистості майбутнього спеціаліста у різних сферах діяльності (навчальній, дослідницькій, 
виховній, організаторській, комунікативній, конструктивній тощо) [2, с. 34]. Самостійна 
робота, виступаючи специфічним педагогічним засобом організації та управління 
самостійною діяльністю студента,  має подвійну природу.  З одного боку,  вона постає як 
навчальне завдання, тобто об'єкт діяльності студента, запропонований наставником чи 
підручником, з іншого – формою прояву певного способу діяльності з виконання 
відповідною завдання [5, с. 31]. В аспекті професійного самостановлення доцільно визначити 
самостійну роботу студентів як переважно усвідомлене, цілеспрямоване планування, 
побудову і перетворення ним власних самонавчальних дій і вчинків у відповідності з 
особистісно значущими цілями та актуальними потребами навчання і виховання. Цільовим 
орієнтиром відповідної системи є компоненти змісту вищої освіти – фахові знання та вміння, 
досвід творчої та дослідницької діяльності, досвід саморегуляції професійного становлення, 
досвід емоційно-вольового ставлення до фахових цінностей. В. Мороз підкреслює, що 
самостійна робота студента повинна виконувати самостійну обов’язкову додаткову, але не 
другорядну функцію у вивченні, розумінні і опануванні студентом змістом навчального 
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матеріалу: знаннями, способами діяльності, творчими здібностями і емоційно-ціннісним 
відношенням до світу. Отже, саме багатогранність функцій самостійної роботи студента як 
дидактичної категорії дозволяє удосконалювати зміст та форми навчання на самостійному 
виборі студента, і, як наслідок цього – підвищувати професійну компетентність майбутніх 
фахівців. 

У авторській концепції самостійної роботи студентів модернізовано вихідні положення 
теорії розвивального навчання Л. Занкова ґрунтуються на дослідженні характеру 
взаємозв’язку між побудовою процесу навчання і розвитком особистості. У теорії 
розвивального навчання принциповими положеннями є: навчання на високому рівні 
складності, ведуча роль теоретичних знань у навчанні, швидкий темп навчання, у виконанні 
самостійної роботи усвідомлення власного процесу учіння, розвиток індивідуальності. 
Результатом навчання вважаються продуктивні зміни в загальному розвитку особистості 
студента. До особливостей методики самостійної роботи студента належать положення: 
багатогранність, процесуальність, спрямованість на вирішення колізій, варіативність. 

Теорія розвивального навчання (Д. Ельконін, В. Давидов) включає положення, відносно 
якого студент розглядається не як об’єкт педагогічних впливів викладача, а як суб’єкт 
навчання, який самозмінюється. Бути таким суб’єктом – означає мати потребу в самозміні й 
бути здатним задовольняти її завдяки навчанню, а саме: бажати і вміти вчитися. Зміст 
навчання полягає у самостійному оволодінні способами рішення задач через зміст засвоєних 
знань. Основні положення: змістом навчальної діяльності вважаються наукові поняття, які 
створюють загальні принципи рішення задач, засвоєння наукових понять має динаміку, 
теоретичні знання складають основу мислення, наукові поняття засвоюються в процесі 
навчання. Розвивальний характер навчання пов’язується зі змістом самостійної роботи 
студента. 

Центральною ланкою теорії поетапного формування розумових дій (П. Гальперін, 
Н. Тализіна) є намагання як частка дії учіння, як одиниця будь-якої людської діяльності. 
Учіння розглядається як система певних видів діяльності, виконання яких призводить до 
нових знань і умінь. Дія, перш ніж стане розумовою, проходить певні етапи: 1) складання 
схеми орієнтованої основи дії; 2) формування дії в матеріальному вигляді; 3) формування дії 
як зовнішньомовленевої, 4) формування дії у зовнішній мові про себе; 5) формування дії у 
внутрішній мові. Методика самостійної роботи студента включає такі положення: орієнтація 
на усвідомлення дії; розподіл навчального матеріалу на розділи, виділення загальних 
підходів; виділення етапів формування практичної та розумової дії. 

Теорія проблемного навчання (С. Рубінштейн, В. Оконь, Т. Кудрявцев, О. Матюшкін, 
М.  Махмутов та ін.).  Головна ідея проблемного навчання –  розвиток креативності студента 
засобами самостійного вирішення проблемних завдань, що визначає її актуальною для 
нашого дослідження. Кожен вид проблемного навчання повинен відповідати одному з 
найважливіших умов проблемного навчання – наявності певного рівня пізнавальної 
самостійності (І. Лернер). Оскільки мотивація самостійної роботи студента розвивається в 
процесі вирішення педагогічних проблем і проблемних задач, для нашого дослідження є 
важливою технологія організації проблемних ситуацій. Ефективне управління самостійною 
роботою студентів у процесі організації проблемного навчання залежать від знання основних 
типів проблемних ситуацій і способів їх створення. Теорія евристичного навчання 
(А. Хуторський ) визначає мету: розкриття індивідуальних можливостей студентів шляхом 
створення ними особистого досвіду сучасності, а також конкретної, нової для освітньої 
продукції, орієнтованої на конструювання майбутнього. Оскільки студент в евристичному 
навчанні ставить особисті цілі, відкриває знання, виробляє методологічну і навчальну 
продукцію, то зміст освіти для нього стає варіативним і розвивається (змінюється) в процесі 
діяльності самого студента. Для предмету дослідження важливо відзначити, що метою її є 
розкриття індивідуальних можливостей творців – студентів та викладачів, не передачею 
готового досвіду минулого, а шляхом самостійної праці створення ними особистого досвіду 
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сучасності, а також конкретної, нової для студента освітньої продукції, орієнтованої на 
самостійне конструювання майбутнього. 

Концепція знаково-контекстного навчання у вищій школі (А. Вербицький). Сутність 
цього типу навчання його автор визначає в монографії “Активне навчання у вищій школі: 
контекстний підхід” (1991 р.). Він визначає мету – у процесі навчання забезпечити перехід, 
трансформацію одного типу діяльності (пізнавальної) в іншу (професійну) з відповідною 
зміною потреб і мотивів, цілей, дій (поступків), засобів, предметів і результатів. 
Моделювання навчання, в якому за допомогою всієї системи дидактичних форм, методів, 
засобів створюється предметний і соціальний зміст майбутньої професійної діяльності і 
спеціаліста, а засвоєння ним абстрактних знань, як знакових систем, накладено на канву цієї 
діяльності. Як у традиційному навчанні, навчальний матеріал подається тут у вигляді 
навчальних текстів як знакових систем (звідси „знаково-контекстне навчання”) і так само 
виступає як інформація, яку потрібно засвоїти”. Моделями бачаться реальні контури 
професійного майбутнього. Таким чином, поняття „контекст” є змістовно утворюючою 
категорією, яка забезпечує рівень особистісного включення студента у самостійні процеси 
пізнання, оволодіння професійною діяльністю. З метою формування особистості спеціаліста 
у вищому закладі освіти в процесі знаково-контекстного навчання забезпечується перехід, 
трансформація одного типу діяльності (пізнавальної) в іншу (професійну) з відповідною 
зміною потреб і методів, цілей, дій (поступків), засобів, предметів і результатів. 

Теоретичні проблеми нового концептуального підходу до навчання – трактовки учіння 
як спільної продуктивної діяльності учасників навчального процесу (СПД) були розроблені 
групою російських і німецьких вчених під керівництвом В. Ляудис. У монографії 
„Формування навчальної діяльності студентів” під спільною навчальною діяльністю автори 
розуміють особливий тип соціально організованих взаємодій і взаємовідношень між 
викладачем та студентами. Спільна навчальна діяльність розглядається також як мотивуюча 
основа переходу від прагматичного до пізнавального відношення до світу, до становлення 
усвідомленої саморегуляції в якості суб’єкта пізнавальної діяльності. 

Концепція учіння як спільної продуктивної діяльності (СПД). В. Ляудис визначає СПД 
– як особливий тип спеціально організованої взаємодії і взаємовідношень між викладачем і 
студентом, який забезпечує перебудову всіх компонентів структури індивідуальної 
пізнавальної діяльності за допомогою змінних форм співробітництва між учасниками 
процесу учіння. Метою спільної навчальної діяльності викладача і студента є побудова 
механізмів саморегуляції учіння, засвоюваної предметної діяльності і самих актів взаємодії, 
відношень і спілкування. Предметом її є узагальнені й усвідомлені способи діяльності учіння 
і норми взаємодії та спілкування. Продуктом – самостійне висунення студентами нових 
цілей навчання і цілей, взаємопов’язаних зі змістом засвоєної діяльності, а також регуляції 
особистісних позицій у партнерстві. Засобом досягнення цілей спільної діяльності виступає 
система форм взаємодії викладача зі студентами. Ці форми взаємодії розвиваються в логіці 
перебудови рівнів саморегуляції від максимальної допомоги викладача студентам в рішенні 
навчальних задач до послідовного наростання особистої активності студентів до повністю 
саморегульованих предметних і навчальних дій, і появи позиції партнерства з викладачем. 
Способи (операції) спільної діяльності представлені циклами взаємодії, які за аналогією з 
циклами спілкування можна розглянути як елементарні одиниці спільної діяльності. Цикл 
взаємодії включає обмін актами типу: викладач починає дію – студенти продовжують його 
або закінчують, викладач пропонує тему навчального завдання – студенти дають варіанти 
його рішення. Цикли взаємодії багатообразні за функціями і структурою. В цьому зв’язку 
розрізняють змістоутворюючі та цілеутворюючі, орієнтуючі і плануючі, контрольні та 
оцінні. Концепція учіння як спільної продуктивної діяльності підтверджує наші позиції щодо 
можливостей спільної творчої діяльності викладача і студента у процесі організації і 
планування самостійної роботи студента. Засобом досягнення цілей спільної продуктивної 
діяльності виступає система форм взаємодії викладача і студентів.  
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Кредитно-модульна технологія навчання розкриває нові можливості для самореалізації 
особистості студента у оволодінні професійними компетентностями. Основою для 
обґрунтування цієї навчальної технології є два основних поняття: модуль і дидактичний 
кредит. П. Сікорський в навчальному посібнику “Кредитно-модульна технологія навчання” 
визначає, що “модуль – це логічно завершена, системно впорядкована частина теоретичних 
знань і практичних вмінь із даної навчальної дисципліни, адаптованих до індивідуальних 
особливостей суб’єктів навчання, визначеним оптимальним часом на організацію їхнього 
засвоєння”. Використання індивідуальних занять, індивідуальних науково-дослідних завдань 
за кредитно-модульною технологією навчання розширюють спектр самостійних робіт за 
вибором студента, сприяють варіативності і різнорівневості змісту і форм траєкторії 
особистісного і професійного зростання майбутнього фахівця. 

Особистісно-орієнтовані технології навчання (І. Якиманська). Головною ідеєю цього 
підходу є концентрація уваги педагога на цілісному розвитку людини, турбота про розвиток 
не тільки його інтелекту, громадянського почуття відповідальності, але й духовної 
особистості з емоційними, естетичними, творчими задатками і можливостями розвитку. У 
особистісно орієнтованому розвивальному навчанні І. Якиманської особливого значення 
надається такому фактору розвитку, який в традиційній педагогіці, а також у розвивальних 
системах Л. Занкова, Д. Ельконіна і В. Давидова майже не враховувався, ігнорувався – 
суб’єктному досвіду життєдіяльності, набутому особистістю поза навчанням, в конкретних 
умовах сім’ї, соціокультурного оточення. Цілі самостійної роботи студента акцентуються на 
таких моментах, як: а) розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей кожної особистості; 
б) максимально виявлення та ініціювання суб’єктного досвіду; в) допомога особистості 
пізнати себе, самовизначитися і самореалізуватися, а не формувати раніше набуті якості. 

Базові теоретичні положення авторської інтегрованої концепції самостійної роботи 
студентів з урахуванням історичних надбань відображено на рис. 1.  

Технологія особистісно орієнтованого навчання являє собою поєднання самостійної 
роботи студента, яка розуміється як нормативно-своєрідна діяльність, і самостійної роботи, 
як індивідуально значущої діяльності окремої людини. Взаємозв’язок знань і способів їх 
засвоєння в психології визначається як „пізнавально-інтелектуальна компетентність” 
(М. Холодна). Ефективність самостійної роботи студента залежить не від обсягу знань 
студентів,  тому що їх недостатність може стати поштовхом пошуку нових знань,  не від 
міцності знань, не від їх глибини. Зазначені положення використані в якості умови 
продуктивного розвитку забезпечення результативності самостійної роботи студента із 
самостійним визначенням нових цілей для розв’язання поставлених завдань. Важливими є 
положення М.  Холодної,  яка визначає:  стилі кодування інформації (І рівень),  стилі 
опрацювання інформації (ІІ рівень), стилі постановки і вирішення проблем (ІІІ рівень), стилі 
пізнавального відношення до світу (ІV  рівень).  Домінування того чи іншого способу 
здобуття інформації характеризує властивий даній людині стиль кодування інформації. Як 
свідчать результати дослідження, різні студенти в одному і тому ж проблемному полі 
самостійної роботи бачать різні проблеми, визначають їх в різних термінах і в різному 
змістовому контексті, використовують різні методи їх вирішення [2, с. 47]. Таким чином, 
разом із становленням стильових властивостей майбутнього фахівця формується 
персональний пізнавальний стиль виконання самостійної роботи як результат інтеграції 
різних рівнів стильової поведінки.  

Персональний пізнавальний стиль впливає на дві лінії інтелектуального розвитку 
особистості студента. По-перше, підвищується ефективність інтелектуальної діяльності, 
оскільки в міру формування механізмів стильової поведінки розширюється арсенал способів 
самостійного пізнання, з’являється можливість змінювати власну пізнавальну позицію в 
залежності від проблемної ситуації. По-друге, виробляються глибоко індивідуалізовані 
механізми пізнавальної активності виконання самостійної роботи за рахунок більш повного 
прояву специфічних особливостей індивідуальних пізнавальних здібностей. Ієрархію  
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Рис. 1. Базові теоретичні положення інтегрованої авторської концепції самостійної роботи 
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індивідуальних пізнавальних стилів розглядаємо в такій послідовності: стилі кодування 
інформації – стилі опрацювання інформації (когнітивні стилі) – стилі постановки і вирішення 
проблем (інтелектуальні стилі) – стилі пізнавального відношення до світу (епістеміологічні 
стилі) – персональний пізнавальний стиль [2, с. 62]. Стильовий підхід доказово підтверджує 
необхідність для студентів такої форми самостійної роботи, як внутрішня диференціація, яка 
враховує індивідуальні пізнавальні можливості кожного в межах загального освітнього 
простору − з використанням сучасних педагогічних та інформаційних технологій. 

Для ефективності самостійної роботи студента на етапі виконання та постановки ним 
нових цілей врахування рівнів „креативного поля”. Ми враховували положення 
Д. Богоявленської з використанням розробленого нею методу „креативного поля”, що 
дозволили виділити три різних рівні інтелектуальної діяльності: стимульно-продуктивний 
(піддослідний вирішує завдання, але при цьому залишається в рамках запропонованого 
способу вирішення); евристичний (орієнтир на нові способи, відмінні від уже відомих 
способів вирішення, проблеми); креативний (вихід за межі заданих умов досліджуваної 
проблеми, оскільки виявлена ним закономірність перетворюється для нього в самостійну 
задачу, вирішення якої для нього найважливіше досягнення в експерименті). 

Плануючи самостійну роботу із навчального курсу необхідно насамперед виділити так 
зване „фундаментальне древо” (В. Мороз, В. Рогинський), що включає в себе ту основну 
систему методологічного, теоретичного знання, яку потрібно винести на обов'язкове 
лекційне пророблення, а потім уже формування змісту матеріалу, який буде вивчатися 
студентами самостійно. Динаміка форм дидактичної взаємодії, що пов’язана зі зміною 
функцій викладача і студента на кожному етапі навчання сприяє реалізації можливості 
самозміни студента, як суб’єкта навчання [5, с. 22]. Професор П. Сікорський наголошує, що 
для удосконалення організації самостійної роботи у вищій школі необхідно розв’язати 
суперечність між винятково самостійним способом здобуття знань і засвоєнням їх під 
керівництвом викладача, яка спонукає до пошуку інтегративних моделей навчання, в яких би 
найбільш плідно поєднувалось аудиторне навчання із самостійною навчальною працею 
студента [5, с. 41]. 

Висновки. Проблема організації самостійної роботи студентів зводиться до одержання 
максимізованої оцінки в очікуваних результатах навчання, максимальної самореалізації і 
досягнення успіху, що означає, що ця проблема не зводиться лише до організації процесу 
засвоєння знань, формування умінь включаючи і досвід творчої діяльності. Поряд з ними 
необхідно ще формувати і норми емоційно-ціннісного відношення студентів до їх 
майбутньої професії, їх особистісного зростання, як фахівця-інтелігента і інтелектуала. Отже, 
мова йде про єдність навчального, розвиваючого і виховного впливу на студента у процесі 
управління і виконання самостійної роботи.  

Необхідною вимогою до організації професійної підготовки виступає її реалізація в 
рамках змістово-технологічної інтеграції соціально-гуманітарної, загальнопрофесійної, 
предметної галузей і позааудиторної соціально значущої діяльності студентів. При цьому 
аналіз і усвідомлення засвоюваних явищ, процесів, цінностей розглядаються як засіб їхнього 
самовизначення і самовдосконалення. Активні, діалогові, дослідницькі методи навчання і 
виховання виступають способами самостійного освоєння досвіду рефлексивного, 
організаторсько-комунікативного, проектного видів діяльності, а отже, основою розвитку 
соціально-професійної компетентності випускників. Отже, з урахуванням моделей 
самостійної роботи студентів, відпрацьованих нами за чотирма етапами її розвитку, що 
представлені у дисертації і у монографії [1, с. 132, 171, 223, 344, 400, 422], у науковому 
дослідженні вперше обґрунтовано і розроблено основні положення інтегрованої авторської 
концепції самостійної роботи студентів у єдності педагогічної інноватики та історично 
апробованого досвіду.   

Перспективи подальших наукових досліджень вбачаємо у застосуванні основних 
положень інтегрованої авторської концепції самостійної роботи студентів у єдності 
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педагогічної інноватики та історично апробованого досвіду, впровадження яких дає простір 
для творчого їх застосування у практиці сучасної вищої школи. 
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АВТОРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
В статье раскрыты разработанные базовые теоретические положения  авторской 

концепции организации самостоятельной работы студентов в единстве исторического опыта 
и педагогических инноваций. Актуализирован конструктивный исторический опыт организации 
самостоятельной роботы студентов, персонифицированные идеи теоретического обоснования 
самостоятельной работы студентов, практика ее реализации в высших учебных заведениях. 
Интеграцию самостоятельной роботы студентов в процессе профессиональной подготовки 
рассмотрено целостно в структуре деятельности современного высшего учебного заведения, как 
триединую систему: учебной деятельности, научно-исследовательской деятельности, 
практической подготовки студентов. 

Ключові слова: педагогическая инноватика, конструктивный исторический опыт, 
авторская концепция, самостоятельная работа, персонифицированные идеи. 
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The article deals with the basic theoretical principles of author’s conception of high school 

students’ independent work including pedagogical innovation and historically tested experience. 
Personified ideas of theoretical argumentation of independent students’ work in high school and 
retrospective experience of its realization have been actualized. Integration of independent students’ work 
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Key words: pedagogical innovation, historically tested experience, author’s conception, independent 
work, personified ideas. 

 val_benera@ukr.net 
 



 228 

УДК: 371.126: 370.153                                                                                     Болтаева Ш.Т. 
(НГПИ, г.Навои, Узбекистан) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
ПЕДАГОГА: СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ПОДХОДЫ 

 

В статье раскрываются сущность, структура и подходы к формированию социально-
коммуникативной культуры педагога, культуру его как личности и культуру его 
профессиональной деятельности, его компетентности. Основой развития культуры учителя 
является его профессиональная подготовка. Статья содержит основы подготовки 
квалифицированных кадров в Республике Узбекистан. 

Ключевые слова: культура, социально-коммуникативная, формирование культуры, 
сущность, структура, формирование, личность, сфера деятельности, культурообразующее 
целеполагание, образовательная парадигма, функционирование культуры, научное осмысление, 
компетенции, компетентность, общественный заказ, деятельно-процессуальный аспект. 

 
Актуальность проблемы. Одной из ведущих тенденций развития современной 

образовательной системы осуществляющейся на фоне активных инновационных процессов в 
социальных и экономических сферах жизни нашего общества является усиление внимания к 
проблеме подготовки педагогических кадров качественно нового уровня.  

Современный учитель видится как яркая творческая личность, освоившая новейшие 
достижения науки, науки о человеке, закономерностях его развития, творческого роста, 
владеющая современными педагогическими технологиями, искусством общения. 

Важнейшим условием и ведущим фактором, определяющим успешность этих 
процессов, выступает непрерывное образование личности - идея, пронизывающая в качестве 
ключевой во всех осуществляющихся реформах образования в Республике Узбекистан.  

В полной мере она относится к образованию учителя, специфике его педагогической 
деятельности, роли, месту личности учителя в педагогическом процессе, которые 
предлагают непрерывное обогащение его профессиональных возможностей и личностных 
качеств в соответствии с идеалами культуры, нравственности, профессионализма. 

В этом плане профессиональное образование в Республике Узбекистан должно достичь 
такого уровня, при котором оно будет в состоянии обеспечивать опережающую подготовку 
конкурент неспособных кадров с учетом развития науки, техники, технологий и экономики в 
стране и за рубежом.  

Новое поколение гармонично развитых конкурентоспособных кадров должно обладать 
способностью ставить и решать задачи на перспективу, высокой культурой мышления и 
умением самостоятельно ориентироваться в научно-технической и общественно-
политической информации. 

Современная парадигма образования определяет пристальный интерес педагогической 
общественности к социально-психологическим аспектам обучения и воспитания.  

Объективным фактором возникновения указанной доминанты является изменение 
самой социальной действительности - усложнение системы социального взаимодействия, а 
также переосмысление ценностных ориентиров этого взаимодействия.  

Социально-коммуникативная культура педагога в данных условиях является 
важнейшим компонентом профессиональной компетентности учителя. 

«Культурообразующее» цепеполагание в современной системе образования республики 
Узбекистан является основополагающим и закреплено не одним поколением педагогических 
инноваций.  

Культура как результат профессионального образования декларируется 
государственным образовательным стандартом в деятельностно-процессуальном аспекте, а 
не только в знаниевом.  

Формулирование целей статьи. В последние десятилетия общественный заказ системе 
профессионального образования формулируется исключительно в категориях 
«компетенции» - «компетентности». 
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Деятельность фокусирует в себе все компоненты профессиональной культуры педагога 
и является потенциальным каналом взаимодействия культуры личности и культуры той 
сферы деятельности, в которой она реализуется. 

Социально-коммуникативная культура педагога является интегральной 
характеристикой его профессиональной деятельности, включающая три взаимосвязанных 
компонента (социальный интеллект, компетентность в социально-коммуникативной 
деятельности и уровень самоконтроля в социальном взаимодействии), характеризующих 
личностные качества субъекта по отношению к содержанию и этапам осуществления 
социально-коммуникативной деятельности в соответствии с требованиями данной сферы 
профессионального труда. 

Процесс формирования социально-коммуникативной культуры будущего педагога 
можно представить в виде четырех уровней «открытия социально-коммуникативной 
субъектности» в профессиональной деятельности: усвоение навыков педагогической 
коммуникации в нерефлексируемом опыте личности, усвоение навыков воспроизведения 
образцов, моделей педагогического взаимодействия, известных или представляемых в 
процессе обучения будущему педагогу; усвоение навыков проектирования педагогического 
взаимодействия в соответствии с конкретными образовательными задачами, уровень 
индивидуального стиля социально-коммуникативной деятельности педагога в 
образовательном процессе. 

Определение целеполагания профессионального образования в логике 
компетентностного подхода создает необходимость изменения акцентов в технологии 
построения педагогического процесса.  

Моделирование условий педагогического процесса должно опираться на ряд 
основополагающих принципов контекстности, метапредметности, деятельности, 
субъектности. 

Изложение основного материала. Исследования показывают, что социально-
коммуникативная культура педагога отражает надпредметный уровень его 
профессиональной деятельности.  

В связи с этим, необходима разработка специальных надпредметных образовательных 
модулей по формированию социально-коммуникативной культуры будущих педагогов и 
интеграция их в содержание частных дисциплин профессиональной подготовки студентов. 

Как выше указывалось, формирование качеств личности в рамках компетентностного 
подхода можно осуществлять в рамках только того деятельностного контекста, к вступлению 
в который готовится субъект образовательного процесса.  

Соответственно, формирование социальнокоммуникативной культуры будущего 
педагога должно происходить в деятельностной среде будущей профессии, или среде, 
приближенной к ней. 

Основа формирования социально-коммуникативной культуры - целенаправленное 
накопление студентами социально-коммуникативного опыта.  

Причем этот опыт обладает свойствами системности в виду его формирования в рамках 
такой системы, как личность. 

Выводы Разработка надпредметного содержания является одним из аспектов 
внедрения компетентностного подхода в сферу профессионального педагогического 
образования.  

Не менее важными являются вопросы создания организационных условий, а также 
изменения самой технологии профессиональной подготовки педагогических кадров. 

Анализ подходов к целеобразованию современных программ профессиональной 
подготовки будущих педагогов позволяет утверждать, что культурологическая 
образовательная парадигма имеет на сегодня достаточные основания для дальнейшей 
разработки.  

Очевидно, что тенденции научного осмысления современных социокультурных 
закономерностей функционирования педагогической культуры находятся в диалектическом 
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единстве с тенденциями, обнаруживающими себя в практике, т.е. непосредственно в 
педагогической действительности. 

В докладе Председателя Международной комиссии по образованию для XXI  в.  Жака 
Делора подчеркнуто, что образование является одним из основных «средств утверждения 
более глубокой и гармоничной формы развития человечества,  которая позволит бороться с 
нищетой, отчуждением и войной».  

Кроме того были названы четыре столпа образования». 
· Научиться познавать 
· Научиться делать. 
· Научиться жить вместе. 
· Учиться жить.  
(Делор Ж. Образование: сокрытые сокровища. Издательство ЮНЕСКО. 1966). 
Задача педагогики в педагогическом университете в значительной степени 

определяются своеобразием общекультурной ситуации в нашем обществе.  
Взрастает ко многим утраченным духовным ценностям, отрицаются сложившиеся 

стереотипы и оценки фактов педагогического творчества. 
Особое значение имеет формирование нового типа взаимоотношений между учителем 

и учеником, подготовка к творческому поиску, к самостоятельности суждений.  
Это тем более необходимо в связи с многозначительностью педагогического процесса. 
Эти глобальные задачи являются программой деятельности педагогических 

коллективов Республики Узбекистан. 
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СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА І ПІДХОДИ 
 

У статті розкриваються сутність, структура та підходи до формування соціально-
комунікативної культури педагога, культуру його як особистості і культуру його професійної 
діяльності, його компетентності. Основою розвитку культури вчителя є його професійна 
підготовка. Стаття містить основи підготовки кваліфікованих кадрів у Республіці Узбекистан. 
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компетентність, суспільне замовлення, діяльно-процесуальний аспект. 
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The article describes the nature, structure and approach to the formation of social and 
communicative culture of the teacher, the culture of his personality and the culture of his professional 
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ФИЛОСОФИЯ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

ПРОБЛЕМЫ 
 

В статье анализируются доводы, направленные против истолкования философии как 
высшей законодательной инстанции в сфере познания. Раскрывается роль философии как 
посредника в различных дискурсах, вытекающая из ее мировоззренческой сущности и имеющая 
образовательную направленность. Из понимания философии как теоретической формы 
мировоззрения вытекает ее призвание и способность обеспечивать связи между различными 
формами культуры и, тем самым, служить делу образования человеческой личности. 

Ключевые слова. Теоретическое мировоззрение, познание, образование, культура. 
 
Постановка проблемы. Наше время отмечено пересмотром многих 

мировоззренческих стереотипов, в том числе и связанных с определением ведущей функции 
философии в системе культуры. Широко обсуждается мысль о необоснованности притязаний 
философии на роль носителя высшего знания или, по крайней мере, высшей законодательной 
инстанции в сфере познания. Каковы основные доводы, приводящиеся в защиту этого 
утверждения и как, учитывая их, можно охарактеризовать современное понимание места 
философии в культуре – об этом пойдет речь в данной статье. 

Основная часть. Дискуссии относительно места философии в системе культуры 
ведутся уже давно. Так, начиная свою монументальную «Историю западной философии», 
Бертран  Рассел констатирует, что философия, как он ее понимает, является чем-то 
промежуточным между теологией и наукой. Подобно теологии, она состоит в спекуляциях 
по поводу предметов, относительно которых точное знание оказывается до сих пор 
недостижимым; но, подобно науке, она взывает скорее к человеческому разуму, чем к 
авторитету,  будь то авторитет традиции или откровения.  «Все определенное знание,   по 
моему мнению,  –  пишет он,  –  принадлежит к науке;  все догмы,  поскольку они выходят за 
пределы определенного знания,  принадлежат к теологии.  Но между теологией и наукой 
имеется Ничейная Земля, открытая для атак с обеих сторон; эта Ничейная Земля и есть 
философия»  [3,  с.19].  Рассмотрим,  какое место занимает философия в системе культуры и 
как это сказывается на организации философского образования. 

Человеческое бытие в мире не сводится только к научным исследованиям и их 
практическим приложениям. Соответственно и вопросы, интересующие человека, склонного 
к мировоззренческим размышлениям, не исчерпываются лишь теми, которые в настоящее 
время доступны строгому научному исследованию. Теологические решения таких вопросов 
Рассел считает порождающими, в силу чрезмерной их самоуверенности, «некоторого рода 
дерзкое неуважение к Вселенной» [3, с.21]. Поэтому он находит их малоубедительными для 
недогматически мылящих людей. Теология и наука признаются здесь важными элементами 
культуры общества; философия, очевидно, тоже входит в состав данных элементов, но место 
ее Рассел характеризует как промежуточное. Как это заключение можно было бы понимать и 
какие конструктивные выводы можно из него извлечь?  

Отметим прежде всего, что существует множество подходов к определению предмета 
философии и ее места в жизни общества, в культуре. Мы будем исходить из понимания 
философии как теоретической формы мировоззрения. Как мировоззрение философия 
направлена на охват мыслью всего мироздания, которое дано человеку в опыте его бытия, с 
включением также и его самого как особой части этой необозримой совокупности.  Как 
теория философия выступает объяснительной схемой, выраженной в весьма общих понятиях 
и фиксирующей, а также обосновывающей свои исходные посылки и способы получения 
выводов.  Никакой единой и общеобязательной философской теории не существует и,  
видимо, не может существовать, ибо, даже претендуя на всеобщую значимость, каждое 
конкретное философское учение все же ограничено принятыми его создателем исходными 
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посылками и основным замыслом, которые выражают не только его личностные 
особенности, но и отличительные черты социально-культурной ситуации, исторической 
эпохи.  

Философские учения, как бы они ни различались, характеризует вместе с тем общая 
образовательная направленность. В принципе все учения, концепции, поскольку они 
обнародованы, предназначаются для изучения и, тем самым, для включения в процессы 
образования осваивающих их личностей. Своеобразие философских учений в данном 
отношении связано с их мировоззренческой сущностью. Это означает, что ни человек сам по 
себе, ни мир как таковой (безотносительно к человеку), ни, наконец, те или иные конкретные 
формы отношения человека и мира  (деятельно-практическая, гносеологическая, 
аксиологическая), взятые обособленно друг от друга, не исчерпывают социально-культурных 
функций философии. Все это определенные грани философии, но ни одну из них не 
следовало бы абсолютизировать.  

Напомним в связи с этим высказывание Ричарда Рорти о том, что философию обычно 
рассматривают в качестве основания культуры «по той причине, что культура – это 
совокупность притязаний на знание, и философия выносит приговор по их поводу» [4, с.3]. 
Цитируемая здесь работа Рорти посвящена критическому разбору подобного взгляда на 
философию, вытекающему по существу из абсолютизации ее гносеологической функции. 
Детали этой критики здесь невозможно,  да и не нужно воспроизводить.  Выводы же,  к 
которым он приходит, представляются весьма поучительными и имеющими прямое 
отношение к теме культурно-образовательного философского синтеза.  

Рорти высказывает общее одобрение эпистемологического бихевиоризма, или 
прагматизма, который утверждает, что «философии нечего предложить, кроме здравого 
смысла, относительно познания и истинности» [4, с.130]. Достоинство прагматистской 
концепции познания американский философ усматривает в том, что она устраняет идущее от 
древнегреческой философии противопоставление размышления и действия. Он отмечает 
также, что различия между наукой, для которой поиски объективного знания полагаются  
неотъемлемой чертой, и другими областями человеческой деятельности суть различия между 
«нормальным дискурсом», направляемым общепринятыми критериями достижения 
согласия, и «анормальным дискурсом», не подчиняющимся таким критериям.  

Разъясняя смысл данного различения, Юрген Хабермас указывает, что 
институциализированные науки используют нормальный дискурс в периоды, когда ими 
достигнут убедительный прогресс в теории и существуют общеизвестные способы решения 
проблем, улаживания спорных вопросов. «Такие виды дискурса Рорти называет 
соизмеримыми, и здесь можно положиться на критерии, обеспечивающие достижение 
согласия. Несоизмеримым, или ненормальным, дискурс остается до тех пор, пока 
продолжается спор об основных ориентирах» [5, с.24]. При этом Рорти  вполне обоснованно 
считает, что неверно полагать нормальный дискурс определенной эпохи чем-то 
вневременным. Судя по всему, именно такие или сходные с ними притязания он усматривает 
у той философии, которую намерен критиковать.  

Характерную для Нового времени потребность в выдвижении философской теории 
познания Рорти связывает со стремлением к установлению некоторых ограничений 
познавательной деятельности, вытекающих из убеждения в существовании ее прочных 
оснований. Этой гносеологической позиции, которая, как он доказывает, обнаружила свою 
несостоятельность, противопоставляется герменевтика, понимаемая, однако, вовсе не как 
новая методология, восполняющая изъяны существующей теории познания. «Напротив, 
герменевтика есть выражение надежды, что культурное пространство, оставшееся после 
кончины эпистемологии, не будет заполнено, что наша культура должна стать такой, в 
которой требования противопоставления и сдерживания больше не будут ощущаться» 
Рорти.[4, с.233]. Эпистемология как философская теория, по Рорти, характеризуется 
утверждением существования постоянного нейтрального каркаса познавательной 
деятельности, общего для всех дискурсов. Отклонение от норм, задаваемых данным 
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каркасом, есть следствие заблуждения или неумения следовать требованиям 
рациональности. Герменевтика, напротив, предполагает стремление понять собеседника и 
как бы питает надежду на достижение определенного согласия даже в случае расхождения 
занимаемых сторонами позиций, радикального несходства используемых ими понятий и 
способов аргументации.  

Приобретаемое герменевтическим путем понимание больше похоже, по словам Рорти, 
на постепенное знакомство с человеком, нежели на доказательство теоремы. 
Герменевтическому представлению о познании ближе понимание культуры как разговора, 
нежели как структуры, имеющей твердые основания. Различия между эпистемологией и 
герменевтикой – это различия между нормальным и анормальным дискурсом, а в конечном 
итоге между исследованием в основном знакомых явлений и постижением незнакомого. 
Герменевтика Гадамера понимается при этом как попытка «поместить классическую картину 
в картину большего масштаба» и, таким образом, «дистанцироваться» от стандартных 
философских проблем вместо того,  чтобы искать их решения»  [4,  с.265].  Отсюда вытекает 
проводимое Рорти различение «систематической» и «наставительной» философии. 

«Систематическая» философия, как он ее понимает, опирается на прочную научную 
традицию, состоящую в ориентации на установление объективно истинных знаний, 
имеющих неоспоримые основания. Революционные прорывы в научном познании 
стимулируют и следующие за ними философские революции, которые в свою очередь 
пролагают путь дальнейшим изменениям в культуре, вызванным открытиями в науке. Для 
этого создаются философские системы, выстраиваемые по образцу строгих научных теорий. 
Правда, «как только программа направления философии на безопасный путь науки начинает 
преуспевать, она просто обращает философию в скучную академическую специальность» [4, 
с.285]. Кроме того, абсолютизация норм и образцов научной деятельности, характерных для 
определенной эпохи, путем выведения данных норм и образцов, например, из так или иначе 
истолкованной общей природы бытия не может застраховать от того, что на новом витке 
развития науки все эти красивые и стройные категориальные схемы окажутся устаревшими, 
и потребуется их радикальный пересмотр.  

Термин «наставительная философия», введенный Рорти, имеет своим истоком 
герменевтические идеи Гадамера, который акцентирует внимание не на познании мира 
человеком, а на образовании как самотворении человека. Исходя из этой точки зрения, 
истины не самоценны, ибо они суть средства нашего формирования, развития, обеспечения 
всей нашей жизнедеятельности, включая сюда и общение с другими людьми. Поиск 
объективного знания – это лишь одно из многих человеческих дел, и оно не должно 
заслонять столь явственно обозначенную экзистенциализмом задачу выбора каждым из нас 
самого себя и ответственность за данный выбор. Образование не сводится к освоению 
«положительных», или прочно установленных и удостоверенных знаний, которыми 
невозможно заменить, например, сказки или другие творения художественного вымысла. 
Познание сущностей вовсе не исчерпывает сущность человека. Для осознания этого 
простого факта полезно было бы расширить привычное понятие рациональности, избавив 
его от слишком жесткой привязки к критериям объективного научного исследования.  

Широко используемое Гадамером понятие образования представляется Рорти немного 
скучным, и поэтому он отдает предпочтение термину, который в русском переводе звучит 
как наставление. Попытки наставлять себя или других он связывает с герменевтической 
деятельностью по установлению связей между нашей собственной культурой и какой-либо 
совершенно иной культурой или, равным образом, между нашей собственной научной 
дисциплиной и другой дисциплиной, которая представляется нам несовместимой с нашей. 
Наставительными могут быть все те виды деятельности, в которых осуществляемый дискурс 
анормален и, вместе с тем, призван своей непривычностью изменить наше Я. Правда, 
анормальный дискурс не предполагает вообще отсутствия каких бы то ни было правил, а 
лишь отмечен значительным несходством с тем набором правил, который как бы 
удостоверен современной наукой. Философы, мыслящие таким, анормальным образом, 
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считают, что словарь, составленный на основе самых новейших научных достижений, не 
может быть признан достаточным для того,  чтобы выразить все многообразие широких,  
общих проблем, с которыми сталкивается человек в своей жизни, и помочь ему разобраться в 
самом себе.  

Таких философов Рорти называет наставниками и полагает, что они находятся в целом 
на периферии истории современной философии; более того, они вовсе не стремятся сделать 
свои построения общезначимыми. «Они высмеивают классическую картину человека, 
картину, которая содержит систематическую философию, поиск универсальной 
соизмеримости в окончательном словаре» [4, с.272 – 273]. В отличие от философов-
систематиков, которые строят для вечности, философы-наставники озабочены проблемами 
сегодняшнего дня и стараются сохранить чувство удивления тем, что в мире есть вещи, не 
поддающиеся на данный момент объяснению и исчерпывающему описанию. Эти и другие 
характеристики деятельности философов-наставников, даваемые Рорти, намеренно 
парадоксальны. Тем не менее, следовало бы внимательно отнестись к его утверждению о 
том, что нужно освободиться от представления о приоритетности для философии задачи 
открытия постоянного каркаса научного исследования, равно как и от мысли о том, что 
философия может объяснить все не объясненное наукой. Вместо этого он предлагает 
рассматривать философов-наставников как партнеров по разговору, как сократических 
собеседников, помогающих установлению взаимопонимания между людьми, 
представляющими разные виды деятельности и несходные мировоззренческие позиции.  

Итак, рассуждения Рорти выявляют еще одно важное различение философских 
концепций, дополняющее уже известные нам оппозиции материализм – идеализм, догматизм 
– диалектика, эмпиризма – рационализм, панлогизм - иррационализм и др. Все же, когда мы 
ведем общий разговор о философии как феномене культуры, то явно или неявно допускаем, 
что она характеризуется некоторым существенным единством, которое должно как-то 
проложить себе дорогу через эти, нередко весьма глубокие, различия. Не является ли данное 
подразумеваемое единство следствием ее особого, «промежуточного» статуса в культуре, о 
котором говорил Рассел, и не он один? Отвечая на данный вопрос, нужно учесть и суждения, 
высказанные Рорти. Ведь если признать вместе с ним, что среди философов есть как 
«систематики»,  так и «наставники»,  то можно предположить,  что и те и другие нужны 
культуре и без них философия как особая ее форма была бы неполна и недостаточно 
действенна. 

В чем же, вообще говоря, заключается эта ее действенность? Надо думать, она 
напрямую связана с тем, что философия является теоретической формой мировоззрения, и в 
этом ей нет замены в системе культуры. Рассел поместил философию между наукой и 
теологией, но это, очевидно, не единственная характерная для нее «промежуточная» 
позиция. В определенном смысле философия выступает «медиатором», связующим звеном 
между наукой и миром повседневности, наукой и искусством, наукой и идеологией. Все эти 
феномены культуры вносят значительный вклад в формирование и развитие духовного мира 
человека, становление его личности. Правда, ни искусство, ни религия, ни идеология, ни 
обыденное сознание не могут претендовать на построение отвечающей современным 
представлениям и задачам мировоззренческой теории. Не создает ее и наука, являющаяся 
специализированной познавательной деятельностью и состоящая из огромного ансамбля 
более или менее удаленных друг от друга конкретных отраслей, связи между которыми 
могут быть весьма опосредованными.  

Попутно отметим, что следование образцам герменевтического мышления должно 
было бы побудить нас избегать неосмотрительной категоричности суждений. Например, 
Рорти рекомендует «отказаться от представления о философе как о человеке, который знает 
нечто о познании, чего никто, кроме него, не знает так хорошо» [4, с.290], связывая подобное 
представление с требованием, чтобы звучание голоса философа в разговоре сразу же 
приводило к обесцениванию всех других точек зрения. Подобное рассуждение 
представляется неубедительным. Ведь каждый из участников разговора может быть 
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особенно сведущим в каких-то вопросах, которые другими не продуманы должным образом 
или которыми они не занимаются. Поскольку разговор идет о познании, нужно учесть, что 
оно вовсе не сводится к познанию строго научному, в обсуждении которого авторитетность 
суждений профессиональных ученых никто и не собирается оспаривать. Вместе с тем 
невозможно перечеркнуть особые познавательные возможности, например, искусства или же 
повседневной жизнедеятельности, которые науками не являются. Вот и философия, будучи 
теоретическим мировоззрением, выдвигает и обсуждает такие познавательные проблемы, 
которые выходят за рамки методического научного исследования, но от этого вовсе не 
утрачивают своей значимости. Кстати, именно об этом и повествует книга Гадамера «Истина 
и метод», о которой с таким уважением отзывается Рорти. 

Соглашаясь в принципе с Рорти в его критике претензий философии на роль указчика 
места и верховного судьи познания и культуры, Хабермас тем не менее отстаивает 
убеждение, что она «может – и должна – сохранить за собой притязание на разумность, 
выполняя более скромные функции местоблюстителя и интерпретатора» [5, с.12]. Более того, 
даже познав свои границы благодаря поучениям прагматизма и герменевтики, «философия в 
своих образовательных беседах никак не сможет оставаться вне наук,  не попадая тут же 
снова в поток аргументации, то есть обосновывающей речи» [5, с.25]. Не будучи «судебной 
инстанцией», философия способна выступать (и неоднократно успешно выступала) в 
качестве посредника и толкователя смыслов, вырабатывающего мировоззренческие 
ориентиры в непрерывно ведущемся споре об истинах и ценностях, а также генератора идей 
и хранителя рациональности, связывающего воедино различные проявления, функции 
человеческого разума, обособляемые друг от друга постоянно углубляющейся 
специализацией духовной деятельности.  

Но для того,  чтобы философия могла успешно выполнять эти сложные и 
ответственные функции в культуре, она сама должна заключать в себе определенное 
единство, осуществляющееся поверх очевидных и умножающихся расхождений в теоретико-
мировоззренческих позициях и установках. Это единство реализуется в особой, весьма 
своеобразной форме, которую я называю культурно-образовательным синтезом [1; 2]. 

Данный синтез непосредственно не ведет к построению какой-то новой философской 
системы. Скорее он является реакцией на определенную обособленность и 
противопоставленность друг другу уже существующих авторитетных философских 
концепций, попыткой найти точки соприкосновения между ними или, по крайней мере, не 
упустить из виду их специфическое конструктивное содержание. Тем самым он способствует 
эффективному мировоззренческому самоопределению  как отдельных образующихся 
личностей, так и более широких общностей людей.  

Философия как учебная дисциплина занимает особое место в системе социально-
гуманитарного образования, являясь его концептуальной основой. Во взаимосвязи с другими 
учебными дисциплинами она призвана вносить весомый вклад в развитие мировоззрения 
будущего специалиста. Философское знание, взятое во всей его полноте, предлагает 
человеку недогматичное видение мира. Его освоение помогает преодолеть как 
неотрефлексированность обыденного мировоззрения, так и односторонность узко-
профессиональной позиции; оно обогащает человека опытом конструктивной 
мировоззренческой критики, синтеза противоположностей. Эти особенности философского 
подхода должны проявиться и в преподавании других вузовских социально-гуманитарных 
дисциплин, способствуя усилению их взаимной согласованности в интересах практики, их 
взаимному подкреплению, а в конечном итоге повышению эффективности высшего 
образования в целом. 

Выводы. Из понимания философии как теоретической формы мировоззрения вытекает 
ее призвание и способность обеспечивать связи между различными формами культуры и, 
тем самым, служить делу образования человеческой личности. Определенное единство 
философии, необходимое для решения данной задачи, достигается на путях культурно-
образовательного синтеза. 
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ФІЛОСОФІЯ В СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ: ОСВІТНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ 
 
У статті аналізуються доводи, спрямовані проти тлумачення філософії як вищої 

законодавчої інстанції в сфері пізнання. Розкривається роль філософії як посередника в різних 
дискурсах, що випливає з її світоглядної сутності і має освітню спрямованість. З розуміння 
філософії як теоретичної форми світогляду випливає її покликання і спроможність 
забезпечувати зв'язки між різними формами культури і, тим самим, служити справі освіти 
людської особистості. 
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МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЛЬЄФУ, ЇХНІЙ ВПЛИВ НА  
РОЗТАШУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ГІРСЬКОЛИЖНИХ КУРОРТІВ 

ЗАКАРПАТТЯ 
 
Проаналізовано особливості розвитку гірськолижного туризму в межах Закарпаття. 

Здійснено оцінку впливу морфологічних особливостей рельєфу на вибір місць розташування 
гірськолижних туристичних комплексів. Виокремлено три групи гірськолижних курортів за 
туристичною ємністю. 

Ключові слова: гірськолижний курорт, траси різного рівня складності, мікроформи 
рельєфу. 

 
Вступ. Закарпаття охоплює невелику територію (12,8 тис.км2), де 80% площі займають 

гірські та 20% рівнинні ландшафти. В умовах зростаючої урбанізації населення великих міст 
України, зокрема: Києва, Харкова, Донецька, Дніпропетровська, Одеси, Львова, усе більше 
шукає можливості повноцінного відпочинку. У структурі внутрішнього туризму держави 
чітко простежуються два напрями руху туристів – до морських узбереж або в гірські 
території Українських Карпат та Криму. Аналіз статистичних даних станом на 1 січня 
2011року засвідчив, що Закарпатська область за кількістю туристів, охоплених внутрішнім 
туризмом в межах України, посідає 12 місце, їхня питома вага – 2,1%, що становить 39254 
особи. Вона суттєво поступається Івано-Франківській області (26,8%; 501040 осіб), м. Києву 
(16,5%; 307477 осіб), АР Крим (8,7%; 162240 осіб) та іншим областям України. Щодо мети 
відвідування,  то показники кількості туристів,  які приїхали на Закарпаття з метою дозвілля 
та відпочинку, зменшилась упродовж 2000-2011років з 27013 осіб (у 2000 році) до 20822 осіб 
(у 2011 році). Проте на 2,7% зросла кількість туристів, які за метою відвідування обрали 
спортивно-оздоровчий та спеціалізований туризм. На досліджуваній території чітко 
виділяються  два пікові сезони  – літній та зимовий. В останні роки відпочинок в горах набув 
значного розмаху. Серед пропозицій туристичних фірм поїздки на гірськолижні курорти 
Івано-Франківщини, Львівщини та Закарпаття в зимовий період стають дедалі 
популярнішими. 

Актуальність. Розвитку гірськолижного туризму сприяє розширення співпраці в 
рамках Карпатського єврорегіону. Він об’єднує прикордонні території п’яти країн: 
Словаччини, Польщі, Румунії, Угорщини та України. У складі України цими територіями є 
Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська та Львівська області. Керівництво Закарпаття 
розуміє перспективу розвитку туризму на гірських територіях, тому продовжує здійснювати 
розробку договорів з членами асоціації, зокрема перетинання кордонів, спрощення 
процедури отримання віз у першу чергу туристами, які виявили бажання подорожувати. На 
сучасному етапі вже дві країни запровадили малий прикордонний рух – Угорщина та 
Словаччина. Такий формат співпраці збільшить  рух туристичних потоків як у ближнє 
зарубіжжя, так і на досліджувану територію. Тому питання ефективного розвитку 
туристичної інфраструктури й водночас збереження унікальних ландшафтів вимагають 
різнопланових досліджень. 

Постановка проблеми. В останні роки для Закарпаття стратегічним орієнтиром є 
туристично-рекреаційна сфера, адже область має великі різнопланові перспективи  розвитку 
туризму  відповідно до сезонності. Виділяємо чотири сезони туристичної активності:  

· сезон «пік» – період, найбільш сприятливий для організації рекреаційної діяльності 
людей, що характеризується максимальною щільністю туристів і найбільш комфортними 
умовами для рекреації. На Закарпатті - це період різдвяно-новорічних свят узимку та 
цвітіння сакур навесні; 

· сезон «високий» – період найбільшої ділової активності на туристичному ринку, час 
дії найбільш високих тарифів на туристський продукт і послуги. Для Закарпаття – це січень-
лютий для гірськолижних зон та липень-серпень для бальнеологічних закладів; 
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· сезон «низький»– сезон зниження ділової активності на туристичному ринку, для 
якого характерні найнижчі ціни на туристський продукт і послуги. Для цієї території - це 
квітень та вересень; 

· сезон «мертвий» – період, максимально несприятливий для організації рекреаційної 
діяльності (наприклад, дискомфортні погодні умови). У Закарпатті - це березень та листопад 
[5]. 

Гірськолижний відпочинок є осередком зростання кількості відпочивальників та 
посилення рекреаційних навантажень на рельєф гірськолижних курортів Закарпаття. Їхнє 
розташування пов’язане з особливостями рельєфу. Тому метою роботи є оцінка впливу 
морфологічних особливостей рельєфу на вибір місць розташування гірськолижних 
туристичних комплексів. 

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі досліджень, які пов’язані з 
проблематикою гірськолижного відпочинку як однієї з форм рекреаційних занять на 
території Закарпаття, з огляду впливу особливостей рельєфу на розміщення гірськолижних 
курортів набагато менше, ніж праць, присвячених розвитку туристично-рекреаційних 
комплексів Карпатського регіону. Більшість науковців (Р.М. Лозинський, Ю.В. Зінько, М.Й. 
Рутинський) досліджували порушену проблематику в межах Львівської області. Так, І. 
Гнатяк [12] у своїй праці  висвітлив питання морфодинаміки снігового покриву і поверхні 
рельєфу на гірськолижних трасах Сколівських Бескид. О. Клапчук [4]  розкрила питання 
сучасного стану та перспектив розвитку гірськолижного туризму у Львівській області, Ф. 
Шандор [5] виділив основні підвиди спортивного туризму та можливості його поєднання з 
лікувально-оздоровчим у термальних купелях Берегова і Косина  просто неба. Також повно 
розкриті питання туристичних ресурсів України  у праці М. Рутинського «Географія туризму 
в Україні» в межах Закарпаття.  Дослідження гірськолижного туризму як однієї із найбільш 
популярних зимових видів туризму краю є першочерговим і малодослідженим. 

Лижний туризм України сформувався ще в 50-х роках ХХ століття, коли виникли перші 
осередки (секції)  лижного туризму.  Найбільшого свого розвитку й масовості в Україні він 
досягнув на початку 90-х років, коли у спортивні лижні походи щорічно ходило кілька тисяч 
чоловік, а комісії з лижного туризму існували практично при всіх обласних федераціях 
туризму.  Щодо Закарпаття важливо наголосити, що названий вид туризму почав 
розвиватися ще за часів Австро-Угорщини та Чехо-Словацької Республіки. На території 
сучасного Закарпаття існує декілька найбільш популярних місць для гірськолижного 
відпочинку, це – Рахівський, Міжгірський, Воловецький, Великоберезнянський райони. 
Їхньому розвитку сприяють такі чинники:  1)  значні площі гірського рельєфу;  2)  кліматичні 
умови території; 3) часткова розвинутість інфраструктури. 

Вважаємо, що гірськолижні курорти Закарпаття за туристичною ємністю можна 
поділити на три групи: 

1) високогірні з ємністю туристів більше 1000 осіб/день; 
2) середньогірні з ємністю туристів до 500 осіб/день; 
3) низькогірні з ємністю туристів до 300 осіб/день. 
До першої групи відносимо гірськолижні курорти Драгобрат, Кострино («Красія») та 

Подобовець з висотами більше,  ніж  1000м над рівнем моря;  до другої групи –  Пилипець,  
Ізки, Жденієво з пересічними висотами 600 – 800м, а до третьої групи – Синяк, Шаян, 
Поляна - відносно «молоді» курорти, які недавно з’явились на території Закарпаття. 

З першої групи курортів перш за все виділяємо Драгобрат. Це найбільш високогірний 
гірськолижний курорт не тільки Закарпаття, але й України, розташований на висоті 1300-
1700м над рівнем моря з перепадами висот близько 500м, крутістю схилів 30 – 450 .  У 
рельєфі - це масив Свидовець, що належить до Полонинсько-Чорногірської 
геоморфологічної області та лежить у межах Рахівського адміністративно-територіального 
району. Підковоподібна форма гір Свидівця створює ідеальні умови для наявності сталого 
снігового покриву з листопада по травень.  Його південно-східна частина є найвищою і 
фіксується вершиною Близниця (1883м). Загалом   масив гір Стіг, Жандарм, Близниця є 
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потенційно перспективними ділянками розвитку гірськолижного туризму. Створена нами 
карта морфології схилів масштабу 1: 200 000 показує, що на масиві Свидовець переважають 
ввігнуті та ступінчасті схили. Поєднання ввігнутих схилів і горизонтальних поверхонь на 
макросхилах цього масиву дає можливість виокремити гірськолижні траси за складністю на 
схилах гори Стіг: одна синя траса – низького рівня складності, три чорні траси – високого 
рівня складності та п’ять червоних трас - середнього рівня складності, згідно з існуючою 
класифікацією такого типу трас [6]. Упорядковані трампліни для фрістайлу міжнародного 
класу. 

Кострино («Красія») – гірськолижний курорт, розташований у Великоберезнянському 
районі у підніжжі гори Красія (1037м). Саме тут знаходиться найдовша гірськолижна траса в 
Україні довжиною 3,5км у межах Полонини Рівна, де показники вертикального 
розчленування рельєфу приурочені до північно-східних схилів і коливаються у межах 
130м/км2. Тривалість лижного сезону 60-70 днів. Переважають траси середнього рівня 
складності. 

Подобовець – розташований на північному схилі Полонини Боржава, є частиною 
Полонинського хребта в підніжжі гори Великий Верх (1598м) Міжгірського району з 
перепадами висот більше, ніж 360м, протяжністю трас 1300м, крутістю схилів більше 450. Це 
складні, фактично переважаючі спортивні траси для любителів екстремального відпочинку з 
випуклими схилами [6]. Крутість схилів такої місцевості великою мірою зумовлена 
вертикальним розчленуванням рельєфу, що добре відстежується під час порівняння та 
аналізу карт вертикального розчленування рельєфу та крутості схилів. 

З другої групи гірськолижних курортів слід відзначити Пилипець, що розташований 
практично на кордоні Міжгірського та Воловецького районів. Гірські траси розташовані на 
північних схилах г. Гемба (1497м) та г. Жид Магура (1517м) з перепадом висот більше, ніж 
400м, які оконтурюють Полонину Боржава. Загалом Полонинський хребет має характерну 
для Карпат асиметричну форму, тобто  північно-західні схили є більш пологими й довгими у 
порівнянні з північно-східними. Ця закономірність досить добре простежується у розподілі 
вертикального розчленування рельєфу Полонини Боржава. Така особливість («складного») 
рельєфу дозволила облаштувати тут три види трас щодо складності – червоні, сині та три 
чорні. 

Ізки – новий гірськолижний комплекс, що розташований неподалік від популярних 
курортів Подобовець і Пилипець. Його гірськолижні траси знаходяться на схилах г. Магура 
на висоті 600м над рівнем моря, перепад висот 250м, з неї можна на лижах переїхати до 
гірськолижного курорту Боржавські полонини (с. Пилипець). Рельєф цього масиву - легкої й 
середньої складності, тобто зелені й сині траси [8]. 

Жденієво – новий гірськолижний курорт у західній частині Українських Карпат біля 
підніжжя головного Бескидського хребта на висоті 542м неподалік гори Пікуй (1405м) з 
однією гірськолижною трасою [9]. 

Курорти третьої групи – Синяк (Мукачівський район), Шаян (Хустський район), 
Поляна (Свалявський район) – повноцінними гірськолижними курортами назвати складно, 
оскільки траси знаходяться на висотах 200-400м над рівнем моря, щорічно відчувається брак 
снігу, вони не мають системи штучного засніження і знаходяться в первинному стані 
упорядкування. Проте територіально розташовані в межах відомих однойменних курортів, де 
на перший план виходить лікувально-оздоровчий туризм з можливим (відповідно до 
кліматичних умов) початковим і середнім рівнем катання на лижах та сноубордах [8]. 
Названі курорти розташовані в межах низькогірного рельєфу Закарпатських передгір’їв з 
мінімальними значеннями 10-16 м/км2 та випуклими схилами крутістю 3-50.  

Важливою є оцінка поверхонь взаємодії снігового, грунтово-рослинного покриву та 
рельєфу з гірськолижним обладнанням, дослідження мікроформ рельєфу, які виникають 
унаслідок експлуатації або кліматичних змін снігового покриву на гірськолижних трасах 
досліджуваної території. Стійкий сніговий покрив як об’єкт використання на гірськолижних 
трасах утворюється щорічно. Значна його товщина (60-70см) є сприятливою для 
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експлуатації, а незначна (малосніжність – 30см) призводить до деградації грунтово-
рослинного покриву в межах туристичної діяльності трас. 

На зменшення снігового покриву на досліджуваній території впливають два чинники: 
1) коливання температури повітря, що сприяє кліматичним змінам снігового покриву: 
відлиги – під їх впливом сніговий покрив протягом зими може руйнуватись 2-4 рази; 
сніготанення, як правило, триває 2-3 тижні; 2) експлуатаційні зміни снігового покриву – 
швидка зміна за товщиною та конфігурацією окремих ділянок траси та перерозподіл 
снігового покриву внаслідок гірськолижної діяльності. Фактично значний вплив туристів і 
рекреантів на гірськолижні траси спричиняє суттєві зміни грунтово-рослинного покриву 
[2,3].     

Доцільним є виділення впливу різних видів діяльності на рельєф гірськолижних трас 
Закарпаття в період міжсезоння та гірськолижний сезон.  Міжсезоння –  це період 
використання трас, які пов’язані з їх облаштуванням (розширення, викорчування дерев та 
кущів,  вирівнювання горбів,  нерівностей),  що супроводжується утворенням терас та 
мікроформ рельєфу. Улітку така територія зазнає впливу людини та тварин (пішохідні, 
пішохідно-транспортні екскурсії, випасання та витоптування худобою рослинного покриву, 
знищення ґрунтового тощо). Гірськолижний сезон триває до трьох місяців, і тут переважає 
гірськолижна діяльність з різним ступенем ураження рельєфу на різних ділянках схилів. 
Пошкодження поверхонь рельєфу видовжені за напрямом руху лижників. При перетині 
антропогеннозмінених вихідних форм рельєфу (стежка, надільна траса) ураження зазнають 
бровки схилів та розвиваються ерозійні борозди тощо. Очевидно, з роками профілі траси 
будуть змінюватись залежно від експлуатаційної величини туристичної ємності.  

Висновки. Зростання популярності на гірськолижний спорт та відпочинок, вигідне 
транскордонне розташування Закарпаття забезпечуватимуть зростання кількості 
відпочивальників та посилення антропогенних навантажень на рельєф гірськолижних 
курортів краю. Найбільш перспективними та економічно доцільними в зазначеному плані є 
курорти Рахівського, Міжгірського, Воловецького та Великоберезнянського районів. 
Виділення на досліджуваній території трьох груп гірськолижних курортів за туристичною 
ємністю є прямо пропорційною їхньому антропогенному впливу, відповідно від найбільшого 
(перша група) до найменшого (третя група). Важливими проблемами експлуатації 
гірськолижних трас є: 1) технічні стандарти облаштування схилів трас на гірськолижних 
курортах не відповідають сучасним вимогам; 2) часто на схилах встановлюють б/у канатні 
дороги, що викликає занепокоєння щодо їхньої безпеки [7]; 3) надмірна кількість туристів і 
рекреантів у вихідні дні; 4) діяльність гірськолижних трас у період надмірного сніготанення 
призводить до знищення ґрунтового покриву й утворення на схилових елементах  
антропогенно-гравітаційних мікроформ рельєфу. 
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ЗАКАРПАТЬЯ 

 
Проанализированы особенности развития горнолыжного туризма в пределах Закарпатья. 

Проведена оценка влияния морфологических особенностей рельефа на выбор мест 
расположения горнолыжных туристических комплексов. Выделены три группы горнолыжных 
курортов соответственно туристической емкости. 

Ключевые слова: горнолыжный курорт, трассы разного уровня  сложности, микроформы 
рельефа. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИВЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА БАЗІ  
ІНТЕРАКТИВНОЇ МОДЕЛІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 
Впровадження інноваційних педагогічних технологій з використанням електронних 

навчально-методичних комплексів, мережевих програм взаємодії «викладач - учень», графічних і 
текстових редакторів для відпрацювання бойових документів, мультимедійного 
інтерактивного обладнання дозволяє реалізувати інтерактивну модель освітньої діяльності при 
вивченні оперативно-тактичних дисциплін кафедри і досягти нової якості навчання курсантів. 

Ключові слова: інноваційні педагогічні технології, оперативно-тактичні дисципліни, 
електронний навчально-методичний комплекс, інтерактивна модель освітньої діяльності. 

 

 
Актуальність проблеми. Впровадження інтерактивних технічних та програмних 

засобів викладання (інтерактивних дощок, класних та шкільних (академічних) локальних 
мереж, комплексних програмних продуктів дистанційного навчання, програм інтерактивного 
зв’язку «викладач – учень», мультимедійних підручників та ін.) є стійкою тенденцією як у 
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середній, так і у вищій школі. Проблемним питанням залишається їх інтеграція у єдиний, 
безперервний навчальний процес з метою реалізації інтерактивної моделі навчання. 

Питання впровадження інформаційних та педагогічних технологій навчання у 
навчальний процес вищого військово-навчального (цивільного) закладу вже досліджувалися 
вітчизняними та зарубіжними вченими Беспаловим О.В., Біжаном І.В., Гуревич Р.С., 
Каленським А.А., Сінінським А.С., Стефаненко П.В., Ягуповим В.В., Desportes V., Dunnigan 
J. та ін. Більшість із вказаних досліджень присвячена лише одній із названих технологій. 
Проте, реалізація інтерактивної моделі навчання потребує комплексних рішень та об’єднання 
низки технічних продуктів (комп’ютерних мереж, мультимедійних проекторів), програмних 
засобів забезпечення інтерактивності та електронних мультимедійних підручників у єдиний 
комплекс. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є освітити досвід впровадження у процес 
навчання інноваційних педагогічних технологій із застосуванням електронних навчально-
методичних комплексів, реалізованих на базі комп’ютерних класів із необхідним 
програмним забезпеченням.  

Викладення основного матеріалу. Під електронним навчально-методичним 
комплексом ми розуміємо інформаційно-освітній ресурс (програмний диск, сайт, збірка 
навчальних матеріалів у електронному вигляді), у якому пропонується настанова курсантові, 
висвітлюється зміст навчального курсу, пропонується комплекс тестових і практичних 
завдань, тренувальних вправ, лабораторних, контрольних і залікових робіт, рекомендацій для 
самооцінки і саморозвитку.  

Реалізація проекту була здійснена за такими етапами: вивчення міжнародного та 
вітчизняного досвіду використання сучасних педагогічних технологій для підготовки 
фахівця сектору безпеки з оперативно-тактичних дисциплін; розробка інтерактивної моделі 
підготовки фахівця Служби безпеки України; впровадження інноваційних педагогічних 
технології вивчення оперативно-тактичних дисциплін; проведення педагогічного 
експерименту з переходу до інтерактивної моделі вивчення дисциплін кафедри, аналіз його 
результатів. 

У результаті аналізу встановлено, що в арміях та спеціальних правоохоронних органах, 
військово-навчальних закладах передових країн світу інтенсифікують навчальний процес 
впроваджуючи інноваційні педагогічні технології із використанням: передових 
комп’ютерних технологій та запровадженням мультимедійності у навчанні, засобів 
імітаційного моделювання, комп’ютерних ігор, сучасних тренажерів бойової техніки, 
озброєння та тренажерів (тирів) для ведення вогню; лазерних імітаторів вогню, що 
дозволяють імітувати вогонь штатної зброї при проведенні польових занять та 
повномасштабних навчань. 

За нашими оцінками формування якостей та навичок у майбутніх офіцерів СБ України 
в умовах відсутності штатної бойової техніки, обмежених можливостей польової навчально-
матеріальної бази та досить короткого часу на вивчення дисциплін можливе за умови 
переходу до нової інтерактивної моделі навчання оперативно-тактичним дисциплінам. 

Моделюючи вивчення оперативно-тактичних дисциплін ми закладали в майбутню 
модель (рис. 1) розмаїтість елементів (модулів, навчальних матеріалів), їхніх взаємозв’язків, 
альтернативні шляхи засвоєння навчальних дисциплін. Важливо було вибрати те, що 
послугує підставою для самоорганізації системи індивідуально-професійного розвитку 
курсанта.  

Для реалізації розробленої моделі виникла необхідність у вдосконаленні навчально-
матеріальної бази та створенні електронного навчально-методичного комплексу по 
дисциплінах кафедри. Значним етапом у розвитку навчально-матеріальної бази стало 
впровадження передових комп’ютерних та педагогічних технологій для вивчення 
оперативно-тактичних дисциплін на базі комп’ютерного тактичного класу  та 
мультимедійного тиру Інгул-7. Комп’ютерний тактичний клас обладнаний: тридцятьма 
ноутбуками, об’єднаними у мережу; короткофокусним медіапроектором та інтерактивною 
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екраном-дошкою; широкоекранною плазмовою панеллю-телевізором, підключеною до DVD-
програвача; макетом місцевості з районом польового табору. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Інтерактивна модель навчання оперативно-тактичним дисциплінам 
у Національній академії Служби безпеки України 

 
Таке обладнання комп’ютерного класу дозволило розробити та вдосконалити 

електронний навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри. Вивчення наукових 
джерел та досвіду розроблення й використання комплексу у навчально-виховному процесі 
інших вузів дозволило визначити його типовий зміст: 1) анотація; 2) програма курсу і 
тематичний план; 3) навчальний посібник для курсантів (у формі інтерактивної 
комп’ютерної програми; Інтернет-ресурсу); 4) робочий зошит; 5) завдання для самостійної 
роботи курсантів; 6) наочні матеріали; 7) глосарій; 8) список літератури, Інтернет-ресурси; 
9) методичні рекомендації для викладачів щодо використання даного комплексу. 

Проте, такий підхід до електронного навчально-методичного комплексу не зовсім 
задовольнив наші вимоги. Адже він фактично зводить типовий підручник (навчальний 
посібник) до електронної форми, якій додаються тести (завдання для самостійної роботи 
курсантів) та опис порядку користування ним. 

Розроблений нами електронний навчально-методичний комплекс окрім типового 
переліку набагато ширше подає навчальний матеріал, ілюструє його фото, відео, 
програмними матеріалами, забезпечує активну взаємодію слухача зі змістом навчального 
матеріалу.  

Це стало можливим не лише завдяки змісту електронного навчально-методичного 
комплексу та типового для Інтернету гіпертекстового принципу його побудови, а й завдяки 
програмному забезпеченню. Встановлене програмне забезпечення включає низку програм, 
які забезпечують роботу інтерактивної дошки та зв’язок викладача із курсантами. Найбільш 
функціональною для роботи електронного навчально-методичного комплексу є програма 
NetOp School. 

NetOp School дозволяє транслювати екран викладацького (або будь-якого 
курсантського комп’ютера одночасно на всі комп’ютери класу. Це означає, що кожний із 
курсантів одержує «місце в першому ряду». За допомогою NetOp School можна працювати 
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не лише в рамках одного класу можна організувати віртуальні класи, у яких викладач і 
курсант перебувають у різних приміщеннях, але їхні комп’ютери підключені до мережі. 

Така комплектація класу та програмне забезпечення дозволили: 
проводити лекційні заняття із повноцінною медіа підтримкою та демонстрацією відео-, 

аудіо- матеріалів та презентацій; 
проводити практичні заняття із відображенням тактичної обстановки на екрані та 

імітаційним моделюванням бойових дій; 
в ході самостійної підготовки курсантів переглядати навчальні матеріали лекцій та 

практичних занять та, працюючи із програмою імітаційного моделювання, виробляти 
найбільш оптимальне рішення у обстановці, що склалася; 

у ході самостійної підготовки одноосібно, чи у складі групи переглядати 
відеоматеріали за дисциплінами кафедри; 

паралельну роботу на макеті місцевості та цифровій (відсканованій) карті із повним 
відображенням тактичної обстановки умовними тактичними знаками та можливістю 
організації взаємодії між підрозділами; 

наочно демонструвати переваги (недоліки) прийнятого курсантом рішення на бій із 
графічним відображенням його елементів. 

Особливий інтерес курсантів викликають тренування з управління боєм військового 
підрозділу із використанням відеогри Арма 2.  На сьогодні лише напрацьовується методика 
їх проведення. Попередньо курсанти вивчають правила подачі команд для управління 
вогнем, пересування (виконання маневру) та інших дій командиром відділення (взводу). 

Курсанти ознайомлюються із самою відеогрою та клавішами керування обраними 
персонажеми, вивчають карту майбутніх бойових дій та поставлене бойове завдання. Перед 
грою курсант, призначений командиром відділення віддає бойовий наказ та обговорює із 
своєю командою тактику дій (фото. 1) 

 

 
 

Фото 1. Епізод тренувань з управління діями підрозділу 
в спеціальній операції із використанням відеогри Арма 2 

 
Керування діями відділення у ході гри відбувається із використанням комп’ютерної 

гарнітури – навушників із мікрофоном. Сеанс тренування-гри проходить протягом 20-30 хв. 
Результати гри оцінюються посередниками від кожної із сторін та за об’єктивними 
показниками ураження противника і виконання бойового завдання. 

Посередники оцінюють дії командира відділення та підлеглих, подані команди та їх 
виконання, результативність вогню, пересування на полі бою, обрані вогневі позиції і т. п. 
Результати гри обговорюються по її закінченню із тактичної точки зору. Елемент змагання 
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між відділеннями, які у ході тренування протидіють одне одному, стимулює курсантів до 
спільного виконання завдань у складі відділення і до досягнення перемоги. 

Комп’ютерний тактичний клас використовується для проведення всіх видів занять із 
дисциплін «Військова підготовка», «Військова та тактико-спеціальна підготовка». 

Перший досвід використання інтерактивних технологій та широке застосування 
мультимедійного обладнання показав їх високий потенціал в інтенсифікації процесу 
навчання. Спостерігається значний інтерес курсантів до демонстраційних відеоматеріалів, 
навчальних матеріалів до занять із вказаних військових дисциплін. 

Статистично достовірну базу отриманих результатів для розрахунку кількісних 
показників ефективності використання електронного навчально-методичного комплексу для 
реалізації інтерактивної моделі підготовки курсанта з оперативно-тактичних дисциплін 
напрацьовано лише по одній із курсантських груп. Висновки дозволяють стверджувати про 
зростання успішності з дисципліни Військова та тактико-спеціальна підготовка на 18-
20 відсотків. Напрацювання більш широкої бази пов’язане із впровадженням у процес 
навчання комп’ютерних тестів по всіх дисциплінах кафедри та періодичною перевіркою 
результатів, отриманих групами курсантів при їх проходженні і дозволить вносити 
корективи у вихідну модель. 

Оцінюючи якісні показники впровадження інтерактивної моделі можна констатувати 
наступне: підвищення рівня уваги курсантів на заняттях з дисциплін кафедри; значний 
інтерес курсантів до позакласних, факультативних форм занять з дисциплін кафедри та 
самостійної роботи в комп’ютерному тактичному класі в години самостійної роботи;  
зростання повноти та змістовності відповідей курсантів на семінарських заняттях; зростання 
інтересу до військової проблематики загалом та до роботи військово-наукових гуртків. 

Висновки. Впровадження інноваційних педагогічних технологій вивчення оперативно-
тактичних дисциплін на базі інтерактивної моделі освітньої діяльності із використанням 
електронного навчально-методичного комплексу кафедри дозволило об’єднати розрізнені 
навчальні дисципліни кафедри, де умови стрілецьких вправ пов’язані із обстановкою на 
заняттях з військової (тактичної) підготовки; заняттями із захисту від зброї масового 
ураження, військової топографії, зв’язку та формують необхідні знання і уміння для дій у 
якості оперативного співробітника Служби безпеки України. 

Досвід використання комп’ютерної мережі класу та електронного навчально-
методичного комплексу дозволяє зробити висновки про педагогічні результати його 
використання у рамках загальної інтерактивної моделі викладання дисциплін кафедри. 

Які педагогічні результати є найбільш значимими? 
1. Індивідуалізація низки параметрів навчального процесу – під індивідуалізацією 

розуміється створення системи багаторівневої підготовки фахівця Служби безпеки України, 
що враховує індивідуальні особливості курсанта й дозволяє уникнути зрівнялівки, надає 
кожному можливість максимального розкриття здібностей для одержання відповідної цим 
здібностям освіти.  

Індивідуалізація навчання досягнута по наступних параметрах: 
Змісту навчального матеріалу. Курсант має можливість корегування власної 

підготовки з оперативно-тактичних дисциплін у випадку застосування програм навчання по 
індивідуальних планах а також за умови його роботи у складі військово-наукового гуртка.  

Обсягу навчального матеріалу. Електронний навчально-методичний комплекс дозволяє 
здібним курсантам більш глибоко вивчати оперативно-тактичні дисципліни у пізнавальних, 
наукових або прикладних цілях. Для цього також можуть використовуватися індивідуальні 
плани роботи, робота в науковому гуртку. Зростаюча база навчальних матеріалів дозволяє 
курсанту поглибити свої знання не лише в обсязі вивчених тем, а й набагато ширше. На 
кафедрі також застосовуються індивідуальний підхід до кожного заснований на 
індивідуалізації навчання за часом і обсягом. Це надає можливість здібним курсантам 
глибше вивчити предмет, поки ті, хто працюють повільніше, вивчають обов’язковий 
матеріал.  
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Часу засвоєння. Викладач допускає зміну в певних межах регламенту вивчення обсягу 
навчального матеріалу відповідно до темпераменту й здібностей курсанта. Індивідуалізація 
навчання за часом використовується при деяких формах заочного й очного навчання.  

Активізація навчально-пізнавальної діяльності досягається за рахунок підвищення 
рівня навчальної мотивації, що, у свою чергу, спостерігається при максимально можливому 
наближенні темпу, спрямованості й інших аспектів організації викладання дисциплін 
кафедри до індивідуальних прагнень і можливостей курсанта. 

2. Досягнута гнучкість процесу навчання – сполучення варіативності підготовки 
курсантів, яка передбачає розподіл на спеціальності й спеціалізації й, ще більш конкретна, 
відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик і з урахуванням побажань 
курсантів, зміна її спрямованості. Варіанти підготовки з’являються й змінюються вже в 
процесі навчання, з огляду на зміни, які відбуваються у тактиці ведення сучасного бою, при 
проведенні спеціальних операцій, прийнятті нових законів та нормативних актів, змінах у 
озброєнні та оснащенні підрозділів Збройних Сил України та Служби безпеки України,  що 
дозволяє знизити інерційність системи вищої освіти, надає курсантам можливість вибору 
професії в широкому спектрі варіантів її спрямованості й відповідно до розвитку 
професійних інтересів. Цей принцип реалізується у роботі Національної академії Служби 
безпеки України, враховуючи майбутнє призначення випускника, вимоги замовника до 
випускника та отримані відгуки про випускників минулих років. Відповідно до названих 
факторів корегується спрямованість теоретичного навчання, зміст і форми практики й т. д. 

3. Досягнутий контекстний підхід до навчального матеріалу – підпорядкування змісту й 
логіки вивчення оперативно-тактичних дисциплін винятково інтересам майбутньої 
професійної діяльності в Службі безпеки України, у результаті чого навчання набуває 
усвідомлений, предметний, контекстний характер, сприяючи посиленню пізнавального 
інтересу і пізнавальної активності. 

4. Розвиток співробітництва викладача та курсанта – практичне усвідомлення 
необхідності переходу на принципи довіри, взаємодопомоги, взаємної відповідальності 
курсантів і науково-педагогічного складу вузу в справі підготовки фахівця Служби безпеки 
України. Реалізація на практиці принципів педагогіки співробітництва. Надання курсантам 
допомоги в організації навчальної діяльності в сполученні зі збереженням вимогливості до її 
результативності. Розвиток поваги, довіри до тих, хто навчається, з наданням курсантам 
можливості для прояву самостійності, ініціативи й індивідуальної відповідальності за 
результат. 

5. Використання інноваційних методів активного навчання у педагогічній практиці – 
рішення проблеми активізації навчальної діяльності в вузі,  так чи інакше,  лежить в основі 
всіх сучасних педагогічних теорій і технологій. Більшість із них спрямовано на подолання 
проблем вищої школи, які давно стали звичними: необхідності розвитку мислення, 
пізнавальної активності, пізнавального інтересу. На введення в навчання емоційно-
особистісного контексту професійної діяльності.  При цьому всі вони як засоби досягнення 
поставлених цілей використовують ті або інші інструменти із числа методів активного 
навчання. 

Серед комплексних засобів, які найбільшою мірою реалізують зазначені принципи 
організації навчального процесу, можна назвати і електронні навчально-методичні 
комплекси. Завдяки використанню електронного навчально-методичного комплексу та 
постійному застосуванню принципу інтерактивності створюється атмосфера занурення 
курсанта у військову проблематику та його постійного перебування на вістрі сучасних 
проблем Збройних Сил України, Служби безпеки України та збройної боротьби загалом. Все 
це дозволяє досягти успіху у формуванні лідерських, командирських якостей у майбутніх 
співробітників Служби безпеки України, надає їм необхідні знання та навички. Можемо 
констатувати, що впровадження інноваційних педагогічних технологій дозволяє нам 
залишатися у руслі світових трендів та надавати якісну військову освіту курсантам 
Національної академії Служби безпеки України. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Внедрение инновационных педагогических технологий с использованием электронных 

учебно-методических комплексов, сетевых программ взаимодействия «преподаватель – ученик», 
графических и текстовых редакторов для отработки боевых документов, мультимедийного 
интерактивного оборудования позволяет реализовать интерактивную модель образовательной 
деятельности при изучении оперативно-тактических дисциплин кафедры и достичь нового 
качества обучения курсантов. 
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«ҐЕНДЕРНИЙ КОНФЛІКТ» :  

ЗАГАЛЬНОНАУКОВИЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТИ 
 

У сучасній педагогіці відбувається процес термінологічного розширення понятійного 
апарату за рахунок уведення до освітнього дискурсу понять із суміжних гуманітарних 
дисциплін. Пожвавлення ґендерної теми у науково-педагогічній періодиці породжує проблему 
плутанини понять та переконує у думці про все ще слабку термінологічну базу ґендерології (а 
саме – ґендерної педагогіки). У статті розглядається педагогічне значення поняття “ґендерний 
конфлікт”. Шляхом аналізу низки робіт із ґендерної проблематики встановлено особливості 
педагогічного трактування розглядуваного явища та окреслено шляхи його попередження. 

Ключові слова: ґендер, ґендерний конфлікт,освітній простір. 
 
Постановка проблеми. Сучасний освітній дискурс переживає своєрідний 

термінологічний вибух, коли до наукового обігу залучається термінологія із суміжних 
соціогуманітарних наук. Міждисциплінарні зв’язки сприяють розширенню наукового поля 
дослідження, проте вони ж спонукають до пошуку мови, яка б припускала використання 
запозиченої термінології за умов її адаптації до вже сталого понятійного апарату педагогіки. 
Саме таке явище спостерігаємо у відносно новій темі – «ґендерна освіта». Суттєве 
пожвавлення ґендерної теми у науково-педагогічній періодиці не вирішує проблеми 
плутанини понять та переконує у думці про все ще слабку термінологічну базу ґендерології 
(а саме – ґендерної педагогіки).  

Аналіз останніх досліджень. Власне ґендерна теорія у педагогіці зародилася внаслідок 
пильної уваги до ґендерних проблем у системі суспільно-політичних наук. У яких поняття 
ґендер та похідні від нього визначення (ґендерна рівність, ґендерний дисплей, ґендерна 
система. ґендерна толерантність, ґендерна культура, ґендерний вимір тощо) входять до 
кола понять, що розкривають ієрархію статусів чоловіків та жінок у суспільстві та описують, 
насамперед, стан жіноцтва у соціумі. Значний внесок у формування ґендерних студій у 
педагогіці зроблено психологами, які привернули увагу педагогів до проблеми статі та 
наполегливо вивчали/вивчають статеві та соціокультурні риси індивідууму, описуючи 
процес становлення людини. Тому завдяки психології педагогіка збагатилася низкою 
ґендерних термінів (статева та ґендерна ідентичність, ґендерна чутливість, фемінінність, 
маскулінність, андрогінність тощо). 

Формулювання цілей статті. Отже в надрах психологічного знання було 
сформульовано і поняття ґендерний конфлікт (далі по тексту –  ҐК),  який активно 
інтегрується до педагогічних досліджень. Втім остаточно не вирішеними залишаються 
питання: що таке ґендерний конфлікт саме у освітньому просторі, у чому він виявляється та 
які можуть бути застосовані механізми його запобіганню. 

Виклад основного матеріалу. Перш за все зазначимо, що оскільки ґендер не є 
категорією суто педагогічною, а розглядається у загальнонауковому дискурсі, то і 
тлумачення ҐК не має однозначності.  

На побутовому рівні ҐК – це різноманітні прояви непорозуміння між чоловіками та 
жінками, власне таке ставлення до трактування поняття демонструють популярні видання та 
автори, які ототожнюють поняття ґендер та стать. Науковий рівень висвітлення ҐК 
демонструє багатоаспектний погляд на проблему у різних площинах. У соціально-
філософському контексті ҐК розуміється як «соціокультурний феномен суспільного 
розвитку. Саме у конфлікті, – на думку В. Лукова та В. Кириліної, – виявляється конкретний 
соціокультурний спосіб вияву ґендерних суперечностей у сучасному світі» [10, с. 87]. 
Основу цього конфлікту науковці вбачають в існуванні у суспільстві «системної нерівності 
на ґендерній основі», власне ця нерівність і є сутністю ҐК, виходячи з того, що нерівність є 
«атрибутом соціокультурного рівня» [10, с. 89]. Ієрархічно-домінаторна ґендерна картина 
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сучасного суспільства, характеризує сформований поділ праці і соціальних ролей між 
чоловіками і жінками, що не відповідає вимогам сучасного розвитку людства, отже провокує 
різноманітні прояви системного ҐК. Відтак глобальному рівні  ҐК – різновид соціального 
конфлікту. 

На рівні локальному ҐК є питанням існування особистості у соціумі, тому і 
розглядається у наукових розвідках, присвячених питанням внутрішньо особистісних 
конфліктів (загальна психологія, психологія особистості, психологія праці тощо). У 
психологічному контексті ҐК виступає різновидом конфлікту рольового конфлікту 
(«нестатевотипова сфера діяльності» – за Н. Кулагіною [9]). Відтак психологами 
пропонується розглядати ҐК як результат зіткнення «ґендерного та професійного простору» 
особистості, які при цьому «протиставлені та конфліктують». З цих позицій ҐК аналізується 
переважно у родинній та професійній сферах як внутрішній конфлікт і чоловіків, і жінок 
щодо можливості виконання ними традиційно “чоловічих” та “жіночих” ролей. Додамо, що 
такий погляд дає підстави психологам (говорити про суто жіночі чи чоловічі ҐК. У родинній 
сфері це суперечності, що виникають внаслідок «невиправданих очікувань, пов’язаних із 
ролевою поведінкою членів подружжя. ҐК викликані потребою у перерозподілі традиційних 
жіночих та чоловічих ролей» [2, с. 65]. У професійній сфері ҐК представлений у системі 
«професія-ґендер», і тоді причиною зародження ҐК стає суперечність між традиційним 
уявленням про жіночі та чоловічі професії та сучасними змінами соціальних ролей чоловіків 
та жінок у різних професійних сферах [9]. Загалом, у психології, описаний різнорівневий ряд 
видів ҐК: «на макрорівні та рівні міжособистісних відносин («проблема статевих взаємин, 
що базується на явищах статеворольової диференціації») і інтраіндивідуальному рівні («як 
проблема особистості, внутрішніх суб'єктивних переживань індивіда, як різновид 
внутрішньоособистісного конфлікту, що має дуже складну об'єктивно-суб'єктивну природу і 
виражається в гострих негативних переживаннях особистості») [9, с. 11-12]. Додамо, що 
сьогодні вчені-психологи виокремлюють декілька різновидів ҐК:  рольовий конфлікт жінки, 
яка працює; конфлікт подвійної ідентичності; криза маскулінності, криза нездійсненної 
маскулінності; підвищення тривожності та почутті провини (синдром супержінки) 
конфлікти страху успіху, втрати / надбання фемінінності; екзестенційно-ґендерний 
конфлікт, ґендерний конфлікт професійної ролі. Вважаємо за необхідне підкреслити, що 
рольовий ҐК відчувають не лише жінки, а й чоловіки, «коли чоловік обмежує свою поведінку 
або поведінку інших, виходячи з традиційних ґендерних ролей, коли оточуючі тиснуть на 
нього за порушення норм мужності чи коли він пригнічує себе чи оточуючих через те, що 
вони не намагаються відповідати ролі» [3]. За словами Е. Зіновьєвої, ці психологічні почуття 
«визначаються як криза ґендерної ідентичності. Подолання цієї кризи вимагає від 
особистості розвитку особливої психологічної гнучкості та вміння усвідомлено підходити до 
реалізації того ґендерного рольового репертуару, який задається середовищем» [7]. 

Отже, якщо у загальнонауковому контексті розуміння ҐК є достатньо науково 
обґрунтованим, то саме у педагогічному ракурсі це питання не має такого однозначного 
тлумачення.  Проте,  виходячи із визначень,  які подає сучасна наука можемо констатувати 
наступне. Відповідно до психологічного визначення ҐК, це явище має не лише особистісний 
характер, воно виникає внаслідок взаємодії/зіткнення особистості із зовнішніми факторами.  

Освіта як інститут соціалізації особистості неминуче відбиває пануючий у суспільстві 
тип ґендерної системи, яка розгортається у двох площинах - освітній простір та освітнє 
середовище. У своїй роботі ми спираємося на визначенні освітнього простору (далі по тексту 
– ОП), поданому у сучасних наукових розвідках (Н. Касярум, Н. Рибка, А. Цимбалару, 
І. Шендрік), згідно з якими ОП – «спеціально організоване педагогічне середовище як 
структурована система педагогічних факторів та умов їх освоєння особистістю у процесі її 
становлення» [14]. Тому серед рис, що характеризують ОП, А. Цимбалару виокремлює 
наступне: ОП відображає характер взаємовідношень суспільства і соціальних інститутів, 
пов’язаних із задоволенням освітніх потреб суспільства; ОП – місце перетинання діяльності 
всіх учасників освітнього процесу; ОП має часові характеристики суспільного розвитку, що 
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існує у модусах: минулого, теперішнього та майбутнього; ОП має певні особливості залежно 
від його географії і головне – ОП характеризується обсягом освітніх послуг, потужністю, 
інтенсивністю освітньої інформації, освітньою інфраструктурою та функціонує на 
принципах взаємодії різних освітніх систем, породжених певною культурою [14]. Із такого 
погляду, власне освітнє середовище є компонентом ОП. І. Чернецький виокремлює три 
структурні складові освітнього середовища: «просторовоматеріальна, соціально-особистісна 
та інформаційно-технологічна» [13, с. 139]. Виокремленні складові містять у собі відповідні 
компоненти дії суспільної ґендерної матриці, що у сучасній ґендерології отримало назву 
«прихованого навчального плану».  

Сучасні науковці указують, що поняття «прихованого навчального плану» було 
введено для визначення порядку відтворення пануючого у суспільстві типу ґендерних 
відносин (домінаторний чи егалітарний) на всіх рівнях функціонування освітньо-виховної 
системи: внутрішня організація освітньої установи та ґендерні відносини в педагогічному 
колективі, ґендерна стратифікація вчителювання; ґендерно забарвлений зміст навчальних 
предметів та його відображення в навчально-методичній літературі; стиль викладання та 
педагогічного спілкування на статево-рольових засадах; статева упередженість учителів 
щодо оцінювання знань учнів. 

На думку В. Кравця та О. Кікінежді, «ці три виміри невидимого навчального плану не 
просто відображають ґендерні стереотипи, а й підтримують ґендерну нерівність, віддаючи 
перевагу чоловічому і домінантному й недооцінюючи жіноче та нетипове» [8, с. 81], тобто 
закладають підвалини виникнення ҐК у освітньому просторі. 

Не зупиняючись на більш детальній характеристиці прояву вказаних вище компонентів 
прихованого навчального плану у освітньому просторі лише відзначимо,  що попри наявну 
фемінізацію освіти, коли шкільний педагогічний склад становлять переважно жінки, не менш 
значущим фактором, який відображає характер ґендерного устрою школи, є ґендерна 
стратифікація вчителювання: горизонтальна та вертикальна. Горизонтальна стратифікація 
проявляється в негласному поділі навчальних предметів між учителями (переважна 
більшість учителів гуманітарних дисциплін – жінки; вчителі-чоловіки викладають переважно 
дисципліни природничого циклу; практично відсутні чоловіки в дошкільних навчальних 
закладах). Цей негласний розподіл навчальних дисциплін на “чоловічі” та “жіночі” слугує 
для подальшої орієнтації учнів на певну професійну сферу, що надалі обмежує розвиток 
життєвої стратегії дівчат та впливає на вибір професій хлопцями. Таке становище відтворює 
ієрархічний розподіл посад між чоловіками та жінками в суспільстві. Зважаючи на те, що 
саме у школі закладаються основи життєвих стратегій учнівської молоді важливим є питання 
їхньої професійної орієнтації. Проте саме у цій сфері в освітньому процесі можуть біти 
закладені основи майбутнього ҐК професійної сфери, як навіювання уявлень про суто жіночі 
та суто чоловічі професії. Ми повністю поділяємо думку К. Толстолєс із співавторами про те, 
що вибір молодими людьми майбутньої професії під «впливом ґендерних стереотипів може 
призводити до незадоволення якістю життя, що позначається на психологічному і 
соматичному здоров'ї людини» [12, с. 872]. 

Значущість роботи з ґендерно нейтральної професійної орієнтації учнів / учениць 
пояснюється тим, що надалі вибір професії впливатиме на рівень матеріального добробуту 
людини, традиційно “жіночі” галузі є найменш оплачуваними, отже, орієнтація дівчат на 
“жіночі” професії визначатиме невисокий матеріальний рівень. Вважаємо надзвичайно 
важливим, щоб у навчальному процесі ці стереотипи корегувалися. Вчителі повинні 
усвідомлювати, що й чоловіки, і жінки можуть однаковою мірою обирати професію 
незалежно від своєї статі. Позитивний досвід у цьому напрямку існує в школах Німеччини. 
Н. Махиня описує напрями цієї роботи в школах різного рівня: у початковій школі це 
написання твору «Ким я хочу бути», у середній – проведення уроків праці, економіки тощо; 
у старших класах – проведення різноманітних курсів. Загалом у школах Німеччини 
«навчально-професійна підготовка молоді передбачає залучення її до нетипових для її статі 
видів професійної діяльності» [11]. Цим шляхом ідуть і американські педагоги, посилаючись 
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на яких, І. Бессарабова констатує, що головна помилка в профорієнтаційній роботі з 
дівчатами – це «акцентування уваги на тому, як той чи той вибір професії позначиться у 
майбутньому на створенні родини, керуючись при цьому стійкими стереотипними 
уявленнями про роль жінки» [1 с. 53]. Тому в навчальному процесі слід враховувати 
ґендерний компонент у профорієнтації, з метою уникнення подальшої статевої сегрегації  що 
призводить до виникнення ГК. Це можуть бути спеціальні бесіди, у яких визначається 
ступінь учнівської мотивації (перспектива професійного зростання, висока заробітна плата, 
прагнення влади, незалежності, можливість самостійного прийняття рішень, творчий 
характер праці, отримання життєвого досвіду, соціальна значущість, можливість спілкування 
з різними людьми тощо), але професії необхідно представляти й у чоловічому, і в жіночому 
аспектах. 

Відтворення ґендерно стереотипізованої інформації в навчальній (підручники) та 
навчально-методичній літературі, наявність фактів прояву сексизму (як ґендерно 
стереотипизованих упереджень) у змісті (текст та ілюстрації) та мові навчальної літератури 
сьогодні встановлюється завдяки проведенню ґендерної експертизи [5; 6]. 

Щодо стилю поведінки вчителя та відображення в ньому ґендерної матриці слід 
послатися на роботу Р. Холл (Roberta M. Hall) та Б. Сендлер (Bernice R. Sandler) «Класний 
клімат: Холодно тільки жінкам?» («The Classroom Climate: A Chilly One for Women?», 
1982 р.) та на дослідження М. Садкер (Мyra Sadker) і Д. Садкер (David Sadker) («Is the OK 
Classroom OK?», 1985 р.), у яких доведено, що увага вчителів спрямована на підтримку 
навчальної діяльності хлопців (похвала, своєчасна допомога та виправлення помилок). Учені 
виділили чотири типи реакції вчителя на відповіді учнів: похвала (забезпечує зворотний 
позитивний зв’язок); заохочення (виправлення відповіді та спонукання до роботи); критика 
(пряма вказівка на неправильну відповідь);  прийняття (відповідь зараховується).  На основі 
цього дослідники зробили висновок, що у хлопців більше шансів одержати похвалу та 
заохочення, у дівчат – лише прийняття відповіді. Під час обговорення завдань та класних 
диспутів учителі схильні брати до уваги ідеї хлопців, їх спонукають до самостійності, 
активності; дівчат – до поступливості (більший зовнішній контроль). Шведські дослідники 
І. Карлсон та М. Сімонссон (Ingrid Karlson, Maria Simonsson) наполягають, що такий різний 
підхід до хлопців та дівчат призводить до того,  що учні отримують різні знання,  вчаться 
різним моделям поведінки, а їхня компетенція оцінюється по-різному. Загалом хлопців 
привчають виконувати провідні ролі, дівчат – другорядні [16]. 

Неоднакове ставлення до хлопців та дівчат простежується й у вищих навчальних 
закладах, на що звертають увагу закордонні дослідники. Зокрема, К. Дікман (Carolyn 
Dickman) відзначає наступні приклади дискримінаційного ставлення викладачів до студентів 
та студенток: питання ставляться для всієї аудиторії, але в очікуванні відповіді викладачі 
дивляться лише на хлопців; дівчатам пропонується дати відповідь на прості запитання, а 
хлопцям – на складні, що потребують критичного мислення; відповіді дівчат перериваються 
частіше, у той час як хлопців вислуховують повністю. Загалом це свідчить про те, що у 
своєму ставленні до студентів викладачі не зважають на їхні індивідуальні інтереси та 
здібності, а звертають увагу лише на стать учнів [15, с. 36]. Цю ж думку висловлює інша 
американська дослідниця Д. Стритматтер (Janice Streitmatter) у роботі «На шляху до 
ґендерної рівності в класі» («Toward Gender Equity in the Classroom: Everyday Teachers' 
Beliefs and Practices», 1994 р.), яка вважає, що така освіта будується на суспільному 
переконанні про наявні відмінності між чоловіками та жінками у плані талантів та інтересів , 
отже, учителі несвідомо відтворюють суспільні практики ґендерної дискримінації, 
закріплюючи їх у свідомості своїх учнів. Слід зауважити, що шведські вчені пропонують 
своє визначення такого явища – “прихований порядок денний” (“hidden agenda”), визнаючи, 
що такий порядок відтворює тип ґендерних відносин на всіх рівнях функціонування 
освітньо-виховної системи несвідомо. Усі вказані вище виміри дії прихованого навчального 
плану через продукування дискримінаційної ґендерної схеми призводять до підтримки 



 252 

ґендерної нерівності та обумовлюють існування ҐК на всіх щаблях освітнього простору: 
структурному, змістовному та діяльнісному. 

Узагальнюючи сказане вище слід наголосити що існування ҐК у освітньому просторі є 
наслідком існування цього феномену у суспільному просторі взагалі,  проте його (ҐК)  
розгортання має незримий характер, оскільки основи для появи такого роду конфліктів 
закладені у прихованому навчальному плані. Водночас слід підкреслити неможливість 
однозначного ствердження того, що сучасна система освіти містить приховану 
дискримінацію щодо дівчат,  на противагу доброзичливому ставленню до хлопчиків.  Так,  у 
дії прихованого плану щодо хлопців можна вказати на схвалення ризику як стратегічного 
напряму поведінки хлопців. Крім того, із віковим розвитком особистостей учнів змінюється 
їхня самооцінка, що зумовлено домінуванням чоловічого типу лідерства в учнівському 
колективі. Тому доцільною вважаємо думку Д. Дорогова щодо значення прихованого 
навчального плану, саме він структурує «шкільний універсум, оскільки покладений до 
основи школи як моделі соціальної реальності. Рольові стандарти та стереотипи поведінки, 
що транслюються таким чином, несвідомо засвоюються школярами, спрямовуючи їх 
ґендерну соціалізацію відповідно до моделей, що затребувані суспільством» [4]. Отже, 
поняття “прихований навчальний план” визначає ряд практичних механізмів, що діють на 
рівні освітньої установи та сприяють відтворенню та підтримці наявного в соціумі 
ґендерного порядку (підтримка ґендерної нерівності та здійснення соціального контролю).  

Переконані, що вчителі-практики не спрямовують свої дії на створення ҐК у освітньому 
просторі навчального закладу, проте вони здатні йому запобігти шляхом усунення ґендерних 
стереотипів із змісту/організації навчально-виховного процесу; систематичного проведення 
заходів із демонстрацією поліваріативних моделей ґендерної поведінки; саморозвитку із 
підвищення рівня ґендерної компетентності; створення у навчальному закладі педагогічних 
умов задля максимального задоволення потреб саморозвитку та самореалізації особистості, 
незалежно від її статевої визначеності та підвищення психолого-педагогічної культури 
батьків з метою залучення їх до ґендерного виховання. Втім проблема створення та реалізації 
педагогічної моделі з попередження ґендерних конфліктів у освітньому просторі потребує 
свого наукового обґрунтування та апробації. 

Висновки. Узагальнюючи сказане вище, слід наголосити, що перед освітянами 
нагальним залишається завдання щодо формування категоріального апарату ґендерної 
педагогіки, яка б була складена із сукупності несуперечливих понять, що б дозволили 
зрозуміти різні прояви феномену ґендеру в освіті та були узгоджені із системою понять 
сучасної педагогіки.  
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«ГЕНДЕРНЫЙ КОНФЛИКТ»: ОБЩЕНАУЧНЫЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
 
В современной педагогике осуществляется процесс терминологического расширения 

понятийного аппарата за счет введения в образовательный дискурс понятий из смежных 
гуманитарных дисциплин. Оживление гендерной темы в научно-периодической терминологии 
порождает проблему путаницы понятий и убеждает в слабости терминологической базы 
гендерологии (а именно – гендерной педагогики). В статье рассмотрено педагогическое значение 
понятия «гендерный конфликт». Путем анализа ряда работ по гендерной проблематике 
установлены особенности педагогической трактовки рассматриваемого явления и очерчены 
пути его преодоления. 

Ключевые слова: гендер, гендерный конфликт, образовательное пространство. 
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«GENDER CONFLICT»: GENERAL SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL ASPECTS 
 
In modern pedagogy the process of terminological expansion by entering the educational discussion 

concepts from related humanitarian discipline is taken place. Resuscitation of gender topics in scientific 
and educational periodicals raises the problem of confusing concepts and proves the existence of still 
moderate terminological base of genderology (especially – gender pedagogy). The article deals with the 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕТИКИ У ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ  
 

У статті розглянуто проблему виокремлення педагогічної етики як необхідної передумови 
формування у майбутніх педагогів власної концепції етичних переконань. Охарактеризовано 
вагомість даної проблеми в історичному розвитку педагогічної думки, подано порівняльний 
аналіз ретроспективи становлення моральності від соціального розвитку суспільства. 
Визначено завдання педагогічної етики в процесі сучасної підготовки студентів ВНЗ як основи 
виховання інтелігентності, моральної свідомості для прояву   професійних якостей, умінь щодо 
здійснення індивідуальної педагогічної взаємодії з учасниками навчально-виховного процесу.  

Ключові слова: педагогічна етика, моральність педагога, гуманістичні цінності, етичні 
норми. 

 
Актуальність проблеми.  В умовах гуманізації освіти,  педагогіки співробітництва з 

метою забезпечення особистісно-орієнтованого підходу в організації навчально-виховного 
процесу пріоритетного значення набувають моральні цінності у майбутніх учителів, 
вироблення умінь щодо володіння різноманітними педагогічними засобами, готовності до 
етично адекватної поведінки в різних ситуаціях мінливого шкільного життя. Реалізація цих 
завдань пов’язана із засвоєнням студентами педагогічних ВНЗ норм і принципів педагогічної 
етики. Не випадково головною метою Національної доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ 
столітті визначено “забезпечення можливостей самовдосконалення особистості, формування 
інтелектуального потенціалу як найвищої цінності нації” [5], розвиток творчих здібностей 
студента.  

Реформування української педагогічної освіти ставить завдання не лише 
запровадження у навчально-виховний процес новітніх технологій, але й посилення уваги до 
моральної культури педагога, його внутрішнього світу. Оволодіння основними принципами, 
категоріями педагогічної етики у контексті їх ісоричного розвитку становлять філософську 
основу світогляду майбутнього педагога, однією із важливих складових його професійної 
підготовки. 

На сучасному етапі розвитку суспільства визнано провідну роль науки та освіти як 
рушія прогресивних змін, загального розвитку людського соціуму. А.Д. Сахаров зазначав: “У 
XXI столітті роль у вирішенні глобальних проблем належить освіті”[7]. Це ставить 
принципово нові вимоги до вчителя, оскільки він, як творча особистість, має бути готовим 
до роботи у творчому, інноваційному режимі; до оновлення  процесу навчання.  

Формулювання цілей статті. Проблема педагогічної взаємодії, як базової складової у 
формуванні професійності студентів педагогічних ВНЗ, актуалізує необхідність 
зосередження уваги на дисципліні “Педагогічна етика”, яка передбачає теоретичне та 
практичне опанування студентами основ педагогічної етики, розвиток моральних 
особистісних та професійних якостей, умінь щодо здійснення індивідуальної педагогічної 
взаємодії з учасниками навчально-виховного процесу. Вивчення історичного аспекту цього 
курсу дасть змогу майбутнім учителям оцінити стан розвитку власної моральної свідомості і 
виробити концепцію майбутньої професійної поведінки; навчить аналізувати факти 
реального педагогічного процесу крізь призму морального вибору; допоможе сформувати 
позитивне ставлення до себе та інших учасників педагогічної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Педагогічна етика – це не лише наука про етичну 
культуру педагога, це кодекс високоморальних стосунків у сфері “людина-людина”. Етичний 
аспект педагогічної діяльності очевидний. Виховання моралі виступає ядром будь-якого  
виховання і основою педагогічної діяльності і має бути пріоритетним в процесі підготовки 
сучасного педагога. Випускник педагогічного ВНЗ, згідно вимог, виховує в собі якості 
професіоналізму, високу інтелектуальну культуру, планетарне мислення і таким чином 
формує етичну грамотність. Освіта, вирішуючи важливі завдання підготовки фахівця, 
потребує спеціального навчального курсу етико-педагогічного спрямування у процесі 
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становлення майбутнього висококваліфікованого педагога, спроможного грамотно 
взаємодіяти з колегами, батьками, дітьми, громадськими організаціями, гідно впроваджувати 
ідеї гуманізму в сучасне суспільство.  

Предметом дослідження педагогічної етики являється мораль  як специфічний спосіб 
ціннісного пізнання і духовно-практичного освоєння людиною оточуючого світу, розуміння 
добра і зла, справедливості і несправедливості і т.д. Педагогічна етика – складова частина 
етики, котра відображає специфіку функціонування моралі в умовах цілісного педагогічного 
процесу, наука про різні аспекти моральної діяльності вчителя. Вона охоплює соціально 
значимі елементи суспільної моралі, виступає інтегративною характеристикою професійної 
діяльності вчителя, визначає морально-етичні вимоги до нього та відображає ступінь їх 
трансформації у свідомості й поведінці педагога [1, с. 17].  

Мета курсу формування у студентів моральних цінностей педагогічної професії через 
засвоєння її нормативних засад, розвиток і саморозвиток професійної етичної культури. 
Завдання курсу: вивчення історії розвитку теорії педагогічної етики; розкриття соціальної та 
виховної значущості дотримання вчителем норм педагогічної етики у професійній діяльності; 
вироблення власної філософської концепції щодо майбутньої професійної діяльності; 
ознайомлення майбутнього вчителя з принципами, нормами і правилами професійно-
педагогічної поведінки і чітке їх засвоєння; формування моральних цінностей вчительської 
професії та відповідних якостей педагога.  

Педагогічна культура – це певний ступінь опанування вчителем соціокультурного 
досвіду людства, глибоке знання методології науки й уміння використовувати її досягнення 
на практиці в різноманітних інноваційних формах, використовуючи інтегровані знання з 
історії педагогіки, філософії освіти, психології[4]. Педагогічна культура вчителя є системним 
утворенням. Її головними структурними компонентами є: педагогічні цінності, творчі 
способи педагогічної діяльності, досвід створення учителем зразків педагогічної практики з 
позицій гуманізму. 

Складовими педагогічної культури є мораль, духовність, толерантність, 
співробітництво. Мораль – система поглядів, уявлень, норм та оцінок, що регулюють 
поведінку людей у суспільстві. Духовність – творча спрямованість, наснага людини; певний 
тип світовідношення: триєдність ставлення до абсолюту, до світу – природи, суспільства, 
інших людей, самого себе[1, с. 60]. Виходити з розуміння людини як духовної істоти, 
означає, що ми визначаємо за нею безумовне право на духовне самостановлення, 
самодіяльність, тобто сприймаємо її як справжнього суб’єкта власної життєдіяльності, який 
несе відповідальність за її здійснення.  

Вагомим у формуванні власного етичного світогляду педагога є процес освоєння знань 
з історії педагогіки та філософії освіти, інтеграції знань з культурології, і на цій основі 
вироблення власної моделі поведінки, яка базується на засадах педагогіки гуманізму. 
Розглянемо основні етапи становлення норм педагогічної етики крізь призму розвитку історії 
педагогічної думки. 

Зі спадщини вчення Сократа (469 до н. е. – 399 до н. е.) – давньогрецького філософа, не 
залишилося жодного письмового джерела, проте його філософські думки носили 
основоположний і глибинний характер у просвітницькій думці педагогічної етики. Він, 
застосувавши метод самопізнання, дійшов до висновку, що сутність людського буття полягає 
в моральності. Вищим для людини є те, що набувається культурою та вихованням. На його 
думку, учитель повинен мати незаперечний авторитет, а учень має послідовно звільнятися 
від духовного рабства: бути витриманим, освіченим, “пізнавати самого себе”, дотримуватися 
в усьому міри, усвідомлювати власні добрі справи. В основу взаємин між своїми учнями він 
поклав: спілкування, дружбу, глибоке взаєморозуміння, покладаючись на духовність, 
взаємовідповідальність, любов. Важливим принципом формування моральних якостей 
молодої людини для Сократа був принцип єдності слова, знання і справи.  

Родоначальник об’єктивного ідеалізму, старогрецький філософ Платон (427 – 347 до 
н.е.) займався педагогічною практикою в Афінах і в своїх працях дає характеристику 
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практиці афінського виховання. До вчителя Платон пред’являє вимоги застосовувати 
гуманістичні методи в навчанні дітей: похвалу, прохання, змагання. Вважав, що у процесі 
учіння перед вчителями повинні стояти завдання: формування дружніх взаємин з учнем, 
вивчення здібностей і інтересів дітей для того, щоб їх успішно розвивати. Визнаючи факт 
насильства в сімейному і суспільному вихованні, Платон вважав насильство засобом 
виховання рабської покори, яка не відповідала меті виховання в Стародавній Греції. 

Відомий римський педагого Марк Фабій Квінтіліан (42 – 118 до н.е.) висловив етичні 
вимоги до вчителя, які були розвинуті в епоху Відродження. Він писав, що “Нехай учитель 
насамперед викличе в собі батьківські почуття до своїх учнів. Нехай учитель не буде 
дратівливим і в той же час нехай не потурає тим, хто потребує виправлення. Нехай він буде 
простий у викладанні,  терплячий у роботі,  більш старанний,  ніж вимогливий.  Нехай охоче 
відповідає тим, хто питає, і нехай поставить питання мовчазним. На похвали нехай він не 
буде надто скупим, а й не буде надто марнотратним, бо перше позбавляє бажання до роботи, 
а друге породжує безтурботність”. Квінтіліан застерігав вчителя від використання примусу, 
щоб учень не зненавидів учіння, орієнтував його на використання позитивних відчуттів. 
Засуджував метод покарань, вважаючи кращим способом активізації інтересу учня змагання. 
Для того, щоб досягти в навчанні поставленої мети, необхідно вивчати учнів. 

У епоху раннього “високого” Середньовіччя (V – XIII ст.) виховання носило церковно-
догматичний характер. Філософсько-педагогічна думка європейського Середньовіччя 
головну мету виховання бачила в порятунку душі, сліпому підкоренню авторитету церкви. 
Процес навчання був заснований на суворій дисципліні, тілесних покараннях, страху і 
слухняності. Етичні ідеї були віддані забуттю. 

У період пізнього Середньовіччя (XIV – XVI ст.) – епоха Відродження – була зламана 
духовна диктатура церкви,  відроджена мета виховання –  формування духовно і фізично 
розвиненої особистості, людина проголошувалася вищою цінністю. Важливими рисами 
просвітницьких поглядів гуманістів стали: індивідуалізм, врахування вікових особливостей 
дитини, зростання ролі морального виховання дітей, зменшення впливу церкви на школу. 

Колискою європейського Відродження була Італія. Вітторіно да Фельтре (1378 – 1466) 
в основу організації своєї школи – школи нового типу “Будинку радості” поклав принцип 
гуманістичної педагогіки: демократизм, колективізм, любов до дітей, врахування 
особливостей їх психічного розвитку. Томазо Кампанелла (1568 – 1639) в утопії “Місто 
сонця” виклав педагогічні ідеї поліпшенню природи людей через виховання, працю, 
навчання, мистецтво. Дітей виховують так, що вони вільні від таких пороків як лінь, 
хвастощі, крадіжка, шахрайство. Етико-педагогічні ідеї розвивав у своїх працях Еразм 
Роттердамський (1467 – 1536). Засуджуючи грубих учителів, він писав, що цим людям він 
неохоче б довірив приборкувати диких коней. Він відкидав фізичні покарання, пропонуючи 
спиратися на здоровий глузд учнів. Філософ був упевнений, що не слід привчати дитину до 
ударів, оскільки тіло стає нечутливим до стусанів, а дух – до докорів. Найбільш ефективними 
прийомами виховання є повчання, повторення. Видатний французький мислитель Мішель 
Монтень (1533 – 1592) у своїй основній праці “Досліди” розглядає людину як вищу цінність. 
Визнаючи необхідність учителя спиратися у вихованні дітей на їх схильності і завдатки, він 
вважав, що це дозволить учневі краще засвоїти знання. Як і всі гуманісти, Монтень 
висловлювався проти суворої шкільної дисципліни, важливими професійним і особистісним 
якостям вважає розум і моральність вчителя, навіть ціннішими, ніж ученість. Для того, щоб 
добре навчати дитину, необхідно вивчати і враховувати душевні схильності дитини, надати 
їй можливості розвивати свою активність і самостійність. 

Адольф Дістервег (1790 – 1866) – видатний німецький педагог-демократ, увійшов до 
історії педагогіки як “вчитель вчителів”. Він уважав педагога тією людиною, завдяки якій 
людство рухається вперед. На його думку, злий, деспотичний учитель вбиває благородну 
людську природу, оскільки руйнує віру й ідеали дітей. Справжній вчитель, з шанобливим 
відношенням до дітей, працює в школі за покликанням. Учитель, на думку А. Дістервега, 
прагне зробити процес навчання захоплюючим. Педагог приділяв увагу необхідності 
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володіння мистецтвом активізації мотивації дітей до навчання. Мистецтво мотивації 
забезпечує розвиток самостійності дітей в учінні, діалогічна форма навчання розвиває 
мислення, сприяє духовному розкріпаченню дітей. Етичним вихованням може займатися 
тільки той вчитель, який сам має стійкі етичні якості, який зберігає в роботі з дітьми 
веселість і бадьорість, мужність і спокій. 

Характеризуючи етичні якості, необхідні вчителеві, А. Дістервег виділяв власне 
усвідомлене прагнення до добра, віру в істину і її кінцеве торжество, поєднану з вірою в 
людство. Все це робить учителя непохитним і стійким, дозволяє чесно виконувати свій 
обов’язок. 

У теорії і практичній діяльності по створенню системи виховно-освітніх установ 
Роберта Оуена (1771 – 1858) – англійського соціаліста-утопіста – приділяється увага етичній 
зовнішності вчителя, його відносинам з дітьми. Любов, пошана, турбота повинні бути 
головними етичними якостями вчителя нової школи. Ласкаве відношення до дітей, 
терпимість,  пошана і любов до дітей,  на думку Р.  Оуена,  навіть важливіше за його 
освіченість і якості його спеціальної підготовки.  

Один з найбільш видних представників німецької педагогіки Георг Кершенштейнер 
(1854 – 1932) – теоретик “цивільного виховання” і трудової школи, критикуючи школу за 
властивий їй авторитаризм, у першу чергу в особистості авторитарного вчителя, відзначав, 
що така школа знищує природні здібності дітей. Діти можуть набути етичних якостей під 
керівництвом мудрого вчителя, що любить і поважає дітей, а не в школі з болісним порядком 
і нещадною строгістю. Якщо добрий вчитель любить дітей, писав, то він може створити 
сприятливу обстановку, в якій розкриваються природні здібності вихованців. 

У ХХ ст.  проблема етичних відносин вчителя й учнів продовжувала набувати рис 
гуманізму. Рудольф Штайнер (1861 – 1925) – німецький філософ і педагог, засновник 
Вальдорфської педагогіки велику увагу приділяв вчителю, його відносинам з вихованцями. 
Учитель зобов’язаний враховувати вікові особливості дітей і забезпечувати вільний вияв 
індивідуального у кожної дитини. На думку Р. Штайнера, педагог нагадує пастора, що 
освячує життєвий шлях свого учня: як пастор виступає посередником між вічним і земним, 
так і вихователь прокладає місток від внутрішнього світу дитини до зовнішнього світу 
дорослого, від особливостей минулого духовного життя учня до його сучасного стану і від 
життя сучасного в його духовне майбутнє.  

Гуманістичні ідеї свободи і поваги до дітей склали основу концепції вільного 
виховання відомого італійського педагога Марії Монтессорі (1870 – 1952). Велику увагу 
дослідниця приділяла етичним якостям вчителя, вимагаючи, щоб педагоги не тільки вчили, 
але й самі вчились у дітей.  Важливо,  щоб педагог був особистістю,  яка постійно 
розвивається, володіє вміннями самовдосконалення, самодослідження і бачення дитини в 
розвитку. У контексті гуманістичної освітньої парадигми принципово іншою бачиться 
позиція педагога, ніж у традиційній педагогіці. Йому належить бути соратником і 
супутником дитини. Педагог виконує роль порадника, консультанта, джерела знань, метою 
якого є створення реальних можливостей самореалізації учнів у формі, яка б відповідала 
рівневі розвитку кожного з них. 

Необхідність гуманістичної спрямованості освіти обґрунтував американський психолог 
К. Роджерс. Він вважав, що від учителя вимагається бути демократичним: установлювати 
гуманістичні відносини довіри, поваги, взаєморозуміння, співробітничати з дітьми, вміння 
вислуховувати їх, прогнозувати їх розвиток.  

Етичні ідеї гуманістичної педагогіки сьогодні є актуальними не тільки для педагогічної 
думки і вчителів-практиків на Заході, але й в Україні. Етико-педагогічні ідеї видатних 
педагогів Заходу в сучасній українській школі реалізуються в рамках інноваційних 
технологій навчання і виховання. Етико-педагогічні ідеї зарубіжної педагогіки сприяли 
становленню і подальшому розвитку педагогічної етики, за допомогою якої вирішується 
проблема заміни форм педагогічного спілкування за системою гуманних, вільних для 
пошуків і творчості відношень в педагогічному процесі. 
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Відомі українські педагоги у ХІХ –  ХХ ст.  –  К.Ушинський,  Г.Ващенко,  
В.Сухомлинський, А.Макаренко, С.Русова приділяли багато уваги питанням моральності 
педагога. За В. Сухомлинським, педагогічна культура вчителя – це складова частина 
загальної культури людини. Педагогічна культура вчителя неможлива без опанування 
надбань загальнолюдської культури – наукових, моральних знань та естетичних цінностей. В 
окресленому ним ідеалі педагога перша й визначальна риса – гуманізм, моральність. 
Педагогом-гуманістом стає лише людина з високим почуттям власної гідності, з розвинутим 
почуттям співчуття, взаємодопомоги, самоповаги. Провідна роль відводиться вчителеві, який 
повинен мати “високий дар бачити в людині хороше, вірити в неї”[8]. В.Сухомлинський 
завжди стверджував, що любов до дітей – це вершина педагогічної культури, найголовнішою 
рисою якої є гуманність, а гімн гуманізму – відчувати серцем іншу людину. 

Сучасні українські педагоги, які вивчають питання формування педагогічної етики у 
студентів, І.Зязюн, Г.Васянович, І.Підласий, В.Ягупов, П.Мовчан, О.Дубасенюк, 
наголошують на формуванні етичних знань в контексті реальних суспільних процесів, 
виконуючи відповідно до них нормативну і ціннісно-орієнтуючу функцію. Бо саме етичні 
наукові знання активно сприяють формуванню в особистості вчителя морального ідеалу. 

Моральний ідеал – це уявлення про найвищу моральну досконалість, яка як взірець, 
норма й найвища мета визначає певний спосіб і характер дії людини. Моральний ідеал 
необхідно розглядати не як пасивне очікування майбутнього, а як активний творчий процес, 
спрямований на вдосконалення існуючої моральної дійсності, прагнення і здійснення 
“морально вищого”, отже, гармонії у взаємовідносинах “педагог – учень”, “педагог – учень – 
суспільство”[4]. 

Сучасна педагогічна етика вивчає особливості, зміст, принципи та функції педагогічної 
моралі, характер діяльності педагога та прояви моральних взаємин у педагогічному 
середовищі, розробляє основи педагогічного етикету, який є сукупністю правил спілкування 
та поведінки вчителя. Саме етика, з позицій цілісного підходу до особистості, наполягає на 
розгляді навчання та виховання особистості як духовного її насичення, що розгортається в 
діалозі, спілкуванні рівноцінних суб’єктів. 

Відповідно до сучасних уявлень про методологічні засади конструювання змісту освіти 
в програмі навчання студентів дисципліни “Педагогічна етика” застосовано: аксіологічний, 
соціокультурний та діяльнісний підходи[6, с. 302]. 

Аксіологічний підхід передбачає засвоєння студентами етичних норм, принципів і 
вимог до поведінки вчителя, які у своїй сукупності впливають на формування його цінностей 
та педагогічних установок, визначають характер його ставлення до різних суб’єктів 
навчально-виховного процесу. 

Соціокультурний підхід спрямований на сприйняття педагогічної етики вчителем як 
універсального соціального регулятора поведінки вчителя у різних сферах його професійних 
взаємин (учні, колеги, адміністрація, батьки, професія тощо). Соціокультурну складову 
змісту дисципліни забезпечують також знання з питань професійної етики в історії 
педагогіки. 

Діяльнісний підхід передбачає формування у майбутніх педагогів практичних навичок 
(моральної культури) поведінки у різноманітних ситуаціях морального вибору відповідно до 
норм педагогічної етики, розвиток умінь щодо використання прийомів індивідуальної 
педагогічної взаємодії. 

Висновки. Історія розвитку філософської думки щодо місії вчителя в процесі 
формування моральності вихованців носила суспільні вимоги, хоча домінуючим залишався 
гуманістиний принцип. Професія вчителя – це щоденне навчання. І зрозуміло, якщо є 
бажання навчатися, то вчитель постійно буде працювати над підвищенням рівня своєї 
професійної компетентності, щоб у результаті досягти вершин педагогічної майстерності і 
стати справжнім творчим майстром своєї справи. У процесі опрацювання науково-
педагогічної літератури, освоєння знань на практиці педагогічній та на практичних заняттях 
шляхом особистісного прийняття психолого-педагогічних норм, суспільних та вироблення 
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філософської концепції відбувається вдосконалення етичної сфери кожного студента 
зокрема. Адже, майбутньому педагогу належить творити культуру моральних відносин, 
спілкування. Педагогу в цьому повинно допомагати усвідомлення свого обов’язку перед 
суспільством, учнями, їх батьками, врешті, перед самим собою як людиною, яка добровільно 
вибрала свій шлях служіння людству на освітянській ниві. 
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В статье рассмотрено особенности проблемы педагогической этики как необходимого 
условия формирования у будущих педагогов личностной концепции этических убеждений. 
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педагогіки, рассмотрено сравнительный анализ изменения моральных норм в социальном 
развитии общества. Определено задания педагогической этики в процессе современной 
подготовки студентов ВНЗ как основы воспитания интеллигентности, морального 
самосознания у демонстрации профессиональных качеств, умений в педагогическом 
взаимодействии с учасниками учебно-воспитательного процесса. 
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In the article is considered the problem of pedagogical ethics severance as a necessary prerequisite 
to the formation by future teachers their own concept of ethical beliefs. It’s characterized the significance 
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ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА: ПРИНЦИПИ ТВОРЕННЯ ЄДИНОГО 

 КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ  
 

У статті розглядаються соціокультурні основи побудови єдиного культурно-освітнього 
простору на основі принципів природовідповідності, культуровідповідності, інтеркультурності і 
толерантності, які багато в чому визначають формування особистості - людини культури, 
здатної до її творення. Ідеї формування людини культури простежуються у працях класиків 
педагогічної науки, а їхня реалізація стала можливою тільки в епоху глобалізації. Головною 
метою полікультурної освіти виступає розвиток людини культури, здатної до самостійного 
творення нової високої культури. 

Ключові слова: культура, розвиток особистості, принцип, культурно-освітній простір, 
система освіти. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими 
або практичними завданнями. Однією з основних тенденцій розвитку сучасної цивілізації 
стає все більш тісне співробітництво країн і народів практично в усіх сферах людської 
діяльності, що потребує толерантного ставлення одне до одного, прагнення порозумітися, 
знайти спільні рішення загальних проблем. На початку ХХІ століття певним чином уже 
сформувалася світова економічна система, стає потужнішою політична інтеграція, 
формується світовий освітній простір. Інтеграційні процеси, що сприяють об’єднанню зусиль 
держав у розв’язанні найнагальніших проблем планетарного масштабу, водночас загрожують 
стиранням етнічної й культурної специфіки народів, уніфікацією їхнього життя за чужими їм 
стандартами. Глобалізація світу породила одну з головних суперечностей сучасності між 
прагненням до все більшого зближення між народами та їхнім бажанням зберегти свою 
етнокультурну самобутність, що може спричинити міжнаціональну напруженість. 
Накопичений людством досвід призвів до розуміння того,  що глобальне розв’язання даної 
проблеми лежить насамперед у культурно-освітній царині [1, c. 8]. Це означає, що 
формування толерантних взаємин між людьми, народами, державами актуалізує реалізацію 
принципів природовідповідності, культуровідповідності та інтеркультурності у навчально-
виховному процесі школи,  коледжу,  університету.  Л.  Бутенко вважає,  що система 
формування загальної культури передбачає виховання такої особистості, яка буде у змозі 
поєднати у своєму духовному світі різні форми мислення, різні моральні та духовні спектри, 
виховання не просто «людини освіченої», а саме «людини культури», здатної усвідомити 
множинність культурних змістів буття. Загальна культура особистості як засіб культурного 
самовизначення людини виступає найважливішою умовою вільного вступу людини до 
суперечливого соціокультурного середовища сучасності. Цей феномен являє собою 
складний, динамічний процес виховання культури особистості, який науковці тлумачать як 
механізм соціально-особистісного успадкування культури і може бути визначений як процес 
відтворення на рівні індивідуально-особистісного буття накопиченої у суспільстві культури 
та стимулювання потенціалів внутрішнього саморозвитку людини. Результатом 
культуротворчого освітнього процесу має стати комплекс культурологічних та культурно-
історичних знань особистості, її вміння орієнтуватися у світі культури, розуміння культурно-
історичного процесу, формування навичок культурологічного аналізу, що значно посилює 
важливість принципів діалогу культур та діалогічності мислення [5, c. 9-11]. 

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. Аналіз теоретичних засад принципів 
природовідповідності, культуровідповідності та інтеркультурності, толерантності вимагає 
з’ясування сутності поняття «культура», на якому ці принципи базуються. Більшість 
філософів (В.  Вернадський,  А.  Лосєв,  М.  Моїсеєв,  Г.  Парсонс,  М.  Реймерс,  А.  Швейцер та 
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ін.) виходять із того, що живий організм, спосіб життя у Світі й певна культура має означати 
одне й те саме; причому культура буває нормальною, виродливою, низькою, високою, більш 
досконалою, менш досконалою тощо. Звичайно ж під «культурою» розуміють лише 
особливу галузь і ступінь людської розвиненості, а саме: кількість і якість отриманих знань, 
«ступінь здобутої освіти» [4].  

Загальний зміст слів «культура» й «освіченість», за А. Швейцером, має співпадати й 
означати певну якість життя, що виявляється даною істотою: всередині Всесвітньої Ієрархії 
Життєвості, що за релігійним, а також і деяким філософським уявленням очолюється Богом 
[6, c. 228]. 

Протягом життя людина стикається з різними проявами високої культури, високої 
освіченості, так само як і низької культури або потворності, обираючи для себе зразок 
наслідування – з натхнення, за можливостями, за потребами. Узагальнено індивідуальна 
культура – це спосіб і значущість охоплення, створення й уособлення живою істотою 
Життєвого Світу, і суспільна культура – сума індивідуальних культур, і те, що із цього 
походить –  не тільки за розсудом й бажанням індивідів.  Можна сказати інакше:  культура 
індивіда є те ж саме, що й форма, потужність і шлях його життєдіяльності в Спільному 
Життєвому Світі [8;  10].  Такі вчені,  як Д.  Гарсія,  С.  Бородавкін,  Ю.  Гірін та ін.  відносять 
поняття «культура», «культурність» тільки до людського життя, вони певною мірою 
ототожнюють культуру й якість життя індивіда, життя і культуру нації. Культура – це стан, 
засоби і прояви індивідуального й суспільного життя. Метою можна вважати підвищення 
культури, тобто досягнення кращого, більш високого способу життя в ієрархії Світової 
Життєвості. І якщо говорити про «культурність» людини, мова завжди повинна йти про 
етично високу її культуру, спосіб життя [6, c. 229]. 

Найбільш вживаним у зарубіжній філософії є визначення культури, запропоноване Е. 
Тайлором,  який вважав її цілісним комплексом,  що складається зі знань,  вірувань,  
переконань, мистецтва, моралі, з законів, звичаїв, звичок і здібностей, які набуває людина, як 
член суспільства [3; 9]. Вітчизняна філософія розглядає культуру як історично визначений 
рівень розвитку суспільства і людини, який втілюється у типах і формах організації життя і 
діяльності людей,  а також у створюваних ними матеріальних і духовних цінностях.  Для 
нашого дослідження важливими є обидві точки зору, і саме цими визначеннями ми будемо 
керуватися в процесі роботи. 

Формулювання цілей статті. Мета пропонованої статті полягає в аналізі теоретичних 
засад полікультурної освіти та принципів її реалізації як основи формування єдиного 
культурно-освітнього простору, що обумовлюється особливостями сучасного етапу розвитку 
культури. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Співвідношення між освіченістю людини, її вихованням і культурою 
стало предметом спеціального обговорення й теоретичного аналізу ще на початку ХІХ 
століття. В той час А. Дистервег обґрунтував принципи природовідповідності та 
культуровідповідності. За думкою А. Дистервега, «природовідповідно», 
«культуровідповідно» – два поняття, які є невід’ємними частинами одне одного. Необхідно 
виховувати природовідповідно, навчати природовідповідно, діяти природовідповідно. Це 
цілком правильно, якщо цей принцип обмежити тільки природою людини. Все, що визнано 
природовідповідним, є вірним, гідним схвалення й гарним. Адже природа людини гарна, 
вона створена творцем для того, щоб вона розвивалася й удосконалювалася на землі згідно із 
властивими їй і закладеними в ній законами. Принцип природовідповідності персоніфікує 
ідеал, до якого ми повинні прагнути як у житті, так у вихованні й навчанні, не розраховуючи 
коли-небудь його повністю досягти [7, c. 227-228].  

Принцип культуровідповідності – це принцип, право на існування якого не можна 
заперечувати, хоча він і не може претендувати на таку ж всезагальність, як принцип 
природовідповідності. Кожна людина знаходить при своєму народженні своє оточення, свій 
народ, серед якого вона призначена жити й принаймні виховуватися вже на певному щаблі 
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культури. Не вона повинна її створювати, розвивати, тому що вона вже існує й має право на 
існування саме тому, що вона вже є. 

Усе людство,  кожний народ,  кожне покоління й т.п.  завжди перебуває на певному 
ступені культури, що повинна розглядатися як спадщина, залишена пращурами, як результат 
їхньої історії й всіх факторів,  що впливали на них.  Стан культури в той або інший момент 
повинен розглядатися як природне явище, що так само неминуче виникає, з такою ж 
необхідністю,  як той чи інший характер флори і фауни у певному поясі або на всій земній 
поверхні. Стан культури даного народу в певний час являє собою щось дане й творить те 
середовище, в яке вступає кожна окрема людина, породжена за даних обставин. Вона не 
створює її, а знаходить готовою, і вона на неї впливає згідно своєї сутності. От чому будь-яка 
людина –  продукт свого часу.  Під впливом інших умов вона стала б іншою,  але за даних 
обставин вона стане при своїх задатках тим, чим вона може стати залежно від свого оточення 
або всього стану культури в цей момент.  

Усе на землі розвивається за законом безперервності, що обумовлює необхідність 
встановлення зв’язку будь-якого наступного ступеня розвитку з попереднім, спроби вивести 
його з останнього. Інакше кажучи, будь-який стан культури даного народу є основа, базис, є 
щось дане і реальне, з якого розвивається наступний стан. Тому той ступінь культури, на 
якому людство перебуває зараз,  висуває до нього вимогу,  щоб людство діяло згідно з цією 
вимогою, якщо тільки воно прагне домогтися позитивних результатів. Будь-який плідний 
вплив на окремий індивідуум і цілий народ повинен відповідати вимогам часу й зважати на 
рівень розвитку цієї окремої людини й того ступеня культури, на якому перебуває весь народ 
[7, c. 228-229]. Принцип, який відповідає вимогами часу й культури, керує діями всіх людей, 
що знають життя і його численні вимоги. Принцип культуровідповідності – безсумнівно, 
правдивий, правильний і незаперечний принцип. Будь-яке явище, що має велике значення 
або вплив на життя людей, неодмінно стає відповідним до вимог даного часу. Якщо 
суспільство не буде виходити із цієї передумови, то зіткнеться в історії з великою кількістю 
незрозумілих явищ. Тому вчитель також повинен зважати на запити й вимоги середовища й 
часу. Необхідно зважати на існуючі в даному суспільстві звичаї, звички, традиції, на усе, що 
в ньому визнається й прийнято.  

Через те, що треба враховувати й поєднувати вимоги, які походять від двох принципів – 
природовідповідності й культуровідповідності, можуть виникнути суперечки й боротьба 
думок. Тому не можна досягти блага для людства без примирення й взаємних поступок з 
боку історичних вимог і вимог розуму й загальної справедливості [7, c. 231]. 

Обґрунтування «поєднання освіти й культури» прослідковується й у працях С. Гессена 
на початку ХХ століття,в яких він розглядає освіту як культуровідповідний процес, між 
освітою і культурою повинна бути повна відповідність, оскільки цілі освіти збігаються з 
цілями культури, яка включає: освіченість, громадянськість, цивілізованість. Освіченість 
передбачає оволодіння цінностями науки, мистецтва, моральності, релігії; громадянськість – 
цінностями права державності; цивілізованість – господарства й техніки. Це означає, що 
завдання будь-якої освіти – залучення людини до культурних цінностей науки, мистецтва, 
моральності, права, господарства, перетворення природної людини на культурну. Поділ 
культури визначає й поділ освіти на її види. Іншими словами, завдання освіти – це її 
культурні завдання.  

Деформації, що відбулися в нашому суспільстві в епоху тоталітаризму, призвели до 
забуття й втрати багатьох цінностей української культури: православних традицій святості, 
духовного подвижництва, складових українського етносу, інтелігентності, гуманності, 
духовності, вільнодумства. Виникла і розвинулася людина масова, яка не має рис 
національної самобутності, духовності. Соціологи відзначають такі її особливості, як 
авторитаризм, що нерідко поєднується з переживанням комплексу власної неповноцінності, 
неглибоку історичну пам’ять, обережне ставлення до оточуючих людей, агресивність, страх 
перед майбутнім та ін. Актуальним стає завдання відновлення образу людини культури як 
особистості самобутньої, вільної, духовної, гуманної, орієнтованої на збереження й 
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відтворення цінностей культури у творчій життєдіяльності, здатної до культурного 
саморозвитку й культурно-моральної саморегуляції поведінки.  

У цих умовах розвиток з раннього дитинства культурних потреб особистості стає 
найважливішим завданням освіти. У наш час ідею освіти як індивідуальної культури 
особистості відродив Газман О., який вважав, що зміст освіти повинен наближатися до 
універсуму культури, а його засвоєння – прилучати учнів до базових основ культури: 
економічної, політичної, художньої й т.д. До базових елементів культури особистості він 
відносив і культуру життєвого самовизначення. Принцип культуровідповідності пропонує 
створення в освітньому просторі різних середовищ, які в сукупності становлять єдиний 
культурно-освітній простір навчального закладу, де здійснюється розвиток особистості, 
здобуття нею досвіду культуровідповідної поведінки й надання їй допомоги в культурній 
самоідентифікації й самореалізації своїх творчих задатків і здібностей. Іншими словами, 
культуровідповідна освіта – це освіта, яка всією своєю організацією спонукує культурний 
саморозвиток особистості і допомагає їй в цьому процесі. Вона ґрунтується на ідеї цінності 
саморозвитку особистості як творчої особистості. 

Засновник педагогічної науки Я. Коменський стверджував, що «нехтування 
вихованням є загибель людей, сімей, держав та всього світу» [2, c. 61]. З цими словами 
великого педагога, що пролунали понад чотири століття тому, неможливо не погодитися, 
оскільки й сьогодні вони залишаються актуальними. Світові тенденції розвитку людської 
цивілізації: глобалізація, комп’ютеризація, все ширше використання новітніх інформаційних 
технологій, перехід людства від постіндустріального до інформаційного суспільства 
постійно підвищують роль освіти і виховання підростаючих поколінь у забезпеченні гідного 
існування людини у всесвіті. Безліч складних проблем сьогодення, що постали перед 
світовою спільнотою, вимагають консолідації зусиль усіх держав і народів щодо пошуків 
оптимальних шляхів їх розв’язання.  

Тож цілком закономірним видається поява відносно нової галузі педагогічної теорії і 
практики – полікультурного виховання, а разом із ним нового принципу в педагогічній науці 
– принципу інтеркультурності. Цей принцип, на якому ґрунтуються всі поняття, пов’язані з 
взаємодіями різних культур,  зустрічається у науковому вжитку на початку ХХІ століття як 
результат досліджень теоретичних основ полікультурного виховання. Результати пошукових 
розвідок підтверджують наявність уваги до означених проблем  з боку багатьох видатних 
учених, освітян, діячів культури минулого (Я. Коменського, Ф. Бекона, Дж. Локка, А. 
Дистервега, І. Огієнка, Г. Гегеля та ін.). 

Полікультурна освіта набуває особливого значення в умовах поліетнічності, коли на 
обмеженій території мешкають представники багатьох етносів, що, наприклад, для Донбасу є 
реалією, яка складалася впродовж багатьох десятиліть і навіть століть внаслідок 
соціокультурних та промислово-економічних особливостей розвитку нашого регіону. За 
часів СРСР тільки у Донецькій області мешкали представники понад сотні націй і 
народностей. Гострих міжнаціональних конфліктів Донбас, на щастя, не переживав, але 
проблеми міжнаціонального спілкування були і продовжують існувати і зараз, хоча, як 
свідчить історія, Україна впродовж свого розвитку неодноразово надавала притулок 
представникам інших народів, що рятувалися від релігійного або національного 
переслідування та гноблення. Отже, нашому народові завжди були притаманні такі риси, як 
толерантність, миролюбство, дружнє ставлення до інших народів, коли вони прагнули 
мирного співіснування. Формування означених якостей у підростаючих поколінь є і сьогодні 
однією з важливих виховних цілей. Названі якості складають важливу частину моральної 
сфери особистості,  тож формування вмінь і навичок міжнаціональної взаємодії має 
відбуватися у нерозривній єдності з її моральним вихованням, яке багатьма представниками 
педагогіки і філософії на всіх етапах історичного розвитку суспільства розглядалося як 
основа, підґрунтя становлення цілісної особистості людини [2, c. 61-62]. 

Більш широке тлумачення мети полікультурної освіти надає американський дослідник 
Д. Хупс, який вважає, що полікультурна освіта покликана вирішувати два головні завдання, 
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які полягають у «забезпеченні учнів конкретними знаннями, виробленні конкретних навичок 
та,  умінь,  необхідних для взаємодії з групами,  що відрізняються культурно,  та у зміцненні 
культурної ідентичності, підвищенні самооцінки учнів». У країнах Європи ідея 
полікультурної освіти поширювалася через реформування системи освіти для національних 
меншин, які традиційно мешкали на тій чи іншій території, та для нових іммігрантів; і через 
виховання толерантності у представників різних конфесійно-релігійних, етнічних, 
культурних груп, що реалізується відповідним переглядом змісту освіти й організації 
навчально-виховного процесу. Якщо порівнювати західні та вітчизняні традиції 
міжкультурної освіти, то можна побачити, що існує багато спільного у підходах до 
визначення її сутності і мети. Радянська школа достатньо тривалий час реалізовувала 
завдання інтернаціонального виховання, яке було спрямоване на здобуття знань про 
культуру, історію, традиції, побут, політичні системи інших країн і народів, формування 
вмінь і навичок міжособистісної і міжкультурної комунікації і взаємодії, а також відповідної 
системи ціннісних орієнтацій підростаючих поколінь. Правда, тоді все це стосувалося 
виключно представників робітників і селянства, оскільки інтернаціональне виховання мало 
чітко виражену класову основу, що для сьогоднішньої полікультурної освіти не є 
актуальним.  

У наш час все більше ґрунтовних наукових досліджень присвячується філософсько-
педагогічним і методичним питанням міжкультурної, кроскультурної, полікультурної освіти 
(Б. Гершунський, Н. Коган, В. Афанасьєва, М. Стельмахович, Г. Волкова, І. Ґудзик, О. 
Аракелян, В. Заслуженюк, І. Бех, О. Сухомлинська, Л. Редькіна, С. Петрова та багато інших). 
Але для більш ґрунтовного висвітлення питань сучасної полікультурної освіти вважаємо за 
доцільне звернення до педагогічного доробку класиків педагогічної науки, зокрема 
видатного чеського педагога Я. Коменського, чиї думки, перевірені часом, вражають своєю 
мудрістю і прозорливістю. 

Видатний чеський педагог писав, що перше його «бажання полягає в тому, щоб до 
повноти людяності були розвинені ... всі і кожний, … щоб кінець кінцем увесь рід людський 
прийшов до культури незалежно від віку,  стану,  статі та народності».  На наш погляд,  ці 
слова цілком влучно віддзеркалюють сутність сучасної полікультурної освіти, оскільки 
узагальнюючи, можна стверджувати, що загальна її мета – це виростити кожну дитину 
справжньою Людиною. Британські філологи, етнографи, історики В. Тайлор і Дж. Фрезер 
своїми ґрунтовними дослідженнями, результати яких викладені у відомих працях «Міф й 

обряд у первісній культурі» та «Золота гілка», переконливо доводять і культурну єдність 
різних народів світу, незважаючи на очевидні зовнішні розбіжності в етнічній обрядовості. 
Отже, сучасна полікультурна освіта має багатовікове народно-педагогічне підґрунтя. Крім 
того, народна педагогіка різних народів світу обстоює, як провідне завдання, виховання 
справжньої гідної Людини. Таким чином, на основі аналізу фундаментальних етнографічних 
творів та надбань народної педагогіки можна стверджувати, що народи світу прийшли 
емпіричним шляхом до розуміння універсальної цінності Людини та гуманних стосунків між 
людьми. Для реалізації цієї високої місії Я. Коменський достатньо рельєфно окреслює зміст 
такої освіти, наголошуючи, що друге його бажання полягає в тому, щоб «кожна людина, яка 
отримала правильну освіту, досягла повноти культури ... в багатьох напрямах, в усіх, що 
сприяють досконалості людської природи; щоб вона вміла знаходити істину і бачити 
неправду;  …  і нарешті,  щоб у своєму ставленні до речей,  людей і Бога вона діяла 
помірковано, неквапливо і, таким чином, ніколи не ухилялася від мети, свого щастя». 
Педагог вважає,  що правильна освіта може зробити людину мудрою і щасливою,  оскільки 
всебічна культура духу сприяє навчанню людей «мудро вирішувати справи земного життя 
таким чином, щоб у ньому все було надійним»; навчанню людей йти шляхом єдності, щоб не 
могли відмежовуватися одне від одного, зашкоджуючи собі, прямуючи земними і вічними 
шляхами, та вміли узгоджувати різні думки і позиції навіть протилежні; і, нарешті, були 
сповнені прагнення єдності слова і справи.  

Наведені нами ідеї Я. Коменського концентрують у собі та аксіологічні засади, на яких 
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вибудовується освіта взагалі, а не тільки міжкультурна, полікультурна освіта. Класик 
педагогіки пояснює своє прагнення позбавити від темряви «варварські народи»  тим,  що 
людство ніколи не буде цілим, якщо ігноруватиме потреби своїх складових частин. Людина, 
якщо вона не обмежена і не має злого наміру, повинна найсильніше прагнути блага для всіх, 
ніж для себе, своїх близьких чи свого народу. Людей треба навчити любові до життя, 
оскільки саме воно становить серцевину будь-якого виховання, і полікультурної освіти, 
зокрема. Складові людської культури Я. Коменський виводить із вроджених потреб людини і 
зауважує, що культура складається з 12 частин (потреб): кожна людина має бажання жити; 
жити впевнено, гідно; жити, пізнаючи навколишній світ; жити, осяяно, розуміючи те, що 
вона пізнає; жити вільно, тобто прагнути й обирати те, що загальновизнане як добре, 
відкидаючи дурне і зле; жити активно; користуватися багатьма речами; користуватися 
помірно всім,  що має;  бути шанованою людиною;  бути красномовною,  щоб виразно і 
винахідливо передавати свої почуття і знання іншим; відчувати вдячність людей, але без 
заздрощів; відчувати любов Бога. 

Перелічені шляхетні потреби людини, на глибоке переконання педагога, у змозі 
задовольнити правильна освіта, яка має бути спрямована на те, щоб науками та мистецтвом 
розвинути природні обдарування людини; вдосконалювати знання мов; сформувати 
моральність відповідно до загально визнаних етичних норм та імперативів. 

Погляди Я. Коменського щодо необхідності опанування іноземних мов, висловлені у 
ХVII  столітті,  видаються особливо своєчасними сьогодні,  коли країни Європи формують 
єдиний культурно-освітній простір, на приєднання до якого орієнтована Україна. 
Загальновідомо, що громадяни європейських країн у переважній більшості володіють однією 
або двома і більше іноземними мовами, що можна пояснити об’єктивними причинами 
історичного розвитку західноєвропейських країн, кордони яких, хоча й не були такими 
прозорими, як зараз, але європейці мали ширші можливості вільного пересування 
континентом, ніж громадяни пострадянського простору. А для опанування іноземної мови 
важливою умовою є іншомовне середовище діяльності і спілкування. Таким чином, на наш 
погляд, досконале володіння однією і більше іноземними мовами сьогодні можна розглядати 
як обов’язкову складову полікультурної освіти, оскільки знання іноземної мови – це прямий 
шлях до пізнання і розуміння культури інших народів, їх світогляду, традицій, звичаїв, 
історії, літератури, культури взаємостосунків тощо. Історія викладання іноземних мов як 
навчального предмету налічує вже декілька століть, протягом яких відбувалися зміни в 
цільових настановах освіти, у принципових підходах до вивчення іноземних мов, у змісті 
власне предмету «іноземна мова». В наш час, коли йдеться про головну мету – набуття 
комунікативної компетентності у чотирьох видах мовленнєвої діяльності: читанні, письмі, 
мовленні, аудіюванні, викладання іноземних мов орієнтується на отримання конкретного 
результату, тобто опанування іноземною мовою як засобом спілкування з представниками 
інших народів і культур. Безумовно, всі запропоновані протягом історичного розвитку 
фахівцями шляхи ефективного опанування іноземними мовами мають право на існування і 
використання у навчально-виховному процесі. Але суттєво умовою досконалого володіння 
іншомовною компетенцією виступає розширення можливостей мобільності студентів, на що 
націлює вітчизняну систему освіти підписана Україною Болонська декларація. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. Таким чином, головною метою полікультурної освіти виступає розвиток людини 
культури, здатної до самостійного творення нової високої культури. Саме реалізації даного 
завдання підпорядковується єдиний культурно-освітній європейський простір, розбудова 
якого ґрунтується на принципах природовідповідності, культуровідповідності, 
інтеркультурності, толерантності.  
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В статье рассматриваются социокультурные основы построения единого культурно-

образовательного пространства на основе принципов природосообразности, 
культуросообразности, интеркультурности и толерантности, которые во многом определяют 
формирование личности – человека культуры, способного к ее созиданию. Идеи формирования 
человека культуры прослеживаются в работах классиков педагогической науки, а их реализация 
стала возможной только в епоху глобализации. Главной целью поликультурного образования 
выступает развитие человека культуры, способной к самостоятельному созданию новой 
высокой культуры. 
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УДК 378.30                                                          к.філол.н., доц. Нітенко О.В.(НАВС)  

CТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПРАВА 
 В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 
У статті розглядаються стан і тенденції іншомовної підготовки фахівців права в системі 

вищої освіти України. Здійснено огляд нормативних документів, що регламентують таку 
підготовку. Наведено перелік компетентностей, якими повинні  володіти спеціалісти права по 
закінченню навчання.  Доведено необхідність застосування компетентнісного підходу під час 
іншомовної підготовки майбутніх юристів у вищих правничих навчальних закладах.  

Ключові слова: іншомовна підготовка, фахівці права, Європейська рамка кваліфікацій, 
Національна рамка кваліфікацій, компетентності.  

 
Постановка проблеми. В умовах глобалізації для України видається необхідним 

вивчення передового світового досвіду в усіх галузях життєдіяльності. Інтернаціоналізація 
вищої освіти, яка є похідним від глобалізації процесом, виявляє проблеми, вирішення яких 
вимагає, зокрема, вивчення кращого міжнародного досвіду по підготовці фахівців із вищою 
освітою в різних галузях знань. За положеннями Стратегії Європейської Комісії «Європа 
2020», яка була прийнята в червні 2010 р., «розвиток ЄС має базуватися, перш за все, на 
знаннях та інноваціях» [1]. Так, передбачається досягти обсягу фінансування досліджень на 
рівні 3% сукупного ВВП ЄС. Ще одна мета – 40% молодих європейців повинні мати 
університетську освіту. Основними вимогами, що висуваються до всіх рівнів освіти, є 
«багатомовність, інноваційність, креативність та введення інформаційних і комунікативних 
технологій» [1].   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наприкінці 90-х років ХХ століття 
українська держава взяла курс на євроінтеграцію. Цей процес вважається «фундаментальною 
складовою зовнішньої політики України» [2]. Одним із зобов’язань, взятих Україною перед 
Європейським Союзом, є здійснення модернізації вищої освіти. Тому в Указі Президента 
України, що затверджує Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми 
економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава», одне з ключових місць відводиться підвищенню якості та 
конкурентоспроможності освіти [3]. Для досягнення цієї мети має слугувати розроблена 
Національна рамка кваліфікацій та відповідний План заходів щодо впровадження 
Національної рамки кваліфікацій, затверджений спільним наказом Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України та Міністерства соціальної політики України 20 квітня 2012 
р. [4;  5].  

Однак основний нормативний документ, що регулює питання вищої освіти, – Закон 
України про вищу освіту 2002 р. – не відповідає положенням Болонського процесу. Таким 
чином, виникають протиріччя між діючою законодавчою базою та зобов’язаннями України 
перед Європейським Союзом у галузі вищої освіти.  

Відповідно до стандартів ЄС Україна має також здійснити гармонізацію правової 
практики. Однак і досі в Україні не існує галузевого стандарту підготовки юристів, немає 
зразка, на який би орієнтувалися вітчизняні вищі навчальні заклади.  

Так, у класифікаторі професій, затвердженому в 1996 р., адвокати, прокурори і судді 
віднесені до розділу «Професіонали», який «вміщує професії, що передбачають високий 
рівень знань в галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, 
медичних чи гуманітарних наук. Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого 
фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для розв'язання 
певних проблем чи в систематизованому викладенні відповідних дисциплін у повному 
обсязі. До цього розділу належать професії, що вимагають від робітника (з урахуванням кола 
та складності певних професійних завдань та обов'язків) кваліфікації за: 1) дипломом про 
вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра; 2) дипломом про присудження 
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вченого ступеня: кандидата або доктора наук; 3) атестатом про затвердження вченого звання: 
старшого наукового  співробітника; доцента; професора» [6]. 

Формулювання цілей статті. Відомо, що за Болонським процесом сучасна підготовка 
фахівців у вищій школі передбачає наявність трьох циклів, яким відповідають ступені вищої 
освіти – бакалавр, магістр і доктор філософії. Отже, в Україні також планується 
запровадження трициклової структури вищої школи, і, як наслідок, незабаром виникне 
необхідність у розробці спеціальних моделей іншомовної підготовки фахівців усіх галузей за 
різними напрямами та її наступність.  

Виклад основного матеріалу. У дескрипторах Європейської рамки кваліфікацій для 
навчання впродовж життя (далі – ЄРК) серед основних компетентностей, якими повинен 
володіти фахівець на 6-му рівні (тобто бакалавр), вказуються наступні: «використовувати 
деталізовані теоретичні й практичні знання в своїй галузі. Вміння використовувати деякі 
знання в першу чергу й залучати критичне розуміння теорії й принципів; демонструвати 
досконале володіння методами й засобами вцілому й у галузі; винаходити й випробовувати 
аргументи для вирішення проблем; демонструвати новаторство методів вирішення проблем; 
допускати адміністративний дизайн, здатність управління ресурсами й підлеглими в роботі й 
вивчати нестабільні стани речей/ситуації й вимагати вирішення комплексних проблем, 
оскільки існує багато інтерактивних непередбачуваних факторів; демонструвати 
креативність у проектах і ініціативність в управлінні; готувати/виховувати інших 
працівників/учнів і розвивати командний дух; послідовно здійснювати особисте навчання й 
ідентифікувати власні навички, якими необхідно оволодіти в подальшому; передавати якісну 
й кількісну інформацію, ідеї, проблеми як підготовленій (фахівців), так і непідготовленій 
(нефахівців у даній галузі) аудиторії, використовуючи різні техніки; виражати внутрішню 
солідарність з персоналом; випробовувати операційну взаємодію в межах професійного 
оточення; збирати й інтерпретувати важливі в галузі дані для вирішення проблем; формувати 
судження з приводу соціальних та етичних проблем, що виникають в роботі чи навчанні» [7].  

Основними компетентностями, якими повинен володіти фахівець на 7-му рівні освіти, 
що відповідає «магістру», визначено такі: «використовувати глибоко спеціалізовані 
теоретичні й практичні знання, … які формують базу для оригінальності в розвитку і/або 
застосуванні ідей; критично усвідомлювати проблеми в галузі; інтегрувати нові або 
внутрішньодисциплінарні знання для пошуку, що базується на діагностуванні проблеми; 
формувати судження, володіючи неповною або обмеженою інформацією; розвивати нові 
навички по оволодінню знаннями й техніками; демонструвати лідерство та новаторство в 
ситуаціях на роботі й у навчанні,  які є незнайомими і вимагають вирішення проблем та 
включають в себе багато взаємопов’язаних факторів,  деякі з яких змінюють ситуацію й 
роблять її непередбачуваною; підтримувати командний дух; демонструвати самостійність у 
навчанні; передавати результати проектів, методи й аргументи як фахівцям, так і нефахівцям 
(або як підготовленій, так і непідготовленій аудиторії), використовуючи набір технік; 
ретельно досліджувати й відображати соціальні норми й відносини …, випробовувати 
операційну взаємодію, а також  зміну стилю управління в межах професійного оточення; 
вирішувати проблеми при введенні комплексних знань, які іноді є неповними, в нових або 
нетипових ситуаціях; реагувати на соціальні, наукові й етичні проблеми, що трапляються в 
роботі чи в навчанні» [7].  

І, нарешті, на 8-му рівні освіти (що відповідає «доктору філософії») фахівець повинен: 
«критично аналізувати,  оцінювати,  продукувати нові ідеї,  які знаходяться на більш 
просунутому етапі знань …; розширювати та переробляти існуючі знання і/чи професійні 
навички – зі спеціальності чи міждисциплінарні; досліджувати, пропонувати, створювати й 
застосовувати проекти, які ведуть до нових знань і нових рішень; … демонструвати 
інноваційний потенціал та вміння працювати і вчитися самостійно; демонструвати 
можливість високої мотивації в навчанні; на рівних спілкуватися з колегами у своїй галузі; 
… вміти приймати рішення в складних з наукової точки зору ситуаціях» тощо [7].  
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В ЄРК кожен з 8-ми рівнів визначений набором дескрипторів, спрямованих на 
вивчення результатів навчання, що мають відношення до кваліфікацій того чи іншого рівня в 
будь-якій системі кваліфікацій. Так, у контексті Європейської рамки кваліфікацій знання 
поділяються на теоретичні та /  або фактологічні (емпіричні),  уміння –  на когнітивні (з 
використанням логічного, інтелектуального і творчого мислення) та практичні (на основі 
майстерності з використанням методів, матеріалів, інструкцій та інструментів), а 
компетентність розглядається в рамках відповідальності та автономності [7]  (пор.  з 
Національною рамкою кваліфікацій (НРК) [4]). 

Таблиця 1 
Інтегральна та комунікаційна компетентності НРК та ЄРК 

ЄРК НРК 
6-й рівень 

· здатність виконувати  складні 
технічні або професійні завдання або 
проекти;  

· відповідальність за прийняття 
рішень в непередбачуваних ситуаціях на 
роботі чи під час навчання; 

· відповідальність за професійний 
розвиток інших осіб або груп осіб 

 

· здатність розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми 
у певній галузі професійної діяльності або у 
процесі навчання, що передбачає 
застосування певних теорій та методів 
відповідної науки і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов;  

· донесення до фахівців і нефахівців 
інформації, ідей, проблем, рішень та 
власного досвіду в галузі професійної 
діяльності 

· здатність ефективно формувати 
комунікаційну стратегію … 

7-й рівень  
• спеціалізовані знання з розв’язання 

проблем, направлених на  дослідження та / 
або інновації в цілях розробки нових знань та 
методів, а також інтегрування умінь з різних 
галузей; 

• високоспеціалізовані знання, деякі з них 
знаходяться в центрі діяльності знань в сфері 
роботи або навчання, в якості основи для 
оригінального мислення та/ або дослідження; 

· брати відповідальність за сприяння 
розвитку професійних знань і практики 
та/або за перегляд стратегічної діяльності 
команд 
 

· здатність розв’язувати складні задачі і 
проблеми у певній галузі професійної 
діяльності або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог;  

· зрозуміле і недвозначне донесення 
власних висновків, а також знань та 
пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і 
нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються;   

використання іноземних мов у 
професійній діяльності …  

8-й рівень  
• уміння в найрозвиненішій новій галузі 

роботи або навчання та сфері взаємодії між 
галузями;  

· демонструвати значний авторитет, 
інновації, самостійність, ерудованість і 
професійну цілісність та постійну 
прихільність до розвитку нових ідей або 
процесів у контексті роботи або навчання, 
включаючи дослідження 
 

· критичне осмислення основних 
теорій, принципів, методів і понять у 
навчанні та професійній діяльності; 

· здатність ефективно формувати 
комунікаційну стратегію; 

· здатність до подальшого навчання з 
високим рівнем автономності … 



 270 

ЄРК НРК 
 

9-й рівень (доктор наук) 
 · здатність визначати та розв’язувати 

соціально значущі системні проблеми у 
певній галузі діяльності, які є ключовими для 
забезпечення стійкого розвитку та вимагають 
створення нових системоутворювальних 
знань і прогресивних технологій; 

· лідерство, вільне компетентне 
спілкування в діалоговому режимі з широким 
колом фахівців, зокрема найвищої 
кваліфікації, та громадськістю в певній галузі 
наукової та/або професійної діяльності … 

 
Як можна бачити з таблиці, у Європейській рамці кваліфікацій на 6-8-му рівнях не 

подані комунікаційні компетентності, тоді як в Національній рамці їм приділяється особлива 
увага, і вони виносяться в окремий розділ (графу). Цей факт пояснюється тим, що в 
більшості європейських країн комунікаційними компетентностями (і з іноземної мови в тому 
числі) діти обов’язково повинні оволодіти ще на попередніх (шкільних) рівнях. Так, у 
Німеччині,  наприклад,  абсолютною нормою є володіння,  крім німецької,  ще однією або 
двома європейськими мовами – англійською, французькою чи італійською.  

Слід зазначити, що у рейтингу найбільш дефіцитних якостей усіх працівників з вищою 
освітою, за даними Світового банку, восьме місце роботодавці відводять «володінню 
іноземною мовою» [8]. Що стосується вищої освіти фахівців із права, то якісна іншомовна 
підготовка надасть їм можливість вивчати міжнародні документи або документи іноземною 
мовою й працювати з іноземними компаніями, громадянами. Такі спеціалісти зможуть 
самостійно, не користуючись допомогою перекладачів, правильно і точно інтерпретувати 
оригінали документів, що зумовлює економічну ефективність та суспільну значимість 
зазначеної іншомовної підготовки.  

У Програмі з англійської мови для професійного спрямування, розробленій за 
підтримки Британської Ради в Україні та рекомендованої Міністерством освіти і науки  
України у 2005 році, для бакалаврів права пропонується рівень В2 (незалежний користувач), 
який передбачає мінімум 200 аудиторних годин і «вимагає складної мовної поведінки» [9; c. 
3]. Критерії для цього рівня базуються на: 

- дескрипторах, запропонованих Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної 
освіти; 

 - вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників, затвердженими 
Міністерством освіти і науки України; 

- конкретних посадових інструкціях, що розроблені та затверджені підприємствами, 
організаціями, інститутами; 

- результатах опитування фахівців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів. 
Вихідний рівень володіння мовою В2 за цією програмою слід оцінювати під час 

випускного кваліфікаційного іспиту в кінці курсу. Мовну компетентність випускників 
рекомендується перевіряти відповідно до досягнень, складених на базі галузевих стандартів 
вищої освіти з посиланнями на дескриптори рівня В2 Загальноєвропейських Рекомендацій з 
мовної освіти. 

Для отримання ступеня бакалавра, разом з усіма іншими професійними вміннями, 
студент-юрист повинен бути здатним ефективно спілкуватися іноземною мовою у 
професійному середовищі, щоб: обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією 
питання; готувати публічні виступи з низки великої кількості галузевих питань, 
застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій 
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і дебатів;  знаходити нову текстову,  графічну,  аудіо-  та відеоінформацію,  що міститься в 
англомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), 
користуючись відповідними пошуковими методами та термінологією  тощо [10; c. 231]. 

Також у згадуваній Програмі зазначається,  що «для таких професійних галузей як 
право, журналістика, бізнес і туризм вимагається більш високий рівень володіння мовою 
(РВМ) для ефективного професійного спілкування, оскільки вони передбачають більш 
інтенсивну комунікативну діяльність» [9; c. 3]. Отже, спеціалізація «Право» передбачає 
обов’язкову магістерську освіту і, відповідно, рівень С1 (досвідчений користувач 
автономний), який вимагає мінімум 250 аудиторних годин.  

Однак аналіз навчальних планів провідних вищих навчальних закладів правничого 
сектору, таких, як Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (м. 
Харків),  Національної академії внутрішніх справ (м.  Київ)  та Академії адвокатури України 
(м. Київ), показує, що жоден із них не виконує рекомендацій, викладених у Програмі з 
англійської мови для професійного спрямування, і не надає необхідної кількості аудиторних 
годин на вивчення іноземної мови [10; c.  228].  

Висновки. Таким чином, перед українською державою постають нові виклики, 
пов’язані з глобалізаційними процесами, для подолання яких необхідні підготовлені 
професіонали у різних галузях, зокрема, фахівці права, які супроводжують практично всі 
види суспільної діяльності. Водночас стан української вищої школи не відповідає кращим 
світовим зразкам та провідним тенденціям підготовки таких фахівців. Загострилася 
суперечність між завданнями щодо її інтеграції до європейського простору вищої освіти і 
чинною системою підготовки фахівців, потребами суспільства в компетентних фахівцях у 
галузі права та якістю їх підготовки. Відтак остання потребує суттєвої науково обґрунтованої 
модернізації. Отже, виявлені тенденції дозволять визначити та уточнити стратегію 
іншомовної підготовки фахівців права в Україні. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
ПРАВУ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье рассматриваются состояние и тенденции иноязычной подготовки 

специалистов по праву в системе высшего образования Украины. Совершено обзор нормативных 
документов, которые регламентируют такую подготовку. Предоставлен перечень 
компетентностей, которыми должны владеть специалисты по праву по окончанию обучения. 
Доказано необходимость применения компетентностного подхода при осуществлении 
иноязычной подготовки будущих юристов в высших юридических учебных заведениях. 

Ключевые слова: иноязычная подготовка, специалисты по праву, Европейская рамка 
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ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ В ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН:  

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ 
 

Аналізуються питання, що пов’язані з проблемою безпеки в теорії міжнародних відносин. 
В статті обґрунтовується теза про те, що безпека є одним з найважливіших ознак системи 
міжнародних відносин. Автори дають порівняльний аналіз основних теоретичних напрямів у 
дослідженні проблеми безпеки, розглядаються нові, сучасні загрози міжнародної безпеки. 
Наголошується на тому, що в сучасному світі обговорення питання безпеки повинне вийти за 
межі компетенції тільки професійних військових та політиків,  так як її забезпечення є 
пріоритетним національним інтересом держави. 

Ключові слова: держава, міжнародні відносини, міжнародна безпека, національні інтереси, 
демократичний розвиток. 

 
Постановка проблеми. Питання безпеки завжди перебували в центрі уваги теорії та 

практики міжнародних відносин. Одним з впливових та розроблених теоретичних напрямків, 
який зробив значний внесок у дослідження проблем міжнародної безпеки, був і залишається 
напрям політичного реалізму, заснований на поглядах Фукідіда, Н. Макіавеллі, Т. Гоббса, 
геополітичних теоріях Ф. Ратцеля, Х. Маккіндера, Н. Спайкмена, та остаточно сформувався в 
роботах Г. Моргентау та його послідовників.  

У рамках політичного реалізму підкреслювалася егоїстична природа держави, 
передбачалася висока ймовірність насильства і військово-політичної конфронтації та 
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конфліктів між державами, вирішальна роль сили в їх вирішенні. Реалістична парадигма, як 
школа політико-силового мислення довгий час була панівною в теорії та практиці 
міжнародних відносин. Реалізм обґрунтував феномени війни, імперіалізму, конфронтації, 
альянсів, державного суверенітету, як права на здійснення власної лінії у внутрішніх і 
зовнішніх справах, національного інтересу, балансу сил і балансу загроз. Найважливішими 
діючими акторами на міжнародній арені на основі реалізму вважалися суверенні держави, 
які в умовах анархії і панування сили змушені вживати заходів для забезпечення власної 
безпеки, захищати свої національні інтереси, посилювати свій вплив у світі. Вирішальним 
чинником у цій боротьбі є військово-політична сила. Теорія реалізму розглядає силу як 
фундаментальну перевагу в міжнародних відносинах, національні інтереси – як провідні 
принципи політиків, баланс сил – як засіб реалізації даних інтересів без ведення війни, а 
держави – як єдино значущі актори в міжнародних відносинах [1].  

Метою статті є висвітлення питань, пов’язаних з проблемами безпеки в теорії 
міжнародних відносин. 

Викладення основного матеріалу. У рамках реалістичної парадигми були 
сформульовані різні концепції. Серед них дослідники виділяють неореалістичні концепції і 
неокласичні реалістичні концепції. Неореалістичні концепції аналізують варіанти розвитку 
міжнародної ситуації в світі, а саме характер і перспективи міжнародного співробітництва, 
можливість альянсів різних держав, ймовірність конфронтації і війни. Неокласичний реалізм 
вивчає зовнішньополітичні стратегії держав [2].  

Дослідники виділяють також так званий «наступальний» реалізм та «оборонний» 
реалізм, які по-різному трактують логіку дилеми безпеки у міжнародних 
відносинах. Представниками «оборонного» реалізму є К. Уолтц (концепція балансу сил), 
Д. Копеленд (теорія динамічних змін), Р. Джервіс, Б. Міллер (теорія співпраці великих 
держав), С. Уолт (теорія балансу загроз), а також автори інших теорій [3]. 

Розглядаючи дилему безпеки, прихильники «оборонного» реалізму тяжіють до 
відносної, а не до абсолютної силової могутності. Сама наявність дилеми безпеки, на їхню 
думку, не обов'язково призводить до підвищення конфронтації в міжнародних відносинах. У 
теорії балансу загроз відзначається, що держави частіше утворюють коаліції не проти 
сильної держави, що загрожує їх інтересам в довгостроковій перспективі, а проти тієї 
держави, яка загрожує їм сьогодні або в найближчому майбутньому. Сприйняття лідерами 
держав розстановки сил у світі і конкретної ситуації також впливає на рівень міжнародної 
конфліктності.  

Представниками «наступального» реалізму є Р. Гилпін (теорія гегемонії), Дж. Кулгар 
(теорія переходу сили), Р. Швелер (теорія балансу інтересів), Ф. Закарія (державно-
центристський реалізм), У. Уолфорт (теорія гегемонистской зовнішньої політики ), а також 
автори інших теорій – Дж. Міершаймер, Е. Лебс та ін [3]. 

У рамках «наступального» реалізму стверджується, що анархія є постійним стимулом 
для експансії, тому держави прагнуть нарощувати свої сили в порівнянні з силами інших 
держав та вдаються до експансії в тих випадках,  коли вигоди від подібної політики 
перевершують витрати [4]. Тому «в умовах анархії і невизначеності держави повинні 
вдаватися до військового будівництва, односторонньої дипломатії, ізоляціоністської 
економічної політики і експансії». 

«Наступальний» реалізм ґрунтується на інших положеннях і принципах, ніж 
«оборонний». Прихильники «наступального» реалізму виходять з того, що інтереси одних 
держав не можуть збігатися з інтересами інших держав, між ними завжди існує конфлікт, а 
головною метою будь-якої держави є отримання доступу до різних ресурсів. За потребою, 
заради отримання такого доступу та захисту своїх інтересів, держава має можливість 
використовувати силу. Саме наявність сильної держави і прагнення до гегемонії забезпечує 
стабільність в міжнародних відносинах, оскільки ніхто не буде відкрито протистояти свідомо 
сильнішому супротивнику. Прихильники «наступального» реалізму також виходять з того, 
що між державами ведеться постійне змагання за досягнення безпеки та заперечення 
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перспективи успішного міжнародного співробітництва. Тобто безпека розглядається в 
абсолютних значеннях, як феномен, що досягається в ході суперництва між державами. 

Можна виділити також геополітичний підхід до поняття міжнародної безпеки та її 
аспектів. Представники американської геополітики вважають основою стабільності і миру 
гегемонію Сполучених Штатів Америки. Саме домінуюча позиція США в умовах конфлікту 
цивілізацій розглядається багатьма американськими дослідниками як запорука стабільності, і 
втрата цього положення, з їхньої точки зору, призведе до дестабілізації в міжнародних 
відносинах [5], [6], [7].  

Відомий теоретичний напрямок досліджень проблем міжнародної безпеки 
сформувалося на базі ліберального підходу і пов'язаний з іменами Г.  Гроція,  І.  Канта та 
інших мислителів, які бачили перспективу розвитку міжнародних відносин у встановленні 
певних правил, загальновизнаного порядку, заснованого на універсальних цінностях і 
загальнолюдських інтересах. Саме представникам ліберального спрямування належать ідея 
світового уряду і концепція колективної безпеки, які пізніше отримали втілення в установі 
Ліги Націй та створенні багатьох міжнародних інституцій у сфері безпеки. 

Колективна безпека передбачає відмову держав від застосування сили у відносинах 
один з одним і взаємні зобов'язання між державами-учасницями з надання допомоги в 
боротьбі із зовнішньою агресією. Колективна безпека розглядається дослідниками та 
експертами в двох її аспектах: правовому і політичному. 

З точки зору правового підходу в колективній безпеці виділяють наступні елементи: 
система норм і принципів міжнародного права, які забороняють застосування сили і погрози 
силою, наказують дозвіл міжнародних суперечок виключно мирними засобами, вимагають 
визнання суверенітету, рівноправності держав, невтручання у внутрішні справи; система 
мирного вирішення міжнародних конфліктів; система колективних заходів з роззброєння. 

Політичний підхід розглядає наступні елементи: дипломатичні відносини між 
державами та дипломатичні заходи, економічні санкції, спільні дії колективних сил безпеки, 
в тому числі і збройні. Концепція колективної безпеки передбачає не тільки взаємну 
відповідальність окремих держав один перед одним в рамках альянсів і союзів, але і 
відповідальність держав по відношенню до світової спільноти в цілому. У цьому полягає 
складність функціонування системи колективної безпеки. Російський дослідник 
В. Петровський зазначає, що проблема функціонування системи колективної безпеки полягає 
насамперед у тому, що «теорія колективної безпеки носить нормативний, а не дескриптивний 
характер; вона наказує, як держави-члени системи повинні реагувати на агресію, але не 
описує, що відбувається при цьому в дійсності» [8]. В. Петровський розглядає і недоліки 
колективної системи безпеки, наприклад, необхідність витрачати певний час на координацію 
спільних дій та прийняття рішень. 

Американські дослідники Т.  Вейс та Д.  Форза аналізують цілий ряд проблем,  що 
перешкоджають реалізації системи колективної безпеки. По-перше, це – існування держав, 
що не приєдналися до спільних угод, по-друге, різний рівень військової могутності та 
озброєності держав (наявність та відсутність насамперед ядерного потенціалу), по-третє, 
високі витрати на підтримку системи колективної безпеки та реалізацію колективних 
заходів, по-четверте, неоднакове ставлення держав до жертв агресії, внаслідок чого допомога 
в першу чергу отримують країни, стратегічно важливі для домінуючих держав системи [9].  

У рамках неоліберального напряму досліджень проблем міжнародних відносин взагалі 
та міжнародної безпеки зокрема вчені звернули увагу на економічний фактор, який може 
бути не менш ефективним, ніж фактор сили. Розв'язати конфлікт інтересів у міжнародних 
відносинах можливо, використовуючи так звану «м'яку силу», тобто силу переконання, а не 
примушення. Держави можуть ефективно взаємодіяти на базі міжнародних інститутів, 
участь в яких сприяє гармонізації національних інтересів різних держав [10].  

Сучасні дослідники відзначають, що в умовах зростання взаємозалежності та 
транснаціональних зв'язків на міжнародній арені діють не тільки держави, але й інші актори 
– корпорації, політичні партії, громадські об'єднання, які «мають можливість спілкуватись зі 
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своїми партнерами в інших країнах таким чином, що їх діяльність не обов'язково буде 
контролюватися державами» [11].  

Розвиток економічних, науково-технічних, культурних, інформаційних зв'язків, 
міграція населення, виникнення глобальних проблем (екологічної, демографічної, зброї 
масового знищення, продовольчої, поширення небезпечних інфекцій та ін.) зумовили 
виникнення концепції так званої «глобальної безпеки», активно обговорюються в 
рамках неоліберального напряму. Передбачається, що глобальний рівень загроз вимагає 
такого ж рівня забезпечення безпеки, а діяльність окремих національних держав у цьому 
напрямку не може бути достатньо ефективною.  

М. Дойль, Б. Рассет та Дж. Рей запропонували теорію демократичного світу (ТДС), 
відповідно до якої відносини всередині групи демократичних держав завжди більш мирні і 
частіше засновані на компромісах, ніж відносини між недемократичними державами або 
всередині змішаної групи як демократичних, так і недемократичних держав. Тому 
поширення в світі демократичних режимів буде сприяти підвищенню безпеки в міжнародних 
відносинах. 

Теорія демократичного світу була розроблена в рамках неоліберального напряму, але 
прихильники неореалізму не поділяють оптимізму неолібералів та вважають, що сучасна 
практика міжнародних відносин не підтверджує цих висновків. К. Уолтц зазначає, що 
демократизація не може мати істотного впливу на анархічну структуру миру і стиль 
міжнародних відносин, оскільки «жодна держава не може бути впевнена, що сьогоднішні 
друзі завтра не стануть ворогами» [12].  

Хоча теорія демократичного світу має своїх прихильників, тим не менш, багато вчених 
вважають неможливим характеризувати держави щодо їх сутності як войовничі або 
миролюбні, а також затверджувати про більше миролюбність будь-якої конкретної форми 
організації суспільства, економіки або уряду. Ці висновки підтверджуються і конкретними 
дослідженнями війн та збройних конфліктів, починаючи з XVIII по XX століття [13]. 

Теорія демократичного світу використовувалася останнім часом для вироблення 
зовнішньополітичної стратегії Сполучених Штатів Америки. Мова йде про концепцію 
демократизації «Близького Сходу». Суть цієї концепції полягає в тому, що небезпека 
військових конфліктів та тероризму на Близькому Сході безпосередньо пов'язана з 
відсутністю в країнах цього регіону демократичних режимів. Отже, зробили висновок 
американські експерти, якщо там утвердиться демократія, то ці країни більше не будуть 
джерелом загроз для міжнародної безпеки.  

 Постмодерністське трактування проблем безпеки засноване на критичному ставленні 
постмодерністів до ролі національних держав у сучасній світовій політиці. Політична влада 
об'єднала людей на певних територіях, де була сформована характерна для XIX-
XX ст. тотожність між громадянським суспільством, державою та нацією. Саме ця 
тотожність була в основі колишнього уявлення про безпеку, відповідно до якого між 
інтересами особи, суспільства та держави немає серйозних відмінностей, коли мова йде про 
протидію внутрішнім і особливо зовнішнім загрозам. 

В кінці XX ст., на думку постмодерністів, роль територіального чинника в політиці 
різко зменшилася. Сучасні інформаційні технології, розвиток транспорту дозволяють 
подолати територіальну роз'єднаність і усунути просторові обмеження, які впливали на 
соціально-політичні процеси у минулому. Населення перестає бути однорідним, а 
територіальний принцип втрачає своє значення. З одного боку, безліч політичних, етнічних, 
релігійних, культурних, професійних спільнот діє в масштабах, що далеко виходять за межі 
державних утворень, з іншого боку, велика кількість спільнот, соціальних груп та окремих 
індивідів існує всередині кожної держави, тому стає актуальною позадержавна форма 
організації політичних, соціально-економічних і соціокультурних процесів. 

Постмодерністи вважають, що на зміну територіальним спільнотам йдуть спільності 
мережеві, існуючі і діючі на основі спільних інтересів та цінностей і не залежать від 
територіальної приналежності їх учасників. Такі фактори, як приналежність до тієї або іншої 
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релігії, економічні інтереси або політична солідарність, можуть переважити цивільно-
політичну лояльність по відношенню до держави. Більш того, постмодерністи відзначають, 
що держава не тільки не здатна забезпечити безпеку в традиційному її розумінні, а й сама 
стає джерелом загроз для суспільства і для особистості.  

Особиста безпека включає як кількісні, наприклад певний матеріальний рівень, так і 
якісні моменти – людську гідність, контроль над власним життям, можливість приймати 
участь в житті суспільства.  

Постмодерністи вважають, що загальна безпека буде забезпечена тільки тоді, коли в 
якості її суб'єктів будуть розглядатися просто люди як окремі індивіди, а не громадяни будь-
якої держави і, тим більше, не самі ці держави. Виразниками такого погляду на безпеку 
стали, на думку відомих постмодерністів Р. Уокера і Р. Фалька, нові соціальні рухи, 
учасники яких стурбовані проблемами збереження миру, культурних відмінностей, екології, 
бідності, захисту громадянських прав людини, а не військово-політичної безпекою тих 
держав , в яких вони самі живуть [14].  

У постмодерністському потоці досліджень міжнародних відносин та проблем безпеки 
існує і феміністський напрям, в рамках якого додається гендерна складова. Сприйняття світу 
чоловіком, через категорії сили та агресії, розглядає феномен безпеки насамперед у 
військово-політичній площині. Не заперечуючи цієї точки зору, представники 
феміністського напряму вважають, що «справжня безпека повинна супроводжуватися 
подоланням ієрархії суспільних відносин та участю всіх людей у забезпечення власної 
безпеки» [15].  

Постмодерністські концепції підштовхнули представників інших шкіл та напрямів в 
теорії міжнародних відносин до переходу від традиційного одностороннього сприйняття 
феномену безпеки до розуміння його як складного і багаторівневого процесу. В якості 
об'єкта безпеки сучасна теорія і практика міжнародних відносин розглядає різні сфери 
суспільного життя. Формується нове визначення міжнародної безпеки. Розширене 
визначення безпеки включає одночасно економіку, політику, культурні цінності та 
матеріальні, держави і неурядові організації. 

«Поняття безпеки, – констатувалося в документах Конференції ООН з проблем 
навколишнього середовища і сталого розвитку в Ріо-де-Жанейро в 1992 р., – 
розвивається. Воно все менше і менше стосується військової сфери і, по суті, зливається із 
завданнями налагодження сталого загальнопланетарного розвитку» [16].  

Висновки. Поряд з традиційними військовими і військово-політичними видами 
безпеки сьогодні виділяють такі види безпеки,  які кваліфікуються як «нові»,  
«альтернативні», «м'які». До них відносяться: економічна безпека, екологічна безпека, 
енергетична безпека, інформаційна безпека, продовольча безпека, демографічна безпека, 
радіаційна безпека, безпека від поширення інфекційних хвороб, етнокультурна безпеку. 
Російський дослідник А. Неклеса, вважає, що сучасні загрози безпеці, пов'язані з розвитком 
суспільства, ускладненням його технологічних, економічних, соціальних і політичних 
структур та інститутів, це – загрози глобальної фінансово-економічної кризи, перспективи 
подальшого соціального розшарування світу, можливість виникнення принципово нових 
ідеологічних конструкцій, формування нової географії конфліктів і поширення «воєн за 
ресурси», радикальний відхід деяких ядерних держав від існуючих правил гри, більш вільне 
застосування військових засобів, демонстраційне використання зброї масового ураження, 
пряма загроза його застосування, зростаюча ймовірність регіональних ядерних конфліктів, 
перетворення тероризму в міжнародну систему, транснаціоналізація та глобалізація 
асоціальних і кримінальних структур, децентралізація міжнародної спільноти [17].  

Враховуючи вище зазначене, вчені постмодерністського напрямку висловлюють думку, 
про те, що в сучасному світі обговорення питання безпеки повинне вийти за межі 
компетенції тільки професійних військових та політиків. Традиційні засоби забезпечення 
національної і міжнародної безпеки не здатні впоратися з новими загрозами. Нова концепція 
безпеки не може бути єдиною,  уніфікованою і ніхто не може володіти монополією на її 
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тлумачення [18]. Отже, постмодерністські концепції мали істотний вплив у переосмислення 
феномена безпеки, а запропоновані в рамках постмодерністського дискурсу підходи активно 
використовуються і сьогодні.  
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

 
Анализируются вопросы, связанные с проблемой безопасности в теории международных 

отношений. В статье обосновывается тезис о том, что безопасность является одним из 
важнейших признаков системы международных отношений. Авторы дают сравнительный 
анализ основных теоретических направлений в исследовании проблемы безопасности, 
рассматриваются новые, современные угрозы международной безопасности. Подчеркивается, 
что в современном мире обсуждения вопроса безопасности должно выйти за пределы 
компетенции только профессиональных военных и политиков, так как ее обеспечение является 
приоритетным национальным интересом государства. 

Ключевые слова: государство, международные отношения, международная безопасность, 
национальные интересы, демократическое развитие. 
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The problems associated with the problem of security in the theory of international relations. The 

article deals with the thesis that security is one of the most important features of the international 
relations system. The authors give a comparative analysis of the main theoretical directions in the 
research of security problems, new and modern threats to international security have been examined. It is 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ЗА МАГІСТЕРСЬКОЮ ПРОГРАМОЮ 
«ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» У ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ 
 

Професійно-педагогічна підготовка викладача вищої школи як спеціаліста, діяльність 
якого має на меті формування фахового світогляду та соціокультурного світосприйняття 
студентської молоді, набуває виняткової актуальності. У статті висвітлено актуальні 
проблеми професійної підготовки фахівців з педагогіки вищої школи. Визначено особливості 
підготовки фахівців за магістерською програмою «Педагогіка вищої школи» у ДВНЗ "УМО" 
НАПН України. Досліджено зміст підготовки майбутніх викладачів вищої школи. 
Проаналізовано нормативну та варіативну частини навчального плану, цикл дисциплін з 
професійної та практичної підготовки майбутніх магістрів. 

Ключові слова: магістр, викладач вищої школи, навчальний план. 
 

Постановка проблеми. У сучасному суспільстві, розвиток якого значною мірою 
стимулюється поширенням суспільно спрямованих інформаційних та полікультурних 
процесів, важливого значення набуває система вищої освіти, на яку покладаються не тільки 
професійно орієнтовані, а й соціокультурні функції.  У цьому контексті професійно-
педагогічна підготовка викладача вищої школи як спеціаліста, діяльність якого має на меті 
формування фахового світогляду та соціокультурного світосприйняття студентської молоді, 
набуває виняткової актуальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Потрібно зазначити, що у сучасній 
психолого-педагогічній літературі значна увага приділяється питанням теорії і практики 
вищої педагогічної освіти (А. Алексюк, О. Глузман, І. Зязюн, В. Лозова, С. Сисоєва та ін.). У 
вітчизняній і зарубіжній психолого-педагогічній літературі широко представлені питання 
професійної підготовки викладача, велика увага приділяється дослідженням розвитку його 
педагогічної майстерності, проблемам психолого-педагогічної компетентності й 
професіоналізму (Ю. Азаров, В. Андреєв, Г. Балл, Є. Барбіна, І. Бех, Є. Бондаревська, О. 
Гура, В. Гриньова, І. Зимня, І. Зязюн, С. Кримський, Н. Кузьміна, В. Лозова, Н. Ничкало, О. 
Савченко, В. Семиченко, С. Сисоєва, Т. Сущенко, Н. Тарасевич та ін.). 

Формулювання цілей статті. Мета статті - розкрити особливості підготовки фахівця 
за магістерською програмою «Педагогіка вищої школи» у ДВНЗ "УМО" НАПН України 

Виклад основного матеріалу. Як один з провідних навчальних закладів,  
підпорядкованих Національній академії педагогічних наук України, Державний вищий 
навчальний заклад "Університет менеджменту освіти", визнаючи усю загрозливість ситуації 
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відсутності висококваліфікованих викладачів у майбутньому, розробив магістерську 
програму «Педагогіка вищої школи та відкрив навчальний процес за цією спеціальністю. 
Ліцензійний обсяг у 50 осіб за контрактною основою. В університеті активно розробляються 
і широко впроваджуються перспективні інноваційні педагогічні технології, вивчається та 
моніториться досвід світової освітньої системи, розробляються нові методологічні та 
методичні підходи до реалізації концепції. У 2010 р. створено кафедру управління 
навчальним закладом та педагогіки вищої школи, якою розгорнуто плідні наукові 
дослідження у вказаній сфері, зокрема, розробляться Державна тема дослідження: 
“Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи 
на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи 
організації навчального процесу”. Викладачі кафедри досліджують теоретичні засади 
підготовки фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу, 
особливості адаптації ЄКТСОНП до умов національної вищої освіти та заочної форми 
навчання, підготовки фахівців з педагогіки вищої школи за заочною формою навчання в 
умовах впровадженням адаптованої ЄКТСОНП, технологію підготовки фахівців з педагогіки 
вищої школи в умовах адаптованої ЄКТСОНП за заочною формою навчання. В Університеті 
регулярно організуються міжнародні наукові конференції з філософії освіти та інноваційних 
педагогічних технологій, видається електронне науковий журнал «Теорія і методика 
управління освітою», який визнаний ВАК України фаховим виданням з педагогіки. При 
цьому, результати досліджень не тільки впроваджуються у практику навчально-виховного 
процесу, а й використовуються іншими вищими навчальними закладами, наприклад, 
Сумським інститутом післядипломної педагогічної освіти, Донецьким інститутом 
післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників тощо. Організація всього 
навчально-виховного процесу з майбутніми фахівцями ґрунтується на підготовці фахівців, 
здатних успішно здійснювати науково-педагогічну роботу у вищих навчальних закладах 
різного профілю.  

Підготовка фахівців спеціальності 8.18010021  Педагогіка вищої школи освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр» здійснюється на основі нормативно-правових документів: 
Закону України «Про освіту»,  Закону України «Про вищу освіту»,  ГСВОУ-  _05  Галузевий 
стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки магістра за 
спеціальністю специфічних категорій 8.000005 «Педагогіка вищої школи», ГСВОУ-__06 
Галузевий стандарт вищої освіти України, Положення «Про організацію навчального 
процесу у вищих навчальних закладах», Концепції педагогічної освіти в Україні, Положення 
Міністерства освіти і науки України «Про організацію науково-дослідної роботи студентів у 
вищих навчальних закладах», Положення «Про магістратуру Інституту менеджменту та 
психології Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти" 
НАПН України», Положення «Про організацію педагогічної практики в Інституті 
менеджменту та психології Державного вищого навчального закладу "Університет 
менеджменту освіти" НАПН України» тощо. 

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки відповідає освітньо-
кваліфікаційній характеристиці магістра специфічних категорій та складається з двох частин: 
освітньої і науково-дослідницької. Освітня частина магістерської підготовки містить 
професійно-орієнтовану гуманітарну і соціально-економічну підготовки, а також 
природничо-наукову, професійну та практичну підготовки, які орієнтовані на поглиблене 
розуміння професійних проблем. Науково-дослідницька частина магістерської підготовки 
передбачає підготовку та захист магістерської кваліфікаційної роботи. Магістерська робота –
  це самостійна науково-дослідна робота,  яка виконує кваліфікаційну функцію,  тобто 
готується з метою публічного захисту і отримання академічного ступеня магістра. Основне 
завдання її автора – продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, вміння самостійно 
вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання. Викладачами кафедри 
управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи методичні вказівки до 
написання магістерських робіт зі спеціальності «Педагогіка вищої школи». 
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Враховано питання безперервності, наступності та ступеневості підготовки фахівців. 
Навчальний процес підготовки фахівців спеціальності, що акредитується, здійснюється на 
засадах гуманності, особистісно-орієнтованої педагогіки, розвитку і саморозвитку студентів 
та передбачає: впровадження кредитно-модульної системи навчання; використання 
інформаційно-комп'ютерних технологій та інтерактивних методів навчання і 
мультимедійних засобів; індивідуалізацію навчально-виховного процесу та посилення ролі 
самостійної роботи студентів; впровадження електронних засобів навчання (підручників, 
посібників, каталогів, словників тощо), комп'ютерних навчальних програм; технічну і 
технологічну модернізацію навчальних лабораторій та засобів навчання; використання 
сучасних систем контролю якості знань студентів та проведення моніторингу якості освіти.  

Особливе місце у підготовці магістрів посідають асистентська та переддипломна 
практики, які дозволяють використовувати набуті знання для формування необхідних 
професійних знань та умінь у практичній діяльності, засвоїти елементи викладацького 
досвіду. Практична підготовка є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми 
зі спеціальності 8.18010021 Педагогіка вищої школи. Вона дозволяє магістранту практично 
спробувати свої сили в обраній професії, навчитися застосовувати у професійній діяльності 
знання, отримані на навчальних заняттях. Мета практики – забезпечення закріплення 
теоретичних знань у галузі навчально-виховної праці, а також набуття практичних навичок 
цієї роботи. Завдання практики полягають у: безпосередньому ознайомлені магістрантів з 
формами, методами та засобами викладання дисциплін, а також їхньому практичному 
застосуванню; формуванню у магістрантів творчого підходу до навчально-методичної 
роботи, наукової праці, потреби у самовихованні, підвищенні своєї кваліфікації; здобутті 
магістрантами професійних якостей майбутнього викладача – вміння готувати лекційний 
матеріал з використанням останніх досягнень у даній галузі науки, чітко, доступно, логічно, 
послідовно викладати цей матеріал студентам, керувати аудиторією тощо; формуванні 
вміння критично оцінювати лекції та семінарські заняття своїх колег та робити на їх основі 
висновки щодо організації власної викладацької роботи. 

Загальна кількість годин визначається у відповідності до нормативів. Програмою 
навчання передбачене проходження цільової педагогічної практики. Світоглядна, психолого-
педагогічна і професійно-практична підготовка передбачає поглиблення знань, набутих за 
бакалаврською програмою, при виконанні дипломного проекту спеціаліста і в процесі 
практичної виробничої діяльності. Формування професійної компетентності фахівця 
досягається вивченням педагогічної теорії, педагогічної майстерності, методики викладання 
загальних та спеціальних дисциплін, сучасних педагогічних технологій, адміністративної 
діяльності у вищій школі,  правових та економічних засад вищої школи,  а також іноземної 
мови. Комплексність підготовки фахівців ґрунтується на поєднанні їх світоглядної і 
загальнокультурної освіти з поглибленою професійною психолого-педагогічною 
підготовкою. 

Магістр з педагогіки вищої школи готується для роботи у вищих навчальних закладах 
переважно третього та четвертого рівнів акредитації державної та приватної форми 
власності, а також і інших навчальних закладах, в органах управління освітою і наукою 
системи державної влади і місцевого самоврядування. Особливу увагу при підготовці 
спеціалістів з педагогіки вищої школи Інститут менеджменту та психології Державного 
вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти" НАПН України приділяє 
комплексному розвитку особистості та професійних якостей та знань. Відповідно до 
положень реформування освіти згідно із критеріями Болонського процесу, магістерська 
програма передбачає різні види навчальної діяльності. Зміст підготовки складається з 
нормативної та варіативної частин [5]. 

Нормативна частина змісту навчання – це обов’язковий для засвоєння зміст навчання, 
сформований відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики як змістовні 
модулі із зазначенням їх обсягу і рівня засвоєння, а також форм державної атестації.  
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Нормативна частина містить цикл професійної та практичної підготовки, яку 
забезпечують курси: 

1.  Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні.  В рамках цієї дисципліни 
розглядаються загальні принципи суспільного поділу праці в Україні, вивчаються питання 
теорії вищої освіти, державного регулювання освітньої діяльності та відповідні нормативні 
документи; 

2. Педагогічна та професійна психологія. Вивчаються питання загальної психології, 
діяльності та її структури, а також детально розглядаються питання педагогічної психології; 

3. Фізична культура і психофізіологічний тренінг, де вивчаються принципи і методики 
корекції психічного та психофізіологічного стану людини; 

4. Моделювання діяльності фахівця, де вивчаються загальна схема побудови моделі 
фахівця, особливості його професійної та соціальної діяльності та їх моделювання, зміст 
освіти фахівця та його освітньо-кваліфікаційна характеристика; 

5. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця, де вивчаються питання 
змісту навчання та освіти, професійна програма та інформаційна база підготовки фахівця; 

6. Системний підхід у вищій освіти, де вивчаються особливості вищого закладу освіти 
як соціально-педагогічної системи та особливості управління ним; 

7. Педагогічний контроль в системі освіти, де вивчаються інструменти педагогічних 
вимірів, алгоритми складання тестових матеріалів і обробки результатів тестування, а також 
питання організаційно-технічного забезпечення психодіагностичних вимірів; 

8. Дидактичні системи у вищій школі, де вивчаються види та форми навчальних занять 
у вищій школі, підходи до оцінки ефективності пізнавальної діяльності студента та побудова 
апріорних і реальних дидактичних систем; 

9. Інформаційні технології в освіті, де розглядаються питання інформаційного 
забезпечення навчального процесу та діагностики його якості; 

10. Соціальна та екологічна безпека діяльності, де вивчаються підходи до 
організаційно-методичного забезпечення зовнішнього захисту людини; 

11. Професійна педагогічна практика, де формуються основні професійні риси 
майбутнього спеціаліста. 

12. Охорона праці в галузі. Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення 
гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних 
галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та формування 
відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку. 

13. Цивільний захист. Метою вивчення цієї дисципліни є формування у студентів 
елементів техногенно-екологічного світогляду щодо запобігання виникнення надзвичайних 
ситуацій та ліквідації їх наслідків 

Варіативна частина змісту навчання – це, відповідно до пояснення Міністерства освіти 
та науки України, рекомендований для засвоєння зміст навчання, сформований як змістовні 
модулі із зазначенням їх обсягу та форм атестації, призначений для задоволення потреб і 
можливостей особистості, регіональних потреб у кваліфікованих робітниках та у фахівцях 
певної спеціалізації, досягнень наукових шкіл і навчальних закладів. У цій частині  
передбачає цикл вибіркових соціо-гуманітарних і професійно-орієнтованих дисциплін за 
переліком програми. За вибором ВНЗ в Інституті менеджменту та психології ДВНЗ 
"Університет менеджменту освіти" НАПН України викладаються дисципліни: 

1.  Педагогічні основи розвитку вищої школи,  де вивчаються питання загальної теорії 
освіти, форми і методи навчально-виховного процесу. 

2. Педагогічна майстерність викладача вищої школи. Мета дисципліни полягає у 
озброєнні майбутнього викладача прийомами педагогічної техніки, психолого-
педагогічними знаннями та навичками, необхідними для забезпечення ефективного 
педагогічного процесу, у формуванні у студентів потреб професійного розвитку,  підвищенні 
професійної культури та педагогічної майстерності на умовах засвоєння технології 
самоорганізації педагогічній діяльності. 
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3. Інноваційні педагогічні технології, де розкриваються наукові основи педагогічних 
технологій, сучасні освітні технології, основні їх якості та класифікація, педагогічні тех-
нології на основі особистісної орієнтації педагогічного процесу, активізації та інтенсифікації 
діяльності студентів, ефективності управління та організації навчального процесу, дидактич-
ного вдосконалення і реконструювання матеріалу тощо.  

4. Організація і управління навчально-виховним процесом, де розглядаються основи 
організації та управління навчально-виховним процесом у вищій школі. 

5. Методологія та організація наукових досліджень, у якому розглядаються принципи, 
основні елементи, етапи та методи організації наукових досліджень тощо.  

Обов’язковою умовою вступу є наявність диплома спеціаліста та проходження іспитів, 
що визначають професійну придатність до професії викладача. Завдання іспитів складається 
із тесту з англійської мови та екзаменаційної картки із професійних питань. Зарахування на 
спеціальність відбувається за умови успішного проходження іспитів. Максимальна кількість 
балів, яку можуть отримати вступники. Навчання відбувається за заочною формою. 
Тривалість навчального курсу заочної форми складає півтора роки. По закінченні курсу 
навчання студент спеціальності захищає дипломну роботу. Розклад занять ефективно 
поєднує аудиторну та самостійну роботу, дозволяючи студенту гармонійно розвиватися у 
контексті майбутньої спеціальності. Формою педагогічного контролю слугує проведення 
заліково-екзаменаційних сесій. 

На наш погляд, у майбутньому програма курсу може бути доповнена дисциплінами з 
медіаосвіти. Ця відносно молода наука вивчає питання Медіаосвіта – частина освітнього 
процесу, спрямована на формування в суспільстві медіакультури, підготовки особистості до 
безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні 
(друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно опосередковане 
спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій.  

Головні принципи медіаосвіти полягають у наступному:  
1. Особистісний підхід. Медіаосвіта базується на актуальних медіапотребах споживачів 

інформації з урахуванням їхніх вікових, індивідуальних та соціально-психологічних 
особливостей, наявних медіавподобань і рівня сформованості медіакультури особистості та її 
найближчого соціального оточення. 

2. Перманентне оновлення змісту. Зміст медіаосвіти постійно оновлюється відповідно 
до розвитку технологій, змін у системі мас-медіа, стану медіакультури суспільства та 
окремих його верств. Використовуються актуальні інформаційні прецеденти, поточні 
новини, сучасні комплексні медіафеномени, популярні в молодіжному середовищі. При 
здійсненні медіаосвіти забезпечується баланс між актуальною сьогоденністю та історичними 
надбаннями. 

3. Орієнтація на розвиток інформаційно-комунікаційних технологій. Медіаосвіта 
спирається на передові досягнення в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, 
використовує їх для організації роботи медіапедагогів, формування спільних інформаційних 
ресурсів, полегшення комунікації та координації в середовищі взаємодії учасників 
медіаосвітнього руху. У процесі медіаосвіти враховуються тенденції розвитку новітніх медіа. 

4. Пошанування національних традицій. Медіаосвіта базується на культурних 
традиціях народу, враховує національну та етнолінгвістичну специфіку медіапотреб її 
суб’єктів, забезпечуючи паритетність їхньої взаємодії і конструктивність діалогу. 

5. Пріоритет морально-етичних цінностей. Медіаосвіта спрямована на захист суспільної 
моралі і людської гідності, протистоїть жорстокості і різним формам насильства, сприяє 
утвердженню загальнолюдських цінностей, зокрема ціннісному ставленню особи до людей, 
суспільства, природи, мистецтва, праці та самої себе. 

6. Громадянська спрямованість. Медіаосвіта в міру набуття нею форми медіаосвітнього 
руху сприяє розвитку в країні громадянського суспільства. Вона спирається на потенціал 
громадських об’єднань і асоціацій, узгоджує свої зусилля з розвитком інших громадських 
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рухів. При цьому медіаграмотність громадян перетворюється на важливий складник 
політичної культури суспільства. 

7. Естетична наснаженість. Медіаосвіта широко використовує кращі досягнення різних 
форм сучасного мистецтва та естетичного виховання засобами образотворчого мистецтва, 
музики, художньої літератури, кіно, фольклорних практик, розвивається з урахуванням 
потенціалу існуючих у суспільстві загалом і на місцевому рівні інституцій та окремих 
проектів мистецького профілю. 

8. Продуктивна мотивація. У межах медіаосвіти поєднуються акценти на творче 
сприймання медіа і розвиток здатності того, хто вчиться, створювати власну 
медіапродукцію. Виробництво в медіаосвітньому процесі медіапродукту з метою його 
подальшого використання в спільноті, на фестивалях, конкурсах тощо сприяє формуванню 
продуктивної мотивації учасників медіаосвітнього процесу. 

Медіаосвіта у вищій школі передбачає підготовку як фахівців для мас-медіа, так і 
медіапедагогів та медіапсихологів. Крім того, медіаосвітні елементи мають увійти до 
навчальних програм циклу професійно-орієнтованої гуманітарної підготовки з інших 
спеціальностей у відповідних їм обсягах. 

На наше переконання, викладач вищої школи, обізнаний у галузі медіаосвіти, 
застосовуватиме свої знання в процесі професійної підготовки студентів, що має 
безпосередній зв'язок із формуванням їхткритичного ставлення  до різних джерел інформації, 
формування особистості засобами медіаосвіти. 

Висновки. Отже, в сучасних умовах кардинальні зміни цілей та характеру суспільного 
виробництва вимагають принципово нових моделей, методів і технологій фахівців. Це 
висуває принципово нові вимоги до науко-педагогічного складу вищої школи, істотно 
посилює роль його психологічно-педагогічної підготовки. Поряд з високою професійною 
компетентністю у відповідній галузі, викладач повинен досконально володіти високою 
педагогічною майстерністю, бути високодуховною і високоморальною людиною. 

Особливу увагу при підготовці спеціалістів з педагогіки вищої школи Інститут 
менеджменту та психології Державного вищого навчального закладу "Університет 
менеджменту освіти" НАПН України приділяє комплексному розвитку особистості та 
професійних якостей та знань. Зміст підготовки складається з нормативної та варіативної 
частин. Курс містить цикл дисциплін з професійної та практичної підготовки, яку 
забезпечують предмети: теорія і практика вищої професійної освіти в Україні, педагогічна та 
професійна психологія, фізична культура і психофізіологічний тренінг, моделювання 
діяльності фахівця, моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця, системний 
підхід у вищій освіти, педагогічний контроль в системі освіти, дидактичні системи у вищій 
школі та багато інших. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ 

«ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» В ГВУЗ "УМО" НАПН УКРАИНЫ 
 
Профессионально-педагогическая подготовка преподавателя высшей школы как 

специалиста, деятельность которого имеет целью формирование профессионального 
мировоззрения и социокультурного мировосприятия студенческой молодежи, приобретает 
исключительную актуальность. В статье рассматриваются актуальные проблемы 
профессиональной подготовки специалистов по педагогике высшей школы. Определены 
особенности подготовки специалистов по магистерской программе «Педагогика высшей 
школы» в ГВУЗ "УМО" АПН Украины. Исследовано содержание подготовки будущих 
преподавателей высшей школы. Проанализированы нормативная и вариативная части учебного 
плана, цикл дисциплин профессиональной и практической подготовки будущих магистров. 

Ключевые слова: магистр, преподаватель высшей школы, учебный план. 
 

Pryhodkina Natalia, Ph.D. in Pedagogics 
THE FEATURES OF STUDENTS TRAINING IN THE MASTER'S PROGRAM "PEDAGOGY OF 

HIGHER EDUCATION" AT GHEI "UNIVERSITY OF EDUCATION MANAGEMENT" OF 
NAPS OF UKRAINE 

 
Vocational teacher training high school teachert has the utmost importance. The article deals with 
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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 " 
запланований до випуску чотири рази на рік. Його основне призначення висвітлення проблем розвитку технічних, 
педагогічних, географічних та інших наук, результатів наукових досліджень, обмін передовим досвідом у науковій 
діяльності та підготовці наукових, науково-педагогічних і офіцерських кадрів. 

Редакційна колегія просить звернути увагу авторів статей на Постанову ВАК України "Про підвищення вимог до 
фахових видань,  внесених до переліків ВАК України"  за №7-05/1  від 15  січня 2003  р.  Зокрема,  на пункти З"  і 4  цієї 
Постанови: 

п.3. «Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх 
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,  

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. 
Рукопис повинен бути підготовлений за допомогою редактора Word for Windows® (версії 97, 2000, XP, 2003), в 

іншому випадку редакція знімає з себе відповідальність за якість відтворення оригінального вмісту рукопису статті у 
журналі навіть за умов наявності авторської копії статті у паперовому вигляді. 

Формат аркуша - А4 (210 х 297 мм). Розмір полів: верхнє, нижнє, праве, 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. 
У лівому верхньому куті аркуша проставляють індекс УДК. Далі розміщують наступні дані, наведені трьома мовами 

(українською, російською, англійською): 
у правому верхньому куті на цьому ж рівні розміщують: 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. Через інтервал – назва статті 
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. 
Далі розміщують анотацію та ключові слова.  

Обсяг статті -  не більше,  як правило,  4-8 стор.,  анотації -  як правило,  6-9 рядків (обсяг 500-600 знаків без 
урахування пробілів). Анотація повинна містити коротке повторення в ній структури статті, що включає введення, цілі і 
завдання, методи, результати, висновок. Анотацію друкують курсивом, шрифт Тіmes New Roman, №11. Після анотації 
розміщуються ключові слова (3-5 термінів).  

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, фотографії, графіки слід вставляти в текст статті як 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 згідно 
з ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". Цей список повинен починатися із заголовка ліворуч - 
ЛІТЕРАТУРА (шрифт – Тіmes New Roman № 11). Література наводиться у транслітерації (для не англомовних публікацій) 
або на англійській мові. Після літератури, 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, посада, повна 
назва кафедри, університету, організації, де працює рецензент статті. 

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 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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Шрифт СТРУКТУРА СТАТТІ 
 

 
Українською мовою 

 
12 пт УДК 654.07                                                              к.т.н., с.н.с. Гахович С.В. (ВІКНУ) 

к.т.н. Буяло О.В. (ВДА) 
к.т.н. Молдован В.Д. (ВДА) 

 
12 пт 
жирний 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ З 
ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ЗАСОБІВ  
 

АНОТАЦІЯ, КЛЮЧОВІ СЛОВА  
 (трьома мовами : українською, російською, англійською) 

 
Рекомендується наступна структура анотації (обсяг 500-600 знаків без урахування 

пробілів). 
мета статті 1-2 рядки, 
короткий опис виконаної роботи 5-8 рядків, 
висновки по роботі 1-2 рядки. 
Ключові слова. 

 
Українською мовою                               ЗРАЗОК 

 
11 пт 
курсив, 
жирний 
 

В статті запропоновано нову модель процесу передачі інформації з 
застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів (ІКЗ). 

Процес передачі інформації за допомогою сучасних ІКЗ представлено у вигляді 
системи з резервом часу, який не поповнюється. В результаті розробки отримано у 
явному вигляді аналітичну залежність для розрахунку ймовірності своєчасної передачі 
інформації з застосуванням ІКЗ за допустимий час.  

Отримані результати дають можливість проводити узагальнену якісну і 
кількісну оцінку впливу дестабілізуючих факторів на своєчасність передачі інформації 
з застосуванням ІКЗ. Розроблена модель дозволить планувати та здійснювати 
інформаційне забезпечення з застосуванням сучасних ІКЗ.  

Ключові слова: інформаційне забезпечення, інформаційно-комунікаційні засоби, 
передача інформації, дестабілізуючі фактори 

 
Російською мовою                                 ЗРАЗОК       

 
11 пт 
курсив, 
жирний 

В статье предложена новая модель процесса передачи информации с 
применением современных информационно-коммуникационных средств (ИКС). 
Процесс передачи информации с помощью современных ИКС представлено в виде 
системы с непополняемым резервом времени. В результате разработки получено в 
явном виде аналитическую зависимость для расчета вероятности своевременной 
передачи информации с применением ИКС за допустимое время. Полученные 
результаты дают возможность проводить обобщенную качественную и 
количественную оценку влияния дестабилизирующих факторов на своевременность 
передачи информации с применением ИКС. Разработанная модель позволит 
планировать и осуществлять информационное обеспечение с применением 
современных ИКС. 

Ключевые слова: информационное обеспечение, информационно-
коммуникационные средства, передача информации, дестабилизирующие факторы. 
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Англійською мовою                               ЗРАЗОК 
 

11 пт 
курсив, 
жирний 

In the article proposes a new model of communication using information and 
communication equipment (IСЕ). The process of transferring information using modern IСЕ 
represented  as  a  system  of  reserve  time,  which  is  not  replenished.  As  a  result  of  the  
development obtained in explicit analytical dependence for calculating the likelihood of timely 
transmission of information using IСЕ than that time. These results make it possible to carry 
out a generalized qualitative and quantitative assessment of the impact of destabilizing factors 
in the timely transmission of information using IСЕ. The model will plan and implement 
information management using modern IСЕ. 

Keywords: information management, information and communication equipment, 
information transmission, destabilizing factors. 
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